
 
 
Varannan svensk tycker det är ett bra förslag att förbjuda tiggeri 
 
Hälften av svenska folket (49%) anser att det är ett bra förslag att förbjuda tiggeri. Detta är en 
ökning jämfört med förra mätningen som genomfördes i september 2014, då drygt var tredje 
svensk (36%) tyckte det var ett bra förslag. 
 
 

 
 
I septembermätningen var resultatet i princip det motsatta, knappt varannan, 46 procent, 
tyckte då att det istället var ett dåligt förslag och drygt var tredje (36%) att det var ett bra 
förslag.  
 
Andelen som tycker att det är bra att förbjuda tiggeri har ökat jämfört med i 
september. Ökningen sker bland i princip alla grupper, både män och kvinnor, olika åldrar 
och delar av Sverige.  
 
Frågan följdes av att respondenten fick motivera varför man tycker att det är bra eller dåligt 
och argumenten för vittnar om att man tycker att problemet vuxit sig för stort och måste 
åtgärdas, skälen är att det är omänskligt och ovärdigt ett samhälle som Sverige, men det 
ställs även krav på att är EUs ansvar att lösa. De som tycker det är dåligt menar att det inte 
går att förbjuda fattigdom och att det inte löser problemet. Svaren har analyserats utifrån 
partisympati och argumenten är i stort likartade oavsett politisk färg. 
 
 
Om undersökningen 
Undersökningen är gjord på uppdrag av Sverige Tycker inom ramen för Schibsted/Inizios 
opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. 
Undersökningen bland allmänheten omfattar 1 198 intervjuer under perioden 26-30 mars. 
 
Frågorna som ställdes var; 
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Tycker du att det är ett bra eller ett dåligt förslag att förbjuda tiggeri? 
 
De som svarar att det är ett bra förslag fick följdfrågan: 
Varför tycker du att det är ett bra förslag? 
 
De som svarar att det är ett dåligt förslag fick följdfrågan: 
Varför tycker du att det är ett dåligt förslag? 
 
Kontakt  
Karin Nelsson, projektledare, Sverige Tycker, partner Inizio, karin@inizio.se  
 
 


