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Sammanfattning 
Vi har gjort en hermeneutisk studie vars syfte var att få en förståelse för hur det är att leva 

som romsk kvinnlig tiggare i Sverige, och hur situationen i Rumänien ser ut för dessa 

kvinnor. Materialet har vi samlat in främst genom djupintervjuer med romska tiggande 

kvinnor, men också med deltagande observationer på stödcenter för utsatta EU-migranter. 

Materialet i studien har vi utifrån den hermeneutiska spiralen analyserat i tre steg, som 

innebär att gå från en materialnära tolkning mot en allt mer abstrakt tolkning. Till grund för 

vår tolkning har vi använt Bourdieus teori om kapital, som visat på vilka resurser eller brister 

kvinnorna har. Putnams teori om sammanbindande och överbryggande kapital, som gav oss 

möjlighet att se innebörden av kontakter innanför och utanför sin grupp. Goffmans 

stigmateori kunde vi koppla till hur kvinnorna upplever att samhället tar emot dem. Beckers 

avvikarteori användes för att tolka val som några kvinnor gjort. 

Vår sluttolkning av resultatet blev att kvinnorna ser tiggandet som ett jobb som de utstår på 

grund av ansvaret de har och känner gentemot familjen. Hur individen samtidigt styrs av sin 

grupp tolkade vi från betydelsen Putnam ger till sitt begrepp sammanbindande kapital. De 

kvinnor som har lämnat livet som tiggare bakom sig har fått en anställning. Genom kontakter 

utanför sin grupp möjliggörs social mobilitet vilket vi tolkade från betydelsen Putnam ger till 

sitt begrepp överbryggande kapital . 
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Inledning  
 

De flesta av oss har sett människorna som sitter utanför matbutikerna dag ut och dag in, 

oavsett om det regnar eller om solen skiner med en pappersmugg och tigger. De väcker starka 

känslor såsom medlidande och irritation både hos de som stannar och skänker en slant och för 

de som går förbi. Många myter cirkulerar om tiggarna och hur dessa människor är. Exempel 

på myter är att de egentligen inte är fattiga eller att de simulerar olika funktionshinder. Detta 

beror oftast på grund av fördomar och kunskapsbrist (Swärd, 2015) 

Sedan 2007, när Rumänien och Bulgarien blev medlemmar i EU har det skett en kraftig 

ökning av antalet människor som reser till Sverige från dessa länder i hopp om att kunna 

skapa ett bättre liv i de allra flesta fall genom arbete. En del av människorna som kommer på 

grund av den fria rörligheten lever ofta i stor social och ekonomisk utsatthet, både i 

hemlandet och i Sverige (Regeringen, 2016). Åsikter i media och bland allmänheten om 

huruvida de borde få sitta och tigga eller inte är spridda och starka. Tiggeridebatten i Sverige 

fokuserar ofta på om hur vi ska hjälpa tiggarna, långsiktigt i hemlandet eller kortsiktigt här i 

Sverige. Sveriges stadsmissioner har i sitt projekt ”EU-migranter som resurs” gett ut en bok 

där de argumenterar för att båda lösningarna behövs (2016). Debatten om tiggarna har även 

lett till att bli en stor fråga i kommande riksdagsval, 2018. Borde tiggeriet förbjudas eller 

inte? Som det ser ut nu så är Sverige ett av få länder i Europa som inte har ett förbud mot 

tiggeri (SVT, 2016).  

I vår uppsats kommer vi att rikta in oss på kvinnor som kommer till Sverige för att tjäna 

pengar. De försörjer sig ofta genom att sitta utanför matbutiker och tigga. Vi vill höra deras 

upplevelse om hur det är att leva som tiggare i ett främmande land. Vi är intresserade av vad 

det är som gör att de lämnar Rumänien och vad det är som lockar i Sverige. När vi påbörjade 

vårt arbete så kom vi i kontakt med två personer som jobbar med utsatta EU-migranter. Dessa 

två hjälpte oss att komma i kontakt med kvinnor som tigger. Det visade sig att de EU-

migranter som de hade kontakt med var romer från Rumänien. Vilket fick oss att fokusera på 

just den gruppen. 

I nästa avsnitt tar vi upp bakgrunden till situationen. Vi går igenom vad som menas med 

tiggeri, och hur situationen är för romer i Rumänien och Sverige. 

Syfte och frågeställning  

Syftet med detta arbete är att få en fördjupad förståelse för de romska kvinnorna som 

försörjer sig som tiggare, eller har erfarenhet av att göra det. Genom att ta del av kvinnornas 

berättelser kombinerat med observationer och samtal med hjälparbetare vill vi få en bild av 

deras livssituation.  

Vår frågeställning är: Hur är det att leva som romsk kvinnlig tiggare i Sverige?  

Bakgrund 
 

Tiggare 
Vi kommer att använda ordet tiggare utifrån Beijers definition: en person som ber om ett 

ekonomiskt bidrag utan att i gengäld utföra någon form av tjänst eller liknande. Inkomsten 

från tiggandet utgör en stor del av försörjningen (Beijer, 1999 32). I FoU-rapporten av Beijer 

från 1999 framgår det att tiggeri har varit relativt ovanligt i Sverige under det senaste 
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århundradet. Ur ett längre tidsperspektiv har landet en historia av fattigdom som tvingat ut 

folk på vägarna för att tigga. I nutid har tiggarna i Sverige ofta använt tiggeriet som 

komplement till annan inkomst såsom socialbidrag och pension därmed inte som huvudsaklig 

inkomstkälla. Vanliga anledningar till tiggeri är missbruk (Beijer, 1999 66).  

Hansson (2015) skriver att den allmänna uppfattningen om tiggaren har kommit att bli 

associerat med hemlöshet och missbruk. I Sverige med vårt sociala skyddsnät ska ingen 

behöva tigga för sin överlevnad (Hansson, 2015 346). Detta förändrades 2007 när begreppet 

tiggare kom att bli synonymt med utsatta EU- migranter. Definitionen av EU-migranter är 

ursprungligen ett begrepp som syftar till personer som migrerar från ett EU-land till ett annat. 

Migrationen har möjliggjorts av den fria rörligheten inom EU. Begreppet EU-migrant har 

utvecklats till ett begrepp som media och frivilligorganisationer använder för utsatta EU-

medborgare (Swärd, 2015). 

Vid en sökning på Nationalencyklopedin (NE.se) på ordet EU-migrant så var de tre första 

orden som kom upp tiggeri, uteliggare och hemlöshet. 

 

Romer  

Rumänien är ett av Europas fattigaste länder och har en befolkning på nära 20 miljoner 

(swedenabroad, 2017).  Romer är en av de största minoritetsgrupperna i landet och uppskattas 

vara 8 procent av befolkningen, varav 33 procent av romerna uppskattades 2013 leva i extrem 

fattigdom (Regeringen, 2015).”Med extrem fattigdom avses för närvarande människor som 

lever på mindre än 1,90 dollar per dag” (Sida, 2017). 1,90 dollar omvandlat till svenska 

kronor blir 15,3 kronor (valutaomvandlare, 2018). 

EU menar att om man lever utan tillräckliga resurser för att uppnå en acceptabel nivå i 

samhället så lever man med risk för fattigdom, men fattigdom är mer än saknad av 

ekonomiska resurser. EU inkluderar även social utestängning i begreppet fattigdom och 

beskrivs som när individen av flera orsaker inte kan ta del av samhället på samma sätt som 

majoriteten kan och tar för givet (SCB, 2017). Sättet att mäta fattigdom på är komplext och 

framgår i citatet nedan: 

”EU använder tre indikatorer för att mäta risk för fattigdom eller social utestängning. 

Den första, risk för fattigdom, beskriver vilka inkomster människor har i relation till 

andra. Den andra indikatorn, allvarlig materiell fattigdom, försöker fånga brister i 

materiell standard. Den tredje indikatorn, låg arbetsintensitet, tar fasta på vilka som 

hör till hushåll där de som är i arbetsför ålder arbetat mindre än 20 procent av möjlig 

arbetstid” (SCB, 2017). 

Löneläget i Rumänien är lågt och 2016 låg den genomsnittliga lönen på 2900 RON, vilket 

motsvarar 6300 svenska kronor. Den rumänska minimilönen på 1 250 RON vilket omvandlat 

till svenska kronor blir cirka 2650 kronor. Detta är under den nationella fattigdomsgränsen 

som är baserat på 60 procent av medianlönen. Uppskattningsvis tjänar runt 20 procent av 

arbetstagarna runt minimilönen (Regeringen, 2015).  

I Rumänien är skolgången gratis och det finns en skolplikt till och med tionde klass, men 

kostnaderna kopplade till skolan såsom skolskjuts, lunch och skolmaterial gör att fattiga 

familjer ändå inte har ekonomisk möjlighet att ge barnen skolgång. I skolan genomförs det 

ingen sexualundervisning och tidiga graviditeter är vanligt framförallt inom den romska 

gruppen (Regeringen, 2015). 

http://www.regeringen/
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Romer är en heterogen grupp som har många subgrupper. I dessa är det stor variation på 

ekonomiska tillgångar och hur integrerade de är i det rumänska samhället. På grund av 

stigmatiseringen av romer är det många av de som är välintegrerade i det rumänska samhället 

som inte identifierar sig som rom. Även om situationen under 2000-talet har förändrats till 

det bättre så är romernas situation i Rumänien fortfarande präglad av sämre tillgång än övrig 

befolkning till skolväsendet, hälso- och sjukvård samt arbetsmarknaden. Större procent av 

romerna än majoriteten saknar avlopp, el och rent vatten (Regeringen, 2015).  

Fram till kommunismens fall 1989 så var arbetslösheten låg i Rumänien. Jobb fanns även om 

lönerna var låga. När samhället förändrades skapades stor arbetslöshet, och de som drabbades 

hårdast var romer. Arbeten inom industri och jordbruk minskade, vilket ledde till att 

människor i Rumänien började söka sig till sydeuropeiska länder för säsongsarbete, men även 

de jobben minskade vid den ekonomiska krisen i Europa 2008. Detta ledde till att de började 

söka sig till andra länder i Europa bland annat till Sverige (Åberg, 2015, Sveriges 

stadsmissioner, 2016). Sedan 1990 uppskattas tre miljoner rumäner migrerat till andra länder.  

I Europa är romer den största etniska minoriteten, men den folkgrupp som är mest 

marginaliserad. Majoriteten av romerna i Europa bor i Östeuropa (Corradi, 2018 xxv). Romer 

har en lång historia av diskriminering som har pågått ända sedan 1400-talet i hela Europa 

inklusive Sverige. Detta har varit bidragande faktorer till svår fattigdom och social utsatthet 

(Swärd, 2015).  

Även Sverige har en mörk historia gällande situationen för romer. Den svenska staten 

försvårade för romer genom lagstiftning under första halvan av 1900-talet som ledde till 

konsekvenser som sterilisering och tvångsomhändertagning. Idag finns inte lagstiftningen 

kvar, men attityden finns kvar med benämningen antiziganism. Idag jobbar beslutsfattarna för 

att motverka den negativa bilden bland annat genom att ge ut en ”vitbok” där regeringen går 

igenom historien för att öka kunskapen och stärka romernas rättigheter (Regeringen, 2014). 

Vi har i vårt arbete som gäller tiggande EU-migranter, valt att fokusera på kvinnor. Det föll 

sig även så att alla EU-migranter som deltagit i vårt arbete var romer. Detta är en grupp som 

utsätts för ett dubbelt förtryck och som sällan får sin röst hörd. Vilket vi kommer att lyfta i 

den tidigare forskningen. 

Rättigheter i Sverige 

Grupperna från exempelvis Rumänien som migrerar till Sverige gör det som ett försök att 

förändra sin situation. De kommer i första hand för att söka jobb, men de hamnar ofta framför 

butiker med en pappersmugg där de spenderar långa dagar för att kunna tillfredsställa sina 

basala behov och kunna försörja familjen hemma. De EU-migranter som kommer hit har 

bristfällig skolgång, vilket gör att de ofta saknar kunskap om omvärlden. Detta leder till att de 

saknar kunskap om vad de har för rättigheter (Sveriges Stadsmissioner, 2016). 

På stödcentret där vi har gjort våra deltagande observationer delas informationsblad ut där 

man på flera språk kan läsa om vad som gäller för EU-migranter när de kommer till Sverige. 

Där står bland annat att alla EU-medborgare har rätt att stanna i tre månader, men det krävs 

en giltig ID-handling. Det står också att man automatiskt får uppehållsrätt, om man arbetar, 

studerar eller har egna medel till försörjning, vilket vår målgrupp, tiggarna sällan har. Mer 

om rättigheterna i bifogad bilaga (bilaga 2). 

Härnäst kommer vi att presentera studiens syfte och vår frågeställning. 
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Disposition  
För att underlätta för läsaren följer nu en redovisning av avsnitten i studien. I kommande 

avsnitt redovisar vi för den tidigare forskningen inom vårt valda ämne. Följande avsnitt 

indelas efter följande tematiska struktur: rollen som romsk kvinna, cirkulär migration, sociala 

och ekonomiska aspekter och attityden till tiggare. Avslutningsvis sammanfattas dessa 

avsnitt. 

Nästkommande avsnitt berör den teoretiska begreppsram som använts i tolkningen av 

studiens data. De teorier som inspirerat vårt skrivande, analys och sociologiska infallsvinkel 

är Bourdieus teori om kapital, Putnams teori om socialt kapital, Goffmans teori om stigma 

och slutligen Beckers avvikarteori. Vi redogör för teorierna samt tillämpning och avslutar 

detta med en sammanfattning.  

Därefter följer metodavsnittet där vi beskriver fundamentet i den hermeneutiska metoden och 

hur vi använt den. Vi utvecklar och beskriver vår förförståelse, hur vi gått tillväga med 

datainsamlingen, hur urvalsprocessen har sett ut och vilka steg vi tagit i analysen. Detta 

avsnitt avslutas med de etiska ståndpunkter vi har och eventuella etiska problem.  

Därefter presenteras resultatavsnittet vilket är indelat i tre nivåer. Den första och inledande 

tolkningen är den mest materialnära tolkningen. I den andra nivån som är den fördjupade 

tolkningen tolkar vi materialet och använder här våra valda teorier och autentiska citat. Den 

sista och avslutande tolkningen är en mer abstrakt tolkning som knyter ihop alla delar till en 

ny helhet.  

Avslutningsvis presenteras diskussionsdelen där vi diskuterar resultatet kopplat till 

problemformuleringen, tidigare forskning, våra teorier, metoden vi använt och våra 

reflektioner kring hur arbetet gått. Det hela avslutas med förslag på fortsatt forskning. 

 

Tidigare forskning 
Läsning av tidigare forskning har bidragit med en bredare bild och utökat vår förståelse för 

tiggande romer och deras situation. För att hitta tidigare forskning har vi använt dessa sökord:  

tiggare, Roma, begging, romawoman, migration, stigma, poverty, gender equality, Romania, 

Rumänien, EU-migrant. 

De romska tiggerskornas komplexa situation med utbredd fattigdom och dess effekter får 

romerna att resa till exempelvis Sverige för att tjäna pengar, medan deras hem fortfarande är i 

Rumänien. Denna pendling mellan länder, att åka till ett land för att sedan återvända under en 

period innan man åter igen ger sig av kallas cirkulär migration. 

Utifrån detta har vi tematiserat enligt följande: Rollen som romsk kvinna, cirkulär migration, 

sociala och ekonomiska aspekter. Vi har också tagit upp attityden till tiggarna från 

allmänheten i mottagarländerna. 

 

Rollen som romsk kvinna  
Vincze (2014) skriver en artikel om rasifiering av romer i dagens Europa med fokus på den 

romska kvinnan. Hon har gjort en litteraturstudie gällande arbeten om romers situation. 

Författaren ger en översikt över hur situationen sett ut från 1990 tills idag. Det finns en lång 
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historia av hur den romska kvinnans röst och status inte getts utrymme i den mansdominerade 

samhällsstrukturen i Östeuropa. Kvinnan har inte setts som ett subjekt, utan ett objekt vars 

roll är att reproducera och vårda familjen. Vanligt bland de romska kvinnorna är tidiga 

giftermål med följder som tidigt föräldraskap. Detta i kombination med allvarlig fattigdom 

leder till att kvinnorna måste jobba hårt för familjens överlevnad. Detta får allvarliga följder 

för kvinnorna som uppskattningsvis har tio års kortare livslängd än den genomsnittliga 

kvinnan (Vincze, 2014).  

Utmaningen som länge har varit och fortfarande existerar för romska feminister är att skydda 

kvinnornas och barnens rättigheter. Det finns en problematik för kvinnorna när det gäller att 

kombinera den traditionella livsstilen och det moderna samhället på grund av konflikten 

mellan de båda perspektiven. Detta gör att de hamnar på efterkälken, då det i dagens samhälle 

är viktigt med exempelvis utbildning för att få ett arbete (Vincze, 2014).  

Det finns potential för de politiska romska feministerna att uppmärksamma de sociala 

skillnaderna. För att få till en hållbar och långsiktig förändring behövs insatser på alla 

strukturella nivåer. Detta kan nås genom att jobba för att öka de romska kvinnornas egenmakt 

och ge utrymme för att skapa nätverk av människor från olika samhällsgrupper (Vincze, 

2014).  

Neaga (2016) har i sin litteraturstudie gett förslag på hur romska kvinnor har möjlighet att 

öka sitt inflytande över sitt liv sett ur ett intersektionellt perspektiv. Med intersektionalitet 

menar författaren hur flera ojämlikheter förstärker och samverkar till att skapa situationen. 

Den rådande situationen för kvinnorna beskrivs som förtryck från flera håll på grund av 

etnicitet, ras och könstereotypa roller i samhället. Författaren förklarar inledningsvis den 

rådande situationen för de romska kvinnorna och tar upp orättvisor på många plan så som 

tillgång till arbete, utbildning, egenmakt och välfärden i samhället. Arbeten som de romska 

kvinnorna får är lågbetalda och leder inte till att de kan öka sitt inflytande över sitt liv utan är 

bara ett sätt att överleva. Författaren skriver att detta beror på låg utbildning, tidiga giftermål, 

ansvar över hemmets sysslor, medias stereotypa bild och det patriarkala samhället. Dessa 

olika delar skapar en negativ spiral som är svår att bryta (Neaga, 2016). 

Tidiga äktenskap är vanliga av tradition. Många kvinnor gifter sig för möjligheten att komma 

ut ur fattigdom. Positionen som de romska kvinnorna har, resulterar i en utsatt position både i 

samhället och i familjen. Fördomarna mot romerna skapar en bild av en lösaktig vulgär och 

ociviliserad kvinna. Mannen framställs som våldsam, aggressiv och med en avvikande 

sexualitet (Neaga, 2016). 

Den romska familjen är en plats för beskydd och tillhörighet som ger trygghet, men är även 

kontrollerande och begränsar friheten och självständigheten för kvinnan. Våld mot romska 

kvinnor är ett av de områden som de feministiska rörelserna och lagstiftning arbetar med. 

Svårigheter uppstår då de kvinnor som bryter sig ut för att skapa sig ett nytt liv, blir utsatta 

för sanktioner och exkludering. Detta på grund av att de romska kvinnor som arbetar för att 

förbättra sin roll i gruppen anses inte längre representativa för den romska gruppen (Neaga, 

2016). 

De feministiska rörelserna får inte alltid stöd av de romska kvinnorna, detta på grund av 

okunskap och fördomar mot feminister. Förslag på lösningar för att stärka romska kvinnor är 

kortfattat att skapa ett samarbete mellan feministiska rörelser och romska 

kvinnoorganisationer (Neaga, 2016). 

Asztalos Morell (2015) behandlar i sin studie intersektionell diskriminering. I den politiska 

diskursen om romer stigmatiseras kvinnorna som leder till att de får skulden för sin utsatta 
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roll. Författaren har i sin studie utforskat uppfattningarna från aktörer i organisationer som är 

engagerade i frågor som rör förhållanden kring de romska kvinnorna i Ungern. Den största 

delen av datamaterialet kommer från djupintervjuer med dessa aktörer. I resultatet lyfter 

författaren tre perspektiv från tre olika organisationer. 

 

Den första organisationen, CfCf: Esélyt a hátrányos helyzetű fiataloknak [Chance for 

disadvantaged youth], som författaren tar upp jobbar för alla barns lika rättigheter när det 

gäller fördomar och segregering i skola och utbildning. 2003 lagfördes en 

antidiskrimineringslag som skulle verka för dessa frågor. Syftet med organisation är att se till 

att lagen följs. Tidiga graviditeter är en bidragande orsak till att flickor slutar skolan tidigt. 

CfCf är kritiska mot synen på att de romska flickornas tidiga graviditeter skulle vara en del av 

den romska kulturen. Organisationen menar att tonårsgraviditeter inte är unikt för romska 

flickor, utan lika vanligt hos alla grupper. Skillnaden ligger i hur man hanterar situationen. 

Romska flickor kan inte göra abort på grund av familjen (Asztalos Morell, 2015).  

 

Den andra organisationen som författaren lyfter är Kethanipe. De fokuserar på den romska 

kvinnans hälsa och för ett jämlikt mottagande i mödra- och hälsovården. De menar att 

romerna är i en mer utsatt position på grund av fattigdom, brist på kunskap och sviktande 

hälsa. De föreslår att vårdpersonal behöver ha en mer öppen attityd till romer och en vilja att 

lära om den romska kulturen. De tar även upp tidiga graviditeter som en ökad risk för 

kvinnorna (Asztalos Morell, 2015). Här skiljer sig Kethanipe från CfCf då Kethanipe anser 

att hänsyn måste tas till kulturella skillnader såsom benägenheten att ha stora familjer. 

 

Den tredje organisationen som författaren lyfter är NaNE: Nőka Nőkért Együttaz Erőszak 

Ellen [Women for Women Together Against Violence] som är en kvinnoorganisation som 

inte har fokus enbart på romer. Syftet NaNEs arbete är att hjälpa kvinnor som blivit utsatta 

för våld i nära relationer. Myndigheter ska inte kunna använda kultur för att slippa ta ansvar 

över problemet. NaNE ser inte att romska familjer är mer utsatta för våld än majoriteten, 

skillnaden ligger i hur man hanterar situationen. Våld i nära relationer förekommer hos 

alla, men på grund av de romska kvinnornas position söker de inte alltid hjälp. Dåliga 

erfarenheter av stigmatisering från myndigheter gör att kvinnorna inte vänder sig dit för att få 

hjälp. Dessutom kan konsekvenserna bli att kvinnan hänger ut sin grupp vilket kan leda till 

sanktioner för kvinnan. 

Dessa tre olika organisationers perspektiv visar på hur olika intersektionella aspekter i den 

romska kvinnans livssituation samverkar till stigmatisering (Asztalos Morell, 2015).  
  

 

Cirkulär migration 
Pantea (2012) undersöker i en studie med hjälp av 54 djupintervjuer utförda i 6 romska 

samhällen i Transsylvanien, som ligger i västra Rumänien hur könsnormer och förväntningar 

påverkar den tillfälliga migrationen. I studien framkommer att många av kvinnorna migrerar 

för att få jobb, då deras ekonomiska situation i hemlandet är svår. De anser att de inte har 

något att förlora, andra gör det för att de ser det som sin enda utväg (Pantea, 2012). I studien 

lyfter hon upp det kvinnorna upplever som fördelar och nackdelar med att migrera och arbeta 

i andra länder. Det som går att utläsa av resultatet är att upplevelserna skiljer sig åt mellan 

informanterna och beror på hur situationen hemma ser ut när det gäller ekonomiskt och 

socialt kapital. Upplevda fördelar beskrivs som att man kan höja statusen hemma, att det kan 

generera ett bättre självförtroende, ett större nätverk och hoppet om ett nytt liv. Nackdelar 

däremot är känslan av att man gör något fel genom att bryta normer, och därigenom rädslan 

att utsättas för sanktioner i form att uteslutning ur gruppen, eller att folk pratar bakom ryggen 
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på en när man återvänder hem. Det finns också en längtan efter sin familj och sina barn. Det 

finns också en rädsla för att utsättas för risker såsom trafficking och våld under vistelsen i det 

nya landet. 

Thomassen (2015) beskriver i sin studie ett mönster som han har kunnat utläsa då han har 

observerat tiggandet i Rom under en tioårsperiod. Han har även samlat material genom 

informella samtal om fenomenet med allmänheten. Mönstret består av vem som tigger, hur 

man går tillväga när man tigger och vart tiggeriet genomförs. Han har genom sina 

observationer i Rom uppmärksammat olika strategier bland tiggare från olika kulturer. Det 

Thomassen har observerat är att romska kvinnor ofta sitter ner och tigger på strategiskt valda 

platser där människor ofta passerar. De sitter oftast passiva och tysta och pratar inte med 

förbipasserande. De utger sig också ofta för att vara äldre än vad de är eller att med attribut 

framställa sig som behövande. Han har också sett att det oftast är romska kvinnor som tigger 

och att de ibland använder sina barn som hjälp, medan de romska männen sällan tigger. Han 

jämför detta med tiggare från till exempel Bangladesh som istället för att passivt tigga 

sittandes utför tjänster som att hjälpa till med tankning vid bensinmackar. Författaren 

beskriver vidare hur tiggaren ser tiggandet som ett arbete. De går upp på morgonen, gör sig 

iordning och åker till jobbet precis som alla andra arbetare (Thomassen, 2015). 

Engebrigtsen et al (2014) har genomfört en kartläggning av tiggandet i Norge. 

Datainsamlingen bestod av 80 intervjuer och observationer, genomförda både i Norge och i 

Rumänien. I Norge är det kvinnorna som är synliga som tiggare på gatorna och 17 av 

intervjuerna genomfördes med romska kvinnor som tiggde. Sett ur vårt nordiska perspektiv är 

deras situation eländig, men det som kom fram under arbetet var att kvinnorna inte verkar 

uppleva situationen lika eländig. I inledningen av intervjuerna är de endast positiva till 

situationen, men allteftersom intervjun fortskrider går det att utläsa att de upplever en del 

motgångar. De har ofta en längtan efter sina barn. De utsätts för kränkningar genom sexuella, 

oanständiga förslag från män. De nämner också att de utsätts för trakasserier från både polis, 

vakter och allmänheten. Här nämner de att de har svårt att hitta någonstans att sova och blir 

ofta avhysta från parkeringar och andra ställen där de kan sova (Engebrigtsen et al., 2014).  

De intervjuade personerna anser även att de borde få samma rättigheter i form av socialbidrag 

och hjälp till anställning som andra invandrargrupper och nämner araber som exempel. Detta 

då det finns ett stort behov av hjälp då de kontanta gåvorna minskats. De tiggande kvinnorna 

i Norge känner en trygghet då de flesta är i medelåldern och sällan är ensamma utan har en 

man i närheten. Många berättar att de får den hjälp de behöver av privatpersoner eller 

frivilligorganisationer och poängterar att de negativa aspekterna endast är enskilda händelser 

och att det positiva överväger det negativa. Författaren beskriver att tiggarnas 

framtidsdrömmar framförallt handlar om att trygga sin framtid för sig själva och sina barn 

och barnbarn. Ett arbete, ett bra hus och tillräckligt med mat står högt på önskelistan 

(Engebrigtsen et al., 2014). 

Held och Padilla (2015) har genomfört en litteraturstudie där de undersökt området kring 

fenomenet arbetskraftsinvandring med immigranter från Central Amerika som reser till USA 

för att arbeta. Syftet med studien är att beskriva effekterna på både den som åker iväg för att 

arbeta, men även hur effekterna drabbar familjerna som stannar kvar hemma. 

Konsekvenserna som drabbar denna grupp går att likställa med de konsekvenser som även 

drabbar EU-migranter som reser till Sverige för att tjäna pengar. Fenomenet uppstår då en av 

föräldrarna emigrerar för att tjäna pengar i syfte att dels kunna försörja sin familj gällande 

basbehov med mat, boende, hälsovård och skolgång samt med hopp om att kunna erbjuda en 

bättre framtid för sina barn (Held & Padilla, 2015).  
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Följden blir att familjen som blir kvar hemma lider av en negativ påverkan i form av sämre 

psykisk och fysisk hälsa, samt att det genererar ökade hushållssysslor. Även personen som 

lämnar familjen upplever en stress och oro över att ha lämnat hemmet och pressen med 

ansvaret att försörja familjen i hemlandet. Dessa individer som reser till USA för att tjäna 

pengar blir ofta utnyttjade i dennes beroendesituation. Arbeten som erbjuds och som de är 

tvingade att ta är ofta lågavlönade och riskfyllda (Held & Padilla, 2015).  

Mešić och Woolfson (2014) har i en studie undersökt livs- och arbetssituationen för 

bulgariska romer som reser till norra Sverige för att säsongs arbeta som bärplockare. Syftet 

med studien var att kunna analysera processen bakom migrationen och hur de inblandade 

hanterar och tar ansvar för de dåliga arbetsförhållanden med långa dagar, låg lön och dålig 

arbetsmiljö som bärplockarna utsätts för. 

Författarna beskriver ett Bulgarien med en fattig romsk befolkning vars utsatthet ökade när 

den ekonomiska krisen drabbade landet. Detta på grund av att många romer var anställda 

inom de arbetsområden som drabbades hårdast, vilket ledde till att många av romerna sökte 

sig utomlands för att tjäna pengar. I studien genomfördes 32 semistrukturerade intervjuer 

med de romska arbetarna. Dessutom intervjuades representanter för facket, polisen, 

lokalbefolkning, lokala myndigheter och organisationer. Författarna beskriver hur vissa 

intervjuer med de romska bärplockarna gjordes med en person närvarande som hade en form 

av övervakande arbetsledarroll vilket de kallar en patron eller andra familjemedlemmar 

närvarande, vilket kan ha påverkat de svar som bärplockarna gav vid intervjuerna. 

Många av informanterna hade sedan tidigare erfarenhet av att resa till andra länder för att 

arbeta i andra EU-länder. Flera hade organiserat sig för att kunna resa tillsammans den långa 

resan upp genom Sverige, andra hade skuldsatt sig eller kommit överens om att betala delar 

av inkomsten till de som rekryterat dem.  Detta för att kunna försörja familjen hemma (Mešić 

& Woolfson, 2014).  

Bilden som målas upp består av utnyttjade arbetare vars lön blir mycket lägre än förväntat då 

de måste betala deras patron. Levnadsförhållandena i lägren för bärplockarna är under all 

kritik med dålig mat, problem med tillgången till vatten och dålig möjlighet att sköta sin 

personliga hygien. En del av bärplockarna lämnar lägren för att åka hem igen, men de som 

kom med en patron menar att denne använder maffiametoder. Vissa i lokalbefolkningen 

försöker motarbeta bärplockarna när de besöker de allmänna toaletterna eller 

snabbmatsrestaurangerna. De svenska myndigheterna upplever svårigheter med att stävja 

dessa problem med utnyttjande av människor bland annat på grund av den fria rörelsen inom 

EU och att det inte finns några skrivna kontrakt. Swedwatch är en organisation i Sverige som 

försökt att minska utnyttjandet och förbättra för bärplockarna genom att få stora butikskedjor 

att endast köpa bär med mindre antal mellanhänder. Även facket har varit inkopplat, men 

stöter på problem då de drabbade individerna antingen lämnat landet innan de hunnit på hjälp 

eller problem med bevisning.  Dessa olika delar gör det svårt för myndigheter och andra 

aktörer att ingripa för att förbättra situationen för bärplockarna och minska utnyttjandet. 

Romerna framställs inte bara som offer utan även som aktiva till att förbättra sin situation 

genom den fria marknaden. De tar kontroll över sin situation, då de först reser till ett annat 

land för att tjäna pengar sedan överger bärplockandet då det inte blev som förväntat (Mešić & 

Woolfson, 2014).  
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Sociala och ekonomiska aspekter  

Swärd (2015) belyser kunskapsläget och visar en övergripande bild av tiggeriet med fokus på 

ett nordiskt perspektiv. I studien diskuteras kortfattat bakgrunden till diskrimineringen av 

romer. Diskrimineringen av romer har pågått under lång tid, mellan 1400 och 1800-talet 

utnyttjades de som slavar i Rumänien. Swärd skriver att 25 % av romerna inte är registrerade 

hos myndigheterna i Rumänien, vilket krävs för att kunna ta del av den landets välfärd. Detta 

beror på ett motstånd både från myndigheter, men också från romernas sida som hyser en 

misstänksamhet och en internaliserad rädsla sedan nazisternas tid som innebar förföljelse och 

registrering. Deras situation är beroende av det ekonomiska läget och det finns tendens hos 

samhället att lägga ansvaret för utsattheten på romerna själva. Tiggaren beskrivs ofta enligt 

Markkanen i Swärd (2015) som fattiga, oönskade, kriminella nomader utan plats i Europa.  

Vinczes (2014) artikel som användes även i temat om den romska kvinnan, skriver om hur 

romer blir förknippade med östeuropeisk fattigdom. Diskursen om romer placerar dem i ett 

fack, kategoriserade som mindre värda människor eftersom de inte passar in någonstans och 

inte har något eget land. Romerna fick minoritetsstatus i EU 1993 vilket hade för avsikt att 

skydda dem och möjliggöra för dem att kunna åberopa mänskliga rättigheter. Detta skulle 

bidra till inkludering och öka den kulturella mångfalden i samhället genom att uppmuntra den 

romska traditionen av musik, handel och hantverk. Resultatet fick istället för inkludering 

motsatt effekt som ledde till att stigmatiseringen av romer ökade. 

Författaren beskriver det nya EU med löften om en väg ut ur diskriminering, vilka inte har 

uppfyllts för romer på grund av utbredd marginalisering och djupt rotade fördomar som lever 

kvar sedan länge (Vincze, 2014). Med rasifieringen av romer ökar svårigheterna med att 

komma in i samhället och ökar marginalisering, dels på grund av den stereotypa bilden av 

romer som likställs med fattigdom och utanförskap. Vidare beskrivs det i artikeln hur 

samhället har en bild av romer som inte vill arbeta och därigenom förtjänar sin sits (Vincze, 

2014) 

Thomassen (2015) har genomfört en studie i Rom med hjälp av observationer och informella 

samtal där syftet är att undersöka tiggeri som ett fenomen. Han beskriver att fenomenet är 

mer komplext än bara baserat på fattigdom och menar att det måste ses ur två vinklar: som en 

mikroekonomi och ett moraliskt fenomen med en långtgående historia. Han diskuterar i 

resultatet de olika ställningstaganden i frågor som väcks bland annat om det är rätt att ge eller 

inte ge pengar till tiggare. Thomassen tydliggör hur mikroekonomin fungerar genom att 

tiggandet är organiserat och strukturerat genom utarbetade strategier. Tiggandet blir ett jobb 

som alla andra som kräver arbetsmoral. Lönen i form av gåvor försörjer inte bara den 

enskilda individen utan leder i ett större perspektiv till att hemlandets ekonomi blir förändrad 

då mycket pengar remitteras hem till den kvarvarande familjen (Thomassen, 2015).  

Detta bekräftas även av Åberg (2015) som poängterar att fattiga länder som Rumänien, 

Bulgarien, Slovakien och Ungern är beroende av pengar som skickas hem av gästarbetare. 

Författaren beskriver hur situationen försvårades för de mest utsatta i EU när den ekonomiska 

krisen 2008 slog till. De som hade det svårt ställt i majoritetsbefolkningen reste till andra 

länder för att arbeta. Romerna hade svårare att få jobb på grund av att många var analfabeter 

vilket leder till att de tvingas tigga (Åberg, 2015). 

Pantea (2013) har gjort ytterligare en studie utifrån samma material som i temat ovan (Pantea, 

2012). I denna studie undersöker författaren hur gruppdynamiken påverkar 

migrationsbenägenheten. Den är baserad på djupintervjuer och informella diskussioner med 

romer från 6 samhällen i Transsylvanien. Datainsamlingen har skett med individer som både 

har och inte har erfarenhet av migration. 
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Författaren särskiljer i sin kvalitativa studie två olika perspektiv på vad som gör migrering 

genomförbar. Detta kopplas till litteratur om socialt kapital. Hon använder i sin studie 

begreppen migrationsrika och migrationsfattiga områden i Transsylvanien för att på så sätt 

bland annat visa tillgången till sociala nätverk som förutsättning för migration. De 

migrationsrika områden som studien visar har en högre benägenhet att migrera och har en 

högre grad av sammanhållning i gruppen. Gruppen i sig består av utökade familjer med 

starka band mellan sig som skapats genom att de levt tillsammans under många år. Den 

gemensamma historien bidrar till en känsla av gemensam identitet. I migrationsrika områden 

har gruppen en ledare som är betrodd och har en stark sammanhållning med gruppen. De har 

även ofta ett nätverk på plats i mottagarlandet i form av någon som rest dit tidigare och har 

kunskaper om hur de kan få hjälp med boende och information om deras rättigheter (Pantea, 

2013). 

De migrationsfattiga områdena beskriver Pantea (2013) vara beroende av att ha en ledare för 

att få pengar, men har inget förtroende för denne. Av flera olika anledningar såsom rädsla, 

osäkerhet och saknad av tillförlitligt nätverk åker bara en liten del av dem utomlands i 

motsats till de migrationsrika områdena. Dessa migrationsfattiga områden består också till 

stor del av människor som är för fattiga för att ha råd med transportkostnaden. Dessa 

områden till skillnad från de migrationsrika faller oftare offer för trafficking på grund av att 

de saknar skyddet ett starkt nätverk kan ge. Det vill säga att de blir utnyttjade på grund av sin 

utsatta position för människohandel. Studiens resultat visar på stora skillnader beroende på 

vilka områden individerna kommer ifrån och vilket nätverk de har tillgång till.  

 

Attityden till tiggare  
Swärd (2015) har gjort en litteraturstudie om det moderna tiggeriet med fokus ur ett svenskt 

perspektiv. Syftet med studien är att öka kunskapen om fenomenet, samt visa vilka 

konsekvenser som följer av det.  Han belyser olika påföljder av att fattigdomen genom de 

romska tiggarna har blivit påtagliga och synliggjorda i vår vardag. Han beskriver två 

motpoler i den pågående diskussionen i media kring tiggandet. Den ena sidan har en negativ 

inställning till fenomenet och vill förbjuda tiggandet. Fördomar kring gruppen handlar bland 

annat om hur de genom oärlighet och kriminalitet skor sig på hjälpsamma människor. Den 

andra sidan i diskussionen handlar om en förståelse för deras utsatta situation och en vilja att 

visa medmänsklighet.  

De europeiska länderna har hanterat tiggerifenomenet på olika sätt enligt Swärd. Vissa länder 

har infört förbud mot att tigga men effekten är okänd då den inte har forskats om ännu. En 

risk som författaren tar upp är att problemet med att förbjuda tiggeri inte är en långsiktig 

lösning då det inte löser det bakomliggande problemet utan osynliggör symtomen (Swärd, 

2015). Åberg (2015) tar upp en eventuell konsekvens av ett förbud som skulle kunna driva 

dem till kriminalitet med tanke på att många saknar läs-och skrivkunnighet som på grund av 

det inte kan livnära sig på annat sätt än tiggeri (Åberg 2015). 

Hansson (2015) har gjort en kvalitativ intervjustudie och tar upp hur bilden av vårt Sverige 

krackelerar när vi måste konfronteras med uppenbar fattigdom på våra gator. Hansson skriver 

att det råder en föreställning i Sverige om det goda samhället. Ett samhälle som tar hand om 

sina medborgare och tar ansvar för och hjälper de svagare individerna, vilket inte tycks 

överensstämma med det vi ser.  Vårt sociala skyddsnät har fått oss att distansera oss från 

verklig utsatthet och är skapat för att vi ska slippa ställas ansikte mot ansikte med den. Detta 

kan vara en av anledningarna till de starka känsloyttringar som väcks över att se människor 

som tigger. Yttringarna handlar om allt från hat till medlidande och en stark vilja att hjälpa.  
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Thomassen (2015) skriver att människors inställning till att ge pengar till tiggare skiljer sig. 

Detta baserat på hans studie om tiggandet i Rom som vi har tagit upp ovan i temat sociala och 

ekonomiska aspekter. Informationen om detta har han erhållit genom samtal med människor 

bland allmänheten som observerats i anslutning till där tiggandet sker.  En anledning till att 

ge kan vara att gåvan motverkar skuldkänslor hos den som ger och att det får givaren att må 

bra. En annan handlar om att du och tiggaren har fått en subjekt/subjekt relation. Detta då du 

har sett tiggaren på samma plats under en längre period och skapat en relation genom 

ögonkontakt eller en hälsningsfras, vilket gör att du ser på tiggaren som ett subjekt istället för 

en okänd främling. Ytterligare en annan anledning är att se det som en plikt som 

medmänniska. Anledningar till att inte ge pengar till tiggare uppges vara att tiggaren inte 

anses förtjäna det. Detta på grund av myter och föreställningar om att de är tjuvaktiga, 

bedragare och ohederliga. En del givare väljer att ge tiggaren något att äta, istället för pengar 

då de annars upplever en osäkerhet kring vad pengarna ska användas till (Thomassen, 2015). 

 

Sammanfattning av tidigare forskning 
I det första avsnittet tog vi upp rollen som romsk kvinna, både Vincze (2014) och Neaga 

(2016) gör litteraturstudier som beskriver den romska kvinnans situation. De beskriver även 

utmaningar och motstånd som romska feminister stöter på vid arbetet för att förbättra 

situationen. De båda menar att det finns en potential till förändring. Vincze (2014) beskriver 

de romska kvinnornas situation med tidiga giftermål, låg utbildning och hårt liv. I Neagas 

(2016) artikel kan vi se en bild av hur det uppstår en diskrepans mellan det traditionella 

samhället och det moderna samhället. Asztalos Morell (2015) skriver om olika organisationer 

som arbetar för att kvinnornas situation ska förändras och förbättras. Hon lyfter i sin artikel 

tre olika organisationer som fokuserar på olika problem där den gemensamma nämnaren är 

hur intersektionella aspekter samverkar till situationen som leder till stigmatisering av den 

romska kvinnan och begränsar hennes möjligheter.  

 

Vidare i detta avsnitt har vi temat cirkulär migration. Vi kan utläsa ur materialet att de som 

reser till andra länder för att tjäna pengar, gör det på grund av svår fattigdom. De ser oftast 

ingen annan utväg då situationen i hemlandet är så svår. En del åker till andra länder för att 

arbeta, vilket framgår i Mešić och Woolfsons (2014) studie men det framgår även att det 

finns risk för att bli utnyttjad. Andra åker för att tjäna pengar genom tiggande. Upplevelsen 

av resandet beskrivs av Pantea (2012) och Engebrigtsen (2014) innehålla både fördelar och 

nackdelar. Pantea (2012) beskriver ökat självförtroende, status och hopp om framtiden som 

positiva aspekter. De negativa aspekterna enligt Pantea (2012) handlar om rädslor, längtan 

och risker. Engebrigtsen (2014) skriver att kvinnorna möter motgångar som kränkningar och 

trakasserier, med det uppvägs av de positiva aspekterna. Thomassen (2015) beskriver ett 

mönster med utarbetade strategier i tiggandet. Han har uppmärksammat att majoriteten av de 

romska tiggarna är kvinnor, vilket också Engebrigtsen (2014) har påpekat. Held & Padilla 

(2015) tar upp vilka effekter de ser i familjer där en av föräldrarna emigrerar till USA för att 

arbeta. Dessa upplevelser visar likheter med kvinnornas situation beskriven av Engebrigtsen 

(2014) och Pantea (2012).  

Vad vi kan utläsa genom tidigare forskningen vad gäller sociala och ekonomiska aspekter är 

till att börja med hur Swärd (2015) och Vincze (2014) beskriver den komplexa situationen. 

De båda menar att romerna blir stigmatiserade på grund av fattigdom och social utsatthet. 

Detta på grund av diskriminering och utanförskap. Den ekonomiska och den sociala 

utsattheten blir på så sätt två sidor av samma mynt. Den romska gruppens utsatta position kan 
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liknas vid ett hjul som går runt och runt, innehållande sammanlänkade faktorer som 

arbetslöshet, låg utbildning och fattigdom som är svår att ta sig ur. 

Thomassen (2015) och Åberg (2015) skriver om den ekonomiska situationen och hur både 

individen, familjen och landets ekonomi är beroende av remitteringar. Att resa till andra 

länder med hopp om att förändra sin situation bidrar inte bara till att försörja sin familj, utan 

kan i ett långsiktigt perspektiv också bidra till att förändra landets ekonomi och välfärd. 

Pantea (2013) beskriver vilken betydelse sociala band och nätverk har. Ett nätverk kan vara 

avgörande för att en resa ska kunna genomföras då det bland annat minskar risken för att bli 

utnyttjad.  

Vi har gått vidare och sökt på forskning gällande mottagarländernas attityd till tiggaren. Här 

visar både Swärd (2015) och Thomassen (2015) på olika ställningstaganden gentemot 

tiggaren. I Swärds (2015) studie framgår det att det finns motstridiga känslor kring tiggarna 

hos allmänheten vars åsikter går isär. Vissa är förstående och visar medmänsklighet mot 

tiggarna medan andra ser mer negativt på situationen och skuldbelägger de tiggande 

individerna. Thomassen (2015) visar på olika motiveringar till att ge eller inte ge pengar till 

tiggare. Swärd (2015) tar upp att det finns ett förbud mot tiggeri i andra länder, men visar att 

det sättet att hantera situationen inte är en långsiktig lösning. Åberg (2015) tar upp en möjlig 

konsekvens av ett förbud. Hansson (2015) tar upp anledningen till de starka känslorna kring 

tiggandet när vi blir konfronterade med det i vårt samhälle.  

Vårt bidrag till forskning 
Vårt bidrag till forskningen är att kunna ge ett inifrånperspektiv genom att lyssna till de 

romska kvinnornas egna berättelser. Genom detta arbete vill vi utmana den stereotypa bilden 

av den romska kvinnan. 

Genom detta arbete kan vi få en inblick i hur det är att leva som tiggare i Sverige. 

Ovan har vi redogjort för den tidigare forskningen i vårt ämne. Detta följs upp med våra 

valda teorier nedan som vi använder för att tolka vårt material med. 

Teoretisk begreppsram 

” When our everyday understanding reaches an end, theory can help us beyond that 

limit” (Gadamer, 1998, citerad i: Dahlberg, Dahlberg och Nyström, 2008 273)    

I följande avsnitt kommer vi att beskriva den teoretiska referensram vi kommer att använda 

oss av i analysen av vårt studerade fenomen. Teorierna är indelade i två block. Vi kommer 

inleda med att beskriva det första blocket som innehåller Bourdieus kapitalteori kompletterat 

med Putnams teori om socialt kapital och överbryggande och sammanbindande. I det andra 

blocket beskriver vi Goffmans teori om stigma som följs av Beckers avvikarteori. Efter 

redovisning av varje block följer en kort tillämpning av teorierna och hur vi kombinerar 

dessa. Avslutningsvis gör vi en sammanfattning av samtliga teorier. 

 

Kapital 
Hanifan var den förste att lansera termen socialt kapital år 1916, även om flera efter honom 

har använt termen för att visa på betydelsen av att ingå i en social gemenskap (Putnam 2001 

18). Vi har valt att använda två definitioner som skiljer sig från varandra: Bourdieu och 

Putnam. Vi ser detta som en hjälp för oss att för att kunna tolka vårt material bättre. 
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Kapital utifrån Bourdieus (1993) teori, är dels via Brodys (2002) tolkning av hans texter. 

Bourdieus filosofi anser vi behöver förklaras och förstås genom tre grundläggande begrepp: 

Kapital, fält, och habitus. 

Bourdieus teori om kapital listar fyra olika typer av kapital som kan ses som tillgångar för 

individen. Socialt kapital handlar om de fördelar som kontakter och medlemskap i ett nätverk 

kan ge. Kulturellt kapital uppnås genom familj och rätt utbildning. Symboliskt kapital syftar 

till den ställning och rang som individer har. Det ekonomiska kapitalet är de resurser och 

tillgångar som individen har till förfogande. Dessa olika kapital byts mot varandra och ett 

högt kapital öppnar dörrar och hjälper ofta de andra kapitalen att växa (Giddens, 2014, 576). 

Bourdieu målar upp detta med en modell där tillgångarna till de olika kapitalen avgör och 

placerar utifrån dessa kapital, individerna på en arena, och kallar det för det sociala rummet 

(Bourdieu, 1993 291). Individerna placeras systematiskt i det sociala rummet och placeringen 

associeras till ett visst sätt att leva. Fokus för Bourdieu har varit att se samspelet och 

dynamiken mellan de olika kapitalen och hur de kan förändras (Broady, 2002 57). Han har 

intresserat sig för människans habitus och hur detta påverkar placeringen och dennes sätt att 

leva. Det finns en markant skillnad mellan samhällsklasserna, med andra ord de som har en 

hög inkomst och hög utbildning och de som har låg eller ingen utbildning och låg inkomst 

(Broady, 1985 88).  

Med tillgångar räknas inte bara materiella ting utan kan också vara tillhörighet till en familj 

eller en förening. Tillgångarna tillskrivs bara värde i rätt kontext (Broady, 2002 58). 

Beroende på fältet man befinner sig i avgör vilket kapital som är av vikt.  

Kulturellt kapital kan liknas vid hur individen kan föra sig inom finare kulturella 

sammanhang med rätt språkbruk, kunskap och bildning. Tillgången är även knutet till hur 

individen uppskattar konst och annan kultur. Att som barn födas i en familj med högre 

kulturellt kapital ger en form av kulturellt arv som påverkar barnets möjligheter inom bland 

annat utbildning och yrkesval. Detta öppnar dörrar för att kunna följa med i samhällets 

utveckling och kunna se kommande skeenden och förändringar (Broady, 1985 51-55).  

Det ekonomiska kapitalet består av ekonomiska resurser samt kunskap för ekonomins 

förutsättningar och förändringar (Broady 2002, 53). Indikatorer på ett högt ekonomiskt 

kapital förutom hög inkomst kan bestå av ägande av egen bostad, fastigheter, värdepapper, 

innehavande av lyxbil, båt och att åka på hotellsemestrar (Bourdieu, 1993 275). 

Socialt kapital består av relationer till familj, vänner och bekanta (Broady 2002, 53). Broady 

förklarar det som hur individens sociala kapital är grundat på sina kontakter med andra 

individer som innehar andra former av kapital (Ibid 67). Han menar också att alla individer i 

gruppen på var sitt håll kan erhålla kapital som de andra medlemmarna i gruppen kan vinna 

på genom ökat socialt kapital, på så sätt kan det sociala kapitalet vara en ingång för ökat 

ekonomiskt och kulturellt kapital. Framgångar vore inte möjligt utan stöd från gruppen och 

blir på så sätt en ömsesidig växelverkan (Ibid 56).  

Dessa ovan nämnda kapital omvandlas till ett symboliskt kapital när de uppmärksammas som 

värdefulla av de som anses ha en medvetenhet om sakers värde (Bourdieu, 2004 97). 

Symboliskt kapital menar Bourdieu är individens status och heder i en given kontext. 

Exempel på det kan vara betyg från en, för fältet ansedd skola (Broady, 2002 53–54). Den 

som har störst legitim makt att reglera, skapa och omskapa värdet och även den sociala 

strukturen är staten genom lagar och byråkrati (Ibid 104–106). 
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Fält beskrivs som hur olika sociala ställningar har relationer med varandra. Fälten består av 

individer med en gemensam nämnare, där alla är experter. Fältet genomsyras av 

gemensamma regler och värderingar. I fältet skapas ett specifikt tycke för vissa attribut och 

varor (Broady 2002 50-51). På det sättet särskiljer sig fält från varandra. De olika fälten ser 

på varandras specifika tycken som obegripliga (Bourdieu 2004 94). 

Bourdieu likar fältet vid både ett kraftfält och ett slagfält. Den ena sidan ett fält som låser fast 

individen vid dess ställning. På den andra sidan existerar en pågående kamp där individen har 

möjlighet att ta ställning och där igenom omvandla strukturen inom fältet (Bourdieu 2004, 

45–46). 

Individens habitus avgörs av kapitalen som individen disponerar över och positionen i 

rummet och visar sig i smak och handling. På så sätt förkroppsligas individens habitus och 

avgör hur denne ska tycka och agera kring allt från politiska åsikter, fritidsaktiviteter och mat 

(Bourdieu, 1993 19). Dessa så kallade habitus leder till ett internaliserat sätt att ta till sig de 

sociala koderna och styr hur individen för sig och agerar i fältet (Bourdieu, 2004 131).  

 

Putnam har vidareutvecklat Bourdieus teori kring socialt kapital och fokuserar på hur 

gruppers olika sociala kapital påverkar samhället. Han menar att det sociala kapitalet utgörs 

av förtroende, normer och nätverk, vilka alla tre påverkar och skapas genom varandra. 

Normer skapas för att de främjar samarbete och en gemensam vinning. Genom att 

medlemmarna följer gruppens normer skapas förtroende. Att inte följa gruppens normer kan 

leda till sanktioner som utfrysning och kostnader. Förtroendet ses som en tillgång och en 

förutsättning för att ett samarbete ska fungera. Sannolikheten för ett bra samarbete i ett 

samhälle ökar med ett högt förtroende. Samtidigt som samarbetet leder till ökat förtroende.  

En grupp med starkt förtroende genererar reciprocitet. Putnam skriver om generaliserad 

reciprocitet som norm och ett viktigt inslag i det sociala kapitalet. Det innebär att man hjälper 

varandra och löser problem i kollektivet. Det man gör för någon annan räknar man med att 

man får tillbaka. Detta underlättar samarbetet inom gruppen och ökar det sociala kapitalet. 

Detta innebär också att tillgångarna i gruppen är en allmän egendom och något som hela 

gruppen äger tillsammans. Detta påverkar även attityden mot medlemmarna i gruppen, om en 

medlem får ett dåligt rykte drabbas även de andra medlemmarna av det. 

Samhällen är uppbyggda av nätverk i olika konstellationer. Här gör Putnam skillnad på 

vertikala och horisontella nätverk. Horisontella nätverk binder samman likvärdiga individer 

ur ett maktperspektiv medan vertikala nätverk binder samman individer från olika positioner 

ur ett maktperspektiv. (Putnam 2003, 204–208, 2001 192-196). Putnam menar att socialt 

kapital uppstår genom deltagande i sociala nätverk såsom föreningar och organisationer 

eftersom det främjar samarbete och förtroende (Putnam, 2001 18).  

Putnam gör en tudelning av det sociala kapitalet och kallar dessa två för sammanbindande 

och överbryggande socialt kapital 

Med sammanbindande menar Putnam hur de starka banden i mindre grupper skapar lojalitet 

och sammanhållning vilket fungerar som en ett stöd och en stabiliserande faktor, men det 

innebär även att individen inte kan förbättra sin situation avsevärt. Slutenheten i en sådan 

grupp kan begränsa medlemmarna. Relationerna mellan medlemmarna i dessa grupper är ofta 

släktbaserade. 
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Med överbryggande diskuterar Putnam fördelen med att ha en inkluderande attityd i gruppen, 

på det sättet kan man skapa relationer både i och över gränser. Svaga band är de mellan 

individer som inte är baserade på nära relationer eller släktband till skillnad från starka band. 

Kopplingar definierade som svaga band ses som värdefullt och något som man kan dra nytta 

av när man vill få tillgång till information utanför gruppen. Svaga band ger förutsättningar för 

att avancera och nå framgång. Detta på grund av att de svaga banden rör sig längre ut från 

den egna gruppens räckvidd och ger i sin tur ger ett större kontaktnät med individer från 

skilda grupper (Putnam, 2001 22-23). Putnam (2003, 211–213) menar att för ett starkt 

samhälle behövs mer överbryggande relationer. Ju mer människor engagerar sig i 

organisationer och föreningar utanför gruppen, desto bättre fungerar demokratin. 

 

Tillämpning 

Dessa teorier kan hjälpa oss med tolkning av materialet då vi kan se att vår målgrupp 

generellt har låg tillgång till olika former av kapital. Det finns en brist både vad gäller 

materiella och kulturella tillgångar. Deras innehav av socialt kapital består till merparten av 

sammanbindande relationer. Med det kan vi se en saknad av relationer som är utanför den 

egna gruppen vilket skulle kunna underlätta integrationen. Putnam förklarar att starka band är 

mer betydelsefullt i vissa sammanhang, medan svaga band är viktigare i ett annat. Individen 

behöver ha både starka band och svaga band (Putnam, 2011 382). När man kommer till ett 

nytt land där man inte känner till normer och rättigheter, så kan de starka banden innebära en 

trygghet och en känsla av att man har någon som bryr sig om en, medan de svaga banden 

behövs för att skapa en språngbräda in i det nya landet. 

 

 

Stigma 
Stigma beskrivs som när medlemmarna i en social kontext kategoriserar en person som 

främling. Egenskaper blir uppmärksammade hos denne som inte passar in eller är icke-

önskvärd i denna kontext. Detta leder till att denne främling blir bemött och degraderad 

utifrån dennes utmärkande negativt laddade egenskap (Goffman, 2014 10). 

Goffman skriver att det finns tre olika typer av stigma. Den första typen av stigma är på 

grund av en synlig kroppslig defekt. Den andra typen består av olika negativa inslag i 

personligheten som tolkas som svagheter, vilket av omgivningen baseras på hur individen 

tidigare har uppfört sig. Här ges exempel som fängelsestraff, psykiska problem och 

alkoholism. Den tredje typen av stigma kommer ur föreställningar om hur andra är på grund 

av att de skiljer sig från oss i ras, etnicitet eller tro. När en person blir kategoriserad med en 

avvikande egenskap associeras det till fler egenskaper som egentligen inte har ett logiskt 

samband (Goffman, 2014 12). 

Personer som blir stigmatiserade känner en osäkerhet i hur de kommer tas emot av de 

"normala". Oavsett hur de beter sig kan det alltid misstolkas och kopplas till den 

stigmatiserande egenskapen. Detta kan leda till att den stigmatiserade personen försöker 

hantera situationen eller dölja det utmärkande draget genom olika strategier (Goffman, 2014 

22).  

En stigmatiserad person kan använda sitt stigma för att nå en högre position genom att vara 

en form av talesperson för sin stigmatiserade grupp. Detta i sin tur leder till denna de kliver 

utanför sitt stigma och därigenom delvis lämnar det. När en stigmatiserad person utför något 

som uppmärksammas så kan det leda till att det kopplas till gruppen och inte till individen. 



16 

 

Därigenom vinner eller förlorar både individen och gruppen anseende (Goffman, 2014 33-

36). 

Författaren beskriver vissa personer i de stigmatiserades närhet som inte tillhör den 

stigmatiserade gruppen, men är väl insatt i deras situation och får en viss mån av medlemskap 

i gruppen. Dessa betecknas av författaren som ”de visa”. Dessa kan vara poliser som dagligen 

stöter på kriminella och får en relation till dessa eller familjemedlemmar till före detta 

narkomaner (Goffman, 2014 37).  

I Beckers stämplingsteori definierar han avvikare som medlemmar som bryter mot den 

specifika sociala gruppens regler. Samhället består av olika grupper skapade utifrån klass, 

etnicitet osv. Grupperna har sina specifika regler och individen måste ständigt förhålla sig till 

dem för att inte bli utsatt för sanktioner, dessutom ingår oftast individen i flera olika grupper 

samtidigt. Detta skapar ett dilemma, att följa reglerna i en grupp kan medföra att du bryter 

dem i en annan grupp och ibland stämplas individen som avvikare utan att bryta mot regler. 

Detta är beroende på omgivningens reaktioner på avvikelsen och vem individen i sig är 

(Becker 2011 22-25). 

För att bli stämplad som avvikare enligt Becker så inleds en stegvis process vilket betecknas 

som en avvikarkarriär. Karriären inleds med att ta ett mindre steg från normen som gradvis 

ökar. Den ”normale” kan stå emot impulsen att begå den avvikande handlingen för att 

undvika sanktionerande konsekvenser, medan den blivande avvikaren fortsätter med fler steg 

på karriären (Becker, 2011 35-37). 

 

Tillämpning 

Denna ovan beskrivna vinkling av Goffman och Becker visar på ett utanförskap som är 

baserat på omgivningens åsikter om vad som är normalt och acceptabelt beteende. Goffmans 

teori om stigma stämplar individen utifrån tillhörighet, utseende och personlighet, medan 

Becker fokuserar på individer som aktivt väljer att handla normbrytande. Vi ser genom 

tidigare forskning och insamlat material att målgruppen blir utsatt för strukturell 

stigmatisering. Vi kan även se spår av aktivt val av avvikande med följande konsekvenser.  

 

Sammanfattning 

Bourdieu delar in individens tillgångar i fyra olika kapitalarter vilka är ekonomiskt, kulturellt, 

socialt och symboliskt. De tre första skapar det fjärde och dessa tillsammans syftar till vilka 

resurser som individen har till förfogande. Dessa olika kapital byts mot varandra och ett högt 

kapital öppnar dörrar och kan hjälpa de andra kapitalen att växa. Putnam skiljer på två olika 

typer av kapital, överbryggande som innebär svagare band mellan individer och som kan 

bidra till ett större kontaktnät. Sammanbindande beskriver han som starka band som ger ett 

visst stöd, men som kan begränsa individen.  

Stigma handlar om vilka negativa effekter ett utmärkande drag kan få för en individ i ett visst 

sammanhang. Denna teori kunde inte ge en helhetsbild av fenomenet, eftersom informanterna 

inte enbart bestod av individer som drabbades av stigma utan även individer som valde att 

avvika från sin grupps normer och regler. Där av valdes Beckers avvikarteori som fokuserar 

på hur individen genom att bryta gruppens normer påbörjar en avvikarkarriär. 

Då vi ansåg att Bourdieus teori gav en oss bred bild av begreppet kapital var det en lämplig 

utgångspunkt för vår tolkning. Det sociala kapitalet kan förekomma i olika former, så ville vi 

utöka den delen med Putnam som gått djupare in på just detta område. Vidare valdes teorin 
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om stigma för att addera bilden med bemötande och vilka konsekvenser som individen stöter 

på. 

Denna kombination av valda teorier kan lyfta materialet till en högre abstraktionsnivå. Den 

undersökta gruppens situation är ett resultat av stigmatisering, men också brist av kapital. Vi 

ser därmed att det finns ett dialektiskt samband mellan kapital och stigma. Efter att vi 

förklarat våra valda teorier samt visat på hur vi ämnar använda dessa och hur de kompletterar 

varandra fortsätter vi med metoden vi valt för studien. Där går vi initialt igenom grundtankar 

med metoden sedan förklarar vi förförståelsen för att sedan gå vidare med hur vi gjorde 

datainsamlingen. Efter det förklarar vi urvalet där vi även presenterar våra informanter. Sedan 

följer tillvägagångssättet för analysen. Avsnittet avslutas med de etiska riktlinjer vi följt, samt 

de tankar vi hade om eventuella etiska problem som kunde uppstå. 

 

Metod  
Vi har valt en hermeneutisk metod då vårt syfte med studien är att nå en fördjupad förståelse 

för de romska kvinnorna som försörjer sig som tiggare, eller har erfarenhet av att göra det. 

Hermeneutik går ut på att nå en ny förståelse genom att tolka delar till en ny helhet 

(Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2011 65). Den anger sedan vilken riktning vi ska ta i 

fortsättningen av arbetet (Ödman, 2011 102). 

Att tolka är det vi gör när vår förståelse inte räcker till och vi vill tyda informationen för att 

kunna förstå (Ödman, 2011 58). Tolkning sker i en process med friläggning och tilldelning 

vilket beskrivs som hur vi frilägger det förgångna, det vi sedan tidigare känner till och 

tilldelar mening mot framtiden till det nya som vi inte redan känner till (Ibid 59).  

Inom hermeneutiken pratar man om den hermeneutiska cirkeln vilket beskrivs av Ödman som 

en förståelseresa där vi genom tolkande ökar vår förståelse som vidare blir vår nya 

förförståelse och som på så sätt ger oss en ny förståelsehorisont att utgå ifrån. Då den 

hermeneutiska metoden beskriver en oändlig tolkning i en statisk cirkel som ständigt leder till 

ny förståelse, som i sin tur blir grund för nästa förståelse kan man istället använda en spiral 

som tydligare visar hur tolkningen är en öppen process då den förändras och leder till högre, 

mer abstrakta nivåer av förståelse (Ibid 103).  

Arbetet enligt en hermeneutisk spiral består av ett pendlande mellan del och helhet. Där båda 

parter är beroende av varandra, för att kunna förstå helheten behöver du förstå delarna och för 

att förstå delarna behöver du förstå helheten. I de olika analysstegen modifieras och vidgas 

vår förförståelse (Ödman, 2004 77). I vårt arbete pendlar vi mellan utsagor, intervjuer, 

förförståelse, observationer och forskning. Genom detta arbete framkommer en ny helhet 

med ny förståelse. 

En hermeneutisk ansats är en kvalitativ metod som för att säkerställa kvaliteten i studien 

använder universella kvalitetskriterier. Dessa kriterier är exempelvis att använda innehållsrika 

data, autentiska citat och innehålla förslag till fortsatt forskning (Symon & Cassel, 2012 214). 

Detta kommer vi hålla oss till under arbetet med studien.  

 

Förförståelse 
Den hermeneutiska metoden har den ontologiska utgångspunkten att vi alltid är en del av den 

livsvärld vi studerar och att vi aldrig kan ställa oss utanför och objektivt studera fenomenet 

(Ödman, 2011 14). Förförståelse är grundläggande för vår möjlighet att tolka. Med 
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förförståelse menas det vi redan vet och känner till, eller tror att vi vet. Förförståelsen kan 

även utgöra ett hinder för att kunna ha en öppen inställning. För att förhindra detta är det 

viktigt att vara medveten om sin egen förförståelse (Dahlberg et al., 2011 135). 

I början av detta arbete var vi nyfikna på tiggeri som lösning på fattigdom. Att sitta och tigga 

bryter mot våra normer och skulle för oss vara kopplat till skam. Vi har svårt att föreställa oss 

känslan av att vara tvungna att som mamma behöva lämna barnen under flera månader för att 

åka till ett okänt land där man inte känner någon utom en liten del av sitt nätverk Vi har för 

att få en rimlig chans att försöka förstå kvinnornas vardag och deras utsatta situation inför 

och under detta arbete medvetandegjort och ökat vår förförståelse genom att läsa på om den 

historiska bakgrunden, forskningsartiklar och följt den pågående samhällsdebatten.  

Vi har även deltagit i arbetet på en stödverksamhet för vår målgrupp, deltagit vid uppsökande 

fältarbete, samt haft dialoger med en diakon och en man som jobbar på stödcentret. Diakonen 

är delaktig i ett EU-projekt som syftar till att stärka utsatta EU-migranters egenmakt inom 

bland annat språkstöd och hälsa. Vi har även varit på studiebesök på olika stödcenter i andra 

städer.  

Vi är medvetna om att utförandet av ett arbete likt detta innebär en risk. När man strävar efter 

att uppnå en äkta dialog så vet man aldrig vad man kommer att få höra och utsätts därmed för 

en risk där konsekvensen är att vi kan komma att förändras som människor (Binding & Tapp, 

2008 29). Redogörelsen för hur vår förförståelse har förändrats och gett oss riktning genom 

processen uppmärksammas i diskussionsdelen. Tillvägagångssättet för en äkta dialog 

beskrivs nedan. 

 

Datainsamling  
Enligt Binding och Tapp skriver Gadamer om den äkta dialogen och beskriver den som ett 

förhållningssätt mot den andre, men även om hur det inte går att förutsäga hur en dialog 

kommer fortlöpa. Det som är resultatet av en äkta dialog är en förståelse som är ny för båda 

parterna i dialogen. Det beskrivs tre olika perspektiv på en dialog där det första perspektivet 

är ett inhämtande av information med en syn på den andre individen i samtalet som ett objekt. 

Det andra perspektivet har en mer utmanade karaktär där deltagarna ser på varandra som 

subjekt men försöker att överträffa varandra och endast lyssnar till svaren de får, för att kunna 

svara med träffande argument. Det tredje och sista perspektivet är hur båda deltagarna har en 

öppen inställning till ämnet och lyssnar för att förstå den andres syn på saken. Detta är det 

enda perspektivet som uppnår en äkta dialog. För att komma till detta stadium av dialogen så 

namnges komponenter som öppenhet för möjligheter och den andres position, nyfikenheten 

för frågan, samt att lyssna (Binding & Tapp, 2008 124–125). 

Vårt material består av deltagande observation, informella samtal med personer som jobbar 

med vår målgrupp och intervjuer med tiggande romska kvinnor.  

Vår datainsamling tog sin början i och med att vi kontaktade personer som arbetar med 

utsatta EU-migranter. Vi träffade en kvinna som vi kallar nyckelperson 1 (NP1). Hon arbetar 

med ett projekt inom kyrkan som syftar till att stärka EU-migranters egenmakt inom flera 

områden för att underlätta integration i det svenska samhället. Hon gav oss mycket 

information om läget och tips om hur vi skulle kunna arbeta vidare.  

Sedan kom vi i kontakt med en man som arbetar på ett stödcenter för utsatta EU-medborgare. 

Han kom att bli ytterligare en nyckelperson (NP2). Han har bidragit till att öka vår 

förförståelse och kom att bli en berikande del i arbetsprocessen. Han är uppvuxen i 
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Rumänien, men har bott i Sverige i cirka 10 år. Han har uppmärksammat oss på kulturella 

skillnader och har även fungerat både som tolk och underlättat förtroendeskapandet mellan 

informanterna och oss.  

Vi uppmärksammade tidigt att det fanns en misstänksamhet mot oss som studenter med 

bakgrund av att det finns en djupt rotad rädsla och misstro mot media och myndigheter. Att vi 

inte var myndighetspersoner var NP2 tvungen att poängtera vid flertalet tillfällen.  

För att intervjupersonen ska känna sig trygg med oss så har vi genomfört deltagande 

observationer på stödcentret där NP2 arbetar och deltagit vid fältarbete. Detta har bidragit till 

att öka vår förförståelse och det har gett oss en bredare bild av situationen, vilket har 

underlättat vårt analysarbete. Totalt har vi tillbringat fem tillfällen på stödcentret för 

deltagande observation. Stödcentrets öppettider är på vardagar mellan klockan 8 och 10 från 

november till april. Vi befann oss på centret både en stund innan och efter öppettiderna för att 

reflektera tillsammans med personal och volontärer. Fältarbetet tillsammans med NP2 gick 

till så att vi åkte runt till olika butiker runt om i staden för att dels informera om att 

stödcentret åter igen hade öppnat inför den kalla årstiden, och dels för att presentera oss som 

studenter. Vi tog även tillfället i akt att observera kvinnorna i rollen som tiggare. 

Observationerna inklusive fältarbetet har resulterat i fältanteckningar som använts i 

tolkningsarbetet.  

I arbetet har vi utöver observationerna utfört totalt sju intervjuer. Dessa utfördes på tid och 

plats utifrån informanternas önskemål.  Två intervjuer genomfördes i anslutning till 

kvinnornas plats där de tigger. En intervju genomfördes på ett kafé, en annan i en lokal som 

lånades av kyrkan. Till stöd för oss vid intervjuerna hade vi en intervjuguide med teman som 

var relevanta i vår studie. Denna återfinns i bilaga 1. Deltagande i hittills nämnda intervjuer 

var förutom oss studenter, tolken och informanten. Två intervjuer genomfördes på stödcentret 

och en annan genomfördes på ett bibliotek. I dessa tre var kvinnans make deltagande.  

För att förstå kontexten och för att skapa en mer mångfacetterad bild av informanternas 

situation har vi haft dialoger med nyckelpersonerna som arbetar med målgruppen, utöver dem 

vi talat med på stödcentret. Dessa dialoger gjordes fortlöpande i arbetet och vi kunde på så 

sätt få möjligheten att ställa frågor som väcktes under arbetets gång. Dessa samtal spelades 

inte in, utan antecknades ner som fältanteckningar. Ödman (2004 80) skriver att utsagor inte 

går att tolka utan sammanhanget. Vetskap om kontexten stärker yttrandets tolkning. Dialoger 

av detta slag gav oss vetskap och ytterligare en del för att kunna förstå helheten om romernas 

situation både i Rumänien och här i Sverige. 

En kombination av flera metoder för att samla in empiri kan vara relevant för att få en 

bredare bild av fenomenet man studerar (Dahlberg et al., 2011 176). Vi har som ovan 

beskrivits initialt använt oss av deltagande observationer inkluderat med de spontana samtal 

som uppstår och intervjuer. 

 

Urval  
Urvalet vi använt och som vi ansåg vara mest lämpligt för denna studie är ett intensitetsurval 

vilket beskrivs som ett urval där informanterna har valts baserat på riklig kännedom gällande 

vårt valda ämne (Patton, 2002 234). Vi hade här som krav att alla EU-migranter som vi 

intervjuade hade en självupplevd erfarenhet av att tigga. För att få bredd på materialet hade vi 

som önskemål att det fanns variation gällande ålder, civilstånd, bakgrund och nuvarande sätt 

till försörjning. Detta med syfte om att kunna identifiera eventuella centrala egenskaper 

oavsett denna variation (ibid, 235). 
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Urvalen har skett med hjälp av vår nyckelperson (NP2) som arbetar på ett stödcenter i en stad 

i Mellansverige. Vi insåg ganska tidigt i arbetet med studien, vikten av förtroende för att 

skapa relationer. Det försökte vi uppnå genom att närvara och delta i arbetet på stödcentret. 

Totalt genomfördes sju intervjuer. Av de deltagande kvinnorna föll det sig så att alla var 

romer. De hade en åldersspridning på 20 till 60 år. Samtliga var mammor och gifta, varav tre 

var omgifta. Utbildningsnivån var generellt låg, men det fanns en spridning mellan ingen 

skolgång alls till åtta års skolgång. Hur situationen såg ut i Sverige för de olika kvinnorna 

skiljde sig åt. De flesta försörjde sig genom att tigga medan två av dem hade fått anställning. 

Samtligas anledning till att de var här i Sverige var fattigdom i hemlandet. Målsättningen 

med tiggandet hos de olika kvinnorna varierande mellan att överleva dagen till att kunna 

erbjuda en bättre framtid för sina barn. 

Vid 5 av intervjuerna var vi båda studenter närvarande, vid dessa var det en som var mer 

aktiv i dialogen. Vid 6 intervjuer användes tolk. En av kvinnorna talade svenska så pass bra 

att hon inte behövde tolk. Språket i citat med den kvinnan är bristfälligt, men med den 

kontext som angavs förstod vi varandra ändå. Intervjuerna med kvinnorna spelades alltid in 

och transkriberades efter genomförd intervju. 

Informantbeskrivning 

Här följer en kortfattad presentation av våra informanter: 

Informant 1: Kvinna, 23 år. Har varit i Sverige i cirka 2 år, rest i 12 år totalt. Bor med sin 

man och sina 2 barn som är 5 och 7 år, i ett litet torp utan el och vatten. Där bor de 

tillsammans med 6 andra personer. Innan de fick tillgång till torpet bodde de under en 

presenning i skogen. Kvinnan står för familjens inkomst genom att tigga. Mannen tar hand 

om barnen. 

Intervjun genomförs i en lokal lånad av kyrkan. Närvarande är nyckelinformant 1, som 

sammanförde oss. Intervjun genomförs utan tolk. 

Informant 2: Kvinna, 60 år. Hon har 5 barn och 7 barnbarn. Hon är här tillsammans med sin 

man och de bor i sin bil. Ingen av dem har utbildning och de behöver pengar så att de har råd 

att gå till doktorn och att laga sitt hus. 

Intervjun genomförs på stödcentret med mannen närvarande.   

Informant 3: Kvinna, cirka 30 år. Kvinnan gifte sig första gången när hon var 15 år, och har 

med den mannen 2 barn på 9 och 13 år. Den mannen avled och hon är omgift med en ny man 

med vilken hon har ett barn som är 2 år. Alla 3 barn bor hos en granne i Rumänien, medan 

hon och mannen är i Sverige. De har rest till Sverige i cirka 2 år, och bor under vistelserna 

här i sin bil. De har tidigare rest till andra länder. De försörjer sig som tiggare och pengarna 

behövs för att de ska ha råd med mat, och läkarvård till det yngsta barnet som har varit sjuk 

sen födseln. 

Intervjun genomförs på stödcentret med mannen närvarande. 

Informant 4: Kvinna, 20 år. Hon är här tillsammans med sin man och de båda tigger. De har 

rest till i Sverige i minst 3 år. De har en son som är 3 år, som är kvar hemma i Rumänien med 

kvinnans föräldrar. Pengarna de tjänar går till att försörja familjen där hemma. Kvinnans 

mamma har skadats i en olycka och pappan måste ta hand o henne och 3åringen. Kvinnan vi 

pratar med har gått i skola i 4 år.  

Intervjun genomförs i anslutning till butiken där hon tigger. 
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Informant 5: Kvinna, 40 år. Hennes man och deras barn som är 4, 6 och 8 år är kvar hemma 

i Rumänien. Hon är här tillsammans med sin son och hans fru, de bor tillsammans i en bil. 

Hon försörjer sig genom att tigga, pengarna går till basbehov som att värma upp huset. Hon 

har rest till Sverige under flera år. 

Intervjun genomförs utanför butiken där hon tigger. 

Informant 6: Kvinna, 29 år. Hon är här med sin man och hans familj, hon är gravid med sitt 

andra barn. Hon har varit gift tidigare och har ett barn som är 10 år, som bor i Rumänien med 

hennes föräldrar. De kom till Sverige första gången för 4 år sedan, men har rest i 10 år totalt. 

Till en början så försörjde de sig genom att tigga och bodde i bilen. Nu bor de när de finns 

plats, på ett härbärge. Kvinnan har fått en anställning som lokalvårdare, säljer även romska 

kläder och är engagerad i en romsk förening. Hon har ingen utbildning.  

Intervjun genomfördes på ett café. 

Informant 7: Kvinna, 29 år. Gifte sig när hon var 16 och fick en son som nu är 12 år, han bor 

kvar i Rumänien med hennes föräldrar. Nu är hon omgift och är i Sverige med sin make från 

Rumänien och med sin andra son som är 6 år. De har rest i cirka 7 år och har varit i Sverige i 

cirka 3 år. Hon har försörjt sig som tiggare, men har sen i somras en anställning som 

lokalvårdare. Jobbet ledde också till att hon fick tag i en hyreslägenhet. Hon vill tjäna pengar 

så att de har råd att låta barnen gå klart skolan, kvinnan själv har gått 8 år i skolan. 

Intervjun genomförs på ett bibliotek. Med på intervjun var kvinnans man och son och en 

kvinna från stödcentret, som också var den som sammanförde oss. 

Detta urval har kompletterats med ytterligare dialoger med personer som besitter kunskap om 

målgruppen både gällande kultur och lägessituation både här och i hemlandet. 

 

Analys 
I den hermeneutiska ansatsen finns ingen tydlig modell att följa i analysprocessen. Vi har valt 

att göra den i tre steg, vilka är: en inledande tolkning, en fördjupad tolkning och en 

avslutande huvudtolkning. I analysarbetet har vi enligt Gadamers ”det öppna frågandets 

princip” haft en inställning till materialet som präglats av en vilja att utforska. Det öppna 

frågandets princip syftar till hur vi ska förhålla oss till materialet vid tolkningen genom att ha 

en öppen attityd som möjliggör för att tolkningen ska kunna gå åt oväntat håll (Ödman, 2011 

237). 

Inledande tolkning 

Det inledande steget i analysprocessen börjar med att man skapar en helhetsbild över 

materialet som består av intervjuer och fältanteckningar. Transkriberingarna av intervjuerna 

läses igenom upprepade gånger, detta utmynnades i en övergripande uppfattning av 

kvinnornas verklighet (Dahlberg et al., 2008 282). I utsagorna kunde vi identifiera likheter 

och motsägelser. Vi sammanställde dem i två övergripande kategorier: Livet i Rumänien och 

Livet i Sverige med sex underordnade teman relaterade till våra frågeställningar. 

När vi kände oss klara med den inledande tolkningen så gick vi vidare med nästa steg som är 

den fördjupade tolkningen. 

Fördjupad tolkning 
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I den fördjupade tolkningen ska man gå utanför texten och tolka vad som står mellan raderna. 

(Ödman, 2011 81). Processen utifrån den hermeneutiska spiralen innebär en växling mellan 

del och helhet för att på så sätt nå fram till en ny förförståelse. Pendlandet mellan de olika 

delarna med utsagor, fältanteckningar, som vi tolkar med hjälp av valda teorier bidrar under 

processen till att utöka vår förförståelse ytterligare, vilket ger riktning för hur vi går vidare. 

De formulerade temana i den inledande tolkningen totaliseras till nya övergripande teman och 

tar in en större del av verkligheten (Ödman, 2011 66). Dessa skapar en ny förståelse och 

lyfter materialet till en högre abstraktionsnivå för att uppnå ny helhet. De teman vi kom fram 

till i den fördjupade tolkningen leder oss vidare till nästa nivå i tolkningsarbetet. 

Huvudtolkning  

Huvudtolkningen skapar en övergripande helhet som kan ses som ett paraply som täcker de 

tidigare tolkningarna. Detta gör vi genom att totalisera de tidigare tolkningarna och genom 

detta lyfta materialet till en högre nivå med en mer abstrakt form (Ibid 66). Denna tolkning 

sker i en process med att frilägga och tilldela mening (Ibid 59). Detta blir i vårt arbete den 

sista tolkningen, men detta är inte den slutliga, då tolkningsprocessen inte har något slut.    

”Vi fryser ett ögonblick av vår förståelseutveckling, tar en stillbild, det är allt.” (Ödman, 

2011 107). 

 

Etik 
Vid förfrågan om deltagande som skedde via vår nyckelperson så beskrevs syftet med arbetet, 

och även de etiska riktlinjerna vi hade att förhålla oss inom för informanterna. Detta gjorde 

att kvinnorna om de ville, kunde ta del av informationen och ta beslut om att medverka i lugn 

och ro innan intervjutillfället. För informanterna visade det sig vara mycket viktigt att vi inte 

var från myndigheter eller media. 

De etiska principerna gick vi även tillsammans igenom innan vi startade intervjun. Dessa var: 

informationskravet, det vill säga att vi informerade om den aktuella studiens syfte. Vi 

berättade om att deltagandet är frivilligt och att intervjupersonen har rätt att avbryta sin 

medverkan eller välja att inte svara på vissa frågor (Vetenskapsrådet 2002). 

Samtyckeskravet som innebär att deltagaren själv har rätt att bestämma över sin medverkan. 

Vi frågar muntligt om deltagarens samtycke till intervjun. Vi frågade om tillåtelse att spela in 

intervjun innan vi började.  

Konfidentialitetskravet: Vi informerade deltagarna om att tystnadsplikt råder och att vi i vårt 

arbete inte kommer att använda detaljer eller namn så att utomstående kan identifiera dem. 

Nyttjandekravet: Vi informerade om att den insamlade informationen inte kommer att 

användas för annat än vår studie (Vetenskapsrådet 2002). 

Vi var medvetna om att ämnet kunde väcka obehagliga minnen och känslor vilket gjorde att 

vi stannade kvar efteråt för en gemensam reflektion. Vid behov erbjöd vi samtalsstöd.  

Det fanns även en medvenhet hos oss om att det kan vara problematiskt att använda tolk då 

vår tolk är man som kan påverka utfallet. Vi beaktade maktfördelningen då vi var två som 

intervjuade. Vi undvek detta genom att en var mer aktiv och den andre mer i bakgrunden. Vår 

målgrupp befinner sig i en mycket utsatt situation och svaren vi får är nödvändigtvis inte hela 

sanningen, men representerar vad de anser att de kan delge oss. Vi har genom tidigare 

forskning och våra erfarenheter observerat en stor misstro och rädsla mot myndigheter vilket 

kan leda till en osäkerhet hos intervjupersonen som påverkat svaren. 
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Vi har en uppfattning om att kvinnosynen bland romer är annorlunda än vår och att det kan 

därför vara viktigt att ha det i åtanke i arbetet. 

En aspekt som vår kontaktperson gjorde oss medvetna om, var att våra informanter eventuellt 

inte skulle vilja lämna sina platser utanför butikerna. Detta ledde till att vi förberedde oss för 

de omständigheterna. 

En annan tanke som slog oss handlar om frågan om det är rätt att använda utsatta människor 

som forskningsobjekt? Det har vi försökt att stävja genom att aktivt jobba för att nå en 

subjekt-subjektrelation till informanterna. Syftet med arbetet är att lyfta frågan och ge dem en 

rättvis möjlighet att själva få berätta sin historia.  

Efter att ha redogjort för vår valda metod så fortsätter uppsatsen med resultatavsnittet. Detta 

inleds med den inledande tolkningen som vi delade in i teman. Detta följs av den fördjupade 

tolkningen som innehåller citat som tolkas med stöd av de valda teorierna. Avsnittet avslutas 

med vår huvudtolkning som sammanfogar delarna till en ny helhet. 

Resultat  
 

Inledande tolkning 
Efter den upprepade läsningen av de transkriberade intervjuerna så har två huvudteman vuxit 

fram som visar på en övergripande bild över kvinnornas situation, både vad gäller i Sverige 

och hemma i Rumänien. Dessa två teman: Livet i Rumänien och Livet i Sverige har vardera 

tre underrubriker vilka är ekonomiska, sociala och kulturella aspekter. Vi har delat in dessa 

teman med inspiration från sociologen Bourdieus begrepp kapital (Giddens, 2014). Med 

ekonomiska aspekter menar vi inkomst och materiella tillgångar. Under sociala aspekter tar 

vi upp familjenätverk och nätverk i migrationen. Kulturella aspekter kopplar vi till tro, 

utbildning och språkkunskaper. I berättelserna kunde vi se ett mönster med många liknande 

utsagor, men även det som stack ut. 

  

Livet i Rumänien 

 

Ekonomiska aspekter 

Kvinnorna berättar om ett besvärligt liv med svår fattigdom. Detta beskriver de genom att 

förklara deras låga boendestandard, hög arbetslöshet, låg eller ingen utbildning samt 

sviktande hälsa. De försörjer ofta stora familjer via remitteringar som skickas hem. 

Majoriteten av kvinnorna säger att de måste tjäna pengar för att täcka utgifter för närståendes 

läkarvård. Tre andra kvinnor vill tjäna pengar till barnens skolgång. 

Sociala aspekter 

Alla kvinnor som vi har intervjuat har gift sig och fick sitt första barn redan som tonåring. 

När de är i Sverige är oftast barnen hemma hos mor- eller farföräldrar. Flera av dem vi 

intervjuat har rest till andra europeiska länder innan de kom till Sverige som de nu 

återkommer till. Flera kvinnor pratar om att de försörjer familjen där hemma. Familjerna är 

ofta stora och man räknar in flera led i generationen till den nära familjen. En kvinna berättar 

om plikten att ta hand om sina småsyskon 



24 

 

Kulturella aspekter 

Utbildningsnivån hos kvinnorna är låg. Den varierar från ingen utbildning till 8 års 

utbildning. Detta anger de är anledningen till att de inte får jobb med tillräcklig lön hemma i 

Rumänien. 

Livet i Sverige 

 

Ekonomiska aspekter 

Fem av sju kvinnor berättar att de sover i bilar med kroppsliga besvär som följd, kylan är 

också ett påtagligt bekymmer. De andra två har samma erfarenhet men har numer tillgång till 

annat boende. Många är bekymrade över hur och när de ska kunna resa hem. Resan hem är 

kostsam. Pengarna de tjänar på en dag ska täcka deras basala behov och även försörja 

familjen hemma i Rumänien. Pengarna de tjänar har minskat, människor är inte lika givmilda 

med pengar men de köper ibland mat istället åt kvinnorna.  

 

Sociala aspekter 

Nätverket här i Sverige består ofta av maken och hans familj. Mottagandet av svenskarna 

beskrivs som varmt, men de möter även rasism. Det kommer människor som inte vill att de 

ska vara här. Två av kvinnorna beskriver hur de blivit utsatta för sexuellt ofredande. Två av 

kvinnorna har inte längre tiggandet som inkomstkälla utan har fått en anställning med hjälp 

av människor de mött i Sverige.  

 

Kulturella aspekter 

De nämner en brist av tillräcklig kunskap gällande dokument, papper och rättigheter. Flera 

uttrycker en vilja att jobba, men lagarna försvårar för dem. Andra svårigheter uppstår på 

grund av att de inte kan språket och många kan inte läsa vilket leder exempelvis till problem 

med att ta kontakt med och få hjälp av myndigheter. Flera gånger får vi höra att de vill bevisa 

att det de har sagt i intervjun är sant. En informant berättar om svårigheten med att kombinera 

det kulturella romska samhällets regler med de normer som är i Sverige med fokus på 

kvinnans makt och frihet. Majoriteten av kvinnorna pratar om sin tro på gud och anger det 

som en bidragande källa till att orka med vardagen.  

 

Fördjupad tolkning 
I denna del av processen använder vi de uppmärksammade temana från den inledande 

tolkningen. Vi totaliserar genom att omarbeta dessa och tolkar dem med en kombination av 

våra valda teorier som är Bourdieus och Putnams teorier om kapital, Goffmans teori om 

stigma och Beckers avvikelseteori. Vi tydliggör våra tolkningar med autentiska citat från 

intervjuerna. På grund av språkbrister kan citaten ibland upplevas otydliga, detta försöker vi 

motarbeta genom att ange kontext i introduceringen av citaten.  

I slutet av varje tema har vi valt att komplettera tolkningarna med hjälp av våra 

fältanteckningar från vad vi har sett, vid våra deltagande observationer och uttalanden från de 

informanter som jobbar med målgruppen. Detta för att ge en bredare bild av kvinnornas 

situation. Vi vill vara tydliga med att det som framkommer via våra fältanteckningar och 

nyckelinformanters uttalanden inte är kvinnornas egna röster.  
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Vi har för att kunna avidentifiera informanterna valt att benämna de som IP1-IP7 och 

nyckelinformanterna för NP1 och NP2. Temana vi använt oss av är tiggerskan och boende, 

tiggerskan och hälsan, tiggerskan och det nära nätverket, tiggerskan och försörjning, 

tiggerskan och möten, tiggerskan och övertygandet och slutligen tiggerskan och utbrytandet.  

 

Tiggerskan och boende 

Livet i Rumänien ledde fram till resan mot Sverige i hopp om att få jobba och tjäna pengar. 

Våra intervjuer har berört områden kring förväntningar om mottagarlandet och hur de 

utvecklades. 

Kvinnorna beskriver situationen i hemlandet som mycket svår. Vardagen präglas av 

fattigdom och låg levnadsstandard och förklaras av kvinnorna som en effekt av låg 

utbildning, hög arbetslöshet och plikten att ta hand om familjen tidigt. IP2 som är 60 år och 

utan utbildning, berättar om behovet av pengar på grund av sin dåliga hälsa och för att kunna 

laga sitt hus som anledning till resan. Hon är här tillsammans med sin man som också har 

dålig hälsa. Så här säger hon: 

”ja, mitt liv i Rumänien, om det vore bra i Rumänien skulle jag inte kommit här i den 

första [… ] I Rumänien hade jag ett hus men eftersom det var en, ja väldigt starka 

vindar tog den taket av och jag kom hit för att tjäna pengar så att jag kan reparera och 

göra om taket på huset.” 

Enligt Bourdieu (1993) består ett ekonomiskt kapital inte endast av pengar utan även av 

materiella tillgångar som att äga ett hus. Bristen av ett ekonomiskt och kulturellt kapital som 

frånvaron av utbildning, påverkar varandra. Vår tolkning är att i citatet ovan blir bristen av ett 

ekonomiskt kapital tydlig och hur den i sin tur påverkar individernas liv. På grund av att de 

inte har en utbildning så får de inget jobb. Utan tillräckliga resurser för att lösa problem med 

arbetslöshet, dålig hälsa och det förstörda huset tvingas dem till att ta beslut om lösning. 

Utvägen blev att resa till andra länder för försörjning.  

Även i Sverige så beskrivs boendesituationen problematisk. Kvinnorna berättar om olika 

praktiska svårigheter det medför att komma till Sverige och att leva som tiggare. 6 av de 7 

informanter vi pratat med saknar ett boende med tak över huvudet, värme, el, rinnande vatten 

och toalett. De flesta vi har pratat med har inget boende alls här i Sverige utan sover i sina 

bilar. Nedan tar vi upp två kvinnors beskrivning av deras boendesituation i Sverige: 

IP3 som sitter och tigger utanför en affär från morgonen till sent på kvällen berättar om vart 

hon sover: 

”sen kommer jag tillbaka till våran bil. Just nu har vi ingen värme i bilen heller, men 

då tänker jag till att det är bättre att inte tanka upp bilen ändå för det kostar ju 100 

kronor” 

En annan kvinna som beskriver en liknande situation är IP1 som är en 23-åring kvinna med 

två barn. Hon är här tillsammans med sina barn, sin man och hans familj. Hon beskriver 

svårigheter med att få tag på ett boende. Just nu bor hela familjen på tio personer i ett litet 

torp som består av ett rum med kök, men utan värme, el och vatten. Innan det bodde de under 

en presenning i skogen. Kvinnan berättar att hon var rädd i skogen och att hon var orolig för 

sina barn, och att det ibland dök upp bilar med folk som de inte kände. IP1 berättar om 
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upplevelsen när de kom till Sverige och inte hade något boende under första halvåret. Citatet 

nedan har ett bristande språk på grund av att intervjun genomfördes utan tolk. Kontexten som 

beskrevs när intervjun genomfördes gör att bilden av situationen blir tydlig.  

”Vi kommer hela family kanske där är bättre, men sen där man går, ingen vet där man 

går och ut i skogen, mina barn också, 6 månader jättemycket rädd i skogen varför två, 

tre bilar kanske pojken jag tittar dricka, droga och efter till min family jättemycket 

springa i skogen och ingen visar på mig. Mina barn också ledsen och så där” 

De båda citaten ovan från IP1 och IP3 tolkar vi med stöd av Bourdieus (1993) ekonomiska 

kapital. De båda kvinnorna saknar både pengar och materiella tillgångar som skulle kunna ge 

en bra levnadsstandard. I det övre citatet väljer kvinnan att spara sina pengar för att kunna 

skicka en större summa hem till sina barn som hon försörjer. Detta till trots att det leder till 

att hon får sova i en kall bil. Detta tolkar vi med Putnams (2001) teori om sammanbindande 

kapital. De starka banden skapar lojalitet som ger trygghet och struktur, men citaten visar på 

hur de uthärdar tuffa situationer för att hjälpa sina familjer. Putnam (2001) menar att samma 

starka band även leder till att man inte avsevärt kan förändra sin situation. Vilket vi ser hos 

kvinnorna. I det nedre citatet framgår det även hur bristen på ett ekonomiskt kapital sätter 

kvinnan och hennes barn i en farlig situation. Detta trots sammanhållningen och tryggheten 

ett stort sammanbindande kapital i hennes fysiska närhet ger. Det synliggörs hur endast ett 

sammanbindande kapital inte är tillräckligt, för att skapa en trygg levnadsstandard när de 

andra kapitalen är så låga.  

Fältanteckningar om Tiggerskan och boende  

Våra observationer 

Vi ser hur kvinnor och män kommer till stödcentret haltande med stela ryggar efter en natt i 

bilen. Centret öppnar klockan 8.00 vilket är tiden då de flesta kommer. När klockan är runt 9 

har de flesta redan åkt till sina platser. De kommer in och tar en kopp kaffe och en smörgås. 

De flesta utnyttjar möjligheten till dusch och att sitta en stund i en varm bastu. Många lämnar 

in stora kassar med kläder och filtar till personalen för att tvättas. Personalen berättar att 

ibland finns kläder till tiggarna som har blivit skänkta till centret av företag eller 

privatpersoner (17-12-10). Detta tycker vi bekräftar vår tolkning av bristen på resurser och 

tillgångar som Bourdieu (1993) definierar ekonomiskt kapital. 

Från samtal med nyckelinformanter och personal 

NP2 berättar att tiggarna oftast inte har något boende i Sverige och att stödcentret blir en plats 

för dem där de kan sköta sin hygien och få mat och värme. NP2 berättar att han har hört 

gäster som pratat om nätter i bilen och beskrivit det som svinkallt, trångt och kvavt. Ibland 

sover 4 personer i samma bil. En del använder bilen som är deras enda materiella tillgång i 

Sverige, både som färdmedel och sovplats. Andra använder bilen bara som sovplats då den är 

i för dåligt skick för att kunna färdas i. Vissa av dem som kommer hit med flyg eller har 

samåkt hit köper en bil här för att ha som boende. Detta skapar ett problem när de ibland blir 

lurade och köper bilar som har körförbud. NP2 tror att bilarna är utspridda på olika ställen för 

att undvika att bli påkomna och avhysta. En del av gästerna har frågat om det finns ett 

härbärge i staden. (17-12-06).  
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Här ser vi en brist på det Bourdieu (1993) kopplar samman med det ekonomiska och 

kulturella kapitalet. Utifrån vår tolkning ser vi en saknad av materiella tillgångar, men även 

en brist på kunskap som ibland leder till att de i en utsatt situation kan bli utnyttjade och 

lurade. 

 

Tiggerskan och hälsa 

Dålig hälsa kan bli en konsekvens av att tigga, men dålig hälsa anges även som anledning till 

att tigga. 

IP1 berättar att hon upplever det som att människor ger mer pengar på vintern när det är kallt.  

”Kanske på vinter, varför jag fryser. Det är jättemycket kallt, och sen ont i ryggen. 

Många personer köpa till mig medicin också” 

Att sitta utanför en butik under vinterhalvåret innebär att sitta stilla hela dagarna i kyla som 

har en negativ inverkan på hälsan. Här tolkar vi med stöd av Bourdieus olika kapitalarter hur 

brister på ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital leder till en sämre hälsa. Vi tolkar citatet 

ovan som att situationen och livet som tiggare har bidragit till kvinnans sviktande hälsa 

medan kvinnan i citatet nedan anger den dåliga hälsan som en anledning till att tigga:  

  

”Jag tänkte tjäna pengar så bara jag kan fixa mitt hus, mitt lilla hus och jag måste gå 

till sjukhuset också. Jag måste opereras vid gallblåsan för läkarna hittade nåt […] så 

jag måste går till sjukhuset, till läkarna med jag har inte pengar till det” 

IP2 som är 60 år berättade vid intervjun om sin ohälsa. Hon berättade att hon har svårt att gå, 

att hon har astma och problem med gallstenar. Även hennes man hade svårt att ta sig fram 

och ryggbesvär. Bourdieu (1993) menar att det ekonomiska kapitalet innefattar både 

materiella tillgångar och inkomst. Kvinnan lider brist på både inkomst och materiella 

tillgångar. Det påverkar kvinnans situation med hus och hälsa, som leder till att hon åker hit 

för att tigga. 

 

Fältanteckningar tiggerskan och hälsa 

Våra observationer  

Det går inte att undgå att se under våra observationer att kvinnorna har sviktande hälsa, men 

oron över närståendes hälsa verkar påverka de mer. Många tigger för att tjäna pengar till 

sjukvård för anhöriga eller för att försörja de som inte har möjlighet att jobba.  

Vid en av våra deltagande observationer på stödcentret träffar vi en pensionerad läkare som 

är där i egenskap av volontär. Han berättar om besökare som kom dit förra vintern med svåra 

köldskador (17-11-06).  

Putnams (2001) teori om sammanbindande kapital grundar sig på ett starkt förtroende vilket 

genererar reciprocitet som norm. Problem löser man tillsammans och man hjälper varandra, 

det man gör för andra räknar man med att få tillbaka. Vi tolkar det som att kvinnorna utstår 

tiggandet för att kunna hjälpa sina familjer och vet att någon skulle göra samma sak för dem. 
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Putnams (2001) sammanbindande kapital med sammanhållning och solidaritet i gruppen 

tolkar vi genomsyrar utsagorna när det gäller situationen för våra informanter hemma i 

Rumänien. Detta ser vi genererar både fördelar och nackdelar. Fördelar genom tryggheten 

och förtroendet gruppen ger, nackdelar för att samma trygghet begränsar 

handlingsmöjligheterna för kvinnorna och kan innebära att de inte avsevärt kan förändra sin 

situation. 

 

Tiggerskan och det nära nätverket 

I kvinnornas utsatta position så står den stora familjen för tryggheten. De som räknas in i 

familjen är ofta kvinnan och mannens föräldrar och ibland även mor- och farföräldrar. Det 

finns en stark sammanhållning i gruppen som ibland sträcker sig utanför familjen. Detta 

framgår i citaten i detta tema. IP4 beskriver hur gruppen gick samman och samlade pengar 

för att några utvalda skulle kunna resa till Sverige och tjäna pengar: 

”Första gången när vi kom till Sverige, då blev det tillsammans med andra från byn 

och då var vi tvungna att komma hit för att det var en stor översvämning som tog vårt 

hus eller gjorde det obeboeligt. Då samlade vi ihop pengarna för att ta oss hit”  

Flera kvinnor förklarar att de har ett system av att hjälpas åt. Kvinnorna beskriver att de som 

tigger i Sverige försörjer familjen ekonomiskt genom att skicka hem pengar. De som är kvar 

hemma i Rumänien tar hand om barn och hem där föräldrarna har lämnat landet. Oftast är det 

mor- eller farföräldrar som tar hand om kvarvarande barn.  

IP7 berättar om hur hon har rest till olika länder i sju års tid medan hennes mamma har haft 

hand om hennes 12-åriga son som är kvar i Rumänien. Hon har ytterligare en son som är 6 år, 

men honom har de tagit med till Sverige. Kvinnan beskriver att det ibland tar upp till 9–10 

månader mellan resorna till Rumänien och tillfällena hon träffar sin äldsta son. 

”Min mamma har hjälpt mig mycket och till stor del är det hon som har uppfostrat 

honom. Och det är så med det andra barnet också att han är uppfostrad och är det 

fortfarande av henne [… ] min mamma har tagit hand om mina barn medan jag har 

varit här och sökt jobb och tiggt och min syster. De har stöttat mig väldigt mycket min 

familj”. 

Detta tolkat med stöd utifrån Putnams (2001) sammanbindande kapital visar på att gruppens 

starka band bidrar till en stark sammanhållning. I utsagorna kan man se att de hjälper 

varandra inom gruppen. Sammanhållningen och lojaliteten i gruppen leder till att kvinnan har 

möjlighet att lämna sina barn hos sin mamma som tar hand om dem när hon är borta. Detta 

samarbete möjliggör att vissa i gruppen kan resa. Det bidar även till att hon känner ett starkt 

ansvar att försörja familjen. 

Det finns även exempel på hjälp utan släktband. Här berättar IP3 om hur hennes resa är 

möjlig med tanke på att hon har tre barn i Rumänien och att hon är här med pappan. 

 ”Jag har en granne som tar hand om mina barn. Hon skickar iväg de två äldre till 

skolan och sen tar hon hand om min yngsta barn och jag hjälper till henne också för 

att vi har den här ömsesidiga förtroendet” 
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Putnam (2001) menar att relationerna i det sammanbindande kapitalet ofta är släktbaserade, 

men att det även gäller nära relationer. I citatet ovan framgår de att det är en granne som tar 

ansvar över kvinnans barn och vi tolkar det som att grannen ingår i det sammanbindande 

kapitalet.  Solidariteten i de sammanbindande grupperna ger en grundtrygghet med en känsla 

av tillit till gruppens medlemmar. Normen i gruppen enligt Putnam (2003) påverkar hur 

problem som uppstår löses gemensamt. 

De flesta av kvinnorna vi har intervjuat, har gift sig och blivit mammor vid ung ålder. Att 

gifta sig ses som ett sätt att försörja sig. Detta sätter dem i en låst position och leder till 

stigmatisering från allmänheten i Rumänien. IP3 som är cirka 30 år gammal, har tre barn som 

är 2, 9 och 13 år och är gift för andra gången. Första gången hon gifte sig var hon 15 år och 

mannen var 11 år äldre. 

”Så jag kommer från Rumänien. Jag har tre barn, två från ett tidigare äktenskap, men 

min dåvarande man har avlidit och jag har gift mig igen med min nuvarande man och 

jag har ett barn med honom och förr så bodde jag med den andra mannen far till mina 

två barn och efter han dog så blev jag, hade jag ingenting att försörja mig med så då 

bodde jag med min mamma för ett tag men då hade jag inget jobb heller så jag gifte 

mig om” 

Både kvinnan och hennes man är arbetslösa och är här för att försörja sig. Genom att gifta sig 

få kvinnan tryggheten som det större nätverket ger även om det nätverket lever under 

liknande förutsättningar. Putnam (2001) menar att det finns fördelar med ett 

sammanbindande kapital, exempelvis i form av trygghet och stabilitet. Vi tar stöd i Putnam 

och ser att kvinnan genom att gifta sig får fördelar i form av att det ger hjälp till försörjning 

genom tillgången till mannens grupps gemensamma resurser. Vi behöver enligt Putnam 

(2001) ha både sammanbindande och överbryggande socialt kapital. Att enbart ha 

sammanbindande gör avståndet mellan grupperna större. De starka banden som produceras i 

en sammanbindande grupp kan ses som värdefull i ett sammanhang, men blir motsatsen i en 

annan.  

Fältanteckningar tiggerskan och det nära nätverket 

Våra observationer   

Vi har observerat att vid flera tillfällen pratar kvinnorna som vi har intervjuat, om deras mor-

och farföräldrar med stor respekt och kärlek. Känsliga ämnen har kommit upp i våra 

intervjuer med kvinnorna, men flera har speciellt under samtal om deras mormödrar visat 

väldigt mycket känslor och har haft svårt att hålla tårarna tillbaka (17-11-23).  

Samtal med nyckelinformanter och personal 

NP2 berättar om de täta familjerna som skapar sammanhållning, men som kan ses som både 

fördel och nackdel. Familjen och kollektivet har starka traditioner och egna sätt. Kultur och 

bakgrund är det som ger mening. Fördelar med familjen är att de tar hand om varandra, ger 

skydd, försvar och skapar en gemensam makt. Att bryta mot gruppens normer kan skapa 

problem i form av uteslutning. NP2 berättar vidare att familjen för kunskapen om världen 

vidare till barnen. Denna kunskap betyder mycket, eftersom många inte har utbildning. Det 

kan även vara negativt om det som förs vidare inte stämmer (17-12-06).  



30 

 

NP1 berättar om hur de barn som stannar kvar i Rumänien ofta knyter an till mormor eller 

farmor. De som tar med barnen hit anger att de är oroliga för att nätverket hemma inte klarar 

av att ta hand om barnen (17-12-06). 

 

Bourdieu beskriver att för att kunna nå framgångar, behöver man stöd från gruppen (Broady, 

2002). Här tolkar vi med stöd från detta hur de som reser till Sverige i hopp om att kunna få 

ett bättre liv, behöver stöd och förtroende från familjen för att ha någon som tar hand om 

deras barn. Detta kan vi se i samtalen ovan med både NP1 och NP2. 

 

Tiggerskan och försörjning 

 

Läget i Rumänien, en brist på kapital  
Kvinnornas berättelser visar att situationen i hemlandet är så pass allvarlig så att kvinnorna 

ser ingen annan utväg än att lämna landet. Alternativet att flytta hem och kunna försörja sig i 

Rumänien verkar utom räckhåll då arbetslösheten är hög och lönerna är knappa. IP7 ser ingen 

framtid i Rumänien: 

”även om vi inte stannar i en evighet, så får vi åka till ett annat land. För i Rumänien 

tjänar man ingenting, vilken lön skulle jag bara spendera på resor och barnen skulle 

inte ha något att äta.” 

Det framgår i citatet vad majoriteten av kvinnorna pratar om. De vill tjäna pengar för att 

täcka basbehoven som mat för dagen. Kvinnorna anger att syftet med resan är att tjäna pengar 

och att kunna försörja sin familj. Inkomsterna från tiggandet är låga, men de anger för oss att 

de ser det som det enda alternativet för att överleva. Detta framgår i citatet av IP3:  

”Tro mig när jag säger att om jag skulle ha ett möjlighet att skaffa jobb och min man 

hemma i Rumänien för att försörja mina barn skulle jag inte komma hit här i Sverige. 

För att när man sitter så får man ju 60,70 max 100 kronor per dag” 

Citatet visar på hur kvinnan återkommande reser till Sverige för att försörja sig, även om hon 

hellre skulle vara kvar hemma i Rumänien.  

En tolkning av dessa citat med stöd i Bourdieus (1993) teori så framgår det att det finns ett 

bristfälligt ekonomiskt och kulturellt kapital i familjen. Innehavet av de olika kapitalarterna 

enligt Bourdieu (1993) påverkar individens handlingsmöjligheter. Vi tolkar det som att 

bristen på ekonomiskt kapital gör att kvinnorna måste lämna Rumänien för att tjäna pengar 

och på så sätt försöka öka sitt ekonomiska kapital. Bristen på det kulturella kapitalet visas när 

IP7 och IP3 säger att de inte har möjlighet att få jobb hemma och anger att det beror på att de 

saknar utbildning.  

 

Läget i Sverige och remitteringar 

Även i Sverige är de flesta av de vi intervjuar arbetslösa, men här kan de ändå få en inkomst 

genom tiggandet. Alla kvinnor som vi har intervjuat har försörjt sig genom att tigga. Två av 

kvinnorna har slutat att tigga och försörjer sig nu på annat sätt. Båda har fått anställning som 

lokalvårdare, och en av dem kompletterar inkomsten med att sälja kläder. I Sverige får de 
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arbetslösa kvinnorna en inkomst i form av gåvorna som de får genom att tigga. Pengarna det 

genererar under en dag som pågår från butikens öppning till stängning, är en bra dag 100 kr. 

Dessa försörjs familjen med. Även om inkomsten är låg så fyller det sin funktion. Inkomsten 

från tiggandet används för att täcka familjens levnadskostnader. 

IP4 är 20 år gammal och är i Sverige tillsammans med sin man, deras treåring är kvar i 

Rumänien med sin mormor och morfar. Hon svarar på frågan om vad hennes föräldrar gör. 

”mina föräldrar de jobbar ju inte. Dom tar ju hand om huset och allt som är där runt. 

Och här om jag tjänar 500–600 kronor i veckan. Det är ju så mycket jag kan försöka 

samla ihop, jag försöker skicka hem.” 

Här beskriver hon hur pengarna som hon tjänar skickas hem för att försörja familjen. Putnam 

(1993) skriver om generaliserad reciprocitet som ett viktigt inslag i det sociala kapitalet. Det 

innebär att hjälpa varandra och att samarbeta inom gruppen. Det tolkar vi som att det 

individen tjänar blir till nytta för hela gruppen.  

På frågan om hur en vanlig dag i Sverige ser ut så svarar IP4: 

”Min vardag ser ut att jag vaknar och kliver ut ur bilen och jag tvättar mig själv om 

jag hinner inte åka till stödcentret och efter det är det bara att sitta mellan nio fram till 

sju och kanske om man samlar 40,50,60 kronor så är det att köpa mat till 20,30 och 

den andre 20,30 kan jag sätta åt sidan. Och ja, vad kan man göra, det är det som min 

dag ser ut. För oss som den här stödcentret, det är ju en gudasänd för att vi har ju 

möjlighet att få lite kläder om det finns och folk som jobbar där är ju väldigt trevliga 

och hjälper oss med vad de kan och ja, det uppskattar jag väldigt mycket” 

I detta citat framkommer hur hon ser på stödcentret som en tillgång som underlättar vardagen 

och gör att de kan spara pengar genom att exempelvis slippa köpa frukost. Stödcentret ger 

möjlighet till att de basala behoven som att duscha, äta mat, värma sig och tvätta kläder går 

att tillgodose. Som annars är svårt på grund av brist på pengar och resurser. Bourdieus (1993) 

ekonomiska kapital innefattar både inkomst och materiella tillgångar. Genom att tigga och på 

det viset få ihop en liten inkomst, och att kunna spara pengar genom att dra nytta av 

stödcentret utökas det ekonomiska kapitalet som leder till att familjen kan försörjas. Denna 

inkomst är däremot inte tillräckligt för att kunna bryta mönstret och därigenom ta sig ur 

fattigdomen. 

Kvinnorna som behöver försörja sina familjer berättar för oss om hur de upplever svårigheter 

när människor inte längre använder kontanter. Flera kvinnor berättar att människor är 

givmilda med andra gåvor såsom mat, kläder och mediciner. IP3 beskriver 

”jag har en papperskartong som jag har skrivit det på att jag letar efter ett arbete och 

då kom en man som erbjöd ett städjobb till mig, och jag tackade ja. Så då nästa dag 

fick jag åka med honom hem till honom och städa. Sen fick jag betalt.” 

Bourdieus kulturella kapital utökas med ökad kunskap (Broady 1985). Enligt vår tolkning av 

citatet och det kulturella kapitalet finns det möjligheter för IP3 att öka sitt kulturella kapital 

genom erfarenheten av att vara i Sverige och kunskapen det ger men denna kunskap leder 

inte till tillräcklig kännedom för att förändra situationen avsevärt. Bourdieus sociala kapital 

innefattar de kontakter en individ har tillgång till (Broady 2002). Det tolkar vi leder till att 
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även kvinnans sociala kapital kan öka genom att resa till Sverige. Citatet visar att genom 

tiggandet kan det dyka upp tillfällen då det sociala kapitalet kan utökas. 

Fältanteckningar tiggerskan och försörjning 

Våra observationer 

Under ett fältarbete med NP2 så möter vi IP5 som ställer upp på en intervju, men bara om 

den utförs på platsen utanför butiken där hon tigger. Medan intervjun pågår passerar ett flertal 

människor, några skänker några kronor, andra säger hej och ler igenkännande mot henne. 

Kvinnan berättar för oss att hon längtar efter sina barn och samtalet blir mycket känslosamt. 

Hon hoppas att hon kan komma hem till jul. Hon har sparat godis som folk har skänkt för att 

ta hem och ge till sina barn (17-11-17). 

Under ett observationstillfälle får vi kontakt med IP4 och frågar om hon vill ställa upp på en 

intervju. Hon har bråttom iväg och hinner inte stanna, men hälsar att hon vill ställa upp om vi 

kan komma till platsen där hon sitter och tigger. Intervjun genomförs senare i anslutning till 

butiken där hon tigger (17-11-17).  

Ansvaret att försörja familjen tolkar vi med Putnams (2001) sociala kapital. Detta består av 

nätverk, förtroende och normer som skapar och förutsätter varandra. Båda dessa 

observationer med IP4 och IP5 tolkar vi visar på hur de känner ett ansvar för att försörja 

familjen. I nätverket stannar några kvar i Rumänien för att ansvara för hem och barn, medan 

de som åker till Sverige har ansvar för att försörja de som är kvar hemma. Samarbetet i 

nätverket förutsätter och främjar ett förtroende mellan medlemmarna. Denna täta relation 

mellan släkt och familj visar på hur man blir bunden till sitt sammanbindande kapital. Det 

sammanbindande kapitalet som enligt Putnam (2001) står för trygghet och begränsningar för 

individen. 

Samtal med nyckelinformanter och personal 

NP1 berättar om hur den romska familjen som hon har upplevt den, har ett ansvar att försörja 

hela familjen. Hon beskriver detta som ett ekonomiskt system skiljt från vårt individuella 

ekonomiska system. NP1 säger att hon upplever det som att pengarna den tiggande kvinnan 

tjänar, ska delas i gruppen och gå till försörjning av hela familjenätverket. Om en kvinna får 

jobb och börjar tjäna "egna" pengar, så skapas en oro mot henne som kan leda till uteslutning 

(17-12-06). 

Detta uttalande förtydligar det vi skrev ovan om Putnams (2001) sammanbindande kapital.  

Tiggerskan och möten 

Informanterna uttrycker en tacksamhet över den medmänsklighet som de möter i Sverige. 

Emellanåt får vi också höra att det existerar en negativ attityd mot kvinnorna. IP1 talar om 

situationer när hon får ett negativt bemötande utanför butiken där hon tigger: 

”Ja han tycker inte om mig också. Många men inte många, men bara en kommer här 

och säger till mig: jag kommer här varje dag, vad gör du här? Varför kommer till 

affären? Stopp tigga. Ja, vissa många folk, bra folk. Vissa där inte ge mig pengar”  

Goffman (2014) menar att på grund av avvikande egenskaper så kan personer ses som icke 

önskvärda. Kvinnan bakom citatet visar hur stigmatiseringen påverkar hur hon i ett möte blir 

bemött på ett negativt sätt. De personer som kvinnan beskriver kategoriserar henne som 
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avvikande från normen, en främling. Mannen hon syftar till i utsagan vill inte ha henne här, 

han tycker att hon borde sluta tigga. Känslan hos henne är att denna man är en av dem som är 

negativt inställda mot henne. 

Men som vi skrev i inledningen i detta tema så uttrycker kvinnorna en tacksamhet över dem 

de möter. I följande citat beskriver IP5 bemötandet som hon får när hon sitter och tigger. 

 ”de bemöter oss med väldigt mycket kärlek, utan folk här i Sverige kunde vi inte 

försörja oss. Det är en äldre dam som brukar ta varm mat till mig, ja hon har ju ett 

väldigt stort hjärta och ja, folk här är ju inte samma som i Rumänien för de har ju 

bemött oss på ett väldigt bra sätt. Jag är väldigt tacksam för det, annars skulle vi inte 

klara oss” 

 

Med överbryggande kapital menar Putnam (2001) de svaga värdefulla band som skapas över 

gränser. Vi kan vid vår intervju med den här kvinnan se att hon odlar relationer med 

människor hon möter från andra grupper än hennes egen. När vi tolkar det utifrån Putnam ser 

vi hur relationen med den äldre damen kan bli värdefull och användbar. Detta då bandet 

sträcker sig över gränser och kan bli en ingång till en förtroendefull relation och möjliggör att 

kontaktnätet utökas och får större spännvidd. 

 

Fältanteckningar tiggerskan och möten 

Våra observationer 

Under våra deltagande observationer så kan vi se att andra behov utöver de basala kan 

tillgodoses på stödcentret. En del av de behoven består av viktiga möten som möjliggörs där. 

Vår tolkning är att centret underlättar för besökarna att kunna umgås i det som Putnam (2003) 

definierar som ett horisontellt nätverk bestående av likvärdiga deltagare. På centret kan de 

tala sitt eget språk och umgås med andra individer med liknande bakgrund.  

Överbryggande kapital och vertikala nätverk kan skapas enligt Putnam (2001) då olika 

människor möts och därmed skapas möjligheter till att knyta kontakter. Vi upplever att 

romernas situation här i Sverige engagerar och väcker medlidande. Många svenskar vi mött 

på stödcentret, som är öppet på den kalla årstiden, är där som volontärer. De är liksom 

romerna återkommande år efter år. Genom dessa möten uppstår kopplingar som är 

användbara för att exempelvis få information utanför gruppen. En volontär berättar hur han 

uppskattar att tala med gästerna även om de inte förstår varandra helt (17-11-06). 

Under ett observationstillfälle då lokalen är ganska tom på gäster, så passar ett rumänskt par 

på att fråga personalen om hjälp med flygbiljetter. De planerar att resa hem efter jul och det 

uppstår problem med att köpa biljett när de inte har resurser för att fixa det. De frågar också 

om de kan få ett bidrag till resan (17-11-23). Detta associerar vi till att paret använder sig av 

Putnams (2001) överbryggande kapital som består av individens kontaktnät och relationer till 

andra människor, och hur de försöker använda sig av kontaktnätet skapat i stödcentret.  

Vi tar kontakt med ett stödcenter i en annan stad för att få information om hur de jobbar. Vi 

är välkomna dit på studiebesök, men inte under verksamhetens öppettider. Personalen som tar 
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emot oss vill inte att vi kommer när det är besökare där och de vill inte hjälpa oss med att fixa 

intervjuer (17-11-14).  

En grundläggande komponent i Putnams (2003) teori om socialt kapital är förtroende. 

Förtroendet är en förutsättning för ett fungerande samarbete. Personalen på centret menar att 

genom att bjuda in okända människor skulle de riskera att förstöra förtroendet som de har 

byggt upp under en lång tid. 

Vi kopplar även detta till Goffmans (2014) teori om stigma där han skriver om ”de visa” som 

de personer som väl känner en stigmatiserad individ eller grupp och därigenom får ett visst 

medlemskap. Här var personalen ”de visa”. 

 

Tiggerskan och byråkrati 

Det finns ett mönster i utsagorna kopplade till svårigheter gällande byråkrati då de ofta saknar 

rätt papper, ett svenskt personnummer och att vara skriven på en adress. De saknar dessutom 

tillräckliga kunskaper gällande språk och läskunnighet.  

IP3 berättar att hon saknar kunskap om sina rättigheter. På frågan om hon vet vart hon ska 

vända sig om hon behöver hjälp på något sätt svarar hon: 

”Den enda kontakt som jag har haft med myndigheter var genom en tolk och det var 

när jag då när jag födde min barn på sjukhuset men annars nej det har jag inte haft och 

jag känner inte till mina rättigheter heller för att jag kan inte prata språket” 

Kvinnan har enligt svensk lag rätt till tolkservice, men har inte kunskap om det. I citatet 

tolkar vi med stöd av Bourdieu hur det kulturella kapitalet inte räcker till för att kvinnan ska 

kunna veta vad hon har för rättigheter och vilka möjligheter hon har att kunna använda 

välfärdssystemet.  

 

Två av informanterna har lyckats få en anställning och kan se tillbaks på de svårigheter de har 

mött under vägen. Så här säger IP7: 

”Jag vet inte vad jag kan säga. Det finns väldigt många tunga lagar här och det 

kommer med det många stängde dörrar. Har man inte hjälp att förstå lagarna finns det 

ingen chans” 

Bourdieus kulturella kapital innefattar kunskap om hur samhället fungerar (Broady 1985). På 

grund av kvinnans låga kulturella kapital uppstod svårigheter för att kunna förstå lagarna i 

landet hon kommit till.   

Putnams (2001) överbryggande kapital består av kontakter som sträcker sig förbi den egna 

gruppen, vilket kan bredda tillgången till kunskap på en annan nivå än vad individen annars 

skulle ha tillgång till. Hon såg inte att hon hade någon möjlighet att utan överbryggande 

kapital kunna förstå systemet och hur hon ska gå till väga för att få hjälp. Putnams (2001) 

överbryggande kapital och svaga band är värdefulla för att skaffa kunskap utanför gruppen. 

Det blir tydligt i situationer då gruppens möjligheter är begränsade. Kvinnan i citatet ovan har 

erhållit ett överbryggande kapital genom skapande av relationer med kvinnor i Sverige som 

engagerade sig i hennes integrationsprocess. 
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I kommande citat beskriver IP6 svårigheter hon mött: 

”Problematiken med EU-migranterna med olika frågor som gäller myndigheter. När 

myndigheter måste fatta beslut, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, skatteverket. 

Allt är reglerat till den här uppehållsrätten”  

 

IP6 som har fått en anställning beskriver ovan den långa och komplicerade processen hon har 

gått igenom för att kunna bli anställd. Hon berättar om stora svårigheter delvis på grund av att 

hon inte är läs och skrivkunnig, men även på ett strukturellt plan med en komplex byråkrati.  

Vi tolkar detta med hjälp av Bourdieus kulturella kapital som syftar bland annat till 

utbildning och kunskapen om hur samhället fungerar (Broady, 2002). Då kapitalen är 

dynamiska och samverkar med varandra så kan ett lågt kapital ersättas av ett annat kapital, till 

exempel ett kulturellt kompenseras av tillgång ett socialt. I detta fall Putnams (2001) 

överbryggande kapital. Denna kvinna kan inte läsa eller skriva, det ersätts med hjälpen av 

hennes kontakt. 

 

Fältanteckning tiggerskan och byråkrati 

Våra observationer  

När vi är på studiebesök på ett stödcenter i en annan stad så observerar vi att det finns en brist 

på utbildning. Detta bekräftas i samtal med personalen. Enligt personalen har gästerna oftast 

ingen eller väldigt låg utbildningsnivå. För att hantera språkproblematiken använder 

personalen och gästerna stödkort/symboler, engelska, lite rumänska och kroppsspråk. 

Personalen informerar om samhället, regler och lagar. De följer med vid behov till polis, 

sjukhus och arbetsförmedlingen vid behov (17-11-14). 

Putnams (2001) överbryggande kapital kännetecknas av svaga band som ses som användbara 

när man vill få tillgång till information och hjälp utanför sin grupp. Vi tolkar med stöd i 

Putnam hur personalen i stödcentret blir viktiga svaga band för att få hjälp in i samhället.  

Vi kan också se i vårt material en internaliserad misstro mot myndigheter och en rädsla för 

konsekvenserna som följer av att söka hjälp utifrån. Detta som en konsekvens av att ha en 

erfarenhet av stigmatisering med känslan av att bli anklagad istället för hjälpt av samhället.  

både i Rumänien och i Sverige. De söker till exempel inte hjälp med hälsoproblem om det 

inte är akut vilket uppmärksammats av personalen på stödcentret och av oss vid våra 

deltagande observationer.  

Vid första tillfället som vi besökte stödcentret upplevde vi att det uppstod en spänd och 

ifrågasättande stämning i lokalen när kvinnorna blev tillfrågade av tolken om de ville delta i 

intervjuer. Under ett av observationstillfällena så säger en av kvinnorna att hon vill delta i en 

intervju under förutsättning att det sker här och nu. Vi tog tillfället i akt och genomförde 

intervjun i köket på stödcentret med hennes make närvarande. Köket brukar vara tomt på 

gäster men när vi inledde intervjun så anslöt flera gäster som kommenterade och pratade med 

tolken. Vi upplevde att kvinnan hade mer att berätta, men kändes stressad av situationen och 

maken avbröt intervjun efter en stund med anledning att de var tvungna att åka. 

Vid våra observationer så får vi upprepade gånger berätta vilka vi är och vart vi kommer 

ifrån. Trots att vår tolk tydligt berättar om syftet med vårt arbete så finns en oro hos 

kvinnorna och deras anhöriga att vi kommer från någon myndighet (17-11-16). 
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Situationen uppstår då vi inte har en relation med dessa människor och därigenom inte hunnit 

bygga upp ett förtroende. Detta menar Putnam (2001) är grundläggande för ett socialt kapital 

och en förutsättning för ett samarbete och som vi tolkar det i detta fall, medverka i en 

intervju.  

Samtal med nyckelinformanter och personal 

NP1 berättar om svårigheter och krångel EU-migranterna möter när de vill skaffa ett svenskt 

personnummer. Utan egen försörjning och en fast bostadsadress så har de inte rätt till ett 

svenskt personnummer, och har man inget personnummer så kan man inte få ett jobb. Detta 

leder till en låst position. Hon berättar att de papperslösa ibland har mer rättigheter än EU-

migranterna. NP1 berättar även att Sverige har fått kritik i Bryssel på grund av de försvårande 

reglerna kring personnummer (17-12-06). 

Bourdieu (2004) skriver om hur de olika kapitalarterna samverkar och påverkar varandra 

vilket leder till placeringen i fältet. Bourdieu liknar fältet vid både ett slagfält och ett kraftfält. 

Kraftfältet låser fast individen vid sin position, vilket kan associeras till byråkratin i stycket 

ovan.  

 

Tiggerskan och övertygandet 

Vi lade märke till hur flera av kvinnorna poängterade att de kunde styrka sin berättelse med 

olika bevis. Under flertalet intervjuer uttalade sig kvinnorna på ett sätt som om de behövde 

övertyga oss om sanningshalten i det de berättade. IP5 berättar om en svår bilolycka där 

hennes syster var inblandad. 

”om ni inte tror mig har jag en bild av min syster som efter operation amputerat sin 

fot, jag trodde inte hon skulle klara av det” 

IP7 poängterar att det finns en utspridd uppfattning om att den grupp hon tillhör stjäl. Här 

berättar hon att hon haft möjligheten att stjäla vid flera tillfällen, men avstått.  

”Den enda sak eller en av sakerna som mina föräldrar och min farmor har lärt mig är 

att när jag åker nånstans är att inte stjäla och tro mig jag har inte varit på prov bara en 

gång för det utan tusen gånger” 

Enligt Goffman (2014) så kan personer som blir stigmatiserade känna en osäkerhet i hur de 

kommer att tas emot av andra, då de är medvetna om de egenskaper de tillskrivs på grund av 

gruppens stigmatiserade position. Det kan hanteras genom att utarbeta strategier för att 

hantera detta. Kvinnorna har visat oss bilder på familjen som de måste försörja. De har också 

visat ärr på kroppen som anledning till att de inte kan jobba.  

Enligt Putnam (2001) är förtroende en viktig grund för att främja samarbete. Om vi tolkar 

detta övertygande genom Putnam kan vi se att kvinnorna gör ett försök till att bygga ett 

förtroende till oss. 

Fältanteckning tiggerskan och övertygandet  

Våra observationer  
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Vid en av observationerna frågar vi en av kvinnorna om hon vill ställa upp på en intervju, det 

skapade en oro i gruppen. Det vi kunde se i situationen var hur kvinnan avvek från 

gruppnormen genom att ställa upp på intervjun med två okända kvinnor. Det kan ses som att 

kvinnan blev utsatt för påminnelsen om risker för sanktioner från sin make och gruppen. 

Detta tolkar vi som en stressande situation både för kvinnan och maken som leder till att de 

avbryter intervjun. Utifrån Putnams (2001) sammanbindande kapital så skapar gruppens 

starka band en slutenhet som begränsar individen. Kvinnans starka band minskade hennes 

möjligheter att utöva sin egen vilja.  

Goffman (2014) menar att en stigmatiserad grupp kan känna en osäkerhet över omgivningen 

och hur de kan komma att misstolkas. Vi tolkade situationen som att kvinnans grupp blev 

osäkra över vad för information kvinnan skulle ge oss och hur vi skulle använda den. 

Situationen hanterades av gruppen genom att de störde och avbröt intervjun för att inte 

kvinnan skulle säga något olämpligt som skulle missgynna gruppen (17-11-16). 

Samtal med nyckelinformant och personal 

NP1 som arbetar med gruppen berättar om en situation när en familj blivit erbjudna att få låna 

en husvagn att bo i, men på grund av att de inte vill hamna i en tacksamhetsskuld så avböjde 

de och valde att istället bo i en bil. Mannen i familjen var orolig att bli beskylld om något 

skulle försvinna eller gå sönder. NP1 berättar också om skammen tiggarna uttrycker över att 

behöva be om hjälp utan att kunna ge tillbaka (17-12-06).  

Putnam (2001) skriver om generaliserad reciprocitet som norm som är en viktig beståndsdel i 

det sociala kapitalet. Här framgår hur familjen tackar nej för att de inte kan ge något tillbaka.  

 

Tiggerskan att bryta sig ur 

En av kvinnorna har anammat en annan syn på jämlikhet. IP6 beskriver här den traditionella 

situationen för kvinnan i det romska samhället. 

”när en romsk kvinna gifter sig, hon ingifter sig i den andra familjen så hon tillhör 

inte hennes direkta familj längre så det är de som bestämmer situationer och allt […] 

det har också varit en del av problematik för andra romska kvinnor på grund av det 

var det här situation med patriarkala samhället som de lever i när männen bestämmer 

allt.” 

Vi får höra av en informant att kvinnorna är underställda mannens kontroll. Hon berättar 

vidare att när en romsk kvinna gifter sig så byter hon familj till mannens familj som tar över 

kontrollen över henne. För att skilja sig måste kvinnan betala en stor avgift för utebliven 

inkomst. Putnams (2001) teori om överbryggande och sammanbindande kapital visar på 

fördelar och nackdelar med både starka och svaga band. Att gifta sig innebär att man blir 

medlem i en grupp med ett sammanbindande socialt kapital. Förutom fördelar med 

giftermålet och tillgångarna det kan generera så blir kvinnan låst och kontrollerad i den nya 

gruppen.  

Av de kvinnor som vi intervjuat så har två tagit sig igenom processen som krävs för att få 

anställning i Sverige. IP6 arbetar deltid och är politiskt aktiv och engagerad i frågor som rör 

romska EU-migranter. Hon anger att vad som har varit avgörande för hennes framgång är 

hjälpen och stödet hon får från en person som är vän till familjen. Han är engagerad i EU-

migranternas situation och står upp för målgruppen bland annat som talesperson. Denne 
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person fungerar som ombud, tolk, läs- och skrivhjälp för henne. När vi sågs vid 

intervjutillfället så användes denna person som tolk åt henne. På frågan om hur de två 

träffades svarar IP6: 

”Jo vi träffandes på grund av att mina svärföräldrar ville ha nån hjälp av dig (namn). 

Du redan hjälpte oss mycket andra EU-medborgare. Och då mina svärföräldrar 

kontaktade dig och du kom till oss och från den dagen vi fick hålla ihop.” 

Det som kvinnan beskriver tolkar vi genom att kombinera Bourdieus kapitalarter (Giddens 

2014) med Putnams (2001) överbryggande kapital. Det var kontakten med mannen som blev 

det avgörande för att hon skulle kunna få hjälp in i samhället. IP6 hade vid ankomsten till 

Sverige brist på Bourdieus kulturella, sociala och ekonomiska kapital, men i och med 

Putnams överbryggande kapital som skapades med denna person så förändrades 

förutsättningarna och möjligheter gavs till ett större kontaktnät med andra resurser än inom 

den egna gruppen. Det blev även en förändring i det symboliska kapitalet som ett resultat av 

summan av de andra förändrade kapitalen. Bourdieu (2004) menar att det symboliska 

kapitalet är individens status och heder i en given kontext. Detta har gett ringar på vattnet för 

IP6 som har blivit politiskt engagerad i EU-migranters situation här i Sverige. 

Till skillnad från tidigare citat där det framgår hur tiggarna använder strategier för att 

motverka stigma så använder I6 sitt stigma som en fördel och för att stiga i graderna. 

Goffman (2014) menar att en stigmatiserad person kan använda sitt stigma för att nå en högre 

position genom att exempelvis vara en slags framträdande person för sin stigmatiserade 

grupp. IP6 gör det genom att vara stolt över sitt ursprung, vara engagerad i romska frågor och 

slåss för sin grupps rättigheter. 

 

Den andra kvinnan som har anställning berättar en liknande historia om vad som var 

avgörande för att hon skulle kunna bli inkluderad i samhället. Följden av denna anställning 

resulterade i ett hyreskontrakt och möjligheten att hämta hit ett av sina barn. IP7 berättar om 

de två kvinnor som enligt henne har varit hennes räddning.  

”för ett och ett halvt år sen så kände jag (namn) och en annan kvinna till som är 

svensk, Och båda två har hjälpt mig väldigt mycket och den andra kvinnan har även 

skrivit eller låtit mig skriva sin adress hos henne, även om jag inte bodde hos henne 

och det hjälpte till väldigt mycket här” 

Här tolkar vi med stöd av Putnams (2001) överbryggande kapital, vilket var avgörande för 

kvinnans framgångar. Att komma till ett land utan kunskap om samhället innebär ett behov 

av att lära sig mycket nytt vad gäller normer, regler och rättigheter. Kvinnorna vi har pratat 

med kan inte språket och många kan inte läsa och skriva, vilket gör det än mer komplicerat. 

Utan kontakter i det nya samhället blir det svårt att lära sig detta. Här kan Putnams 

överbryggande sociala kapital bli en ingång till samhället. Att skapa en tillitsfull relation med 

en person i det nya samhället, kan vara tillgången som blir avgörande för dessa informanter. 

De två kvinnor som har fått en anställning har gjort det med hjälp av sina överbryggande 

kapital. 
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Bourdieu menar att individens sociala kapital är grundat på sina kontakter med andra 

individer som innehar andra former av kapital (Broady 2002). De hjälpande svenska 

kvinnorna kan vara en ingång till högre kapital generellt. 

Då kvinnorna tar steget in i det svenska samhället tar de samtidigt steg ut från sin grupps 

norm. IP6 berättar om hur det var när hon ställde sig upp inför sin grupp och beskriver hur 

obehagligt det kändes.  

”det har varit tufft mest den här jag är en kvinna. Jag är ung och i min grupp det är 

inte vant vid den här situationen, där en kvinna kan företräda gruppen eller en kvinna 

kan visa sig tuff, bestämd att ha en del av kontroll. Det är ovanligt men jag har varit 

väldigt rädd i olika situationer.” 

Bourdieus sociala kapital beskriver hur hela gruppen skulle kunna vinna på en individs 

förändrade levnadssätt och nya tillgångar. Han skriver också om att en individs framgångar 

förutsätter stöd från gruppen (Broady, 2002). Hos den här kvinnan tolkar vi hur svårt det har 

varit för henne att inte ha haft stöd från gruppen. Trots att skulle kunna vara en tillgång för 

gruppen så ser gruppen henne som en avvikare och utsätter henne för sanktioner. 

Att bryta mot gruppens normer är enligt Beckers (2011) teori beroende på hur omgivningen 

reagerar på avvikelsen och vem avvikaren är. I detta fall: en ung kvinna. Enligt Becker 

innebär ett steg mot en avvikarkarriär en aktiv process som initieras med små avvikelser för 

att sedan eskalera. Dessa steg kan innebära att stämplas som avvikare och risken för att 

utsättas för sanktioner från medlemmarna i sin grupp. Dessa risker gör att många står emot 

impulsen till att ta det första avvikande steget. Kvinnan i citatet ovan beskriver hur tufft det 

har varit att som kvinna bryta normerna och företräda en grupp. 

IP6 berättar om hur hon har fått fly till Rumänien undan sin man då hon bestämde sig för att 

hon ville skiljas. Detta efter att hon blev stämplad som en otrogen kvinna, på grund av 

misstänksamhet när hon var på jobbet och inte svarade i telefonen när mannen ringde. I 

kommande citat så berättar tolken om konsekvenserna för kvinnan och hennes familj: 

”Hon tog sig till Rumänien för att skydda sig hos familjen […] där blev det mer 

våldsamheter [...] hennes föräldrar skulle sälja huset för att kunna betala” 

Putnams (2001) sammanbindande kapital och starka band kan vara begränsande och 

fasthållande, om normerna i gruppen bryts så kan individen utsättas för sanktioner. Att detta 

hände kvinnan framgår i citaten ovan. Denna situation tolkar vi även med Beckers (2011) 

teori om avvikare. Becker menar att de ”normala” ofta kan stå emot impulser att göra en 

avvikande handling för att undvika sanktioner. Kvinnan får utstå dessa sanktioner, trots det 

fortsätter hon sin avvikarkarriär.  

Vi vill även tolka kvinnans kamp med stöd av Bourdieus (2004) liknelse vid fältet som ett 

kraftfält och ett slagfält. På slagfältet pågår en kamp där individen har möjlighet att förändra 

situationen. Vilket vi associerar med kvinnans kamp att bryta sig loss.  

Från samtal med nyckelinformanter och personal 

NP1 berättar utifrån sin erfarenhet att det finns en oro i romska familjer, för vad som ska 

hända om kvinnan lär sig språket och blir mer självständig. Detta då kvinnans roll är att 

försörja familjen. Händer det att kvinnan försöker bli mer självständig, så kan männen eller 
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någon i gruppen hota kvinnans familj i hemlandet eller påverka kvinnan på annat sätt. NP1 

berättar om en kvinna som hon fått kontakt med inom jobbet, som blivit utesluten ur sin 

grupp då hon fått jobb och boende i Sverige och övergett gruppens sätt att leva (17-12-06).  

Att försöka ta sig ur gruppen kan vara svårt. Detta kan förklaras utifrån Putnams (2001) 

sammanbindande kapital, som består av täta, ofta släktbaserade relationer. Om individen går 

emot gruppens normer drabbas den av sanktioner som utfrysning. Vi tolkar situationen som 

att gruppen utövar sanktioner mot kvinnan för att hon brutit förtroendet som finns inom 

gruppen.  

 

Huvudtolkning  
I vårt arbete tar vi inspiration från Ödmans perspektiv på tolkning. Detta genom att vi inleder 

huvudtolkningen med att frilägga det kända, som hör till det förflutna för att sedan tilldela 

mening mot det okända och mot framtiden. Vi måste förstå vår nutid för att kunna tolka och 

rikta blicken framåt (Ödman, 2011 59). Det kända är det som vi sedan tidigare vet, alltså vår 

förförståelse. Det som vi lärt oss under arbetets gång med hjälp av våra informanter, den 

tidigare forskningen och teorierna. Det okända är steget vi tar nu: huvudtolkningen, då vi 

försöker skapa en mer abstrakt förståelse av fenomenet. 

En spiral av kapital och stigma.  

Det som vi uppmärksammade i vår initiala tolkning av materialet var vilken betydelse vi 

ansåg att kvinnorna lägger i tiggandet. Vi tolkade det som hur kvinnorna som tigger, ser 

tiggandet som ett arbete och gör det med arbetsmoral. Detta förstärktes efter fortsatt analys av 

intervjuerna. Kvinnorna själva ger en bild av hur de går upp på morgonen, gör sig iordning 

och åker till sitt arbete för att sitta still där hela dagen och sedan återvända för att sova i en 

kall bil. Vi menar att de är medvetna om sina förutsättningar och sina handlingsmöjligheter 

och ser oftast ingen annan utväg än att tigga. De utstår tuffa omständigheter för att hjälpa sin 

familj som är kvar hemma. De sitter i en miljö som utsätter dem för slitningar på både den 

fysiska och den psykiska hälsan genom det stillasittande ”arbetet”, men även från väder och 

från samhällets stigmatiserande blickar. Här skiljer det sig mellan hur tiggarna och vi ser på 

arbete, vår syn på arbete är att utföra en tjänst som man får betalt för. Deras syn är en syssla 

som leder till försörjning. Kvinnornas situation kan hänföras till olika former av utsatthet, så 

som etnisk diskriminering och avsaknad av resurser. Vi finner att Bourdieus teori av kapital 

kan förtydliga utsatthetens olika dimensioner (Bourdieu, 1993 291). 

I vårt material menar vi att vi kan se en brist i alla Bourdieus kapitalarter (Giddens, 2014 

576), vilka vi tydliggör nedan. Det ekonomiska kapitalet begränsar handlingsmöjligheterna 

för tiggarna och finns egentligen endast i form av gåvorna från tiggandet som ska räcka till att 

överlevna här på, täcka familjens kostnader hemma samt deras bil. Denna bil är ofta gammal 

och sliten och fungerar som bostad för ibland upp till fyra personer. Bristen på kulturellt 

kapital visas genom låg utbildning, att de inte kan svenska och många kan heller inte 

engelska. Detta påverkar hur de ser på samhället och hur de hanterar problem, exempelvis 

kännedom om rättigheter. Det sociala kapitalet som är deras största tillgång innehåller också 

brister. Detta kopplar vi till Putnams (2001 22) modell med överbryggande och 

sammanbindande kapital. Det sammanbindande kapitalet skapar starka band inom gruppen 

som hjälper dem att överleva, men som samtidigt håller fast dem i livssituationen och 

begränsar möjligheterna till avgörande förändringar. Tillgången till överbryggande kapital 

som kan vara vägen ut ur tiggandet är bristfälligt. Vi menar att effekten av bristerna på dessa 

kapital tillsammans med gruppens stigmatisering enligt Goffmans begrepp (2014 10) bildar 
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en negativ spiral, vilket skapar situationen som är svår att ta sig ur och förändra för 

kvinnorna. Som framgår i resultatet är det dock inte omöjligt att ta sig ur denna negativa 

spiral. Exempelvis genom att använda stigmatiseringen som de får utstå i Sverige på grund av 

sitt ursprung till sin fördel. 

Vi ser många likheter hos kvinnorna i deras berättelser, både vad gäller situationen i 

Rumänien med dålig levnadsstandard och situationen i Sverige som inte erbjuder en bättre 

tillvaro. Kvinnorna berättar om att de är här med ett hopp om att få ett arbete och tjäna 

pengar. Det som kvinnorna beskriver som betydelsefullt i deras liv är deras tro på Gud, 

familjens väl och barnens framtid.  

Alla kvinnor som vi pratat med antyder samma sak, tiggandet är ett jobb som alla andra. Vår 

tolkning är att situationen normaliseras av kvinnorna genom att de ser det som ett jobb. Ett 

jobb som bidrar till familjens överlevnad.  Kvinnorna berättar att det som betyder mest för 

dem är deras familjer och barn. De lämnar dem för att de måste och ser ingen annan utväg. 

De åker till Sverige och står ut med situationen för familjens överlevnad och av kärlek till 

dem.  

De två kvinnor som stack ut i vårt material var de två som hade fått anställning. Det vi såg 

som skiljde sig i berättelserna var deras tillgång till överbryggande kapital, detta utifrån 

Putnams teori (2001 23). De båda kvinnorna hade skapat relationer utanför sin egen grupp. 

Relationer som hade fungerat som en språngbräda in i det nya samhället och som hjälpte dem 

bland annat med att etablera kontakter med arbetsgivare som resulterade i anställning.  

Detta som vi hittills har tagit upp är det förgångna och det vi har fått förståelse för. Genom att 

frilägga det så kan vi gå vidare och rikta blicken framåt och tilldelar på så sätt mening till att 

frigöra det möjliga (Ödman, 2011 102). I vår analys har vi sett exempel på hur en välvillig 

syn på den tiggande kvinnan kan erbjuda möjlighet för förbättrade livsvillkor för dessa 

kvinnor. Människor som visat samhällsengagemang och tagit sig an en tiggande kvinna, har 

samtidigt erbjudit för denna kvinna en avgörande möjlighet till att öppna upp en ny värld för 

henne och hennes lilla familj. Detta kan kopplas till hur Putnam diskuterar det överbryggande 

kapitalet med svaga band som är värdefulla för att nå information som finns utanför gruppen 

(2001, 23) Möjligheten kan också innebära en risk, att hon förlorar delar av sin stora familj.  

Vi tolkar det som att man kommer till ett vägskäl med två olika vägar att gå. Den ena vägen 

innebär att man stannar i det man känner till. Vilket innebär trygghet, sammanhållning, 

gemenskap och sammanhang. Att välja denna väg gör att det blir svårt att ta sig ur 

fattigdomen. 

Den alternativa vägen kan innebära en högre levnadsstandard, större möjligheter, frihet och 

en bättre framtid. Att välja denna väg kan däremot innebära ensamhet, ovisshet och 

utanförskap. 

Putnam (2001, 23) menar att det överbryggande kapitalet stärker samhället. Det leder till 

engagerade människor som genom olika samhällsskikt påverkar hela samhället. Deltagandet i 

föreningar och organisationer främjar samarbete och förtroende. Vi tolkar att detta är vad som 

händer när kvinnorna skapar relationer med de som hjälper dem. Detta skulle i ett större 

perspektiv kunna genom ringar på vattnet påverka tiggande romers situation både i Sverige 

och Rumänien.  

Med detta avslutar vi resultatavsnittet i studien och går vidare med diskussionsavsnittet som 

är den avslutande delen i studien. 
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Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi utifrån studiens olika delar att föra en diskussion kring dessa, för att 

avsluta med vårt förslag på fortsatt forskning. Vi inleder diskussionen med syftet och 

problemformulering. 

Problemformulering 

Syftet med vår studie var att få en fördjupad förståelse för de kvinnliga EU-migranterna som 

tigger och få en bild av deras livssituation. Då alla av våra informanter var romer från 

Rumänien blev frågeställningen: Hur är det att leva som romsk kvinnlig tiggare i Sverige?  

Frågeställningen blir besvarad genom kvinnornas utsagor och det vi observerat vid våra 

deltagande observationer. Det framkommer en bild av hur deras liv ser ut här i Sverige och 

vad som skapade deras förutsättningar i Rumänien. Livet är hårt både här och hemma i 

Rumänien. Familjerna betyder mycket och står för meningsskapande, sammanhållning, tillit 

och lojalitet, men det är även familjen som står för regler och begränsningar som håller dem 

kvar i fattigdom. Vi har även pratat med kvinnor som tagit sig in på arbetsmarknaden, detta 

genom att använda kontakter utanför sin grupp. De kvinnor som tigger ser på det som ett 

jobb.  

Vi hade för avsikt att göra en studie ur ett kvinnligt perspektiv, men det blev inte så som vi 

avsåg från början. Intervjuerna var bara med kvinnor, men vi upplever det som att kontexten 

med närvarande make påverkade situationen och kvinnans möjlighet till att beröra vissa 

ämnen.  

Tidigare forskning 

Som vi nämnde i bakgrunden i början av uppsatsen så är romer en heterogen grupp med 

många subgrupper och att det finns en stor variation mellan dessa grupper vad gäller 

exempelvis tillgångar. I vår tidigare forskning har vi valt artiklar som skildrar den utsatta 

romska kvinnan och inte romska kvinnor generellt. Det framkommer en bild av en kvinna 

vars situation beskrivs med tidiga giftermål, tidiga graviditeter och fattigdom som leder till att 

de måste jobba hårt och hamnar efter i utbildning och arbete. I vårt resultat så kan vi se att 

den romska utsatta kvinnan bekräftas i materialet. Alla kvinnor vi intervjuade hade blivit 

mamma i ung ålder, låg eller ingen utbildning och dåliga levnadsförhållanden. Att få ett jobb 

och kunna försörja sig i Rumänien såg dessa kvinnor inte som en möjlighet. Därför har de 

kommit till Sverige för att tjäna pengar.  

Det framkommer även stigmatisering av gruppen vilket också är bidragande till deras 

situation. Asztalos Morell (2015) skriver om ett motstånd till myndigheter på grund av 

stigmat de är utsatta för, vilket vi kände av när vi försökte skapa relationer exempelvis vid 

stödcentret. Det var tydligt att kvinnorna visade misstänksamhet mot oss. 

Vidare lyfter Neagas (2016) artikel vilken betydelse som familjen har för individen. Den står 

för skydd och trygghet, men är även begränsande. Detta blev synligt för oss bland annat vid 

flera intervjutillfällen då respondenterna själva fick välja tid och plats. Vid dessa tillfällen tog 

flera av kvinnorna med sig sin make. Detta tolkar vi kan stå för både trygghet och kontroll. 

De kvinnor som vi intervjuade där maken inte medverkade upplevdes av oss som mer öppna. 

Kvinnor som går utanför gruppens ramar och skapar ett nytt liv kan motarbetas av gruppen 

enligt Pantea (2012) och Neaga (2016). Det kan vi också utläsa i intervjuer. En kvinna som 

arbetar berättar hur hon blir utsatt för sanktioner från gruppen genom hot, anklagelser och 

skvaller. Det framgår i forskningen hur de som möter de romska kvinnorna måste ha en 
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öppen attityd och visa respekt för kulturella olikheter. Denna förståelse hjälpte oss i mötet 

med kvinnorna.  

Pantea (2012), Engebrigtsen (2014), Held & Padilla (2015) och Mešić & Woolfson (2014) 

tog upp resandet och att leva i ett annat land för försörjning. Pantea, Engebrigtsen, Held & 

Padilla tog upp för-och nackdelar med detta. Även om de kunde redogöra för nackdelar var 

det övervägande fördelar, vilket vi även kunde se i vårt resultat. Effekterna av migrationen 

rör inte bara individen utan hela familjen. Många var väldigt tacksamma över den hjälp de får 

av både privatpersoner och organisationer och tackade Gud för möjligheten de fått. Vi 

kompletterade forskningen med en artikel som rör migranter till USA då den gruppen utsätts 

för liknande påfrestningar. Det blir påtagligt att detta är ett globalt fenomen, att fattigdom får 

människor att lämna sina familjer för att kunna försörja dem. Det framgår att det finns olika 

mönster och strategier för hur tiggandet genomförs. Det som framkom i Engebrigtsens (2014) 

och Thomassens (2015) forskning är att det oftast är kvinnor som tigger både i Norge och i 

Italien. I vårt fältarbete kan vi inte bekräfta denna bild då vi träffat lika många män som 

kvinnor som tigger utanför butiker. Pantea (2013) gör en skillnad på migrationsrika eller 

migrationsfattiga områden. Vi vet inte vilken typ av områden våra respondenter kommer 

ifrån men drar slutsatsen att de kommer ifrån migrationsrika områden då de har en utarbetad 

struktur och organiserad sammanhållning. Hansson (2015) visar att inställningen hos 

allmänheten till att dessa människor kommer till Sverige för att tigga varierar och leder till 

hur de får gåvor eller inte. De vi har pratat med ser båda sidorna. En del är hjälpsamma 

medan andra inte vill att de ska vara kvar. Fattigdomen blir synlig när fenomenet syns utanför 

din lokala butik. Bilden av att Sverige tar hand om de som har det sämre ställt krackelerar. 

Under detta arbete har vi insett att det finns engagemang och många människor som jobbar 

för denna grupp. Vi har träffat människor som via organisationer, kyrkor och EU-projekt 

dagligen arbetar för att förbättra EU-migranternas situation. Vår studie fyller den lucka vi 

anser att det finns i forskningen då de kvinnliga EU-migranterna själva sällan har blivit 

tillfrågade om hur de ser på sin situation. 

Teori 

De teorier vi valt har underlättat i vårt arbete, då de har hjälpt oss med att tolka materialet 

genom att utkristallisera bakomliggande orsaker och betydelser av olika kapitalarter.  

Bourdieus teori om kapital har hjälpt oss att förstå hur fattigdom innebär hur brister på de 

olika kapitalen samverkar till situationen (Giddens 2014). Målgruppen lider inte endast brist 

på ett ekonomiskt kapital innehållande inkomst eller materiella tillgångar utan på flera plan. 

Vi ser även brister inom det kulturella och sociala kapitalet. Vi ser det som att dessa brister 

leder till hur vår målgrupp placeras längst ned i det sociala rummet enligt Bourdieus modell 

(2004). Då de olika kapitalen påverkar varandras tillväxt så blir denna situation med 

bristfälligt kapital väldigt begränsande.  

Putnams (2001) uppdelning av det sociala kapitalet i överbryggande och sammanbindande 

kapital var mycket användbart för oss, då det var tydligt hur det sammanbindande kapitalet 

inom gruppen hjälpte kvinnorna och var betydelsefullt men även var begränsande, för dem. 

Det överbryggande kapitalet som vi kunde se hos två av kvinnorna kunde identifieras som 

viktigt för att nå större möjligheter. Kombinationen av Bourdieus och Putnams teorier har 

varit brukbar, då vi ansåg att enbart Bourdieus sociala kapital inte gav oss en tillräckligt 

utvecklad förståelse för socialt kapital. Inledningsvis använde vi oss av Bourdieus (2004) 

modell för att klargöra helhetsbilden. Där blev det tydligt att vi behövde fokusera vår 
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uppmärksamhet mot det sociala kapitalet. Vi ansåg att Putnams (2001) teori här var mer 

användbar och hade den relevans kring socialt kapital, och var tillräckligt utarbetad för att 

kunna urskilja de viktiga aspekter som framkom i vårt insamlade material. 

Goffmans (2014) teori om stigma kunde hjälpa oss att se vilka negativa effekter fördomar har 

för individen. Flera kvinnor försökte övertyga oss om deras hederlighet då de tog för givet att 

vi misstrodde dem, vilket enligt Goffman ses som strategier för att undvika stigmatisering. 

Det framgick även hur en av kvinnorna vände sitt stigma till en styrka. Hon använde det för 

att nå en högre position. I samma stund som hon vänder det från något negativt till något 

positivt gör hon en avvikande handling. En avvikande handling enligt Becker (2006) kan vara 

det inledande steget på en avvikarkarriär.  

I vårt arbete var den kvinnan unik som bröt mot normerna i gruppen. Detta ledde till 

sanktioner för henne vilket är det som ofta hindrar kvinnorna från att bryta gruppens normer 

på grund av att de vill undvika sanktioner. 

Metodologiska reflektioner 

Då frågeställningen handlade om ett fenomen valde vi att besvara den med en hermeneutisk 

metodansats med djupintervjuer. Alla intervjuer utom en genomfördes med hjälp av tolk. Det 

var svårare än vi trodde att få ihop det antal intervjuer som krävdes för vår uppsats. Det löste 

vi genom att komplettera med deltagande observationer och samtal med personer som 

dagligen arbetar med utsatta EU-migranter. Vi anser att vi med hjälp av denna kombinerade 

insamlingsmetod fått en utökad förståelse för kvinnorna och deras situation. Vår målsättning 

med att ha äkta dialoger gjorde att de fick leda hur dialogen skulle fortskrida. Vår frågeguide 

hade vi i bakhuvudet, men vi avbröt inte kvinnorna eller försökte styra samtalet när de 

pratade utan lät dem tala fritt ur hjärtat. 

 För att kvinnorna skulle tacka ja till att delta i våra intervjuer så fick vi anpassa oss till 

rådande omständigheter. Vid flertalet intervjuer fick vi ta tillfället i akt och genomföra 

samtalet där och då, ibland i röriga sammanhang. Men eftersom vår inställning var att lyssna 

in och välja tid och plats utifrån intervjupersonens önskemål så anpassade vi oss efter det.  

Vid våra deltagande observationer fick vi en ökad kunskap och större förståelse då vi kunde 

läsa in kontexten på ett annat sätt. De deltagande observationerna ökade även möjligheten för 

oss att skapa en relation med trovärdighet och tillit så kvinnorna litade på att vi inte var från 

myndigheterna. Detta ledde till att flera ställde upp på intervjuer. Den hermeneutiska 

metoden som innebär ett pendlande mellan del och helhet har lett arbetet med förståelsen 

framåt. En brist med metoden i vårt arbete är att vi aldrig får kvinnans egna ord, eftersom de 

går genom tolken vilket kan påverka hur vi tolkar materialet. Det framgår i en del av citaten 

när tolken pratar om informanten som tredje person. Tematiseringen i den fördjupade 

tolkningen överlappar, men vi har försökt att separera genom tolkningen av innebörden. 

 

Reflexivitet/Förförståelse 
Under arbetets gång har vår förförståelse förändrats mycket. Vi har insett att frågor vi trodde 

vi skulle kunna ställa inte var möjliga på grund av kulturella skillnader. Vi hade även en idé 

om vad kvinnorna skulle tycka om att tigga, att det skulle vara kopplat till skam vilket inte 

har framkommit i vårt material. En del av vår förförståelse om denna grupp bestod av åsikter 

och attityder mot tiggare som vi båda har hört i informella sammanhang. Detta kunde bestå 

av åsikter som att de inte var fattiga på grund av att de hade mobiltelefoner och bilar eller att 

tiggandet var organiserat av kriminella ligor. Dessa åsikter påverkade oss omedvetet, vilket vi 

blev medvetna om i vårt arbete och synen på gruppen har förändrats under processen. 
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När vi har satt oss in i de romska kvinnornas situation och samhälle har vi blivit 

uppmärksammade på vår egen situation, hur hårt våra normer sitter i våra kroppar, hur svårt 

det är att se utanför våra normer och hur mycket vi tolkar ur vårt eget perspektiv. Våra 

glasögon är starkt färgade. Ett exempel på det är vid en av de första intervjuerna då kvinnan 

som intervjuades sa att det här är ett jobb för oss, men vi har ju ingen fast lön, vi vaknar och 

åker till jobbet precis som ni. Det var lite av en ögonöppnare för oss att de såg det som ett 

jobb. Ett annat exempel var när vi bjöd på bullar vid intervjutillfället och informanten inte vill 

ha, och anger som anledning att hon inte vill bli tjock. Det slog oss inte innan att kvinnan i 

sin utsatta situation skulle tänka på vikt och kroppsideal. Denna händelse fick oss att inse att 

vi inte är så olika utan hon är precis som vilken kvinna som helst. 

Svårigheter vi mött är den kulturella skillnaden mellan vår kultur och den romska kulturen. 

Ett exempel på det var när männen ville delta vid intervjuerna, vilket vi tolkade som att de 

ville övervaka situationen. När vi var ute på fältarbete såg vi en möjlighet att skapa relationer 

till kvinnorna utan övervakning av männen. Detta utmynnades i två intervjuer där kvinnorna 

hade en stor vilja att berätta sin historia. Under fältarbetet träffade vi också en annan kvinna 

som satt vid en butik och hade sin man vid en anslutande butik, hon avböjde att delta. Vi fick 

uppfattningen om att hon ville vara med, men avböjde på grund av maken. Ett annat exempel 

är när vi insåg hur känsliga ämnen intimitet och myndigheter var. Både under ett studiebesök 

och av en nyckelinformant framkommer det att det finns en stor utsatthet hos kvinnorna 

gällande sexuella trakasserier när de tigger, detta har inte framkommit i intervjuerna. Det 

framkommer vid samma tillfällen att det även är kopplat till skam att tala om sex.  

Vi är väl medvetna om att alla ord och citat kommer igenom tolkarna, men vi hoppas att 

andemeningen i materialet är det som kvinnorna vill att vi skulle få ta del av. Stundtals är det 

svårt att tyda om det är kvinnans ord eller om tolken försöker förtydliga genom att ange ett 

sammanhang. Det uppstår stundtals språkförbistringar mellan oss och informanterna. 

Exempelvis säger en kvinna att hon har tre barn som är under åtta år. I nästa mening säger 

hon att hon är här med sin son och hans fru och att de sover i deras bil. 

Förslag på framtida forskning 

Vi tycker det vore intressant att undersöka hur denna situation kommer utveckla sig gällande 

anknytningen mellan de föräldrar som åker till andra länder under längre perioder och barnen 

som blir kvar hemma hos grannar, mor- eller farföräldrar. Under en intervju med den ena 

kvinnan som fått anställning i Sverige berättar hon att hon har tagit hit ett av sina två barn. 

Sonen som hon tagit hit är i förskoleåldern, medan den andra pojken som snart är tonåring 

har under större delen av sitt liv bott hos kvinnans föräldrar. Som vi skrev tidigare i 

diskussionsdelen ville vi göra uppsatsen ur ett kvinnligt perspektiv. Vi föreslår att i framtida 

forskning fokusera på genusaspekten, vilken roll kvinnorna har som omsorgsgivare och 

försörjare. Under samtal med hjälparbetare framkommer det att det förekommer sexuella 

trakasserier mot målgruppen samt att de visar brist på kunskap om sex och hälsa, vilket är 

kopplat till skam. Även det skulle vara intressant att studera. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor  

  

 

 

Livssituationen innan resan till Sverige.  

 Praktiskt såsom boende, sysselsättning, utbildning, jobberfarenhet  

 Relationer, nätverk  

 Familjesituation (om gift, hur länge? När kom första barnet)  

 Hur tog ni beslutet om att åka till Sverige? Förväntningar  

 Fick ni information om Sverige genom bekanta? Hur tog ni er hit?  

 vilken ort de bor i stad/land eller vilken del av landet  

  

 

 

Livssituation i Sverige nutid  

 Uppfylldes förväntningarna  

 Praktiskt såsom boende, sysselsättning, försörjning (hur ser en vanlig dag ut?)  

 Relationer, upplevt mottagande  

 Familjesituation, om barn vem tar hand om dem  

 Har ni någon kunskap om vilka rättigheter ni har?  

 Skulle de vilja jobba i Sverige? Har dem försökt? Vilka hinder finns det?  

 Relation till myndigheter? Polis? Kommun? Har kommunen erbjudit hjälp? Hälsovård? Har 

dem behövt söka vård? Har dem blivit mottagna? Har dem nödvändiga eu dokument? Hur är 

deras hälsa?  

 

Framtiden  

 Framtidsutsikter   

 Familjesituation  
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