
 
 
En majoritet tycker det är ett bra förslag att förbjuda tiggeri 
 
Mer än hälften av svenska folket, 57%, anser i dag att det är ett bra förslag att förbjuda 
tiggeri. Detta är en ökning jämfört med förra mätningen som genomfördes i mars 2015 då 
49% ansåg det vara ett bra förslag och även jämfört med den som föregick denna i 
september 2014 då 36% tyckte det var ett bra förslag.  
 

 
 
Jämfört med septembermätningen 2014 är alltså resultatet märkbart annorlunda. Då tyckte 
knappt varannan, 46 procent, att det istället var ett dåligt förslag och endast drygt var tredje 
(36%) att det var ett bra förslag.  
 
Det finns alltså en tydlig och stark trend i riktning för ett starkare stöd bland svenska väljare 
för ett tiggeriförbud. Framför allt är det äldre som har ökat sitt stöd för ett tiggeriförbud jämfört 
med de tidigare mätningarna. Kvinnor är mindre benägna än män att anse att det är ett bra 
förslag. 45% av kvinnorna anser i den mätning som genomfördes i augusti 2016 att ett 
tiggeriförbud vore ett bra förslag, att jämföra med 66% av männen i samma mätning. Bland 
unga människor upp till 29 år är också fortfarande en majoritet emot ett tiggeriförbud då 51% 
i denna kategori anser det vara ett dåligt förslag. 
 
Vad gäller sympatier för och emot ett tiggeriförbud och samband med röstningsintention så 
är borgerliga väljare och de som stödjer SD generellt sett mer positivt inställda till ett förbud 
och vänsterns väljare mindre så. Ett märkbart undantag här är centerpartiets väljare där 
hälften av dessa uppger sig vara tveksamma och bara 18% är uttryckligen för ett förbud, 
vilket är att jämföra med att 81% av moderata väljare uttryckligen stödjer ett eventuellt 
tiggeriförbud.  
 
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 
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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. De öppna svaren har analyserats 
utifrån partisympati och argumenten är i stort likartade oavsett politisk färg. 
 
 
Om undersökningen 
Undersökningen är gjord inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar 
svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen bland 
allmänheten omfattar 1 003 intervjuer den 19 augusti 2016. 
 
Frågorna som ställdes var; 
 
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? 
 
 
 


