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Abstract 

 

The purpose of this study was to examine how “Eastern European beggars” are discursively 

presented in Swedish newspapers. Due to the fact that these people are considered as strangers 

in Swedish society, and on the assumption that our image of “them” also implicitly constructs 

“us”, the aim has also been to examine the relation between “us” and “them”. The empirics 

consist of 9 editorial pages and 9 debate articles from the two largest morning newspapers 

Dagens nyheter and Svenska dagbladet. The articles were published between 2014-01-01 and 

2016-04-16. Discourse theory was used as a theoretical and methodological base to analyze 

the articles. Theories of Power and Normativity and Orientalism were also used to deepen the 

analysis. The findings consist of 9 discursively presented subject positions that are about the 

beggars throughout  the articles. These positions exist in a conflicted discourse about the 

“beggars”, whereby a struggle between different identification possibilities is made visible. 

The major conclusion is that the collective identity of the “Swedish people” is fundamental, 

and therefore it becomes difficult or even impossible to talk about the “beggars”, and at the 

same time avoid the exclusion of them from the Swedish community.  
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1 Inledning 

”Tiggeri har alltid varit en del av Stockholm men aldrig sedan 1920-talets depression har 

omfattningen varit så stor som i dag. Det är en gatubild ingen av oss vill ha.”  

(Edholm & Scheller, 2014, 21 januari) 

                                                         

Citatet ovan beskriver ett samhälle och en stad i förändring. Ett problem formuleras i ljuset av 

denna samhällsförändring, skribenterna sätter ord på att gatubilden, situationen, problemet, är 

något “ingen av oss vill ha”, det kräver en lösning.   

Det är utsagor som denna som väckt vårt intresse för massmedias framställning av ett 

vida omdebatterat fenomen: “tiggeriet”. Detta “tiggeri” särskiljs från andra former av 

tiggeri, då det bärs upp av personer som ofta benämns som “EU-migranter”, “utsatta EU-

medborgare”, eller bara “tiggare” (Swärd, 2015). Till och med “romer” har blivit ett sätt att 

benämna “gruppen” (ibid.). Det vi kan se är en begreppsförvirring, det råder ingen enighet om 

hur de tiggande individerna kan och bör benämnas. Det väcker en del frågor:  Är alla 

“tiggare” “romer”? Är alla “romer” “tiggare”? Är en “utsatt” EU-medborgare” alltid 

migrerad? “Är en “EU-migrant” alltid “rom”?  Svaret är givetvis nej på dessa frågor. Men de 

olika benämningarna används ofta synonymt, vi ser här ett glapp mellan språket och 

”verkligheten”; orden räcker inte till.   

När ett fenomen uppfattas, definieras och kategoriseras som ett “socialt problem”, 

finns det i Sverige en tradition av att det ska och kan lösas med sociala interventioner 

(Meeuwisse & Swärd, 2013). Det fenomen som det inledande citatet beskriver liknar till sin 

karaktär ett socialt problem; det tangerar andra erkända sociala problem såsom fattigdom, 

hemlöshet och marginalisering. Ändå skiljer sig situationen från andra erkända sociala 

problem då det inte i samma utsträckning uppfattas som ett problem för svenska 

välfärdsinstitutioner att lösa. Fenomenet har vidare gett upphov till en samhällsdebatt, det 

har skrivits böcker och gjorts Tv-program, det debatteras och rapporteras intensivt i 

massmedia. Det har även kommit att bli ett ämne för forskning, dock är detta specifika 

fenomen relativt nytt och är därmed tämligen obeforskat.   

År 2007 tillträdde både Bulgarien och Rumänien EU. Det innebar att invånarna, precis 

som övriga EU-medborgare, kunde nyttja “den fria rörligheten” som stadgades i EU:s direktiv 

20014/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och 

uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier. Det har konstaterats att majoriteten av de 



2 
 

“utsatta EU-medborgare” som kommit till Sverige är romer, varav de flesta rest från 

Rumänien eller Bulgarien. För denna grupp har den fria rörligheten inneburit en möjlighet att 

fly extrem fattigdom, marginalisering och förföljelse (McGarry & Drake, 2013).  Rumänien är 

det land i världen med störst rompopulation, många av de romer som migrerar utsätts i 

hemlandet för ständig diskriminering  och marginalisering (McGarry & Drake, 2013). Bland 

annat möts de av utmaningar gällande möjligheten till välfärdstjänster såsom sjukvård, 

utbildning och pension, men även möjligheten till arbete. Först år 2012 började allt fler resa 

till Sverige för att finna försörjning, varpå antalet “utsatta EU-medborgare” ökade under 

påföljande tre år (SOU 2016:6).  

Majoriteten av de människor som rest hit saknar uppehållsrätt i Sverige. För att som 

EU-medborgare erhålla uppehållsrätt krävs, något förenklat, att personen har ett arbete eller 

goda utsikter att få ett arbete (SOU 2016:6). Eftersom tiggeri inte ses som ett förvärvsarbete, 

har de EU-medborgare som tigger inte uppehållsrätt i Sverige. Konsekvensen av detta blir att 

dessa människor i stort sett hamnar utanför Sveriges välfärdssystem (ibid.). EU-medborgare 

utan uppehållsrätt kan dock ha rätt till akut bistånd för att avhjälpa en tillfällig nödsituation, 

oftast handlar det om finansiering av hemresor (ibid.).   

Vi skönjer här att “det sociala problemet” inte på lång sikt kan lösas inom ramen för 

“vanliga” offentliga sociala interventioner. Det finns etbt glapp mellan socialtjänsternas 

befogenheter och de behov som de “utsatta EU-medborgarna” har. Detta väcker en fråga: om 

ett fenomen till sin karaktär liknar ett socialt problem, men om det inte åligger välfärdsstaten 

att hantera det, är det då ett socialt problem? Fenomenet har skapat ett nytt slags utanförskap 

som engagerar både frivilligorganisationer och allmänheten, och har vidare gett upphov till en 

debatt om hur “problemet” ska lösas. De som ägnar sig åt tiggeriet har blivit problembärare i 

skuggan av Sverige; det goda välfärdssamhället.  

 

1.2 Problemformulering  

Media, jämte experter, politiker och andra “elitgrupper”, kan sägas vara den huvudsakliga 

källan till allmänhetens attityder, kunskaper och ideologier. Kort sagt utgör de källan för olika 

diskurser i samhället (van Dijk, 2000). Utifrån antagandet att massmedia influerar den 

folkliga opinionen (se Warius, 2011), har vi i denna studie intresserat oss för hur “de 

tiggande” konstrueras diskursivt i media. Vi tänker oss också att medias framställningar av 

“dem” säger något om “oss”; det “svenska samhället”.  
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Olika aktörer inom det sociala arbetets fält, både inom offentlig- och ideell sektor, 

kommer idag i kontakt med “gruppen” i fråga. Vi ser det därför som nödvändigt att 

problematisera och undersöka den diskursiva konstruktionen av ”de tiggande”. Förståelsen av 

gruppen och fenomenet kan spela en avgörande roll i det professionella mötet, eftersom 

socialarbetare liksom de flesta andra tar del av massmedia. För att undersöka den diskursiva 

konstruktionen av fenomenet har vi valt att genomföra en diskursanalys av ledarsidor och 

debattartiklar i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.   

Genom de samhälleliga diskurserna om “gruppen” reproduceras en bild av “tiggarna”, 

men även om “oss” som samhälle i relation till “tiggarna”. Mycket kan tänkas tas för givet, ett 

förgivettagande som inte ens vi lyckas undfly med dessa inledande ord. Därför vill vi med 

denna studie dekonstruera konstruktionen av “tiggarna” för att förstå hur media framställer 

dem.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur de “tiggande” porträtteras och därmed 

konstrueras i ledarsidor och debattartiklar. Vidare är syftet att studera hur 

“majoritetssamhället” framställs i relation till de tiggande.  

1.3.1 Frågeställningar 

 

 Hur konstrueras de tiggande diskursivt i ledarsidor och debattartiklar?  

 

 Vilka subjektspositioner tillskrivs de “tiggande”? 

 

 Hur positioneras de “tiggande” i relation till idéer om ”majoritetssamhället” och vice 

versa? 

 

 Hur opererar makt i framställningen av ”de tiggande”?  

 

1.4 Avgränsningar och centrala begrepp 

Denna studie är avgränsad till att handla om diskursiva konstruktioner som reproduceras i 

ledarsidor och debattartiklar i Dagen nyheter och Svenska dagbladet. Studien handlar inte 

huvudsakligen om “tiggeriet” som socialt problem, inte heller om “tiggarnas” levnadsvillkor. 
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Vi har avgränsat oss till att enbart undersöka den språkliga framställningen av “fenomenet”. 

Därför ska inte denna uppsats läsas som ett inlägg i en debatt, utan snarare som en 

problematisering av de språkliga utsagorna och deras potentiella sociala konsekvenser. Trots 

den begreppsförvirring som beskrevs i det inledande avsnittet behöver vi på något sätt 

benämna den “grupp” vi studerar, vi använder oss därför av “gruppen” eller “den tiggande” i 

de fall benämningarna i sig inte problematiseras.  

 

Diskurs : Ett betydelsesystem genom vilket verkligheten förstås och tas för given (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

Subjektspositioner: De identiteter och roller som individen bakom subjektet erbjuds och kan 

inta i en given diskurs (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

 

Andrafiering: Hur “den andre” konstrueras som en motsats till “det normala”, som i sin tur 

konstrueras som ett “vi” eller “oss” (Said, 2000).  

2 Tidigare forskning 

Eftersom vi avser undersöka hur “tiggarna” och “majoritetssamhället” diskursivt konstrueras 

har sökningen avgränsats till enbart diskursanalyser. Denna avgränsning gjordes även för att 

möjliggöra en kritisk granskning av de diskursanalyser som tidigare gjorts. Vår ambition har 

varit att finna en kunskapslucka där vår studie skulle kunna tillföra ytterligare dimensioner. 

2.1 Sökprocess 

Det “fenomen” vi studerar kan sägas vara en konsekvens av Rumäniens och Bulgariens 

inträde i EU och den migration som följt därpå. Därför har vi avgränsat sökningen till 2007 

och framåt. Vi har använt oss av databaserna ProQuest Social Sciences, EDS, Google Scholar 

och LIBRIS. Sökord vi använt är: EU-migrant*, Tiggare*, Beggar*, Rom*, Roma*, 

Discourse analysis, Discourse, Antiziganism, Konstruktionen av, Construction of, 

Mediadiskurs, Media discourse. Sökorden har använts i olika konstellationer under 

sökprocessen.  

Eftersom diskursanalyserna i sökresultatet var få, är majoriteten av de studier som 

nedan presenteras hämtade från referenslistor i de studier vi faktiskt hittade i sökningen.  
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2.2 Kunskapsområdet 

Nilsson (2015) är den enda forskaren som i svensk kontext analyserat diskurser i massmedia 

kopplat “de tiggande”, men motsvarande studier har gjorts i norsk respektive finsk kontext 

(se Warius, 2011).   

Liksom vår studie inte handlar om fenomenet “tiggeri” eller gruppen “tiggare” utan 

konstruktionen av dessa, handlar den inte heller om romer. Men eftersom “de tiggande” ofta 

antas vara just romer, har tidigare diskursanalyser av hur romer konstrueras bidragit med 

värdefull kunskap. De studier i brittisk kontext som presenteras nedan behandlar 

konstruktionen av “gypsies/romas/travellers” i allmänhet, och det finns beröringspunkter med 

de studier som gjorts på ”migrerade tiggande” i Norden.   

Två av de studier vi tagit del av är studentuppsatser på masternivå; Hansson (2014) 

samt Warius (2011). Dylika studier ska som bekant användas med försiktighet (Bildtgård & 

Thielman-Lindberg, 2008), men vi har funnit att en etablerad forskare (se Nilsson, 2015) har 

refererat till just dessa. Dessutom har vi i mycket liten utsträckning funnit någon motsvarighet 

till deras ansatser, empiri och slutsatser i någon forskning på högre nivå. 

 

2.2.1 Diskurser om säkerhet och kriminalitet; romen och tiggaren som ett hot 
I Frankrike verkställdes år 2010 omfattande deportationer av romer, i synnerhet till 

Rumänien. Bărbulescu (2012) och McGarry & Drake (2013) har utifrån säkerhetsteori 

genomfört diskursanalyser av den franska regeringens diskursskapande aktiviteter innan och 

vid tiden för deportationerna. Utifrån säkerhetsteorin är säkerhet en konstruktion vars 

betydelse fixeras i en diskursiv process. Securitization är ett begrepp inom säkerhetsteorin 

som beskriver en process varigenom politiker konstruerar en intersubjektiv förståelse av ett 

fenomen, i det här fallet ”romerna”, för att kunna behandla detta som ett existentiellt hot mot 

ett värdefullt referensobjekt (i detta fall Frankrike) samt möjliggöra handling för att ta itu med 

hotet (Bărbulescu, 2012).  

Frankrikes dåvarande president Nicolas Sarkozy gav år 2010 upphov till en diskurs 

som knöt “romfrågan” till illegal immigration, varpå varje rom diskursivt tranformerades till 

en illegal immigrant och en etnisk “andre” som på fel grunder åtnjöt rättigheter och förmåner 

(Bărbulescu, 2012; McGarry & Drake, 2013). Diskursen som Gould (2014) benämner 

“societal security discourse” reproducerar på så vis synen av romer som ett säkerhetshot och 

som missbrukare av den fria rörligheten.  
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Franska staten använde i stor utsträckning anti- romklichéer, såsom: ”utländska 

värderingar”; ”kulturella skillnader”; “hot mot egendom”, “säkerhet”, “kriminalitet” etcetera 

(Gould, 2014:24). Dessa negativa associationer visar på diskursens ansats som bygger på 

motsättningarna mellan “vi”; de franska medborgarna, och “de”; främlingarna som hotar 

“vår” livsstil (Bărbulescu, 2012). Frankrike är inte ensamma om att konstruera romer som ett 

säkerhetshot. Italien, Sverige, Danmark, Ungern och Tjeckien använder enligt McGarry & 

Drake, (2013) en allt mer antiromsk retorik.  

Även när gruppen/grupperna i fråga inte konstrueras som ett explicit säkerhetshot, är 

kopplingar mellan romer och kriminalitet överlag något som återkommer i 

forskningen. Warius (2011) identifierar diskurser som framställer den tiggande som kriminell 

och därmed som ett hot, men även som ett hot mot den sociala 

ordningen. Engebrigtsen (2012) identifierar också en diskurs som konstruerar de tiggande i 

Norge som hotfulla individer som helt eller delvis ingår i kriminella nätverk. Liknande 

tendenser kan vi se i andra europeiska kontexter, Schneeweis (2009) konstaterar i 

forskningsöversikten i sin avhandling att det i både brittisk och rumänsk media funnits starka 

tendenser att porträttera romer som tjuvar, smutsiga och ociviliserade. Rowe och Goodman 

(2014) analyserar diskurser om ”gypsies” på internet och även de finner att dessa ofta 

förknippas med kriminalitet.   

 

2.2.2 Offerdiskurser 

Forskningen visar att det i många olika nationella kontexter råder föreställningar om att romer 

och tiggande inte bara är kriminella, utan dessutom offer för en större och organiserad 

kriminalitet, men även för strukturellt förtryck och diskriminering från majoritetssamhället.  

Engebrigtsen (2012) lyfter att tiggare ofta ses som offer för människohandel och att 

det finns en dold ledare i bakgrunden som utnyttjar dem. I tysk kontext har forskning visat på 

liknande tendenser om den tiggande från Östeuropa som kontrollerad av maffia (Nagel, 

2007). I det Nilsson (2015) urskiljer som ”lidandets diskurs” målas de tiggande upp som 

passiva offer för omständigheter de själva inte kan styra över. Det rör sig om strukturella 

faktorer så som fattigdom, fördomar, antiziganism och rasism. De saknar i denna diskurs i 

princip möjlighet att själva påverka sin situation, deras tillvaro är ”villkorad av förtryckande 

strukturer och omgivningens (goda) vilja.” (Nilsson 2015:13). Denna diskurs kan också 

skönjas i Engebrigtsens (2012) studie, hon lyfter att det råder föreställningar som bygger på 

att tiggarna är fattiga och blir illa behandlade i hemlandet, de har inte något annat val än att 
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fara “hit”. Inom ramen för denna diskurs anses att ”vi” borde agera förbarmande och hjälpa de 

romska tiggarna in i välfärdsstatens omsorgssystem. Liknande tendenser kan ses i det Nilsson 

(2015) kallar ”medkänslans diskurs”, samt i det Warius (2011) kallar ”diskursen om nöd och 

solidaritet”. I den sistnämna betonas också förtyck, fattigdom och rasism och oftast är det 

regimerna i de tiggandes hemländer som beskrivs som den starkast bidragande faktorn till den 

sociala nöden.  

Även Schneeweis (2009) urskiljer diskurser som betonar att ”gypsien” är offer för 

diskriminering. Men hon för resonemanget ett steg längre genom att problematisera 

denna viktimiserings potentiellt kontrollerande funktion. Den kan, enligt henne, fungera som 

ett sätt att legitimera ökad kontroll, assimilering, gettoisering och 

deportation. Viktimisering kan ur detta perspektiv ses som ett sätt att hitta mer politiskt 

legitima redskap för kolonisering. 

 

2.2.3 Den ”kulturella skillnaden” 

Det är inte bara i termer av offer och förövare som romer, “gypsies” och de tiggande 

konstrueras. Franska staten använde sig av argument som betonade ”kulturella skillnader” 

mellan romerna (främlingarna) och de franska medborgarna (Bărbulescu, 2012; Gould, 

2014; McGarry & Drake, 2013). Även Engebrigtsen (2012)  pekar på att det starkaste spåret i 

porträtteringen av tiggare är att konstruera dem som så olika “oss själva” som möjligt. Att på 

det här viset betona kulturella olikheter är ett viktigt led i den diskursiva konstruktionen av 

romen, tiggaren eller ”gypsien” som ”den andre”, något som övrig forskning lyfter på olika 

vis.  

Utifrån postkolonial teoribildning finner Hansson (2014) olika orientaliska diskurser i 

respondenternas utsagor.  Orientalism beskriver ett motsatspar i form av ett ”vi” i västvärlden 

och ”de” från orienten, där ”de” konstrueras i negativa termer. Genom de orientaliska 

diskurserna förklaras och förstås de tiggande individerna som ”de andra”, en slutsats 

som Engebrigtsens (2012) forskning i norsk kontext delar och som Gould (2014) beskriver 

gäller för hela Europa.         

Warius (2011) och Schneeweis (2009) har intresserat sig för vilka ideal som kommer 

till uttryck genom det nyss nämnda motsatsförhållandet, ”vi” och ”dem”, och 

den andrafiering som det innebär. Warius (2011) som forskat i finsk/norsk kontext menar 

att ”dem” avslöjas samtidigt något meningsfullt om ”oss”. Detta utvecklar Schneeweis (2009) 

i ord om att konstruktionen av ”gypsien” måste förstås mot bakgrund av den kontrast som
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målas upp mellan denne och majoritetssamhället. Genom att tillskriva ”gypsien” vissa 

egenskaper som står i motsatsförhållande till föreställningar om ”oss”, legitimeras också 

normaliteten hos den “dominerande kulturen” (ibid.). Hon framhåller att demokrati, 

utbildning, renhet och god hälsa är värden som bekräftar och rättfärdigar överlägsenheten. På 

samma vis menar Rowe och Goodman (2014) att diskriminering av ”gypsien” rationaliseras 

och ursäktas. Vidare beskriver de att avnormalisering och tillskrivning av negativa egenskaper 

fungerar som argument för en striktare kontroll av ”gruppen”. Det fungerar också som en 

dehumanisering som alltså ytterligare rättfärdigar både fördomar och diskriminering.  

Richardsson (2006) som forskat i brittisk kontext beskriver en önskan från pressens 

sida att diskursivt måla upp ”gypsies/romas/travellers” som markant avvikande. Hon ser, 

precis som Rowe och Goodman (2014), att diskursen har inneboende kontrollerande 

funktioner. Hon menar att genom andrafiering förstärks stereotyper och genom att 

stereotypifiera ”gypsien” upprätthålls en diskriminerande ”anti-gypsie” hegemonisk diskurs 

som i sin tur, i allmänhetens ögon, bidrar till att legitimera ogynnsam behandling. Ofta 

beskrivs “gypsien” som en kostnad för samhället och skattebetalarna, hon menar också att 

diskursen om romer är diskriminerande på ett sätt som aldrig skulle vara socialt accepterat om 

det gällde andra grupper eller minoriteter. Genom att porträttera “gypsies/roma/travellers” 

som den andre, görs dem också till ”den andre” i allmänhetens föreställningsvärldar, vilket i 

förlängningen bidrar till fortsatt social exkludering. Nilsson (2015) framhäver i linje med 

Richardssons tankar om “den andre” att även om skribenterna i hans studie betonar medkänsla 

och solidaritet med “de tiggande”, så objektifieras dessa genom en subjekt-objekt- logik; 

skapandet av ett ”vi” är i sig exkluderande.  

 

2.2.4 Välfärdsstaten och den moraliska ambivalensen 

Forskning i nordisk kontext visar att förekomsten av tiggande människor på gatan väcker 

frågor om moral och utmanar föreställningar om välfärdsstaten. I stockholmares utsagor om 

tiggandet framträdde fenomenet som ett hot mot tanken om Sverige som “det goda samhället” 

(Hansson, 2014). Engebrigtsen (2012) skriver utifrån en norsk kontext att det i ett 

välfärdssamhälle där jämlikhet är ett centralt värde, så utmanas invånarnas självbild av den 

synliga fattigdomen. Tiggarna representerar enligt henne en verklighet i vilken ojämlikhet är 

regeln, och menar att det inte bara är tiggarna som känner skam, utan även 

majoritetsbefolkningen. I mötet med den fattige tiggaren utmanas alltså inte bara 

föreställningar om välfärdsstaten, utan även “vår” egen självförståelse. Nilsson (2015) 
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intresserar sig för hur skribenterna hanterar den moraliska ambivalens som mötet med en 

tiggande kan innebära. Inom ramen för “medkänslans diskurs” uppmanas läsaren till en 

vardagsmoral som innefattar att betrakta de tiggande med respekt och värdighet. Ofta betonas 

också att de tiggande faktiskt är människor precis som “vi”, vilket i sig kan ses 

avhumaniserande och som ett uttryck för ”extreme othering” vilket innebär att “vi” genom att 

lyfta fram “dem” som “människor” även exkluderar “dem” genom denna benämning.   

En slutsats Nagel (2007) drar gällande diskurser om de tiggande i Hamburg är att 

försvaret för tiggaren präglas av en paternalistisk sympati, och han efterfrågar istället en 

diskurs grundad i mänskliga och medborgerliga rättigheter.  

 

2.2.5 Diskurser om autenticitet 

Något som framkommit i forskningen är att de förmodat migrerade tiggarnas aktivitet ses som 

ett annat slags fenomen än det ”inhemska” tiggeriet och hemlösheten. Engebrigtsen (2012) 

beskriver att de ”norska” tiggarna till skillnad från de migrerade accepteras som värdiga 

behövande, vilket även Hanssons (2014) respondenter ger uttryck för i svensk kontext. Denna 

åtskillnad ser vi även hos Nagel (2007) i Hamburg.  

I det Nilsson (2015) kallar ”misstankens diskurs” framträder ofta misstankar om att 

den tiggande överdriver sin utsatta situation eller låtsas ha ett fysiskt handikapp för att väcka 

medlidande. I denna diskurs problematiserar skribenterna den enskilde tiggarens moral. 

Denna misstänksamhet återfinns även i brittisk forskning (se Rowe & Goodman, 2014) då 

”gypsies” ibland delas upp i falska och äkta. Misstänksamheten mot de tiggande i norden kan 

därför möjligen sägas grunda sig i föreställningar om romer i största allmänhet.  

 

2.2.6 Samhällskritiska diskurser 

Vad gäller samhällskritik har vi i forskningen hittat två typer. I den ena framställs ”samhället” 

som roten till det onda, att de tiggandes besynnerliga situation kan förklaras med strukturella 

och samhälleliga faktorer (se Nilsson, 2015). Den andra, som beskrivs som ett uttryck för 

anti-gypsie hegemonisk diskurs, menar istället att ”gypsies” favoriseras av etablissemanget 

och gynnas av rådande politik och att detta får negativa konsekvenser för den “majoritet” som 

det skrivande subjektet tillhör. Att kritisera rådande system snarare än att kritisera själva 

minoriteten har hävdats vara en vanlig strategi just vid kritik av minoriteter (Copsey, 2007). 
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2.2.7 Rasistiska diskurser 

Explicit rasistiska diskurser gentemot tiggande har också återfunnits i forskningen. Malmqvist 

(2015) har skrivit om vad han kallar ”online racist humour” på Flashback. Han urskiljer flera 

olika tekniker med vilka rasism uttrycks genom humor. Det kan göras implicit med satir, men 

även explicit genom att de skrivande uppvisar skadeglädje när det berättas om förnedring av 

tiggande. Denna humor kan ses som ett försök att upprätthålla en överlägsenhet gentemot 

gruppen. Han antyder också att det kan finnas samband mellan den här typen av rasistiska 

diskurser och våld mot tiggande och attacker mot tältläger.  

  

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Vad vi kunnat se ovan är huvudsakligen att diskurser om “tiggande” i Norden och Tyskland 

har mycket gemensamt med diskurser om “gypsies/roma/travellers” i Storbritannien och 

Frankrike. Diskurser om “romer” har mycket gemensamt med diskurser om “tiggare” och vi 

ser därför att den förmodat romska tillhörigheten är en viktigt dimension i konstruktionen av 

”tiggaren”. Den enskilde “tiggaren” förstås och definieras i stor utsträckning utifrån sin 

påstådda grupptillhörighet, vilken tillskrivs stort förklaringsvärde. Detta ger som synligt en 

nationsöverskridande förståelse av fenomenet.  

I de diskurser som presenterats i forskningen om romer och “tiggare” är kriminalitet 

en viktig aspekt av förståelsen, de konstrueras både som offer och gärningsmän. Dessutom 

finns diskurser där de konstrueras som ett hot mot det västerländska samhället, både i en 

kulturell mening, men även som ett faktiskt säkerhetshot. Det finns vidare en uttalad 

misstänksamhet mot romer och tiggande, de konstrueras i dessa diskurser som falska, som att 

de lurar människor att tro att de är utsatta. Andrafiering och stereotypifiering sker både 

medvetet och omedvetet, vilket kan ses som ett led i att rättfärdiga diskriminering och rasism.  

 

2.4 Kritisk granskning av tidigare forskning  

Flera av de studier vi ovan presenterat har identifierat flera samexisterande diskurser som i 

mångt och mycket överlappar varandra, både i hur majoritetssamhället, skribenterna och 

“gruppen” framställs. Beroende på hur diskursbegreppet används kan verkligheten ses som 

konstruerad på olika vis. Hur diskurserna avgränsas är upp till diskursanalytikern; vad som 

ryms i en diskurs och var gränsen går till nästa. Vi ser i översikten att många diskurser 

skänker “tiggaren” betydelse, och ställer oss frågan om det utifrån ett annat perspektiv istället 
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kan ses som att en flertydig diskurs försöker ge betydelse åt de “tiggande”. Vi har därför valt 

att i denna studie rikta fokus mot potentiella subjektspositioner för de “tiggande” inom ramen 

för en och samma diskurs.  

I många av studierna tas grupptillhörigheter för givet. Vi har valt att på ett djupare 

plan problematisera de inre logiker som möjliggör den diskursiva gruppbildningen och vad 

detta i sig kan få för konsekvenser.  

Vi saknar även i dessa diskursanalyser perspektiv på hur makt opererar på flera olika 

nivåer. Utifrån detta har vi valt att lyfta fram maktens funktion i konstituerandet av både 

språket och den sociala verkligheten. Vi kommer längre fram att redogöra för 

maktperspektivet.  

3 Teoretiska utgångspunkter 

Diskursanalysen kommer att göras utifrån Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori 

som förutsätter en socialkonstruktionistisk vetenskapsfilosofisk utgångspunkt. Diskursteorin 

utgör i studien både den teoretiska grunden och metoden för analysen.  Den sätter språket, 

som vi avser analysera, i centrum och dekonstruerar framställningar för att synliggöra vad det 

är som bygger upp dem. Som en del av diskursteorin finns Laclau och Mouffes subjektteori, 

vilken också inkluderas i vårt teoretiska ramverk.  

Vi har valt att komplettera denna utgångspunkt med ytterligare teorier. Makt är en 

viktigt komponent i diskursteorin, men vi använder oss också av Michel Foucault för att ge 

makten ytterligare dimensioner till analysen. Vidare använder vi också Foucaults 

begrepp disciplin och styrningspraktiker (se Foucault, 1998; Dean, 1999).                         

            För att analysera relationen mellan “majoritetssamhället” och den “tiggande” har vi 

även lyft in Foucaults perspektiv på normativitet som behandlar norm och avvikelse. Utifrån 

tidigare forskning har vi sett att den “tiggande” ofta konstrueras som “den andre”. Därför har 

vi valt att komplettera normativitsteorin med ett postkolonialt perspektiv utifrån Edward Saids 

teorier om Orientalism (se Said, 2000). Vi använder oss också av 

begreppen typifiering och stereotypifiering (se Hall, 1997), samt en teori om förnekande av 

rasism (se van Dijk, 1992).  
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3.1 Socialkonstruktionistisk vetenskapsfilosofisk position  

Det socialkonstruktionistiska perspektivet förutsätter ett kritiskt förhållningssätt till kunskap 

om världen och oss själva, och till allt som tas förgivet (Burr, 1995). Samhället förstås 

härigenom utifrån dess dubbla karaktär, det vill säga den objektiva verkligheten och den 

subjektiva meningen genom vilka världen tolkas, kategoriseras och därmed konstrueras 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013). Världen, dess kategorier och koncept måste förstås utifrån 

specifika kulturella och historiska sammanhang, förståelsen av verkligheten beror på var i 

världen vi befinner oss (Burr, 1995). Denna relativa fö rståelse av verkligheten leder till 

antagandet att uppfattningen om densamma är en produkt av kultur och historia (ibid.). 

Sociala konstruktioner kan sägas ske genom socialisationsprocesser och ses som en 

konsekvens av samhällsstrukturer på individ- och gruppnivå (Sohlberg & Sohlberg, 2013). 

Slutligen, med den socialkonstruktionistiska teoretiska utgångspunkten, betraktar vi kunskap 

och social handling som förenade. En beskrivning av världen inkluderar vissa mönster för 

social handling, medan andra mönster samtidigt exkluderas (Burr, 1995). I detta relativistiska 

förhållningssätt är ingen sanning bättre eller sämre än någon annan.  

3.2 Makt   

Maktdimensionen finns med i alla teorier och begrepp som används, och den kommer att 

genomsyra analysen. Vi använder oss av det relationella maktbegreppet (se Franzén, 2010). 

Det utvecklades främst av Foucault och skiljer sig från ett mer vardagligt sätt att tala om 

makt. Foucault menade att makt inte ska ses som något som utövas av subjekt mot subjekt; av 

dominerande mot dominerade. Istället finns makten inneboende i och verkar genom alla 

relationer, den innebär begränsningar för vissa och möjligheter för andra. Den är inte ett 

instrument som behövs för att kunna härska och den kan inte erövras eller delas. (Dreyfus 

& Rabinow, 1982; Franzén, 2010).  

Ett vanligt sätt att se på makten är att den har negativa funktioner så som att den 

begränsar, utesluter, hämmar, maskerar och förbjuder. Foucault menar istället att makten i 

huvudsak är produktiv; det är makten som formar, organiserar och producerar all social 

praktik och alla identiteter; den producerar verkligheten. ”Individen” är således också en 

produkt av makten (Foucault, 1998). Makten ökar förmågor och effektivitet, den formar 

önskningar och övertygelser. Centralt är också att makten är som mest effektiv när den inte 

syns, den verkar i det fördolda (Lukes, 2007).  
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3.3 Diskurs och diskursteori 

Diskursanalysen genomförs utifrån den diskursteori som formulerades av Laclau och Mouffe, 

i denna är teori och metod sammanflätade. Diskursanalysen utgår från en teoretisk och 

metodologisk grund som förutsätter att de socialkonstruktionistiska premisserna accepteras 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000).   

Vad gäller diskursbegreppet finns ingen entydig definition. Begreppet är 

mångfacetterat och dess betydelse kan skifta beroende på i vilket sammanhang det används. 

Ett sätt, om än något förenklat, att beskriva diskurs på är ”ett bestämt sätt att tala om och 

förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:7).   

Laclau och Mouffe (1990) menar att diskursen föregår distinktionen mellan det 

lingvistiska och icke-lingvistiska. Det vill säga: det görs ingen åtskillnad på språklig praktik 

och annan social praktik. I princip alla sociala fenomen kan således analyseras med 

diskursanalytiska redskap (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Centralt i diskursteorin är 

också att språket har en grundläggande instabilitet och att det ständigt pågår en diskursiv 

kamp i vilken olika diskurser strävar efter att låsa fast och fixera betydelse (ib id.).  

Samma princip gäller också den sociala verkligheten utanför språket. Liksom de 

språkliga tecknens betydelse ständigt är i förändring och aldrig slutligen fixeras, är våra 

identiteter, vårt samhälle etcetera också ständigt flytande och föremål för diskursiv kamp 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Även om verkligheten enligt diskursteorin konstrueras 

socialt genom språk och handling, förnekar den inte att verkligheten kan finnas bortom 

diskursen, men i så fall finns den utan mening. Om det inte fanns människor på jorden skulle 

det vi kallar stenar ändå existerat, men de skulle inte ha varit ”stenar”, eftersom det inte hade 

funnits ett språk som kan beteckna, klassificera och åtskilja dem från andra objekt 

(Laclau & Mouffe, 1990).  

 

3.3.1 Diskursteorins begreppsapparat 

Diskursteorins begreppsapparat är omfattande, men följande bedömer vi vara det mest 

centrala. Språkets beståndsdelar, ord eller kortare ordföljder, ses här som tecken. För att kort 

beskriva hur Laclau och Mouffe ser på tecken tar vi tecknet “tiggare” som exempel. Tecknet 

“tiggare” betecknar endast vad vi föreställer oss vara en tiggare inom ramen för ett system av 

fler tecken. Det är endast i relation till andra tecken som vi kan förstå “tiggaren” som det vi 

föreställer oss vara en tiggare. Tecknet “tiggare” kan i detta system av tecken tänkas knytas 

till “be om pengar” och härvid skapas en föreställning om vad en “tiggare” är.   
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Tecken vars betydelse inom diskursen temporärt är fixerad, kallas för moment. De 

tecken som ännu inte är fixerade kallas för element. En diskurs försöker reducera möjliga 

betydelser genom det som kallas tillslutning; den försöker stoppa tecknens glidning i 

förhållande till varandra och därmed omvandla alla element till moment. Den praktik 

som tillslutningen sker via, kallas artikulation. Den mekanism, den kraft, som möjliggör 

tillslutning är makt. Makten organiserar alltså språket. “Himmel” kan i en religiös diskurs 

förstås som ett paradis, men i en meterologisk diskurs som den “faktiska himmel” vi ser när vi 

tittar upp i luften. “Himmel” är alltså ett element vars betydelse de båda diskurserna försöker 

fixera. Betydelsen av alla tecken är kontingent; möjlig men inte nödvändig. En nodalpunkt är 

det tecken inom den enskilda diskursen kring vilket övriga tecken kretsar, och deras betydelse 

förstås utifrån denna, den kan ses som ett nav. Om vi återgår till tecknet “tiggare” kan vi med 

dessa begrepp se “tiggare” som en nodalpunkt  och “be om pengar” som ett moment som ger 

betydelse åt “tiggaren”.   

Den diskursiva kampen är i sin tur kampen om nodalpunkternas betydelseglidning, de 

kallas då för flytande signifikanter. Nodalpunkterna är alltså också element till sin karaktär. 

Det diskursiva fältet utgörs av alla de möjliga betydelser som diskursen genom tillslutning har 

uteslutit (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Exempelvis kan en sten fungera som ett vapen 

i en diskurs och som ett utställningsobjekt i en annan (Laclau & Mouffe, 1990). I 

vapendiskursen har alltså stenens potentiella betydelse som utställningsobjekt uteslutits 

genom tillslutning.  

 

3.3.2 Hegemoni, universalitet och partikularism 

En beskrivning av hegemonibegreppet måste föregås av en redogörelse för betydelsen hos 

begreppen universalism och partikularism eftersom dessa begrepp bär upp Laclaus 

resonemang om hegemoni. 

Universaliteten är vad Laclau (2000) benämner en tom plats som allena kan fyllas med 

det entydiga. Partikularism kan förstås som strävan efter entydighet. Det universella existerar 

genom att olika grupper kämpar om att ge deras entydighetsmål en tillfällig funktion 

av universell representation (Laclau, 1992). Detta är grunden för de hegemoniska relationerna 

(Laclau, 2000).   

Hegemoni kan benämnas som en maktkamp (Laclau, 1992) och själva makten 

konstitueras av ojämnhet av densamma (Laclau, 2000). En från början ojämn fördelning av 

makt möjliggör säkerställandet av social ordning som ett resultat av själva ojämnheten (ibid.). 
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Vidare beskriver han att terrängen, som består av de olika entydighetsmålen från olika 

grupper, är den i vilken relationer generaliseras så att en social ordning skapas. Detta är 

aktuellt för studien då vi tänker oss att det råder maktojämnhet mellan skribenter, läsare och 

“tiggare” och att olika skribenter kan tänkas representera olika grupper med differentierande 

entydighetsmål.  

För att försöka konkretisera det abstrakta ser vi på det som att den universella 

representationen skapar förutsättningar för generalisering, den uppfylls av en entydighet som 

tillfälligt utesluter andra möjligheter att se på olika fenomen. Här handlar det om hur olika 

skribenter genom deras utsagor ger alternativa sätt att se på “de tiggande” och 

“tiggeri”, och som strävar mot att inkarnera universaliteten med deras entydighetsmål och 

därmed uppnå tillslutning.  

Precis som diskursen vill hegemonin fixera element till moment. Skillnaden består i att 

den hegemoniska interventionen sker transcendentalt, det vill säga gränsöverskridande, utför 

fixeringen tvärsigenom diskurser som befinner sig i kollision med varandra (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Antagonism står för konflikt och råder vid situationer där 

differentiella identiteter står i vägen för varandra; det vill säga ställer skilda krav på den 

enskildes aktioner i en gemensam terräng (ibid.). Den hegemoniska interventionen återställer 

entydigheten med kraft, en kraft som översätts till ”[…]undertryckandet av faktiskt 

existerande möjligheter.” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:55). Detta sker genom att en 

diskurs inom det diskursiva fältet överlagrar en annan diskurs och reartikulerar dess element 

(ibid.). När en diskurs åter dominerar fältet har den hegemoniska interventionen lyckats. 

Således är den dominerande diskursen resultatet av den hegemoniska interventionen (ibid.).  

 

3.3.3 Subjekt och identitet 

En subjektsposition förstås som en diskursiv position som liksom diskursen och 

dess moment har en öppen karaktär. Diskursen erbjuder, genom artikulationen, subjekten 

positioner (Öhlund, 1997). Diskursen konstituerar subjektspositioner, en process som 

kallas interpellering (Howarth, 2015: Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

I denna studie är empirin full av artikulationer, i de artiklar vi analyserar görs de 

tiggande till subjekt genom att interpelleras och därmed positioneras i relation till andra 

subjekt, till exempel det skrivande subjektet.  
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3.3.3.1 Ett fragmenterat subjekt  

Subjektet är fragmenterat, det vill säga: det interpelleras samtidigt av flera diskurser (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Motstridiga diskurser kan på en och samma gång sträva mot att 

organisera ett socialt rum, subjektet kan då interpelleras i olika positioner samtidigt (ibid.). 

När en sådan motstridig positionering sker är subjektet överdeterminerat och det uppstår en 

konflikt mellan de möjliga subjektspositionerna (ibid.). Ett överdeterminerat subjekt kan 

identifiera sig på skilda vis i en given situation, en bestämd identitet är således kontingent. 

Egentligen är alla subjekt överdeterminerade som ett resultat av diskursernas kontingens, men 

de hegemoniska processerna kan osynliggöra dessa konflikter varigenom diskursen tillsluts 

och förefaller vara objektivt sann (ibid.).  

3.3.3.2 En partiellt strukturerad individ 

Individen konstrueras som en helhet, men en sådan total strukturering är omöjlig, vilket 

innebär att individen ses som partiellt strukturerad av diskurserna (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Helheten som konstrueras utgör dock en nödvändig horisont för skapandet av 

jaget och det sociala (ibid.). Varje subjekt kan således förstås som ett mytiskt subjekt eftersom 

det aldrig kan vara objektivt (Howarth, 2015), utan endast en produkt av diskursen, 

betydelselöst i sig självt (Angermuller, 2014). Subjektet har således ingen substans i sig utan 

tillskrivs mening utifrån diskursen. För att exemplifiera kan “tiggaren” ses som mytisk då 

tecknet “tiggare” aldrig kan utgöra en objektivitet, vilket vidare betyder att tecknet aldrig kan 

säga något om individen i sig. “Tiggaren” som subjekt förstås dock utifrån helheten som 

konstrueras till följd av att nodalpunkten ekvivaleras till olika moment. Benämningen och 

dess betydelse utgör en nödvändig horisont utifrån vilken “tiggaren” förstås.  

3.3.3.3 Den diskursivt strukturerade individen  

I denna subjektsuppfattning struktureras individen diskursivt. Det betyder att individen antar 

en identitet, hen identifierar sig med olika subjektspositioner som diskurserna erbjuder. Dessa 

är både skiftande och instabila (Howarth, 2015; Angermuller, 2014). Härigenom blir 

individen ett medium för kulturen och dess språk (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Subjektspositionerna kan förstås som identitetens nodalpunkter. För att exemplifiera kommer 

“tiggarna” utgöra en nodalpunkt i kommande analys. Diskursen 

erbjuder nodalpunkten mening och etablerar identiteten relationellt genom att binda 

momenten i ekvivalenskedjor som bildar “tiggarnas” representation (ibid.) En ekvivalenskedja 

om “tiggarna” kommer att utgöras av de moment som ger betydelse åt “tiggarna”.   
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3.3.3.4 Kollektiv identitet 

På samma vis som individuell identitet förstås, uppfattas även den kollektiva identiteten, 

skillnaden består i att identifiera sig som “tiggare” eller att identifiera sig som tillhörande 

gruppen “tiggare” (se Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Den kollektiva identiteten består i 

att en del identitetsmöjligheter framhävs och andra bortses ifrån. Den kollektiva identiteten 

innebär på så vis en reducering av möjligheter (ibid.). Genom kollektiva identiteter 

utesluts den andre som individen identifierar sig mot, och individen bortser ifrån olikheterna 

inom den egna gruppen (ibid.). “Tiggarna” kan i en svensk kontext utifrån 

“majoritetssamhällets” synvinkel betraktas som de andra gentemot vilka majoritetssamhället 

identifierar sig självt och ser sig själva som “svenskar” genom att helt bortse från de 

skillnader som finns mellan de som bor i Sverige.  

3.4 Styrningspraktiker och disciplin 

I analysen avser vi använda oss av Foucaults begrepp styrningspraktik och disciplin, men 

dessa behöver först sättas in i ett sammanhang med en rad andra begrepp.   

Styrningspraktiker, eller regimes of practice är ett begrepp som används i Foucaults 

verk om governmentality. Med governmentality avses de mentaliteter som uppstår 

kring government, det styrande (Dean, 1999), som betecknar “det som försöker styra oss” 

snarare än en faktisk, konkret regering. Governmentality betecknar relationen mellan kollektiv 

tanke och styrning. Men det ska inte förstås som att denna mentalitet bärs upp av en 

uppsättning individer. Foucault talar om ”bodies of knowledge” (ibid.), vilka kan förstås 

som kunskapsbärande subjekt . Dessa subjekt interpelleras, det vill säga försätts i en position, 

i en viss diskurs och de bär på en viss kunskap som är tätt förbunden med de dominerande 

diskurserna och den rådande kunskapsnormen. Den som läser och sympatiserar med en 

debattartikel om “tiggeri” interpelleras som subjekt i diskursen, får med sig en viss kunskap 

som denne, i egenskap av subjekt, sedan bär runt på när hen tänker på hur “situationen med 

tiggeriet ska lösas”.  

Conduct of conduct handlar om hur vårt beteende guidas, styrs eller kontrolleras 

genom makten (Dean, 1999). Det kan översättas till ”styrning av uppförande”, men vi nöjer 

oss med den engelska termen. Government och dess styrningspraktiker är de 

mekanismer som, via conduct of conduct, formar oss som människor samt våra sociala 

praktiker. Moral är ett viktigt led i styrningen. Government strävar efter att göra oss till 

moraliska, rättskaffens individer som inte utmanar rådande diskurser, kunskaper, normer eller 

lagar. Styrningspraktikerna är historiskt konstituerade, ritualiserade och vanemässiga (ibid.). 



18 
 

De kan vara de mest vardagliga praktiker, så som att fostra sina barn, att utbilda studenter på 

universitet eller att straffa kriminella. Denna styrning verkar genom disciplin, och försöker 

göra våra kroppar fogliga.  

Foucault menar att de moderna västerländska samhällena är disciplinära system. 

Disciplinen ”framställer” individer som på samma gång är föremål och verktyg i detta system. 

Den anstränger sig för att öka de förmågor kroppen har som ligger i linje med disciplinens 

och styrningens mål samtidigt som den undertycker andra möjligheter, så som motstånd, och 

skapar därmed ett underkastelseförhållande (Foucault, 1998). Med diskursteorins begrepp kan 

vi förstå det som att styrningen och disciplinen är materiella aspekter av diskursen som genom 

makt försöker tillsluta subjektspositionerna, fixera betydelsen av kropparna, psykena och 

själva existensen. Disciplinens mål är att göra kroppen lydigare ju nyttigare den är och vice 

versa. Den försöker öka den nytta som kan utvinnas ur individerna, den är en teknik och en 

maktens “fysik” eller “anatomi”. Foucault beskriver det som att människroppen har kommit 

att ingå i ett makmaskineri, där kropparna är undergivna, underkastade och övade; de 

är fogliga. (ibid.)  

Government i liberala demokratier utmärks av att våra kapaciteter och och vår frihet 

utnyttjas. Vi är fria att göra val, men de val vi gör är en konsekvens/resultat av styrningen som 

i sin tur möjliggörs av disciplinen. Styrningen ska alltså inte huvudsakligen ses som 

determinerande och begränsande, den är snarare uppmuntrande och lockar fram de sidor hos 

oss som får oss att göra val som ligger i linje med det styrandes intressen. Makten är som sagt 

produktiv.   

Disciplinen är en teknik för att ”bringa ordning i den mänskliga 

mångfalden” (Foucault, 1998:218). Den ska uppträda diskret, väcka minimalt motstånd, vara 

minimalt kostsam, och den ska öka fogligheten hos de underkastade kropparna. Den 

disciplinära makten gör sig osynlig, det är de kroppar över vilka den utövas som tvingas vara 

synliga. Det är synliggörandet av individen som behåller denne i beroendeställning då hen 

alltid syns och kan iakttas av maktens osynliga blick. Belysningen individen utsätts för 

befäster det grepp makten har om denne (ibid.). Det är således endast när makten misslyckas 

som den syns.  

Utifrån detta synsätt är både våra kroppar och psyken styrda, organiserade och 

disciplinerade av makten. Om vi uppför oss på ett sätt som faller inom ramen för normaliteten 

har makten, styrningen, disciplinen och conduct of conduct lyckats med sitt normaliserande 

projekt.  
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3.5 Normativitet 

I avsnittet om disciplin berördes dess funktion som normaliserande, i detta avsnitt utvecklas 

Foucaults perspektiv på normativitet. Normativitet är att se som en effekt av att diskursen 

etablerar en kunskapsnorm som vidare uttrycks och förstås som en sanning (Williams, 

1999).   

För att förstå normens funktion måste vi se det “historiska ödet” för en kultur eller ett 

samhälle som determinerat av en kollektivt bindande förförståelse av saker och händelser som 

kan uppenbara sig i världen (Williams, 1999). Denna förförståelse beror av ett grundläggande 

horisontskapande koncept som till en viss grad förutsäger meningen av allt varande (ibid.). 

Skribenterna för de artiklar som analyseras i denna studie kan tänkas vara insnärjda i en 

kollektiv förförståelse gällande vad som kan uppenbara sig i Sverige, varigenom “tiggeriet” 

kan tänkas ligga bortom normen.  

Normen har, för det första, en juridisk betydelse varigenom den står i relation till dess 

objekt, där ett landmärke eller en gräns etableras eller begränsar (Williams, 1999).  Vi förstår 

det som att individerna är objektifierade i relation till svensk lagstiftning, som kan verka 

begränsande på varandet. I relation till “tiggarna” kan normen i juridisk bemärkelse ses i 

ljuset av de avhysningar som ofta uppmärksammas i nyhetsmedia. Deras “bosättningar” ligger 

utanför den juridiska normen om hur individer ska bo och hur länge dessa får uppehålla sig på 

annans mark.  

För det andra finns normen i relation till dess subjekt, där vissa subjekt exkluderas 

eller integreras i relation till hur normen separerar och utmärker subjekten (Williams, 1999). 

Den sätter gränser som relateras till bedömning av meriter för inklusion och exklusion (ibid.). 

Ett exempel på hur normen i detta avseende kan antas operera är att de tiggande möjligen 

exkluderas utifrån att de inte har någon “förvärvad” inkomst.   

Normativitet verkar inte bara gränssättande i konstruktionen av subjekt och objekt i 

relation till varandra, den institutionaliserar eller stabiliserar också särskilda diskurser, och 

subjektspositioner, som normativa (Williams, 1999). Exempelvis har “laglydig” eller “frisk” 

konstituerats som det normala i förhållande till “kriminell” eller “sjuk”. Det uppstår här en 

binär opposition, ett motsatsförhållande, mellan det normala och det avvikande. Normens 

produktivitet ses genom detta perspektiv som involverad i kunskaps- och maktprocesser 

(ibid.).  

Normen institutionaliseras som referenspunkt så att sociala grupper förmodar 

objektivitet i form av det individuella, på så vis blir den även principen för sammanhållning 



20 
 

samt för kommunikationen av individualitet (Williams, 1999). Normen skapar en tanke hos 

människan om dess individuella egenskaper som allmängiltiga. Denna normativa 

individualisering är jämförande på så vis att den individualiserar för att ge upphov till 

jämförelse mellan det förgivettagna i en grupp och individen själv (ibid.). Som exempel kan 

nämnas att “svensken” som individ kan jämföra sig med “svenskarna” som kollektiv och 

genom denna jämförelse se sina individuella egenskaper som allmängiltiga, det vill säga 

universella.  

Det finns inget utanför den normativa ytan, vilket innebär att det onormala inte allena 

är av en annan natur än det normala; ”undantaget bekräftar regeln, men på så vis är den även 

en del av regeln” (Williams, 1999:287). Genom detta resonemang kan “tiggarna”, i de fall de 

konstrueras som avvikare, ses som en del av normen eftersom det är i relation till det 

avvikande som normen konstitueras och vice versa.  

 

3.6 Typifiering och Stereotypifiering  

De två begreppen typifiering och stereotypifiering kan härledas till Foucaults tankar 

om normativitet, de utgör ett exempel på hur denna manifesteras. Hall (1997) skriver 

om stereotypifiering och hänvisar till Richard Dyer (1977) och dennes distinktion 

mellan typifiering och stereotypifiering. Denne menar att vi alla typifierar världen hela tiden 

genom att tillskriva mening. Vi kategoriserar och klassificerar ständigt omgivningen för att 

göra den begriplig. Det förklaras som att vi trycker in objekt i vissa ramar för att förstå dem, 

till exempel kodar vi en platt yta med ben till ”ett bord”.  Den här typifieringen är 

fundamental, grundläggande, för meningsskapande. Samma sak gäller när vi ska beteckna 

andra människor, vi använder klassificerande begrepp så som ”kvinna”, ”arbetare”, 

”mamma”, ”deprimerad”, ”hyperaktiv” osv. för att göra den andra personen begriplig. Vi 

förstår den andre utifrån den kunskap vi har om de typifieringar, de kategorier, i vilka vi 

positionerar denna.  

Ett subjekt i diskursen som däremot stereotypifieras reduceras till enkla, lättbegripliga 

och lättigenkännliga, ofta färgstarka karaktärsdrag. På så vis fixeras betydelsen av 

personen. Stereotypifiering blir centralt när vi ska förstå konstruktionen av ”den andre” i 

mediala utsagor. Det den gör, förutom att typifiera, är att på ett mer långtgående sätt 

reducera, essentibalisera, naturalisera, och därmed också upprätthålla skillnaden mellan ”oss” 

och ”den andre”. Stereotypen gör en åtskillnad mellan normalitet och avvikelse, och den 

fixerar desamma. Stereotyper tenderar också att utkristalliseras i samband med social 
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ojämlikhet. Den dominerande gruppen stereotypifierar den underordnade, vilket också är en 

förutsättning för rasism.  

 

3.7 Orientalism  

Vi har nu beskrivit normativitetens och stereotypifieringens mekanismer som vidare 

kompletteras med Saids (2000) teori om Orientalism. Han identifierar en orientalisk diskurs 

som bygger på en abstrakt dikotomi mellan Orienten (öst) och Occidenten (väst) (Kennedy, 

2000), där Occidenten står för det rationella, utvecklade, mänskliga och överlägsna (Said, 

2000), och Orienten för allt som inte är det västerländska (Kennedy, 2000). Relationen 

Occidenten - Orienten står i ett maktförhållande, i en binär opposition, en relation präglad av 

dominans och hegemoni, varigenom den “Europeiska kulturen” i relation till Orienten 

förvärvat både styrka och identitet.  

Orientalism ligger nära vad som kan kallas “idén om det Europeiska samhället” (Said, 

2000), som genom subjektsteorin kan ses som en kollektiv identitet, där européerna 

identifierar sig som ett “vi” gentemot alla de som inte tillhör den Europeiska identiteten ( ibid). 

Denna identitet har erhållit en överlägsenhet i relation till samtliga icke-europeiska folk och 

kulturer (ibid.). I denna studie kan de tiggande kopplas till Orienten i dubbel bemärkelse. De 

förmodas ofta vara “romer” som ur detta perspektiv kan ses som att Orienten tagit ett steg in i 

Europa. Denna tillhörighet kan härigenom förstås som en motpol till “den europeiska 

identiteten”. Men dikotomin Occident - Orient aktualiseras även som vi nedan ska se i 

relationen mellan Sverige och de tiggandes förmodade hemländer, företrädesvis 

Rumänien.                           

I den orientaliska diskurs som Said identifierat är motsättningen mellan “vår” värld 

och “deras” värld, som synligt, central. Den placerar vår värld som överordnad deras och 

deras värld som beroende av vår (Kennedy 2000). I och med detta introducerade Said, genom 

orientalismen, andrafiering som ett koncept för att förstå hur aktörer från väst uttryckte sin 

förståelse av den icke-västliga världen (Sanz Sabido, 2015).  

För att vidare utveckla Saids (2000) tanke om “deras” värld som beroende av “vår” 

förankrar vi även “den vite mannens börda” i teorin. Bördan består i det att forna tiders 

imperialism legitimerades genom att de västeuropeiska nationalstaterna behövde sprida “den 

civiliserade mänsklighetens” högre moraliska och kulturella värden (Räthzel, 2007). Att på 

detta vis “känna ansvar” eller “bekämpa orättvisor” kan även tolkas som ett uttryck för 

att “de” behöver bli lite mer som “vi” (ibid.).   
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3.8 Positiv självframställning - förnekandet av rasism 

Teun van Dijk har skrivit mycket om den diskursiva reproduktionen av rasism i massmedia. 

En av hans poänger är att när den explicita rasismen inte längre anses rumsren, så tar rasismen 

sig nya uttryck. Exempelvis kan skribenter ofta ta upp ämnen som implicit betonar ”deras” 

dåliga handlingar och ”våra” goda. Den här strategin, ”positive self-presentation” (positiv 

självframställning, vår övers.) och ”negative other-represenation” återfinns i nästan alla 

diskurser om ”invandrare” och minoriteter (van Dijk, 1992).  

Den positiva självframställningen kan handla om att konstruera sig själv som ”anti-

rasist”, vilket kan fungera som ett sätt att inte ”tappa ansiktet”. Ett led i detta är också att peka 

ut andra som rasister. Detta utpekande kallar van Dijk för den starkaste och kraftfullaste 

formen av förnekelse; vi är inte rasister, men de är! (van Dijk, 1992).  

Till exempel råder i Sverige en föreställning om att alla människor genom grundlagen 

garanteras rättvisa och skydd från diskriminering. Även om ojämlikhet mellan grupper, 

baserat på exempelvis etnicitet, likväl kan observeras, så är denna verklighet oförenlig med 

idén om ”Sverige” som rättvist och tolerant. Van Dijk menar att istället för att erkänna det 

systemfel som ojämlikheten indikerar, så individualiseras problemen ofta och förklaras som 

något annat. Förekomsten av rasism behandlas därför som något avvikande, det härleds till 

och förklaras på en individuell nivå, liksom bestraffning sker på individuell nivå. På så vis 

förnekas den eventuella strukturella, systematiska och institutionella rasismen (van Dijk, 

1992).  

4 Metod och material  

Vi har genomfört en kvalitativ diskursanalys av ledare och debattartiklar i tryckt 

tidningsmedia. Urvalet av artiklar har begränsats till Dagens nyheter (DN.) och Svenska 

Dagbladet (SvD) eftersom det är två av de största morgontidningarna i Sverige.  

4.1 Urval 

Sökningen efter artiklar har genomförts på databasen Retriever. Utgångspunkten var att göra 

en samtidsanalys, därav avgränsades tidsspannet till att gälla ledare och debattartiklar (från 

början även nyhetsartiklar) från tiden 2014-01-01 till och med 2016-04-16.  

   

Sökprocessen gjordes i tre steg, där de två senare kompletterade den första:   
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1. Tiggare* AND (eu-migrant OR eu-migranter OR eu-migranterna OR 

"utsatta eu-medborgare" OR "utsatt eu-medborgare" OR "utsatta eu 

medborgarna" OR romer OR romerna OR EU-medborgare OR EU-medborgaren 

OR EU-medborgarna OR EU-romer OR romsk OR romska)  

Sökningen gav för DN. 155 träffar och för SvD 85 

.  

2. Tiggeri* AND (eu-migrant OR eu-migranter OR eu-migranterna OR "utsatta eu- 

 " OR "utsatt eu-medborgare" OR "utsatta eu-medborgarna" OR romer OR 

romerna OR EU-medborgare OR EU-medborgaren OR EU-medborgarna OR 

EU-romer OR romsk OR romska) 

Sökningen gav för DN. 114 träffar och för SvD 59  

 

3. Tiggare* AND Tiggeri*  

Sökningen gav för DN. 114 träffar och för SvD 64.  

   

Sökningen resulterade i överlappande träffar, men för varje sökning vi gjorde var de artiklar 

vi redan öppnat gråmarkerade, vilket förenklade sökprocessen. Vi ögnade igenom träffarna 

och plockade ut de artiklar som handlade om och berörde fenomenet. Ganska snart insåg vi att 

det skulle vara mycket tidskrävande att även analysera de artiklar där fenomenet endast berörs 

i förbigående. Det hade förvisso varit spännande att analysera även dessa, men det skulle 

blivit ett för stort projekt, alternativt en helt annan uppsats. Ursprungligen hade vi även tänkt 

att en tredjedel av materialet skulle utgöras av nyhetsartiklar, och för att öka transparensen 

redovisar vi sökprocessen som den såg ut innan nyhetsartiklarna togs bort.  

Den inledande sållningen resulterade i följande urval:  

   

Dagens 

nyheter  

    Svenska 

Dagbladet  

  

Nyheter  29    Nyheter  41  

Ledare  26    Ledare  12  

Debatt  12    Debatt  14  

Totalt  67    Totalt  67  

   

För att ytterligare avgränsa empirin genomfördes en mer djupgående läsning av artiklarna, 

och med syfte och frågeställningar i åtanke gjordes ett urval som vi fann skulle gynna 
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analysen. De kriterier för inkludering vi satte upp inför närläsningen var: Ar tiklar som 

beskriver olika slags teman såsom olika händelser eller opinioner gällande de tiggande eller 

“tiggeriet”. Detta för att få en jämn spridning av empirin och för att eventuellt se hur 

konstruktionen av de tiggande varierar utifrån de beskrivningar som finns.   

Efter denna utrensning var antalet artiklar 5 stycken per genre från varje tidning, alltså 

sammanlagt 30 texter. Dock kom vi i samråd med vår handledare fram till att även detta var 

för många och vi landade slutligen på 18 stycken; tre texter per genre och tidning. Men vi 

insåg snart att vi behövde förhålla oss annorlunda till nyhetsartiklarna eftersom dessa har ett 

neutralitetsanspråk, vilket skulle skulle kräva en annan typ av analys. Därför bestämde vi oss 

för att enbart behålla de argumenterande texterna. Vi var nu nere på 12 texter,  men för att 

uppnå empirisk mättnad och öka urvalets pålitlighet förde vi tillbaka tre debattartiklar och tre 

ledare och landade slutligen på sammanlagt 18 texter.  

 

4.2 Analysmetod 

Diskursteorin ger egentligen ingen beskrivning till hur själva analysen kan gå till, därför har 

vi läst andra studier i vilka av diskursteorin använts. Vi har även influerats av Winther 

Jørgensen & Phillips (2000) exempel på hur teorin kan tillämpas som analysredskap.   

Först färgkodades texterna för hand utifrån de diskursteoretiska 

begreppen nodalpunkt, moment samt interpellation av subjekt. För att höja kvaliteten och 

därmed tillförlitligheten för kommande resultat färgkodade vi inledningsvis artiklarna enskilt 

för att sedan jämföra kodningarna med varandra. Detta steg i undersökningsprocessen kallas 

undersökartriangulering (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005).   

Utifrån frågeställningarna delade vi sedan in momenten och nodalpunkter i kategorier 

utifrån de olika sammanhang i vilka tecknen artikulerades, dessa var: “gruppen”, 

“hemlandet”, “skribenterna om sig själva”, “Sverige/”vi”, “situationen i övrigt” samt “lösning 

på problemet”. Vidare valde vi ut bärande moment under de olika kategorierna och kopplade 

samman dessa i ekvivalenskedjor. Utifrån ekvivalenskedjorna har vi sedan hämtat citat som 

exemplifierar hur en utsaga fixerar den betydelse som kan utläsas i ekvivalenskedjan. Vidare 

har vi analyserat citat och ekvivalenskedjor, mot bakgrund av empirin i sin helhet, och 

applicerat våra olika teorier och begrepp.   

Ekvivalenskedjorna representerar empirin, men det kan inte påpekas nog att de olika 

subjektspositionerna inte skär igenom samtliga artiklar. De finns representerade i flertalet 

artiklar, analysen utmynnar slutligen i en helhetsbild av empirins representation.  
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Vi har utifrån de två dimensionerna interpellation samt normalitet/avvikelse fördjupat 

analysen av resultatet. Även makt är en viktig dimension för analys som kan sägas genomsyra 

allt. Detta eftersom makten, enligt Laclau och Mouffe (2001), är den mekanism som 

möjliggör tillslutningen av diskursen genom att fixera element i moment. Både teorierna, 

begreppen, dimensionerna och diskursen, men även analysen präglas av makten. Makten är 

ständigt närvarande, överallt.  

 

4.3 Tillförlitlighet  

Den här studien är inte avsedd att producera “objektiv” kunskap. Vi har främst kunnat göra 

anspråk på att urskilja mönster i empirins utsagor, som vi sedan tolkat högst subjektivt. En 

viktig aspekt för att öka trovärdigheten av dessa tolkningar är att främmandegöra sig inför 

materialet och positionera sig som ovetande besökare i en obekant meningsvärld; detta kallas 

att vara reflexiv (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Att inta en reflexiv position kan 

kännas som ett omöjligt projekt, och det uppstår ett dilemma då vi i undersökningsprocessen 

försökt “lära känna” materialet för att kunna tolka de betydelser som produceras i utsagorna. 

Vårt idoga användande av citationstecken för att rama in olika tecken i empirin har varit ett 

sätt att försöka visa på detta försök till främmandegöring. Genom detta markeras att vi syftar 

på ordet i egenskap av ord/tecken, och inte på det som ordet betecknar. Däremot analyserar vi 

både det betecknande och det betecknade. Citationstecken används också runt de 

subjektspositioner vi identifierat för att tydliggöra subjektets fragmentarisering och 

ofullständighet. Det går inte på ett objektivt sätt att uttala sig om subjektet eller dess 

diskursiva position, vilket förtydligas genom främmandegörandet.  

Dessutom måste vi som undersökarsubjekt förhålla oss till att vi också deltar i en 

diskursiv process, vi konstruerar också en verklighet. Hur skulle detta vara möjligt utan 

subjektiv förförståelse? Genom att se främmandegörandet som, vad Winther Jørgensen & 

Phillips (2000) kallar, en inledande attityd till materialet har vi kommit över en del av 

dilemmat. Utifrån det är målsättningen att se diskurserna som de betydelsesystem de är, och i 

den mån det går demaskera självklarheterna utan att applicera våra värderingar och 

förförståelse i de betydelsesystem vi lyckas urskilja. Ofrånkomligen har dock empirins 

sanningseffekter inverkan även på oss.  

Vår position präglas av våra kunskapsmässiga utgångspunkter utifrån det att vi 

producerar studien för Institutionen för socialt arbete. Detta kräver också att studien förankras 
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i forskningsfältet för socialt arbete, vilket i någon mån bestämmer vad som kan upptäckas i 

undersökningen.  

 

4.4 Intersubjektivitet  

Intersubjektivitet, att någon annan forskare med samma verktyg skulle komma fram till 

samma resultat, ter sig som en omöjlighet. Studien är djupt präglad av den kontext vi befinner 

oss i, av vår handledare, av våra sociala och kulturella bakgrunder, av de urval vi gjort i 

forskningsöversikt och empiri och så vidare. Även vårt teoretiska ramverk tolkas av oss och vi 

har valt ut de delar och begrepp som i vår mening bidrar till analysen. Därför har det varit 

viktigt att vara transparent med tillvägagångssättet och att hålla distans till våra egna 

utgångspunkter (se Bergström & Boréus, 2006). Detta ökar chansen för någon annan att 

kunna genomföra en liknande studie. Att använda citat i resultatdelen är också ett sätt att höja 

intersubjektiviteten (ibid.).   

Den uppgift vi åtagit oss genom att genomföra en diskursanalys är att förstå hur 

diskurserna fungerar, denna förståelse kan ses som en intersubjektiv aktivitet (Bergström 

& Boréus, 2006). En konsekvens av detta är att alla tolkningar inte ska ses som riktiga, vilket 

kräver att dessa motiveras (ibid.). Kraven på intersubjektivitet och noggrannhet är viktiga i 

och med den konstruktionistiska utgångspunkten (ibid.).  

 

4.5 Generaliserbarhet 

Vad gäller generaliserbarhet överlag inom kvalitativ forskning tycks åsikterna gå isär. Kritiker 

brukar mena att resultaten inom kvalitativ forskning inte går att generalisera till andra 

kontexter än den specifika kontext i vilken kunskapen producerats (Bryman, 2011). Men som 

svar på denna kritik kan sägas att kvalitativ forskning inte har samma anspråk på 

generaliserbarhet som den kvantitativa, den strävar inte efter att generalisera till en bredare 

population, utan bibehåller sitt fokus på den specifika kontext i vilken undersökningen 

genomförs. Resultaten från den kvalitativa forskningen är tänkta att kunna generaliseras till 

teori snarare än till population (ibid.). Vissa menar dock att det går att tala om en “måttlig” 

generaliserbarhet även på en icke analytisk/teoretisk nivå (ibid.). Det här beror givetvis på 

vilken typ av studie vi talar om, men resultatet från en studie genomförd i en viss situation 

kan generaliseras, om än med försiktighet, till en situation som bedöms vara liknande. Våra 

slutsatser kan i så fall gälla även för andra tidningsartiklar, förutsatt att likande utsagor 

uttrycks. Även om urvalet slutligen landade på 18 stycken texter har vi läst betydligt fler. I 
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utsorteringsprocessen kunde vi konstatera att de utsagor som återfinns i den slutliga empirin i 

stort sett finns representerade även det i utsorterade materialet. Därför kan vi med en viss 

försiktighet hävda att de artiklar vi valt är representativa, inte för samhällsdebatten i stort, 

men för ledare och debattartiklar publicerade i DN och SvD inom den angivna tidsramen.  

4.6 Etiska överväganden 

Eftersom denna studie redan i den inledande meningen interpellerar de tiggande positionerar 

vi dessa i en vetenskaplig diskurs. Att vi ens benämner dem är i Nilssons (2015) mening 

exkluderande. Dels positionerar vi oss själva som legitima undersökare av objektet vi 

benämner och vi placerar oss själva över det, om än oavsiktligt. Denna maktposition är en 

konsekvens av ämnesvalet – vi måste acceptera den. Våra undersökningsobjekt har ingen 

möjlighet att välja, de befinner sig långt ifrån oss och har ingen talan gällande vad och hur vi 

skriver.   

De etiska övervägandena blir inte många då vi inte möter empiribä rarna. Således blir 

inte vetenskapliga rådets etiska riktlinjer applicerbara på denna studie (se Vetenskapsrådet, 

u.å.).  

 

4.7 Metoddiskussion 

I och med att vi använder oss av diskursteorin måste vi, som tidigare nämnt, acceptera 

de socialkonstruktionistiska premisserna. En vanlig kritik mot socialkonstruktionismen är 

att kontingensen av all kunskap, all social praktik och alla identiteter bidrar till total 

upplösning av all regelbundenhet. Men en invändning mot denna kritik är att även om allting 

är kontingent, är exempelvis momenten i en diskurs relativt fixerade och låsta i konkreta 

situationer (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Därför kan vi tala om ”hur det förhåller 

sig”, men med reservation för att det alltid hade kunnat vara annorlunda.   

Ytterligare något som kan sägas gällande metodologin, är att den mening som vi 

tillskriver texterna, och således även hur vi förstår och använder denna mening, beror helt på 

oss som individuella läsare. Vi kan därför inte göra anspråk på att den kunskap vi producerar 

om verkligheten är något annat än just ett av oändligt många andra sätt att beskriva den på. 

Detta gäller även läsaren av denna uppsats, det är ofrånkomligt att den läses och förstås på 

lika många olika sätt som antalet läsare. Det kan ses som att vi alla försöker fylla i textens 

luckor med vår egen kontextuella kunskap (Angermuller, 2014). Med detta menar vi att det vi 

kunnat utläsa i texterna och vidare studerat för att sedan förmedla i denna uppsats är helt 
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avhängigt vår egen kontextuella förförståelse. Detta påverkar i sin tur intersubjektivitet, 

tillförlitlighet och generaliserbarhet.   

Att vi överhuvudtaget benämner och uppfattar det den här uppsatsen handlar om som 

ett ”ämne”, att vi benämner och förstår gruppen som en grupp, visar på att vi själva är 

fastlåsta i diskurs Det måste därför tillstås att vi, trots försök till främmandegöring och 

demaskering, har ”gått med på” eller accepterat en föreställning om att fenomenet finns. 

Genom att använda de sökord vi gjort träder vi ofrånkomligen in i en diskurs som begränsar 

förståelsen av studieobjektet.  

En styrka med textanalys, jämfört med intervju, är att vi som forskare inte påverkar utsagorna, 

vi är inte medkonstruktörer av texterna som studeras. Frågeställningarna har ingen inverkan 

på studieobjekten i sig som de är innan vi analyserar empirin. Tidningsartiklarna är inte 

skrivna i syfte att bli föremål för analys.  

 

4.7.1 Urvalsreflektion 

Vad gäller urvalet av empirin behöver det sägas att de båda dagstidningar vi använt oss av 

positionerar sig högerut på den politiska skalan. Detta kan medföra, åtminstone vad gäller 

ledarsidorna, att diskursen och argumentationen om ämnet ifråga i studien blir något 

onyanserad. Vi har kunnat urskilja en viss homogenitet bland skribenterna, det råder i många 

fall konsensus kring exempelvis ”tiggeriets” och de tiggandes beskaffenhet. Skulle vi i 

empirin även låta tidningar med andra politiska förtecken representeras är det inte omöjligt att 

tänka sig att fler synsätt kommit fram. Likaså kan DN och SvD tänkas ge uttryck för en 

storstadsdiskurs, vilket medför att många åsikter, synsätt och diskurser ute i landet 

osynliggörs. Men i och med att vi vill fånga en mediadiskurs som kan tänkas influera väldigt 

många människors sätt att se på världen och därmed ligger närmare en majoritetens diskurs, 

har vi valt att avgränsa oss till två av de största morgontidningarna eftersom de har störst 

spridning i Sverige.  Av samma anledning har vi exkluderat Stockholmsbilagan i DN.        

Vi har i analysen rört oss i en värld av utsagor och tecken; nodalpunkter, element och 

moment. Vi vill därför poängtera att vi tagit större hänsyn till hur momenten knyts 

till nodalpunkten än till i vilket sammanhang de förekommer. Vi har närläst texterna och 

försökt urskilja vilka betydelsesystem som bildas och vad dessa kan få för sociala 

konsekvenser. Vi är medvetna om att vissa av de citat vi valt ut kan tyckas vara lösryckta ur 

sitt sammanhang, att de inte ger en rättvis bild av det skribenten försöker uttrycka med sin 

text. Vidare är inte diskursanalysens syfte att “avslöja” vad skribenterna “egentligen” menar 
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och tycker, eller att försöka påvisa någon bakomliggande agenda.                   

            När vi säger att fenomenet är konstruerat, ska det inte förstås som att fenomenet är 

påhittat eller taget ur luften. Författarna till den här uppsatsen möter dagligen människor som 

kan sägas tillhöra ”gruppen” i fråga.  Men poängen är att analysen sker på en annan 

abstraktionsnivå. Det är en studie om hur språket som social praktik konstruerar någonting 

som någonting, om hur mening tillskrivs och hur denna mening förstås och reproduceras.  

5 Resultat och analys 

Följande kapitel delas in i avsnitt utifrån de subjektspositioner vi funnit. Varje rubrik följs av 

ett eller flera citat, dessa i sig bär inte upp diskursen utan står som representanter för vad 

många artiklar beskriver. De följs vidare av en ekvivalenskedja, utifrån empirin som helhet, 

där “tiggaren” som subjektsposition står som nodalpunkt och ekvivaleras till moment som ger 

“tiggaren” betydelse. Under varje underrubrik sammanfattas kort relevanta aspekter av 

empirin innan analysen presenteras. Vi lyfter på en del ställen i analysen in citat från empirin 

för att ytterligare kontextualisera analysen och därmed tydliggöra kopplingen mellan denna 

och empirin. Kapitlet avslutas med att vi presenterar en helhetsbild av vad vi funnit.  

5.1 ”Den romska EU-migranten” - en lyckad hegemonisk intervention  

 

Utsaga 1.1 

“Den svåra situationen för de många p rimärt romska EU-medborgare från Rumänien och 

Bulgarien som under de senaste åren tagit sig till Sverige för att tigga [...]” (Busch Thor & 

Eclund, 2015, 7 oktober) 

 

Tiggare ⇔  EU-migrant ⇔  Romer ⇔  Fattiga EU-medborgare ⇔ Utsatt minoritet ⇔ Hitresta 

tiggare ⇔  Tiggaren från Rumänien ⇔  Östeuropeiska romer   

 

Denna utsaga och ekvivalenskedja representeras genomgående i empirin.  

5.1.1 Analys av “den romska EU-migrantens” subjektsposition 

“Tiggarna” interpelleras i empirin som “romska EU-migranter” och konstrueras i samma 

stund som tillhörande en kollektiv identitet; en grupp bildas. Genom att utsagorna benämner 

“tiggarna” inom ramen för den kollektiva identiteten reduceras andra identifikations- 

möjligheter, och variationer inom gruppen blir ovidkommande. Genom typifiering (se Hall, 
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1997) passas “tiggarna” in i en ram som innefattar deras utsatthet, romska tillhörighet samt 

migrationen etcetera (se ekvivalenskedja). Härigenom skapas en homogen grupp 

av “tiggare”.   

Eftersom “tiggarna” konstrueras utifrån subjektspositionen som “romska EU-

migranter” interpellerar även skribenten sig själv i en motsatt mening: en subjektsposition 

som icke-utsatt människa, som en icke-EU-migrant och så vidare. Utifrån kontexten förstår vi 

skribenten som en människa hemmahörande i Sverige, som en människa som inte är fattig och 

som en människa som har anledning att benämna “tiggarna” på det här viset.  

Vidare kan vi utifrån den genomgående representationen av “tiggaren” som ekvivalent 

med kedjan, se att momenten som betydelsegivare i relation till nodalpunkten “tiggarna” 

kontingent har fixerats. Strävan mot entydighet har uppnåtts och krockar inte med andra 

entydighetsmål i empirin. Här skönjer vi ett utpekande av den avvikande varigenom 

skribenten konstrueras som “normal”. Följande utsaga förstärker relationen 

normalitet/avvikelse: 

  

Utsaga 1.2 

“Hur många kalla vintrar ska dessa människor behöva spendera på våra gator?” (Emanuel 

Chiorean, 2014, 5 september) 

 

Då det skrivande subjektet kan säga “det som är vårt” interpelleras denne därmed som en av 

de som har rätt till staden. Skribenten erbjuder även, genom att använda “våra”, läsaren en 

ägandeposition. “Våra” förutsätter ett kollektiv, troligtvis “svenskarna”, detta kan ses som 

ännu en gruppbildning där även läsarens identifikationsmöjligheter begränsas. Det synliggörs 

en “vi-och-dem-relation” som påvisar den dikotomi som Said (2000) menar lägger grunden 

för en andrafiering, i det här fallet av de som inte är “svenskar”.  

Entydigheten gällande “tiggarna” som “romska EU-migranter” har genom att vara 

genomgående representerad i empirin tagit formen av vad Laclau (2000) benämner universell 

representation. Den har kommit att utgöra en objektiv sanning i det meningsskapande 

projektet, en sanning som med diskursteoretiska termer är en myt (se Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Den konstrueras som en helhet, men inom diskursteorin ses allt 

som kontingent, vilket gör helheten omöjlig (ibid.), varigenom den “romska EU-migranten” 

endast kan utgöra en nödvändig horisont för hur “tiggaren” kan förstås. Således är “den 

romska EU-migranten” endast ett resultat av diskursen eftersom ingenting kan vara objektivt. 

Subjektet är en myt (Howarth 2015).  
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När kunskap på detta vis uppnått en sanningseffekt kan vi med Foucault’s (Williams, 

1999) termer benämna den som en kunskapsnorm som skapats utifrån skribenternas kollektiva 

förförståelse om “tiggarna”. Skribenterna intar en “expertisens” subjeksposition i relation till 

“tiggarna”, en position som begränsar dem till att förstå gruppen som “romska EU-migranter” 

i och med den förståelsehorisont som etablerats. Här synliggörs maktojämlikheten mellan 

skribenten som “expert” och “tiggaren” som kunskapsobjekt; de som benämner och de som 

omnämns. Ojämlikheten är en förutsättning för hegemonin, maktkampen (Laclau, 2000). Som 

vi tidigare sett möjliggör denna säkerställandet av social ordning varigenom “tiggarna” fått en 

plats i denna som” romska EU-migranter”, entydighetsmålet har således uppnåtts. Genom den 

hegemoniska interventionen spänner förståelsen om de “tiggande” som “romska EU-

migranter” över samtliga diskurser och dominerar fältet vilket 

med Laclau och Mouffe’s (Winther Jørgensen & Phillips, 2000) ord innebär att den 

hegemoniska interventionen i detta avseende har lyckats.  

5.2 ”Den passivt lidande”  

 

Utsaga 2. 

“De sitter i gathörnen, bredvid bankomater, i tunnelbaneuppgången, precis utanför dörren till 

matbutikerna. Kanske försöker de påkalla uppmärksamhet med några ord, kanske söker de 

bara tyst de förbipasserandes blick och medlidande.” (DN-ledare, 2014, 22 oktober) 

 

Tiggare ⇔  kåkstad ⇔  tältläger ⇔  pappmugg ⇔  vädjande ⇔  sitter ⇔  sover ⇔ 

förbipasserande ⇔  svälter ⇔  passivt ⇔  hemlösa ⇔  gatubild ⇔  söker medlidande 

 

Det är vanligt förekommande att tiggaren porträtteras som ett inslag i en förändrad stadsbild.  

Målande eländesskildringar av situationen i “kåkstäderna” eller “tältlägren” förekommer ofta. 

De “förbipasserande” är ett viktigt tecken som “tiggaren” förstås i relation till. “Pappmuggen” 

är i dessa utsagor ett moment som förekommer i stor utsträckning.  

5.2.1 Analys av “den passivt lidandes” subjektsposition 

Den här typen av utsagor har en målande karaktär. De tiggandes närvaro har gått från att vara 

ett främmande inslag i gatubilden till att ha blivit en självklarhet. Det beskrivs under vilka 

omständigheter ”de” lever i sina ”kåkstäder” och ”tältläger”. ”Sanitär olägenhet” och andra 

liknande tecken blir bärande moment i konstruktionen av den tiggande som 

lidande, framförallt som passivt lidande. De ges i den här subjektspositionen minimalt 
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aktörskap. Den subjektsposition som via interpelleringen konstitueras fixerar de tiggande som 

passiva, lidande subjekt, men även som avvikare.  

Själva avvikelsen förstås alltid i relation till det normala (Williams, 1999), genom att 

beskriva hur ”de” bor förstås att ”vi” inte bor på det sättet. Deras förmodade etniska och 

nationella tillhörighet som “romska EU-migranter” är också ständigt närvarande i och med 

den lyckade hegemoniska interventionen. Således utgör även den “romska EU-migranten” ett 

bärande moment i fixeringen av det avvikande subjektet. Detta utpekande kan ses som en 

nödvändighet för att de som inte tigger, de “förbipasserande”, ska kunna förstå sig själva som 

normala. Detta kan beskrivas med Foucaults termer om att det avvikande bekräftar normen 

och således är en del av den (ibid.). Alltså står inte “tiggarna” helt utanför normen eftersom de 

“förbipasserande” behöver dem som referensobjekt för att förstå sig själva. ”Förbipasserande” 

blir härigenom ett viktigt moment i diskursen då de genom den normativa 

individualiseringen (ibid.) jämför sig själva med gruppen “förbipasserande” och därigenom 

ser sig själva som normala. Dessa “normala individer” är alla de “vanliga svenska” individer 

som varje dag passerar “tiggarna”, denna identitet delas även av det skrivande subjektet.  De 

”förbipasserande” förstärker ”tiggarens” roll som avvikare och är därför meningsskapande 

åt nodalpunkten, liksom nodalpunkten, ”tiggaren”, är avgörande för betydelsen av de 

”förbipasserande”. En binär opposition upprättas i vilken den ena, det normala, dominerar 

över den andra, avvikelsen. Sammantaget ser vi att ”tiggarens” avvikelse i sig är normal, 

kanske rentav nödvändig. Att inte tigga är det normala, av detta följer behovet av att utpeka 

det som avviker från denna ”universella” sanning om hur livet ska levas.  

Vi ser en avpersonifiering där den enskilde individen ”tappas bort” i mängden. Det 

som utpekas är det materiella, det synliga. Som ett led i denna avpersonifiering blir 

”pappmuggen” ett bärande moment. I vissa skildringar får pappmuggen rentav ersätta 

”människan” bakom den, den etableras som en metonymi för tiggaren. Detta sker genom 

språkliga händelser såsom ”Pengar i muggen bidrar inte till att lösa grundproblemet[…]” 

(Rankka, 2015, 20 december). Personen reduceras här till den aktivitet denne sysslar med; att 

sitta och tigga med en pappmugg. Med diskursteoretiska termer ser vi en tillslutning av 

subjektspositionen.   

Om vi får lov att göra en utvikning, ser vi i Utsaga 2 och andra likande utsagor, ett 

myller av kroppar som särskiljs från andra kroppar i staden. De utmärker sig genom att de 

bor, sover och rör sig på ett sätt som avviker, och de tillgodogör sig medel för överlevnad på 

ett sätt som avviker. Men mest påtagligt i analysen av dessa kroppar är deras onyttighet. 

Utifrån tanken om att den liberala demokratin är ett disciplinärt system, synliggörs en del 
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intressanta aspekter av konstruktionen av ”de tiggande massorna”. ”Conduct of conduct” 

handlar som sagt om hur uppförandet styrs och organiseras av makten (Dean, 1999), vilket 

också förutsätter fogliga, dresserade kroppar. De flesta kroppar som rör sig i stadsbilden kan 

förstås som fogliga, disciplinen har ökat de förmågor som bidrar till nyttan (se Foucault, 

1998), en sådan förmåga kan vara att ha ett förvärvsarbete. Den tiggande kroppen utgör en 

stark kontrast till de fogliga, dresserade, förbipasserande kropparna och detta i sig åtskiljer 

dem från ”majoriteten”, och därmed även normaliteten. Den fogliga kroppen är således den 

normala kroppen och disciplinen undertycker andra möjligheter.   

Vi kan av detta konstatera att makten misslyckats med att disciplinera och normalisera 

de tiggande kropparna. Den disciplinära makten är som sagt osynlig, av detta följer att det är 

först när vi förstår de tiggande kropparna som odisciplinerade som vi kan förstå de andra, 

”förbipasserande”, kropparna som disciplinerade. Detta medför att det inte är de tiggandes 

kroppar som är i ett underkastelseförhållande gentemot disciplinen och styrningen, det är 

istället de andra, de ”förbipasserande” kropparna som är underkastade. Tiggarna kan därför 

sägas utgöra ett motstånd, deras kroppar har inte gått att politiskt kontrollera. Och deras 

kroppar är motsatsen till fogliga. De är inte underkuvade, ingen känd/offentlig institution 

bestämmer över dem, de kan inte begagnas till något. Eftersom de inte arbetar så tillför de 

ingenting, de är överflödiga. De kan inte heller förvandlas och fulländas, de fogliga kropparna 

kan exempelvis förvandlas och få subjektspositioner som poliser, socionomer eller akrobater 

som dessutom inte stör varandra på tunnelbanan. De tiggande kan förstås som otillgängliga 

för makten.  

Det ska även sägas att ovanstående bara gäller för denna specifika diskurs. I andra 

diskurser, exempelvis en diskurs bland ”gruppen” själva, skulle deras kroppar mycket väl 

kunna vara styrda och fogliga. Men detta vet vi ingenting om, utifrån antagandet att vi själva 

förstår allting diskursivt och inte kan se bortom våra egna diskurser.  

 

5.3 ”Den vanliga människan”  

   

Utsaga 3. 

“De medmänniskor som idag tigger i Sverige är inte ovilliga till att arbeta - tvärtom. De har 

kunskaper och vilja till att försörja sig genom arbete.” (Klerfors, 2016, 6 mars)  
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Tiggare ⇔  medmänniskor ⇔  vanliga människor i djup fattigdom ⇔  vädjande medmänniska ⇔ 

fattar rationella beslut ⇔  försörja sina familjer ⇔  vilja 

 

Ovan ser vi hur den gemensamma nämnaren, det att vi alla är människor, betonas. Utsagor av detta 

slag domineras av representanter för välgörenhetsorganisationer och de hör inte till vanligheten i det 

empirin. 

5.3.1 Analys av “den vanliga människans” subjektsposition 

I citatet och ekvivalenskedjan ovan mänskliggörs de tiggande genom att likheterna som bor i 

det att vara människa lyfts fram, istället för det särskiljande. “Tiggarna” interpelleras här i en 

subjektsposition som aktörer i sina liv, som “vanliga människor”. Härigenom jämställs 

“tiggaren” med gemene man som kan fatta rationella beslut och packa en väska för att åka till 

Sverige och bidra till sin egen och familjens försörjning.   

De tecken som knyts till “tiggarna” förstår vi inte ensamma eftersom det är i 

relationen mellan momenten som betydelse skapas (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Vi 

kommer nu uppehålla oss vid momentet “vanliga människor”.  

I ekvivalenskedjan ser vi bland annat momenten “försörja sina familjer”, “vilja” och 

“fattar rationella beslut”. I Sverige är dessa viktiga värden. Genom att applicera dessa på 

“tiggarna” försöker skribenten konstruera den tiggande som en “vanlig människa” och vidare 

ockupera det universella med detta entydighetsmål om att “tiggaren” är “vanlig”. Att dessa 

“västerländska” värden används genom subjektspositioneringen, kan ses i ljuset 

av normativitet. Vi kan anta att detta entydighetsmål har sitt ursprung i en universalitet eller 

sanning om vad en “vanlig människa” är. I Sverige konstrueras denne i relation till 

“västerländska värden”, vilka är normativa, och i en vidare mening upp fattas som en del i 

människans natur. Genom att se “tiggarna” genom normens glasögon erbjuds läsaren en 

annan dimension av “tiggarnas” varande. Men genom att passa in “tiggarna” i normen 

synliggörs också möjligheten att se dem som något annat, något avvikande. Den framställning 

av tiggaren som vi nu undersöker kan ses som en reaktion på rådande debattklimat där de 

tiggande många gånger framställs i exkluderande termer. Denna subjektsposition kan således 

ses som ett försök att föra in tiggaren i normens universalitet. Vi kan utifrån Foucaults tankar 

om inklusion och exklusion (se Williams, 1999) se att meriterna för inklusionen av “tiggaren” 

i normativiteten är den “försörjande”, “individuella” och “rationella” människan.   

I denna konstruktion av tiggaren synliggörs en aspekt av orientalism. Den 

“västerländska kulturens” bärande värden framhävs och appliceras på de “romska EU-

migranterna”. Det är de “svenska” skribenterna som har makt att konstruera den “romska EU-
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migranten” som en “vanlig människa” varigenom dikotomin Occidenten - Orienten och 

maktrelationen däremellan synliggörs. Det kan ses som ett sätt att försöka upphöja “dem” till 

“vår” nivå. Andrafieringen (se Said, 2000) uppstår då vi konstruerar oss, “svenskarna” - det 

normala, som ett “vi”, och de, “tiggarna” - det avvikande, som ett “dem”. Detta tycks i den 

rådande diskursen inte gå att undfly, även om det skrivande subjektet vill inkludera.  

Som vi sett intar skribenterna en subjektsposition som kan vara ett försök att likställa 

“tiggarna” med de själva, och även läsaren tillskrivs denna position. Men då skribenterna 

finner ett behov av att lyfta fram “tiggarnas” mänskliga sidor förstår vi att där finns ett motsatt 

antagande - en antagonism - om att de inte är “vanliga människor” eller aktiva i sina egna liv. 

Implicit säger detta att det finns skäl att tänka sig att “tiggarna” inte är “vanliga 

människor”. Den passiviserande subjektpositionen som vi presenterade i samband med utsaga 

två representerar väl denna antagonism. Här synliggörs med andra ord en kamp 

mellan subjektpositionerna som erbjuds och subjektet interpelleras inom diskursen på olika 

vis. Subjektet är härigenom överdeterminerat, vilket i en diskursteoretisk mening 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000) betyder att “tiggarna” i en given situation erbjuds olika 

sätt att identifiera sig på. En vidare konsekvens av detta är att läsaren genom att ta till sig 

olika artiklar på området kan identifiera “tiggarna” på olika vis. Denna identitetskamp 

befinner sig under hegemonin, vilken transcendentalt försöker fixera elementen i 

moment över de positioner som befinner sig i kollison (ibid.). Den hegemoniska 

interventionen försöker återställa entydigheten och osynliggöra konflikten (ibid.), men lyckas 

inte till fullo i detta fall. Den passiviserande subjektspositionen har utifrån dess många 

representationer i empirin i hög grad lyckats med att uppnå universell representation, men den 

är ej genomgående. Den mänskliggörande subjektspositionen representeras i viss utsträckning 

och har i dess entydighetssträvan fått in en fot i universaliteten, som annars domineras av den 

passiviserande positionen. Således finner vi här en hierarki bland positionerna i vilken den 

passiviserande står över den mänskliggörande. Härigenom ser vi även att normaliseringen av 

“tiggaren” till viss del misslyckats.  

Vi talade tidigare om den subjektsposition som skribenterna intar genom att benämna 

“tiggarna” som “vanliga människor”. Vi ser det som om skribenterna intar en subjektsposition 

som “välgörande expert”. Skribenterna försöker genom utsagor av detta slag riva barriären 

mellan “tiggaren” och den “vanliga människan”, konsekvensen av det blir dock som vi sett ett 

uttryck för andrafiering. Även om skribenten vill konstruera “tiggaren” som “vanlig 

människa”, måste detta gå omvägen via tecken som “romsk EU-migrant”, och redan där 

har inklusionen fallerat då “romsk EU-migrant” i sig betecknar en avvikelse.  
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Interpellationen av “tiggaren” som “vanlig” följer ofta på någon av de vanliga 

benämningarna, så som “romsk EU-migrant”. Vi kan förstå det som att skribenten inser 

konsekvensen av sitt utpekande, men likväl måste utpeka. Att betona “det vanliga” kan ses 

som ett försök att ta tillbaka den nyss utpekade avvikelsen.  

 

5.4 ”Brottsoffret”  

 

Utsaga 4.1. 

“Antalet hatbrott har ökat dramatiskt och blivit alltmer brutala. Det handlar om hotelser, 

okvädningsord men också rena våldsövergrepp. Husvagnar har bränts ned och tält skurits 

sönder, sittande eller liggande personer har översköljs med vatten eller besprutats med 

tändvätska, vid ett par tillfällen har personer beskjutits med luftgevär eller körts över med 

moped.” (Hammarberg, 2015, 17 september) 

 

Tiggare ⇔  hatbrott ⇔  attacker ⇔ våld ⇔ rasism ⇔  främlingsfientlighet ⇔  ivägkörda 

⇔ övergrepp ⇔  fördomar ⇔  förtryck ⇔  hot ⇔  bespottningar ⇔  förolämpningar ⇔ 

gatumiljö  

 

I empirin har vi sett att “gruppen” i svensk kontext ofta målas upp som brottsoffer. Nedan 

följer en analys av denna subjektsposition och dess potentiella konsekvenser.  

5.4.1 Analys av “brottsoffrets” subjektsposition 

I citatet och ekvivalenskedjan ovan kan vi se hur momenten försöker fixera förståelsen av den 

tiggande som brottsoffer. Den subjektsposition som här via interpelleringen konstitueras 

och tillskrivs den tiggande tycks, liksom Utsaga 2, ha en passiviserande funktion. “Tiggaren” 

målas upp som stillasittande mottagare av kränkningar. Detta ekvivaleras och förstås utifrån 

främlingsfientlighet och rasism, den förmodade etniska och nationella identiteten tillskrivs ett 

förklaringsvärde. Det är utifrån avvikelsen som detta våld förklaras och förstås.          

Dominerande i den svenska kontexten är att ”tiggarna” utsätts för brott av enskilda 

förövare. Utifrån Foucault’s (Williams, 1999) tanke om normalitet och avvikelse kan vi se att 

även förövaren utpekas och interpelleras som avvikande, vilket kan ses som ett led i 

reproduktionen av det skrivande subjektets egen normalitet.  
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Utpekandet av någon annan som rasist, kan tolkas som att ”jag är inte rasist”. Att 

konstruera sig själv som anti- rasist är ett exempel på det van Dijk (1992) kallar för ”positiv 

självframställning”. Förekomsten av rasism behandlas  således som något avvikande, och det 

individualiseras. Det normala konstrueras i utsagorna av detta slag som icke-rasistiskt.  

I samband med en utläggning om ”tiggeriets” konsekvenser, uttrycks följande i en 

artikel:  

 

Utsaga 4.2 

”Det kan också locka människor till ett osäkert liv i främmande land, där de angrips av både 

främlingsfientlig lokalbefolkning och konkurrerande landsmän”. (Helmersson, 2015, 12 

september) 

   

Attackerna från en ”främlingsfientlig lokalbefolkning” används ovan som ett argument för att 

de tiggande inte borde komma till Sverige. Den subjektsposition som tillskrivs de tiggande 

konstruerar dem som oförmögna att själva vara aktörer i sina liv genom att de kan ”lockas”. 

Ett subjekt som handlar utifrån sina egna övervägda val utesluts. Brottsofferpositionen fixeras 

diskursivt och omöjliggör motstånd mot eventuella attacker. Attackerna och rasismen framstår 

som något “gruppen” behöver skyddas ifrån.  

Utpekandet av de rasistiskt motiverade attackerna kan slutligen sägas vara ett led i det  

skrivande subjektets försök att reproducera normaliteten som icke-rasistisk och icke-våldsam. 

Diskursen tillåter inte skribenten och det ”normala” att själv vara rasistisk, därför konstrueras 

rasismen som en avvikelse. De skrivande subjekten disciplineras som toleranta, snälla och 

demokratiska. Drar vi det ytterligare ett steg kan utpekandet också ses som ett försök från 

skribentens sida att inte ”tappa ansiktet” (se van Dijk (1992). Det tycks överlag i empirin 

finnas en ängslighet inför att bli missförstådd. Att utpeka rasismen som något som står utanför 

en själv, kan därför ses som ett sätt att reservera sig för eventuellt kommande anklagelser för 

just rasism. 

 

5.5 ”Den förtryckta”  

 

Utsaga 5.1 

“Skälen till att många söker sig till Sverige varierar, men för de flesta handlar det om utsatthet 

och svår fattigdom. Grundproblemen finns i hemländerna där diskriminering är vanligt 

förekommande.” (Tobé & Ask, 2015, 30 april)  
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Tiggare⇔  utsatt ⇔  fattig ⇔  diskriminerad ⇔  förtryckt ⇔  utanförskap ⇔  nöd ⇔  misär ⇔ 

beroendeställning ⇔  desperation 

 

I en rumänsk/bulgarisk kontext betonas ofta i empirin att “gruppen” är offer för en fattigdom 

och diskriminering som härleds till strukturella orättvisor. Tecken som “misär” och “nöd” 

förstärker också bilden av denna utsatthet.  

5.5.1 Analys av “den förtrycktas” subjektsposition 

Som vi kunde se i Utsaga 4 porträtteras “tiggaren” i svensk kontext som offer för våldsdåd av 

enskilda förövare. Citatet ovan erbjuder också en offerposition, men av ett annat slag.  

I empirin är det genomgående att situationen för de tiggande på de svenska gatorna 

uppfattas som ett problem. Orsakerna till problemet härleds till rådande förhållanden i den 

tiggandes hemland, företrädelsevis Rumänien, men även Bulgarien nämns (Vi kommer 

fortsättningsvis använda “Rumänien” för att beteckna “hemlandet” även om det betecknade i 

vissa fall kan vara Bulgarien).  

I kedjan ovan ser vi att moment som “diskriminerad”, “förtryckt” och “misär” 

fyller “tiggarens” subjektsposition med mening i den rumänska kontexten. Den förmodade 

romska tillhörigheten är också helt avgörande för förståelsen: fattigdomen, nöden och misären 

härleds till att Rumänien är ett land i vilket den romska minoriteten är förtryckt och lever till 

följd av detta i misär. Dessa förhållanden leder till att “tiggaren” i “desperation” åker till 

Sverige. Alltså, att tiggande fattiga människor figurerar i den svenska stadsbilden konstrueras 

som ett symptom på samhälleliga och sociala orättvisor i Rumänien.  

I följande kedja ser vi hur den tiggande, utifrån sin romska tillhörighet, ekvivaleras 

med moment som är betydelsegivande åt både “Rumänien” och “tiggaren”.  

 

Tiggare ⇔  rom ⇔  Rumänien ⇔  djup fattigdom ⇔  antiziganism ⇔  djupa klyftor ⇔ 

sociala problem ⇔  havererad socialpolitik ⇔  underdånig ledning och administration ⇔ 

systematiskt förtryck  

 

Tecknet “Rumänien” ekvivaleras med alla de orsaker som förklarar tiggeriets uppkomst. Med 

diskursteoretiska termer kan “Rumänien” ses som en myt, “Rumänien” hänvisar till en helhet 

som utgör en nödvändig horisont för den tiggande i den specifika geografiska kontexten.  

Vissa skribenter framhåller att antiziganism är ett strukturellt problem även i Sverige, 

men inte som integrerad med den svenska statsapparaten. “Rumänien” utpekas däremot som 
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en stat genomsyrad av förtryck mot romer, ett förtryck som försatt “gruppen” i en miserabel 

situation. Vi kan här, liksom i Utsaga 4, skönja “positiv självframställning” (se van Dijk, 

1992). I termer av normalitet och avvikelse förstås “Rumänien” som det som “Sverige” inte är 

och vice versa. Det uppstår en binär opposition i vilken de båda motpolerna ger mening åt 

varandra. Även om Sverige inte explicit porträtteras som ett föregångsland i alla avseenden i 

alla artiklar, kan vi förstå utpekandet av”Rumänien” som ett sätt att upprätthålla “Sveriges” 

normalitet. Relationen mellan “Sverige” och “Rumänien” kan ses som ett exempel på den 

abstrakta dikotomi Said (2000) identifierar mellan Occidenten och Orienten. De skrivande 

subjekten ekvivaleras i diskursen med ett “oss”, som vi kan kalla för “Sverige” eller 

“svenskar”, vars kollektiva identitet erhåller en överlägsenhet gentemot “dem” och befäster 

därmed en maktrelation. Här handlar andrafieringen inte bara om “de tiggande” som grupp, 

utan även om “Rumänien”.  

Citatet nedan påvisar också det beroendeförhållande som präglar relationen mellan 

Orient och Occident: 

                         

Utsaga 5. 2 

“Ansvaret för detta ligger på de lokala och nationella myndigheterna, men såväl Sverige som 

andra EU- länder kommer att behöva bistå och ta ansvar i det arbetet framöver.” (Tobé & Ask, 

2015, 30 april) 

 

Utsagan visar på ett underkännande av rumänska statens förmåga att leva upp till de värden 

som förknippas med den moderna, västerländska liberala rättsstaten.. För att Rumänien ska 

kunna sköta sin inrikespolitik på ett sätt som behagar Sverige och EU, behöver dessa “bistå”  

och “ta ansvar”.  Drar vi det här resonemanget ännu längre kan vi skönja drag av “den vite 

mannens börda” (se Räthzel, 2007), som betecknar västs behov av att sprida sina högre 

moraliska och kulturella värden. Härigenom uppfattar vi det som om Rumänien via Sverige 

och EU behöver civiliseras, demokratiseras och kontrolleras. En direkt parallell till forna 

tiders imperialism kan här tyckas orättvis, men ”att känna ansvar” för eller ”bekämpa 

orättvisor där nere”, kan tolkas som ett uttryck för att ”de” behöver bli lite mer som “vi”.  

I följande utsaga, som handlar om “tiggeriet” ser vi likande tendenser: 
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Utsaga 5.3   

“[...]ty det handlar om ett sätt att försörja sig som strider mot våra mest elementära moraliska 

principer - likaså mot grunderna för den samhä llsmodell som vi har byggt upp.” (Rojas, 2015, 

23 maj) 

 

Det betonas att de moraliska principerna är “våra”, detta exkluderar de tiggande från denna 

moral. Deras hemmahörande i Orienten tycks förklara deras sätt att försörja sig på. 

“Tiggeriet” som försörjning utgör härigenom en, vad Williams (1999) kallar, merit 

för exklusion i relation till normen varigenom “tiggarna” separeras från den och interpelleras 

som avvikare.  

“Samhällmodellen” som “vi” byggt upp befäster också dikotomin mellan Orient 

och Occident och de tiggande exkluderas från en gemenskap. Detta “vi” kan också ses som en 

interpellering av läsaren, denne tillskrivs en position som inkluderad i Occidenten. 

Artikulationen av “de moraliska principerna” kan sägas ha ett entydighetsmål, ett 

universalitetsanspråk. Den kan ses som ett uttryck för Occidentens överlägsenhet, det 

“normala” skrivande subjektet vet vad som är moraliskt riktigt, till skillnad från de tiggande.   

Men för att återkoppla till den rumänska staten:  

 

Utsaga 5.4 

“Sverige kan inte lösa de problem som Rumänien så länge vägrat ta ansvar för.”  (DN-ledare, 

2015, 25 juni) 

 

Liksom i citatet ovan aktualiseras frågan om ansvar ideligen i empirin, det konstateras 

upprepade gånger att Rumänien inte tar ansvar för sina medborgare. “Ansvarsfrågan” kan 

delas upp i två dimensioner: Ansvar för de tiggande “här” och ansvar för de fattiga “romerna” 

i Rumänien. I empirin är de allra flesta överens om att ansvaret inte kan läggas på svenska 

myndigheter. Däremot framhålls ofta att “vi” kan hjälpa ändå, till exempel genom att frivilliga 

organisationer och kyrkor kan erbjuda övernattningsmöjlighet, eller att civilsamhället på 

andra sätt mobiliseras för att hjälpa “gruppen”. Men i stort sett alla kommer fram till är att 

“lösningen på problemet” inte finns i Sverige. Det är Rumänien som måste förändras, 

civiliseras; bli lite mer som “vi”.  
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5.6 ”Den illegala”  

 

 Utsaga 6.1 

“Sverige kan inte ha en lag för utsatta människor och en annan för icke utsatta och där ta 

större hänsyn till utlänningar än svenskar.” (DN., 2015, 2 november)  

 

Utsaga 6.2 

”Vi kan inte acceptera framväxten av parallella samhällen som lever vid sidan av lagen och 

vid sidan av de överenskommelser vi i övrigt tar som självklara. Därför måste det bli enklare 

av avhysa illegala bosättningar och ett system med lokala ordningsvakter med rätten att 

avhysa personer bör övervägas.” (Busch Thor & Eclund, 2015, 7 oktober.) 

 

Utsaga 6.3 

”Avhysningar ska göras med värdighet. Ordningsregler ska följas av myndigheterna men även 

av EU-migranterna själva. ” (DN- ledare, 2015, 25 juni). 

 

Utsaga 6.4 

”Det är orimligt att vi som samhälle fortsätter se en utveckling av parallella världar - ett 

välfärdsland med kåkstäder och skriande utsatthet. (Klerfors, 2015, 17 oktober) 

 

Tiggare ⇔  skyldighet ⇔  lagstiftning ⇔  illegal bosättning ⇔  ordning ⇔  avhysning ⇔  regler 

⇔ polis ⇔  ordningsvakt 

 

Det framhålls ofta i empirin att ”gruppen” i fråga bor på ett sätt som är olagligt i Sverige. 

Frågan om avhysningar från ”illegala boplatser” aktualiseras därför ofta. Många lyfter att alla 

som vistas i Sverige bör följa svensk lag och att denna princip står över eventuella 

konsekvenser av avhysningarna. Samtidigt betonas att dessa avhysningar ska göras ”humant” 

och med ”värdighet”. 

5.6.1 Analys av den “illegalas” subjektsposition 

Den subjektsposition som ekvivalenskedjan ovan erbjuder ”tiggaren” konstitueras utifrån 

svensk lag och en önskan om ordning. ”Tiggaren” interpelleras som ett subjekt som utma nar 

lagen, som sätter polis och ordningsvakter i arbete men som samtidigt har skyldighet att följa 

lagar och regler. I utsaga 6.1 ser vi en explicit andrafiering genom att ”gruppen” betecknas 
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som ”utlänningar”. De tiggande exkluderas, i flera av utsagorna, även diskursivt och retoriskt 

från gemenskapen ”Sverige” genom att de lever och verkar i “parallella” världar och 

samhällen. ”Gruppens” sätt att bo uppfattas som problematiskt, både för de själva, för privata 

markägare och för samhället i stort. I empirin ekvivaleras den tiggande sällan med 

”kriminalitet” förutom i just det här avseendet. De skrivande subjekten frågar sig vilka 

levnadsstandarder ”vi” kan ”acceptera”, och de tiggande kan sägas utmana idén om Sverige 

som ett ”välfärdsland”.  

Den disciplinära makten har misslyckats med interpelleringen av de tiggande som 

nyttiga samhällsmedborgare, eller det har rättare sagt aldrig erbjudits en sådan 

subjektsposition. Genom hur de bor och verkar så ryms de inte inom ramen för det normala. 

Det ”normala”, eller normativiteten, konstrueras här genom exklusionsmeriten att bo i 

tältläger och inklusionsmeriterna att vara “svensk”, att följa lag och ordningsregler, och 

slutligen att inte behöva ”styras” av polis och ordningsvakter.   

Avhysningarna kan, utifrån Foucault’s (Dean, 1999) term styrningspraktik, ses som ett 

sätt att disciplinera och slutligen utplåna avvikelsen. Avhysningen som praktik försöker 

genom makt organisera gruppens sociala rum och villkoren för dess varande, och styra den 

mot normalitet. Men det finns ett problem med detta resonemang: Disciplinen och 

styrningspraktiken förutsätter subjektets frihet (ibid.). Det är inte genom tvång som styrningen 

verkar, den uppmuntrar snarare än begränsar. Makten är produktiv och styr individens val och 

önskningar i en viss riktning. Utifrån det resonemang som fördes i avsnittet om “de passivt 

lidande kropparna” är de tiggande genom sin icke-foglighet otillgängliga för makten. Vi kan 

därför inte se avhysningen som en styrningspraktik, den är det motsatta; den är ett symptom 

på en misslyckad styrning. Government har inte lyckats dressera de här kropparna, de är inte  

heller ”moraliska” och rättskaffens och utgör därmed ett hot mot den svenska självbilden och 

mot normaliteten. 

 

5.7 ”Pappmuggen”  

 

Utsaga 7. 

“Jag kan inte hålla med om att det skulle vara effektivare att skänka några kronor i en 

pappmugg än att kanalisera dem till samhällsomdaning.” (Klerfors, 2015, 17 september)
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Tiggare ⇔  pappmugg ⇔  pengar ⇔  gata ⇔  förbipasserande 

 

I detta avsnitt undersöker vi pappmuggens symboliska värde som betydelsegivare åt mötet 

mellan den tiggande och den potentiella givaren samt givandet som styrningspraktik.  

5.7.1 Analys av “pappmuggen” som symbol för mötet 

Pappmuggen representerar i många av empirins utsagor länken mellan ”vi” och ”de”. Den 

utgör kontaktytan för mötet, möjligheten till interaktion med den tiggande som inte handlar 

om ekonomisk transaktion utesluts. Betydelsen av mötet och den relation som kan uppstå 

mellan ”oss” och ”dem” tillsluts. Givandet och icke-givandet påverkar och omformulerar de 

tiggandes subjektsposition såväl som den “potentiella givarens”. Genom att ge ett bidrag intar 

den “potentiella givaren” en subjektsposition som “hjälpare” och försätte r “tiggaren” i en 

annan, som “passiv mottagare” av ett bidrag. Om den potentiella givaren istället inte ger, intar 

denne en position som “förbipasserande som ej ger” och i och med det interpelleras 

“tiggaren” som en “passiv kropp”. Det är dessa positioner som erbjuds “tiggarna” och de 

“potentiella givarna” genom de utsagor vi funnit i empirin, således utesluts 

andra subjektpositioner, som kan existera men som inte inryms i denna diskurs; till exempel 

att umgås, prata och lära känna varandra.   

Pengatransaktionen som sker via “muggen” kan tolkas som en styrningspraktik. Den 

kan ses som en hjälpande insats som är vanemässig och ritualiserad, och den möjliggörs av 

subjektspositioner för de tiggande som vädjande och hjälpsökande. Den konstitueras av 

relationen mellan givare och tiggare. Denna styrningspraktik är avhängig och tätt förbunden 

med den kunskap som finns om “gruppen”. Givandet som handling konstituerar, organiserar, 

reproducerar och upprätthåller subjektspositionerna och härigenom den ojämlika 

maktrelationen.   

Rapporteringen om fenomenet skapar vad Foucault (Dean, 1999) 

kallar kunskapsbärande subjekt, i detta fall läsarna. De interpelleras i artiklar om de tiggande 

som kunskapsbärande subjekt som uppmanas att handla på ett eller annat vis gentemot 

“tiggarna”. De rör sig runtom i staden, med en kunskap om de tiggande som är otillgänglig för 

de tiggande själva, eftersom dessa i huvudsak inte är mottagare av texterna.  

 

5.8 ”Den rättighetsbehövande” och ”den ansvarige tiggaren” 

Ovan presenterade citat och ekvivalenskedjor representerar flertalet artiklar, men två artiklar 

har inte samma representation och utgör således undantag i diskursen. Kanske är det hårt att 
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kalla artiklarna varandras motpoler, men att de gör uttryck för olika utgångspunkter är tydligt. 

Vi presenterar nedan två citat ur dessa texter och analyserar dem i relation till varandra, denna 

gång utan ekvivalenskedja. 

 

Utsaga 9.1 

“ [...]krävs en politisk diskurs om de fattigas rättigheter inom EU som går tvärs igenom 

nationella gränser och som vare sig är baserad på krav på olika förbud eller enbart baserat på 

paternalistiska kortsiktiga åtgärder” (Eriksson & Swärd, 2015, 7 maj)  

 

Utsaga 9.2 

“‘Emirov konstaterar att det finns många kreativa sätt att kringgå ett förbud’[...] men att inte 

göra något alls är inget rimligt alternativ[...]Diskriminering mot romer ska bekämpas, men de 

romer som väljer tiggeriet har också ett eget ansvar.” (Lönnqvist, 2016, 15 april)  

 

5.8.1 Analys av den “rättighetsbehövandes” och den “ansvarige tiggarens” 

subjektspositioner 

Utsagorna ovan kan sägas utgöra två extremer i diskursen om "tiggarna". I utsaga 9.1 

interpellera tiggaren som “rättighetsbehövande”, då utsagan beskriver att en diskurs som 

genomsyrar samtliga plan i strukturen av samhället, nationen och internationellt är nödvändig 

för att lösa “problematiken”. Skribenterna positionerar sig härvid som “legitimerade 

problemlösare” genom att beskriva vad som faktiskt krävs för att lösa den diskriminering som 

“romerna” utsätts för. De beskriver en lösning som enligt dem går till botten med 

problemet, vilket vi inte funnit i empirin i övrigt. I och med denna lösning konstrueras nuet 

som bärande på en motsatt situation.                                                              

I utsaga 9.2 tillskrivs tiggaren en position som aktiv medskapare av sitt liv som 

“tiggare”, en subjektsposition som vi benämner den “ansvarige tiggaren”. Skribenten 

interpellerar sig själv som “legitim bedömare” av situationen; dels lyfter skribenten att förbud 

inte är rätt väg att gå samt att inte göra något alls ej är ett alternativ. Det skrivande subjektet 

lyfter även fram att diskrimineringen ska bekämpas, dock framkommer inga förslag på hur 

situationen ska lösas, artikeln slutar upp i en förenkling av situationen där skribenten 

konstaterar att: Tiggaren också har ett eget ansvar.  
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5.8.2 “Tiggarnas” konflikterande subjektspositioner (helhetsanalys) 

I den hegemoniska kampen befinner sig utsaga 9.1 och 9.2 på varsin kant, de är antagonister. I 

det rum som finns mellan dessa två motsatspositioner finner vi de andra subjektspositioner 

som vi analyserat fram i denna studie. Dock måste detta förstås som en förenkling, "den 

rättighetsbehövande" och "den ansvarige" behöver nödvändigtvis inte utesluta varandra i 

interpelleringen. Samtliga subjektspositioner är sammanflätade samtidigt som de befinner sig 

i en ständig kamp om den universella representationen. De är att betrakta som idealtyper som 

både motsäger och förutsätter varandra.  

Inledningsvis beskrev vi den universella representationen av tiggaren som romsk EU-

migrant - den lyckade hegemoniska interventionen - som överbygger samtliga 

subjektspositioner som vi funnit. De andra subjektspositionerna befinner sig i en kamp i 

utrymmet mellan “tiggaren” som “rättighetsbehövande” och “den ansvarige tiggaren”, men 

också i en kamp mellan de två ytterligheterna "passiv" och "aktiv".  

Tiggaren som subjekt kan härigenom ses som fragmentariserat (se Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000). Laclau och Mouffe beskriver fragmentariseringen som en konsekvens av 

att olika diskurser positionerar subjektet på olika vis (ibid.). I vårt fall erbjuds “tiggaren” olika 

positioner inom ramen för en diskurs om “tiggaren”. Vi ser en komplex hegemonisk kamp 

utspelas, där flertalet entydighetsmål försöker härbärgera det universella; denna tomhet fylls 

med mening av subjektspositionernas strävan mot entydighet. Alla dessa entydighetsmål gör 

dock diskursen svårfixerad och  härigenom finner vi att diskursen om “tiggaren” är en diskurs 

i konflikt om “tiggarens” betydelse.  

6 Diskussion 

Nedan presenteras en sammanfattning av resultatet i relation till studiens syfte och vidare en 

reflektion kring dessa. Vi kommer även visa hur resultatet förhåller sig till den tidigare 

forskningen på området, vilket följs av en metodreflektion. Slutligen ger vi förslag på 

framtida forskning. 

 

6.1 Diskussion om resultat och analys  

Det vi sett i studien är att “tiggarna” kan inta olika subjektspos itioner beroende på utifrån 

vilket perspektiv utsagan artikuleras. Vår hudsakliga slutsats är att diskursen är konfliktfylld 

och att den inrymmer fler olika subjektspositioner som de “tiggande” kan inta. De många 

konflikterna vi ser i diskursen kan sägas representera olika gruppers maktanspråk. Att flertalet 
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subjektspositioner möjliggörs betyder att den hegemoniska interventionen inte lyckats i detta 

avseende; ingenting är avgjort och den hegemoniska kampen fortgår. Vilka maktanspråk som 

till slut kommer att dominera diskursen, det vill säga uppfylla universaliteten med sitt 

entydighetsmål, får framtiden utvisa.  

 De subjektspositioner vi funnit har vi valt att kalla: “den romska EU-medborgaren”, 

“den passivt lidande”, “den vanliga människan”, “brottsoffret”, “den förtryckta”, “den 

illegala”, “den ansvarige tiggaren” och “den rättighetsbehövande”. Även skribenterna 

interpelleras av diskursen, vi har sett hur vissa utsagor tillåts och andra inte. Beroende på var i 

diskursens spann det skrivande subjektet befinner sig konstruerar det sig självt på olika sätt; 

“den välgörande experten”, “experten”, “den legitimerade problemlösaren” och “den legitima 

bedömaren” är de positioner vi identifierat åt skribenterna.   

“Tiggarna” konstrueras i mångt och mycket som ett störande moment i bilden av 

Sverige, vilket i längden kan bli problematiskt både för de tiggande individerna själva, men 

även för samhällsklimatet i stort. Vi har försökt fördjupa förståelsen av den tiggande genom 

att delvis rikta ljuset mot det förmodade hemlandet och studerat hur detta diskursivt 

konstrueras. Hemländerna framhålls som ansvariga för situationens uppkomst, men också 

som ansvariga för att lösa den. Samtidigt beskrivs de som inkapabla att på egen hand ta detta 

ansvar.  

Sverige framställs i relation till detta som en hjälpande hand sträckt mot främst 

Bulgarien och Rumänien där po litiken “måste” tjäna “romerna” som utsatt grupp där. Detta 

kan tänkas leda till ett avsägande från ansvar hos “svenskarna”, att de som är insnärjda i 

denna diskurs inte ser sig själva i relation till de “tiggande” utan istället, kanske för att skydda 

sin egen självbild, kan tänkas lyfta problemet till en politisk nivå där förtroendet för 

politikerna som problemlösare kan tänkas bli orimligt stort. De personer som nu finns i 

Sverige och tillhör “gruppen” ifråga betraktas som tillfälliga besökare. “Att hjälpa dem nu 

hjälper dem inte” är en slutsats, om än paradoxal, som dras av de flesta skribenter.   

De subjektspositioner vi funnit är en produkt av vår analys. Dock kan de ses som 

godtyckliga i ljuset av att de utgör fragment av empirin som helhet, likaså gäller detta för citat  

och ekvivalenskedjor. Empirin i sig är också begränsande för vad vi kunnat finna. Urvalet är 

väldigt litet i förhållande till allt som publicerats i Sverige under denna tid, men vi har likväl 

lyckats avslöja något av värde för förståelsen av “oss”, av “de tiggande” och deras hemländer, 

av skribenterna och av föreställningar om “majoritetssamhället”.  
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6.2 Resultat i relation till tidigare forskning  

Studien som helhet, resultatet och analysen skiljer sig en del från den tidigare forskning vi 

presenterade i översikten. Innan vi går in närmare på detta vill vi först bara framhålla att 

denna skillnad främst torde bestå i urvalet, geografisk kontext och de teoretiska 

dimensionerna vi valt att komplettera diskursteorin med.  

I empirin återfinns ingen framställning av de “tiggande” som explicit porträtterar 

”gruppen” som ett säkerhetshot i det avseende vi såg i Bărbulescu (2012) och McGarry & 

Drake (2013). Som konstaterat i översikten framhålls det både i nordisk och annan europeisk 

kontext att andrafieringen spelar en central roll i konstruktionen av “gruppen”. 

(se Bărbulescu, 2012; Gould, 2014; McGarry & Drake, 2013; Engebrigtsen, 2012; Hansson, 

2014). Vi har analyserat andrafieringen i termer normalitet och avvikelse och påvisat att den 

är ett centralt inslag i empirin. Dock betonas sällan just ”svensk kultur” eller svenskhet, eller 

att “gruppen” skulle vara ett hot mot denna.  

Det som t.ex Rowe och Goodman (2014), eller Schneeweis (2009), funnit om att 

gruppen framställs som bland annat ociviliserad och smutsig har inte varit synligt i empirin. 

Dock finner vi uttryck för det, men i förskönande omskrivningar, till exempel: Den ”sanitära 

olägenheten”, att bo i kåkstäder, tält och skjul. Dessa tecken innebär trots allt ett utpekande av 

avvikelse. De reproducerar förtäckta anti-romska klichéer och kan ses som ett sätt att 

diskursivt exkludera “gruppen” från det “normala”. Men vi har även sett exempel på 

skribenter som försökt göra det  motsatta; att betona det gemensamma som ett försök lyfta in 

”gruppen” i gemenskapen ”vanliga människor”. Vi fann dock att andrafieringen är  så djupt 

rotad och i någon mån nödvändig vid framställningen att den inte går att undfly, precis som vi 

inte lyckas undkomma den i denna uppsats. I detta ser vi en parallell till Nilsson (2015) som 

lyfter att även försök till inkludering har en exkluderande effekt.  

Några skribenter kopplar tiggeriet explicit till romskheten, men det vi i övrigt ser är 

snarare att betrakta som oreflekterade reproduktioner av idéer om romer. Dock beskrivs 

“gruppen” ofta utifrån hur de lever och försörjer sig, varigenom de tillskrivs en viss ”kultur”. 

Även om detta inte alltid kopplas till “romskheten”, kan ändå den ständiga skildringen av 

“levnadssätt” ses som reproduktioner av föreställningar om “romer”. Som vi sett har den 

hegemoniska interventionen lyckats i det avseendet att “tiggare” i stort sett har blivit 

synonymt med ”rom”, utifrån detta ligger det nära till hands att läsaren av dessa artiklar 

tillskriver ”romer” det som sägs om ”tiggarna” och deras levnadssätt.   
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Skribenterna i vår empiri utpekar inte gruppen med en explicit rasistisk retorik, dessa 

skillnader mellan våra och andras resultat kan tolkas diskursteoretiskt: Diskursen tillåter inte 

skrivande subjektspositioner som uttrycker rasistiska och antiziganistiska utsagor. 

Skribenterna kan härigenom tänkas inta positioner präglade av moralisk och politisk 

korrekthet. En konsekvens av detta är att andrafieringen och befästandet av den dominerande 

normaliteten sker på mer subtila sätt i empirin. Det vi då kan konstatera är att diskurserna i 

Frankrike och Storbritannien är långt mer ”tillåtande” vad gäller explicit andrafiering.   

Synligt är dock att “gruppens” närvaro i Sverige hotar idén om välfärdsstaten och 

därmed även ett fundament i den svenska självbilden. Denna slutsats delar vi med Hansson 

(2014) och Engebrigtsen (2012). “Gruppen” hotar också rättsstaten i det att många skribenter 

är upprörda över att ”lagen inte tycks gälla alla”. Bosättningarna betecknas ständigt som 

”illegala”, vilket knyter ”gruppen” till kriminalitet, även om det i de flesta fall inte 

uttryckligen är ett skuldbeläggande mot ”gruppen” i sig.   

Den tydligaste beröringspunkten med tidigare forskning är de subjektspositioner vi 

funnit som placerar ”den tiggande” i en offerposition. Det offerskap vi identifierat liknar det 

som påträffas i vad Nilsson (2015) kallar ”lidandets diskurs” och ”medkänslans diskurs”. 

Denna likhet består i att “tiggarna” målas upp som offer för fördomar, 

rasism, antiziganism och strukturell diskriminering. Detta framställs ha determinerande 

effekter, “gruppen” är till följd av dessa orättvisor oförmögen att påverka sin situation, de har 

inga andra val än att åka ”hit” (se även Engebrigtsen, 2012). Liksom i det Warius (2011) 

kallar ”diskursen om nöd och solidaritet” förklaras i empirin situationen i hemländerna som 

den starkast bidragande faktorn till migrationen. Inom ramen för tanken om det normala 

målas ofta Rumänien upp som ett odemokratiskt och rasistiskt samhälle och det fungerar som 

en nödvändig kontrast till Sverige. Av detta kan vi förstå att ”demokrati” är något som 

tillskrivs det svenska samhället.  

Viktimiseringens potentiellt kontrollerande funktion (se Schneeweis, 2009) är värt att 

stanna upp vid. “Gruppen” målas många gånger upp som pass ivt lidande i empirin. Denna 

porträttering tror vi i någon mening kan bidra till att rättfärdiga orättvis behandling. ”Det 

passiva offret” legitimerar den ständiga slutsatsen om att ”något måste göras”, gruppen tas 

genom denna diskursiva framställning ifrån eventuella resurser som kan behövas för att 

förändra sin situation. Lösningen som alla skribenter vill se, tycks enbart kunna komma 

uppifrån.  
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Liksom Warius (2011) och Schneeweis (2009) har vi parallellt med vårt fokus på 

konstruktionen av ”den andre” även analyserat hur ”vi” konstrueras. Vi ser här fler 

beröringspunkter med dessa studier. Att beskriva hur ”de” bor och lever är att säga att ”vi” 

inte bor och lever på det sättet. Vi har sett hur detta, liksom om hos Schneeweis (2009), 

fixerar normaliteten hos ”majoritetssamhället”. Denna normalitet legitimerar rätten att uttala 

sig och vi har sett hur de olika skribenterna kan inta positioner som exempelvis ”välgörande 

experter” eller “legitimerade problemlösare”.  

Till skillnad från den brittiska kontexten (se Rowe & Goodman, 2014) har vi inte sett 

några försök i empirin att ursäkta eller legitimera diskriminering. Likväl har vi sett spår av 

dehumanisering. Potentiellt skulle denna kunna användas i Sverige som ett sätt att legitimera 

diskriminering, men rådande diskurser och samhällsklimat tillåter inte det. Men sådant kan 

förändras. Det är därför av yttersta vikt, anser vi, att dessa diskurser som potentiellt lägger 

grunden för förtryck utmanas. Även om de skrivande subjekten själva inte försöker legitimera 

någon diskriminering eller orättvis behandling, så är vi övertygade om att den ständiga 

påminnelsen om avvikelse har en effekt på allmänhetens föreställningsvärldar.  

Det som mest skiljer denna studie från de andra är valet av teoretiska och begreppsliga 

dimensioner, men även vart vi riktar vårt fokus. Många andra forskare har valt att lyfta flera 

diskurser som kan sägas råda gällande ämnet i fråga. Vi har istället valt att endast benämna 

det som en diskurs; en konfliktfylld sådan med flera konkurrerande subjektspositioner för 

“gruppen”, de skrivande subjekten och läsarna.  

   

6.3 Metodreflektion 

Diskursteorin som metod har gett oss redskap att se hur ord ger betydelse åt andra ord och hur 

de tillsammans konstruerar olika sätt att se på verkligheten. Med detta perspektiv har vi getts 

möjlighet att se mönster som vi annars inte hade sett och fått verktyg att tolka dessa mönster 

på ett sätt som annars hade varit omöjligt. Det har varit både intressant och givande att  

analysera på en hög abstraktionsnivå, men det har också begränsat oss i vad vi kunnat skriva. 

Vi har ständigt behövt förhålla oss till att det inte är människor vi skriver om, utan språkliga 

konstruktioner av människor. Detta har även varit frustrerande då mycket av det utsagorna i 

empirin ger uttryck för är sådant som vi själva på ett icke-analytiskt plan också tar för givet. 

Men i analysen har vi hela tiden behövt släppa på vår egen förförståelse om “verkligheten” för
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att på ett så bra vis som möjligt dekonstruera empirin. Exempelvis är vi på en konkret nivå 

inte skeptiska till antagandet att många av de tiggande tillhör folkgruppen romer, men vi har 

varit tvungna att bortse från den typen “kunskap” då analysen utspelat sig på en helt annan 

nivå.  

Människorna i studien har skalats av och reducerats till diskursiva konstruktioner och 

subjekt, detta gör det svårt att uttala sig om “människan” då den i analysen helt enkelt inte 

finns. Det här gäller också fenomenet i stort, vad kan vi säga om något som inte finns?  

Det har utifrån detta varit svårt att inte själva lägga oss i “debatten”. För att träda in i 

den skulle vi ha varit tvungna att acceptera att den överhuvudtaget finns, och då hade 

analysen fallit platt. Däremot måste vi förhålla oss till och ställa oss kritiska till den text vi 

själva producerat. Självklart har vi ändå lagt oss i “debatten”, genom att överhuvudtaget välja 

ut vissa texter och citat. Det vore förmätet att hävda att vi helt och hållet lyckats “ställa oss 

över” empirin.   

Vår förståelse är också begränsad av de diskurser vi talar genom och de 

subjektspositioner diskurserna tillåter oss att inta. Om Sanningen inte finns utanför 

diskurserna, om allting bara är konstruktioner, hur kan vi då ta vår egen studie och oss själva 

på allvar? På vilket sätt skiljer sig våra utsagor från de vi så enträget försökt dekonstruera? De 

är väl på samma sätt också bara exempel på hur diskursen har utestängt vissa sätt att förstå 

världen och möjliggjort andra? Varför skulle vi vara mindre begränsade i vad vi kan uttrycka 

än andra? Den ångesten får vi leva med.  

 

6.4 Framtida forskning 

Vi ser gärna att fler diskursanalyser genomförs på det här området. Empirin har varit hårt 

avgränsad i denna studie och merparten av det som utspelar sig på den massmediala arenan 

har vi varit tvungna att bortse från. Kampen om tecknens betydelse blir med största 

sannolikhet mer påtaglig vid exempelvis en komparativ studie mellan höger- och 

vänstertidningar.   

Språk är makt. Vi anser därför att det är av största vikt att vara vaksam på hur språket 

förändras. Förståelsen av sakernas tillstånd beror i vår mening helt på hur verkligheten via 

språket konstrueras. För att stävja det vi menar är skadliga tendenser i det svenska 

debattklimatet krävs att utsagorna ständigt dekonstrueras. Exempelvis är rasismen omöjlig om 

inte “främlingen” pekats ut, om inte avvikelsen konstruerats. Detta motiverar fler 

diskursanalyser.
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Eftersom studiens resultat är begränsat till de subjektspositioner som erbjuds inom den 

diskurs som dominerar massmedia, vore det intressant att jämföra dessa positioner med hur de 

“tiggande” själva ser på livet, tiggeriet och befolkningen i Sverige. Vidare kan det även 

undersökas hur invånarna i Sverige ser på “tiggeriet” och sig själva i förhållande till den 

synliga utsattheten och till “majoritetssamhället”. En sådan jämförelse hade kunnat bringa 

klarhet i huruvida den massmediala diskursen lyckas fixera betydelsen av samhällets olika 

aktörer och deras egen självförståelse.  



52 
 

7 Referenser   
 

Angermuller, J. (2014). Poststructuralistic Discourse Analysis. Subjectivity in Enunciative 

Pragmatics. London: Palgrave Macmillan   

 

Bărbulescu, H (2012). Constructing roma people as a societal threat - the roma expulsions 

from france. European Journal of Science and Theology, Vol(8), Supplement 1, 279-289  

 

Bergström, G. & Boréus, K. (2006). Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur.  

 

Bildtgård, T. & Thielman-Lindberg, S. (2008). Hur man gör litteraturöversikter. Stockholm: 

Institutionen för socialt arbete. Stockholms universitet.   

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber.  

  

Burr, V. (1995) An introduction to Social constructionism. London: Routledge  

 

Copsey, N. (2007). Changing course or changing clothes? Reflections on the ideological 

evolution of the British National Party 1996–2006. Patterns of Prejudice 41(1): 61–82  

 

Dean, M. (1999). Governmentality: power and rule in modern society. Thousand Oaks, Calif.: 

SAGE.  

 

van Dijk, T.A. (2000). New (s) racism: A discourse analytical approach. In Cottle, S. (red.) 

(2000). Ethnic minorities and the media: changing cultural boundaries. (s. 33-49). 

Buckingham: Open University Press.    

 

van Dijk, T.A. (1992). Discourse and the denial of racism. Discourse and society. 3 (1): 87– 

118.                                                                                                           

 



53 
 

Dreyfus, H.L. & Rabinow, P. (1982). Michel Foucault: beyond structuralism and 

hermeneutics. Brighton: Harvester P.   

 

Engebrigtsen, A. I. (2012). Tiggerbander og kriminelle bakmenn eller  fattige EU-borgere? - 

Myter og realiteter om utenlandske tiggere i Oslo (NOVA 2/12). Oslo: Norsk institutt for 

forskning om oppvekst, velferd og aldring.  

 

Foucault, M. (1998). Övervakning och straff: fängelsets födelse. (2., översedda uppl.) Lund: 

Arkiv.  

 

Franzen, M. (2010). I fråga om makt. Diskurser, resurser, kontexter. I Goldberg, T. (red.) 

(2010). Samhällsproblem. (7. uppl.) Lund: Studentlitteratur.   

 

Gould, R. (2014). Roma rights and Roma expulsions in France: Official discourse and EU 

responses. Critical social policy.24- 44.  

Hall, S. (1997). The work of representation. I  Hall, S. (red.) (1997). Representation: cultural 

representations and signifying practices (s. 13-74). London: Sage.  

 

Hansson, E. (2014). ”Som att världen har kommit hit” - Stockholmares upplevelser av tiggeri 

våren 2014 (Masteruppsats). Stockholm: Kulturgeografiska generation, Stockholms 

universitet. Tillgänglig: http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:721768/FULLTEXT01.pdf  

 

Howarth, D. (2015). Ernesto Laclau : Post-marxism, Populism, and Critique [Elektronisk 

resurs]. Routledge.  

 

Kennedy, V. (2000). Edward Said - A critical Introduction. Oxford: Polity Press.  

 

Laclau, E. (1992). Universalism, Particularism and the Question of Identity.The MIT Press, 

volym(61), 83-90. doi:10.2307/778788   

 

Laclau, E. (1995). Subject of Politics, Politics of the Subject. differences: A Journal of 

Feminist Cultural Studies, volym(7) Issue, 146-164. doi: finns ej.  

 



54 
 

Laclau, E. (2000). Identity and hegemony: The role of universality in the constitution of 

political logics. In B. Butler, E. Laclau & S. Žižek, Contingency, Hegemony, Universality: 

Contemporary Dialogues on the Left (s. 44-89). London: Verso.   

 

Laclau, E. & Mouffe, C. (1990). ’Post-Marxism without apologies’ in Laclau, E. (1990). New 

Reflections on the Revolution of our Time, London, Verso.   

 

Laclau, E. & Mouffe, C. (2001). Hegemony and socialist strategy: towards a radical 

democratic politics. (2. ed.) London: Verso.  

   

Larsson, S., Lilja, J. & Mannheimer, K. (red.) (2005). Forskningsmetoder i socialt arbete. 

Lund: Studentlitteratur.   

 

Lukes, S. (2007). Power. Contexts. 6(3), 59-61.    

 

McGarry, A. & Drake H. (2013). The Politicization of Romas as an Ethnic “Other”: Security 

discourse in France and the Politics of Belonging. I Korkut, U. (red.) (2013). The discourses 

and politics of migration in Europe. New York: Palgrave Macmillan   

 

Malmqvist, K. (2015) "Satire, racist humour and the power of (un)laughter: On the restrained 

nature of Swedish online racist discourse targeting EUmigrants begging for money". 

Discourse & Society, 26(6), 733-753.   

 

Meeuwisse, A. & Swärd, H. (red.) (2013). Perspektiv på sociala problem. (2., omarb. utg.) 

Stockholm: Natur & kultur.    

 

Nagel, S. (2007). Disputes about the prohibition of beggars - the esample of Hamburg. 

Homeless in Europe. Summer 2007. 11-13.   

 

Nilsson, B. (2015). Moralisk exkludering – om tiggare i medier i Norr och Västerbotten. 

Socialvetenskaplig tidskrift, 1, 2-21.   

 

 



55 
 

Regeringen. (2016). Framtid sökes - Slutredovisning från den nationella samordnaren för 

utsatta EU-medborgare. Hämtad 2016-02-29, från:  

http://www.regeringen.se/contentassets/b9ca59958b5f43f681b8ec6dba5b5ca3/framtid-

sokesslutredovisning-fran-den-nationella-samordnaren-for-utsatta-eu-medborgare-sou-

2016_6.pdf    

 

Richardson, J. (2006). Talking about Gypsies: The notion of discourse as control. Housing 

Studies 21(1). 77–96   

 

Rowe, L. & Goodman, S. (2014) “A stinking filthy race of people inbred with criminality” A 

discourse analysis of prejudicial talk about Gypsies in discussion forums. Romani Studies, 

Volume 24, Number 1, June 2014. 25-42.   

 

Räthzel, N. (2007). Teorier om rasism. I Hjerm, M. & Peterson, A. (red.) (2007). Etnicitet: 

perspektiv på samhället. (s. 59-75). Malmö: Gleerups utbildning.   

 

Said, E.W. (2000). Orientalism. ([Ny utg.]). Stockholm: Ordfront.    

 

Schneeweis, A. (2009). Talking differences: Discourse about the Gypsy/Roma in Europe 

since 1989 (Doctoral thesis, faculty of the graduate school of the university of Minnesota). 

Minnesota: University of Minnesota. Tillgänglig:  

https://conservancy.umn.edu/bitstream/handle/11299/56088/Schneeweis_umn_0130E_10604.

pdf?sequence=1  

 

Sanz Sabido, R. (2015). Palestine in the British press: A Postcolonial Critical Discourse 

Analysis. Journal of Arab & Muslim Media Reseaarch, 8(3), 199-216.   

 

Sohlberg, P. & Sohlberg, B. (2013). Kunskapens former: vetenskapsteori och 

forskningsmetod. (3. uppl.) Stockholm: Liber.     

 

Swärd, H. (2015). EU-medborgarna, tiggeriet och den synliga nöden - en kunskapsöversikt. 

Socialmedicinsk tidskrift, 92 (3), 268-285.    

 

Vetenskapsrådet (u.å.). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 



56 
 

forskning. Utan ort: Vetenskapsrådet.   

 

Warius, J. (2011). ”And now to the rest of the trash…” Representations of begging Roma and 

an ideal society in two Nordic newspapers. (Master´s thesis). Helsinki: Faculty of Social 

Sciences, University of Helsinki. Tillgänglig:  

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/28107/Warius_Pro%20Gradu.pdf?sequence=

3   

 

Williams, G. (1999). French Discours Analysis: The method of post-structuralism. London: 

Routledge.  

 

Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Öhlund, T. (1997). Normaliseringspraktiker i det moderna samhället: en diskursanalys av åtta 

sociala ungdomsprojekt. (1. uppl.) Diss. Umeå : Univ.. Umeå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 Bilagor 

8.1 Empiri 
 

Plågsam dissonans  

DN-ledare, 22/10 2014  

 

Tiggare. 

Rörligheten i vår värld utmanar den nationella välfärdsstaten. En av smärtpunkterna är 

givetvis flyktinginvandringen, där människor från helt andra delar av världen kan få sociala 

rättigheter som annars bara tillkommer medborgare. Här lutar vi oss mot två motstridiga 

element, dels asylrätten, dels en gränsbevakning som gör att antalet människor som kan nyttja 

nämnda asylrätt begränsas kraftigt.  

 

Vi kan justera lite i ena eller andra riktningen, men det går inte att komma ifrån denna 

dissonans utan att antingen strunta i omvärlden och stänga gränserna, eller strunta i välfärden 

och öppna gränserna. En annan av smärtpunkterna är de EU-migranter som på senare år har 

blivit ett stående inslag i de flesta städer, tiggarna. De sitter i gathörnen, bredvid bankomater, i 

tunnelbaneuppgången, precis utanför dörren till matbutikerna. Kanske försöker de påkalla 

uppmärksamhet med några ord, kanske söker det bara tyst de förbipasserandes blick och 

medlidande. Nästan alla är överens om att lösningen för de fattiga östeuropéer som kommer 

hit och tigger inte finns här. Bara ett försvinnande litet fåtal kan hoppas på att få jobb. 

Lösningen är utbildning, arbete, sociala och medborgerliga rättigheter i hemlandet. I en debatt 

som ordnades på Dramaten förra måndagen och sändes i radions "Tendens" i onsdags, 

diskuterades sådant som välgörenhet och godhet.Givetvis berördes frågan om hur vi beter oss 

mot tiggarna och vad det får för konsekvenser, för tiggarna men också för oss själva. Flera av 

deltagarna menade att det sannolikt är bättre att ge pengar till ideella organisationer, men för 

att motverka den egna hårdheten valde somliga ändå att lägga några slantar i tiggarnas 

pappmuggar. Det är mot bakgrund av dessa perspektiv som man bör analysera Ekots nyhet 

om att allt fler barn nu följer med sina föräldrar till Sverige. Frågan som ställs i reportaget 

gäller dessa barns skolgång. Ska de behandlas som alla andra barn som uppehåller sig här och 

därför ges rätt till utbildning? För utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) finns det i alla 

fall inga tvivel, inga nödvändiga prioriteringar, inget lidande som välfärdsstaten inte kan 

avhjälpa. Till Ekot säger han: "Vi tycker att det är viktigt att de får rätt till utbildning. 



 
 

Regeringen har som löfte att barnkonventionen ska bli svensk lag och en av de viktigaste 

principerna i barnkonventionen är alla barns rätt till utbildning. Sverige ska inte vara ett land 

som är en del i den diskriminering mot romer som förekommer, bland annat genom att de inte 

får tillgång till skola."Diskriminering av romer är ett långt, sorgligt och ännu inte avslutat 

kapitel i Europas historia. Men i just detta fall handlar det faktiskt snarare om principiella 

dilemman och praktiska problem, i alla fall för Sveriges del. Hur vill Fridolin arrangera 

skolgången? Ska barnen placeras i vanliga klasser utifrån sin ålder, trots att de inte kan 

språket, trots att deras kunskapsnivå sannolikt är mycket lägre än jämnåriga svenska barns? 

Eller ska 12-åringar sättas i årskurs ett? Tänker sig Fridolin att de östeuropeiska barnen ska gå 

tillsammans med nyanlända i speciella introduktionsklasser? Ska varje barns förutsättningar 

utredas innan de får en klass anvisad för att relativt kort därefter ändå behöva lämna Sverige 

när föräldrarna återvänder hem? Ska det rentav inrättas särskilda tiggarklasser, 

specialanpassade för elever som plötsligt försvinner och kanske, kanske inte, kommer tillbaka 

några veckor eller månader senare? Det är sådant som förblir obesvarat när en miljöpartistisk 

utbildningsminister inte kan uthärda dissonansen i en ojämlik värld och reflexmässigt börjar 

prata om diskriminering. Vi vet att fattigdom och diskriminering i länder som Rumänien 

behöver lösas på plats. Det betyder inte att vi inte bör värna anständighet och uppmuntra 

medmänsklighet här. Allt annat vore förödande för samhällsklimatet. Om det finns kommuner 

eller privata huvudmän som vill ge barnen till tiggare en meningsfull sysselsättning den tid de 

är här, så ska det givetvis inte förbjudas. Organisationer som arbetar för att ge tiggare tak över 

huvudet några nätter i veckan förtjänar all respekt. Det är bra att det finns aktörer som kan ta 

udden av det värsta lidandet, och till vilka bekymrade medborgare kan skänka pengar. Detta 

ska dock inte förväxlas med att staten ålägger kommunerna att ta fullt socialt ansvar för 

medborgare i andra EU-länder.  

 

Samma regler för alla  

DN-ledare, 24/6 2015 

 

EU-migranterna. 

Något måste göras, men det finns ingen allomfattande och snabb lösning. Så kan regeringens 

nya så kallade kraftsamling mot tiggeri sammanfattas. Talande för frågans komplexitet är att 

det krävdes hela tre statsråd för att under onsdagen presentera regeringens tre nya 

"reformområden". Det ska bli enklare att avhysa människor från privat mark, sade 



 
 

justitieminister Morgan Johansson (S). Den rumänska välfärden ska byggas upp, EU måste 

aktiveras och barn och unga ska få extra mycket hjälp på plats i Rumänien, menade barn-, 

äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S). Och kultur- och demokratiminister Alice 

Bah Kuhnke (MP) aviserade nära samarbete med olika civilsamhällesorganisationer. En 

kompott av åtgärder, således.  

 

Att det ska bli enklare att avhysa dem som skapat kåkstadsliknande bosättningar på privat 

mark är bra. Varken svenskar eller andra kan bo precis var som helst. Men det ger inte svaret 

på vad som ska hända med människorna efter en avhysning. Vart ska de ta vägen? Räcker det 

att gå över närmaste tomtgräns för att direkt kunna inleda en ny process? Vräkningar 

bekämpar inte fattigdomen utan förflyttar den bara. Därför är det rimligt att hävda att de nya 

reglerna syftar till att försvåra för EU-migranterna. Budskapet är tydligt: det kommer bli 

tuffare att vistas i Sverige framöver. Detta vågade dock ingen av de tre ministrarna erkänna 

under pressträffen.  

 

Och medan regeringen inte talar klarspråk om avsikten bakom regelförändringarna kring 

avhysningar, så sätts orimligt stort hopp till ett nytt samarbetsavtal med Rumänien - ett land 

som länge behandlat sin romska minoritet som både andra- och tredjeklassens invånare.  

 

Att frågan om tiggare både engagerar och provocerar är uppenbart. Stiftelsen Expo 

presenterade under onsdagen siffror som visar att det under de senaste arton månaderna 

inträffat minst 76 attacker mot EU-migranter i Sverige. Mörkertalet är troligtvis stort då 

många tiggare skyr kontakt med myndigheter. Flera fall kunde ha slutat i katastrof. I januari 

attackerade en mobb i Perstorp nattetid en skåpbil där rumänska tiggare låg och sov. Sten 

kastades mot bilrutorna och flera personer misshandlades. I Kista har en man vid upprepade 

tillfällen gripits för attacker mot EU-migranter. I Malmö har tältläger stuckits i brand och 

maskerade män med slagträn har gått till attack. Och så fortsätter det, i stad efter stad.  

 

Men det finns också ljuspunkter, rapporter om medmänsklighet från hela landet som skänker 

hopp om att människor i nöd inte enbart möts av våld, rasism och hårda ord.  

 

Sundsvalls Tidning rapporterade häromdagen om en företagare som skänkt sin gamla husvagn 

till en ideell samordnare för stadens tiggare. Nu bor en hel familj från den rumänska byn 

Valeaseca i den. I Skövde fick en manlig tiggare i mars extrajobb på en restaurang. I 



 
 

Mariefred hjälper romer till att sälja loppisprylar och genomför enklare trädgårdssysslor och 

städtjänster åt ortsborna. Och förra december skrev Tidningen Härjedalen om en man i 70-

årsåldern som öppnade sitt hem i Sveg för fem tiggare från Bulgarien som låg och frös i sin 

minibuss. Han hade ju ett hus med två våningar helt för sig själv.  

 

Det är en typ av medmänsklighet som inga offentligt finansierade insatser kan matcha. 

Helhetslösningar? Knappast. Stor betydelse för de enskilda? Absolut.  

 

Under regeringens presskonferens var Morgan Johansson noga med att försöka skilja på 

organiserat tiggeri i form av familjer som reser tillsammans och situationer där människor 

utnyttjas. Justitieministern kunde dock inte svara på hur stor omfattningen av det senare 

problemet är. Det är uppenbarligen viktigare att verka handlingskraftig än att göra rätt sak av 

rätt anledning.  

 

Att regeringen på några punkter vill skärpa reglerna är bra. Samtidigt är det precis som 

Morgan Johansson betonade, viktigt att inte glömma bort att tiggarna har samma rättigheter 

och skyldigheter som alla andra. Avhysningar ska göras med värdighet. Ordningsregler ska 

följas av myndigheterna men även av EU-migranterna själva.  

 

Sverige kan inte lösa de problem som Rumänien så länge vägrat ta ansvar för. Vi kan dock 

vara tydliga med vilka regler som ska gälla här.  

 

Rätt att hjälpa hjälparna  

Erik Helmerson, 12/9 2015 

 

Som så många andra debatter i vår inflammerade tid har diskussionen om EU-migranter blivit 

starkt polariserad. Den som anser att man ska ge pengar i tiggarnas utsträckta händer stämplas 

som idealist vars naivitet blir utnyttjad av kriminella gäng.  

Den som inte vill ge, eller i stället skänker pengarna till organisationer som kan hjälpa på 

plats, anklagas för cynism, förakt eller ännu värre.  

 



 
 

Därför var det välgörande att ta del av fredagens DN Debatt-text av statsrådet Åsa Regnér och 

Martin Valfridsson, samordnare för arbetet med EU-migranter. Där slogs fast att det kan 

finnas många goda skäl för att välja att skänka till organisationer i stället för direkt på gatan.  

 

På sikt är det inte bra för någon att människor reser för att tigga i andra länder. Genom att ge 

pengar i handen ger man fortsatta incitament att tigga. Det bidrar till att skapa fler tiggare, fler 

sönderslagna familjer.  

 

Det kan också locka människor till ett osäkert liv i främmande land, där de angrips av både 

främlingsfientlig lokalbefolkning och konkurrerande landsmän. Många av de bosättningar 

som slagits upp är varken lagliga, säkra eller människovärdiga. Vi kan inte ha särlagstiftning 

för EU-migranter.  

 

Å ena sidan måste man tillåta sig att se lite krasst även på den starkt emotionella fråga som 

tiggeri är. Var ger mina pengar bäst effekt? Här skriver artikelförfattarna uttryckligen: "De 

pengar som svenska folket vill avvara gör bäst nytta hos dessa organisationer", alltså sådana 

som arbetar med de utsatta minoriteterna på plats.  

 

Det är en helt rimlig uppfattning. Förhållandena i länder som Rumänien och Bulgarien måste 

förbättras, fördomarna bekämpas. Det är det enda sättet attkomma tillrätta med den fattigdom 

som skapar EU-migrationen.  

 

Begreppet " hjälpa på plats" har solkats av att SD använder det som universallösning på all 

världens flyktingproblem. Men missbruket betyder inteatt det alltid är fel att göra just det.  

 

Å andra sidan: "det är var och ens beslut hur man vill stödja", skriver författarna också. Det är 

en viktig poäng. I det mänskliga mötet sker något som varken lagstiftare eller moralfilosofer 

kan styra. Ingen ska behöva fördömas - eller lagföras, vilket några rekommenderat - för att 

han eller hon väljer att hjälpa en medmänniska.  

 

I Mariefred har, som DN tidigare berättat, tiggare dessutom erbjudits avlönat arbete. Jobb 

med låga trösklar i stället för bidrag - se där en formel för integration som borde prövas även 

 

Rätt att riva lägret  



 
 

DN-ledare, 2/11 2015 

 

På söndagen gick tidsfristen ut för de mellan 100 och 200 EU-migranter som skapat en 

bosättning på Sorgenfri i Malmö. När detta skrivs är det oklart exakt när lägret skulle rivas. 

Men det är riktigt att göra det. 

Den sanitära situationen var ohållbar. Brandrisken bedömdes som mycket stor. Förutom skräp 

och avföring kring lägret finns också miljögifter i marken som måste saneras. Det är ingen 

människovärdig boplats.  

 

I helgen gästades "Ekots lördagsintervju" av Martin Valfridsson, regeringens samordnare för 

arbetet med utsatta EU-medborgare. Han förklarade på ett högst rimligt vis de viktigaste 

skälen till varför lägret inte kan tillåtas stå kvar.  

 

Vi måste ha nolltolerans mot att bosätta sig på annans mark. Sverige kan inte ha en lag för 

utsatta människor och en annan för icke utsatta och där ta större hänsyn till utlänningar än 

svenskar.  

 

Framför allt kan vi inte undanta vissa grupper eller individer från lagen. Det öppnar för farligt 

godtycke - vad händer till exempel när två polischefer gör helt olika bedömningar? Det 

offentliga Sverige har heller ingen möjlighet att ta ansvar för alla andra länders utsatta 

medborgare. I synnerhet inte i dag när allt fler offentliga resurser går åt till att bemöta den 

stora flyktingströmmen från Syrien, Irak, Afghanistan och Somalia.  

 

Det anses förkastligt att "ställa grupper mot varandra". Men det är just vad politik i praktiken 

innebär - fördelning av begränsade resurser.  

 

Romerna är en av de mest förtryckta grupperna i samhället i dag, i Sverige såväl som i 

Rumänien. Antiziganismen frodas i breda folklager.  

 

Men alla beslut som får negativa effekter på romer är inte antiziganism. Ingen har rätt att utan 

tillstånd bosätta sig på mark som han eller hon inte äger. Det gäller alla.  

 

Däremot har berörda instanser ett stort ansvar för att eventuella avhysningar sker på ett så 

värdigt sätt som möjligt. Så har Malmö stad också erbjudit alternativ till de boende på 



 
 

Sorgenfri - ett 50-tal tillfälliga sovplatser och biljetter tillbaka till hemländerna. Mycket mer 

kan man inte begära av svenska myndigheter.  

 

Den som motsätter sig avhysningen i Sorgenfri gör det för de boendes skull. Men det är långt 

ifrån säkert att det på sikt är i tiggarnas intresse att underlätta deras vistelse i Sverige.  

 

Vi bör nog över huvud taget oftare ställa oss frågan om ifall det vi gör, som på papperet kan 

framstå som godhjärtat och hjälpsamt, verkligen ger positiva effekter för tiggarnas situation.  

 

Argumenten är välkända. Flera av dem upprepades av Valfridsson i lördagsintervjun.  

 

Tiggeri riskerar att permanenta utanförskap. Många tiggare har sina barn med sig. Barnen 

rycks upp från sin egen miljö, och de ser sina föräldrar tigga i stället för att arbeta. Dessutom 

riskerar de att missa egen skolgång. Allt sammantaget ökar risken att tiggeriet förs vidare till 

nästa generation.  

 

Att ge pengar i tiggarnas muggar är - enligt flera biståndsorganisationer även om meningarna 

går isär - ett sämre alternativ än att skänka till organisationer som arbetar för EU-migranterna 

här och/eller i hemländerna. Där kan bidragen ge effekt på längre sikt, till exempel genom att 

stärka institutioner för utbildning och självförsörjning. På svenska gator lindrar bidragen för 

stunden men ger samtidigt incitament att fortsätta tigga.  

 

Så hur ska de fattiga EU-migranternas livssituation bli bättre? Var ska de bo, de som avvisas 

från Sorgenfri? Det första svaret är att staden borde ha agerat tidigare. Kåkstaden borde aldrig 

ha fått växa upp. Den kan i sig bidra till ett permanentande av tiggeriet.  

 

Ett andra svar måste vara att problemet inte kan lösas av Malmö och Sverige. EU-migranterna 

är inga statslösa flyktingar, de har hemländer som måste förväntas ta hand om sin befolkning.  

 

I Rumänien har situationen för romer och andra fattiga grupper sakta förbättrats, bland annat 

tack vare stora internationella insatser och en ökad inrikes lyhördhet. Nu måste landet, liksom 

Bulgarien, som EU-nation bli ännu bättre på att ta hand om sitt eget folk på ett värdigt sätt.  

 



 
 

Sverige kan även i fortsättningen göra stor skillnad i kampen mot antiziganismen och för 

utsatta EU-medborgares situation. De viktiga resultaten i det arbetet uppnås på plats. 

Utvecklingen går trots allt åt rätt håll även i EU-migranternas hemländer, även om den går 

ryckigt och alldeles för långsamt.  

 

Effektivare med stöd på plats än pengar i en pappmugg  

Rickard Klerfors, 17/10 2015 

 

Utsatta EU-migranter. 

Helhetsperspektiv krävs. Vår biståndsorganisation kan med projekt i Rumänien ge stor 

utväxling på skänkta pengar. Att ge pengar i Sverige gagnar en del familjer, för andra riskerar 

det att leda till social katastrof. Vi måste bryta de strukturer som håller  den romska 

minoriteten i beroendeställning, skriver Rickard Klerfors, Hjärta till hjärta.  

Tiggeriet i Sverige kan och bör upphöra men inte genom förbud eller andra tvångsåtgärder. 

Lösningen på den nya utsattheten för EU-medborgare finns framför allt i dessas hemländer. 

Precis som fattigdomsmigrationen upphörde från Sverige när vi fick ökat välstånd kommer 

den att göra det från bland annat Rumänien och Bulgarien, förutsatt att de grupper som nu i 

desperation migrerar, kan finna försörjning hemma. Insatserna för att förändra situationen i 

fattigdomsmigranternas hemländer behöver förstärkas. Jag vet att det går att förändra 

förhållandena. I och med att vår organisation i Rumänien samverkat med kommuner 

ochorganisationer i olika projekt med extern finansiering från bland annat EU, blir i dessa 

projekt, varje krona som vi satsar betydligt mer värd för insatserna på plats.  

 

I en kommun i Rumänien har vi, under ett års tid, bidragit till att 115 familjer har fått 

äganderätt till sina bostäder, att i princip alla barn som inte börjat i skolan eller som hoppat av 

den i förtid har fått komma in i eller tillbaka till skolan. Dessutom har man erbjudit alla vuxna 

upp till 65 års ålder att lära sig läsa, skriva och räkna.  

 

Vi står i startgroparna för ett projekt som kommer att främja den ekonomiska utvecklingen. 

De lokala grönsaksproducenterna kommer att få stöd för att starta en förening. Genom 

samarbete kring inköp och en organiserad avsättning för produkterna kan varje producent 

fortsätta att vara sin egen men får samtidigt del av fördelarna av att samarbeta.  

 



 
 

Rumänien är nettoimportör av livsmedel. Det är inte klokt, i ett land med enorma arealer med 

bördig jordbruksmark och ett klimat som är lämpat för odling. Vi har även bidragit till starten 

av ett socialt företag som har sex personer permanent anställda och vid toppar anställer man 

ytterligare ett tjugotal personer.  

 

Alla dessa projekt, kommer när de är genomförda, ha kostat organisationen jag arbetar för, 

Hjärta till Hjärta, 300 000 kr men värdet av insatserna blir drygt 8 000 000 kr. Varje svensk 

krona blir därmed värd 27 kronor. Vi har lånat ut pengar räntefritt till kommunen eftersom de 

inte hade medel att ligga ute med. I de flesta av den här typen av projekt, med extern 

finansiering bland annat från EU, måste man ligga ute med pengar för att sedan i efterskott få 

tillbaka dem. I ett av projekten har vi beslutat att stå för egeninsatsen som ligger på 10 

procent. Utan våra insatser riskerade projekten att inte kunna genomföras eller bli enbart 

delvis förverkligade.  

 

Projekten sker i den vita delen av ekonomin vilket innebär att de som arbetar betalar skatt och 

inkluderas i det sociala välfärdssystemet med bland annat sjukförsäkring och intjänande av 

pension.  

 

Många av de insatser som gjorts för fattigdomsbekämpning och inkludering av den romska 

minoriteten i Rumänien har dessvärre fått mycket marginella effekter. Reglerna för projekten, 

finansierade bland annat av EU, är många gånger inteanpassade till förhållandena eller 

målgruppens förutsättningar och möjligheter. I ett lokalsamhälle behövs en lösningsorienterad 

problembeskrivning. Innan olika insatser genomförs behöver man ha en tydlig bild över hur 

problematiken ser ut, men man måste också identifiera vilka potentiella lösningar som finns. 

Vad finns det för resurser lokalt? Vilka erfarenheter och kunskaper finns hos målgruppen? Jag 

kan inte hålla med om att det skulle vara effektivare att skänka några kronor i en pappmugg 

än att kanalisera dem till samhällsomdaning. Tidvis har det i vår svenska debatt hävdats att 

det mest effektiva biståndet är det som ges direkt till mottagarna och att remitterade pengar 

från rumänska medborgare som gästarbetar eller tigger i andra delar av Europa ger  barnen 

möjlighet att gå i skolan, förbättringar av bostäderna mm. Det stämmer för en del av 

familjerna i fråga men i andra fall leder mellangenerationens frånvaro till sociala katastrofer.  

 

Det är av största vikt att se tiggeriet i ett helhetsperspektiv. Det finns negativa effekter av 

fenomenet. Nyligen såg jag, i Rumänien, ett exempel som var fruktansvärt. Fyra syskon varav 



 
 

det äldsta var 12 år hade lämnats ensamma av föräldrarna som rest till Sverige. Ingen granne 

eller släkting tog hand om syskonen. Barnen svalt och borgmästaren anmälde fallet till länets 

barnavårdsnämnd. Barnen blev snabbt omhändertagna och fick plats på ett barnhem. Efter det 

har man lyckats finna en familjehemsplacering för syskonen. Den biologiska mamman är nu 

tillbaka i Rumänien och försöker återfå vårdnaden för barnen.  

 

Vi bör ge akt på att hur vi agerar i Sverige får konsekvenser i Rumänien. Jag hoppas att ingen 

vill se en ökning av liknande fall som det jag beskrivit ovan. Jag anser att det är upp till var 

och en att agera på det sätt man finner lämpligt. Det är inte fel att ge några slantar i en 

pappmugg till en vädjande medmänniska eller att bidra till organisationernas insatser på plats 

i hemländerna - eller att göra bådadera. Min jämförelse handlar om vilka effekter de olika 

typerna av hjälp kan leda till.  

 

Det förekommer också olika grader av utnyttjande av personer som tigger i Sverige. Hitintills 

verkar dessa fall, tack och lov, ha varit undantag. De fattiga i Rumänien, många av dem från 

den romska minoriteten, behöver komma ut ur de strukturer som kvarhåller dem i 

utanförskap, fattigdom, misär och i en underdånig beroendeställning.  

 

Jag anser att vi ska agera med värdighet gentemot alla som kommer till vårt land - genom 

härbärgen, soppluncher, duschmöjligheter och så vidare - men detta löser inte den 

grundläggande problematiken. Hatbrott och övergrepp mot migranterna i Sverige är helt 

oacceptabla och vårt samhälle borde agera kraftfullt emot dessa. Men värdighet här handlar 

också om att svensk lagstiftning ska respekteras. Det är orimligt att vi som samhälle fortsätter 

se en utveckling av parallella världar - ett välfärdsland med kåkstäder och skriande utsatthet.  

 

Vi behöver också inse att dimensionerna på problematiken i hemländerna är enorma. 25 

procent av Rumäniens invånare lever under landets fattigdomsgräns. Det innebär att landet 

har cirka 5 miljoner invånare som i dag lever i fattigdom. Idag är det kanske 5 000 migranter, 

främst från Rumänien och Bulgarien, som befinner sig i Sverige.  

 

Låt oss ta ett modigt beslut. Låt oss bli en generation av européer som står upp för de 

grundläggande värderingarna om Frihet, Jämlikhet och Broderskap. Låt oss en gång för alla 

göra upp med fientlighet, rädsla, hat och rasism. Låt oss bryta de strukturer som kvarhåller 



 
 

den romska minoriteten i en underdånig beroendeställning. Alternativet är katastrofalt och kan 

innebära demokratins och rättsstatens undergång.  

 

Sverige kan bättre, Rumänien kan bättre, Europa kan bättre! "Jag anser att vi ska agera med 

värdighet gentemot alla som kommer till vårt land - genom härbärgen, soppluncher, 

duschmöjligheter och så vidare - men detta löser inte den grundläggande problematiken." 

 

Låt Rumänien betala notan  

Lotta Edholm och Erik Scheller, 21/1 2014 

 

Rättvisare fördelning. På sikt måste Rumänien och andra bära bördan av sina medborgares 

socialtjänstkostnader i Sverige. Samtidigt måste den fria rörligheten värnas.  

Stockholm består nu inte längre av innerstaden och förorten utan av innerstaden, förorten och 

kåkstäderna. Kylan bakom väggar av plastpåsar, smält snö i stället för rinnande vattenoch 

plastdunkar för avfallet verkar som ett outhärdligt liv för alla oss med tak över huvudet och 

varmt vatten i våra kranar. Ännu mer vänder det sig i oss som medmänniskor när vi förstår att 

dessa svenska kåkstäder är något människor i Europa flyr till och inte ifrån. 

 

Tiggeri har alltid varit en del av Stockholm men aldrig sedan 1920-talets depression har 

omfattningen varit så stor som i dag. Det är en gatubild ingen av oss vill ha. Det tär, om än 

oändligt mycket mindre, också i oss som bevittnar en medmänniskas måttlösa fattigdom.  

 

De människor vi ser är i nio fall av tio romska rumäner. De har kommit hit, inte som offer för 

människohandel, utan av fri vilja. Men den fattigdom och den diskriminering som drabbar 

dem i Rumänien gör att de sällan har haft något annat val än att lämna sitt hemland. De flyttar 

i några månader från en olidlighet till en annan. Vi som samhälle kan knappast vända bort 

blicken från detta. Viljan att agera kommer ur vanlig anständighet.  

 

Strategierna för att hantera detta ser olika ut. Vissa politiker på båda sidor av blockgränsen 

anser att lösningen är att förbjudatiggeri. Det är en djupt olycklig hållning. Människor utan 

 



 
 

några tillgångar måste kunna be sina medmänniskor om mat för dagen. Sverigedemokraterna 

vill gå än längre och stänga gränserna. De vill ta bort den fria rörligheten - grundstommen i 

det europeiska samarbetet. Detta är lika fel. 

 

Samtidigt räcker det inte för oss som tror på det europeiska samarbetet att bara se detta som 

en del av den fria rörlighetenoch avfärda frågan. Dels för att anständigheten säger åt oss att 

handla, och dels därför att acceptansen för rörligheten i förlängningen hotas om den gatubild 

som vi i dag ser i Stockholm förblir. Även som vänner av friare rörlighet förstår vi att man 

som medborgare vill agera för att slippa se fattigdom varje gång man passerar en 

tunnelbanenedgång eller större gathörn. Det liberala svaret måste bli något annat än att vända 

bort blicken och låtsas som ingenting. Våra förslag är följande. 

 

● För det första: Rumänien och andra måste på sikt bära bördan för sina medborgares 

socialtjänstkostnader i Sverige. Det ärinte märkligare än att våra landsting, inte Tyskland, 

betalar vården för en svensk patient i Berlin. Rumänien, inte Sverige ochaldrig den enskilda 

som tigger, ska betala räkningen för att landets socialpolitik på hemmaplan fullständigt 

havererat. 

 

Stockholms stad är med och finansierar projekt som Vinternatt och Crossroads, som ger 

hemlösa EU-medborgare tak över huvudet och mat för dagen. Vi betalar i vissa fall hemresor 

för personer som inte kan försörja sig själva. Det här är människor som inte har rätt till 

försörjningsstöd i Sverige, men som vi hjälper på andra sätt eftersom deras hemland inte gett 

dem möjligheten till ett drägligt liv. Det är dags att notan hamnar där den hör hemma.  

 

● För det andra: Värna den fria rörlighe ten. Alla unionsmedborgare ska fortfarande kunna 

resa runt i unionen tre månader utan säkrad försörjning. Att fritt förflytta sig i Europa är en 

rätt vi inte ska ge upp. 

 

● För det tredje: Sverige och Stockholm ska fullt ut ta sitt sociala ansvar. Vi ska lindra nöd 

och vi ska hjälpa alla som i vår stad lever under odrägliga förhållanden. Vi ska se oss själva 

också i dem som lider på våra gator. Vi ska aldrig vända ryggen till någon på grund av dennes 

härkomst. 

 



 
 

Någon kan invända att våra förslag innebär att det rika Sverige lämpar över bördan på fattiga 

Rumänien. Det är sant att Rumänien är ett av EU:s fattigaste länder. Ändå kan den rumänska 

regeringen göra betydligt mer för att hjälpa sin romska befolkning. De senaste sex åren har 

den rumänska regeringen bara tagit i anspråk 20 procent av tillgängliga projektmedel från 

Europeiska socialfonden. Det är oacceptabelt i ljuset av det lidande som finns.  

 

Vi ska inte förbjuda tiggeri eller stoppa den fria rörligheten. Vi ska erbjuda humana villkor till 

alla oavsett etnicitet ochursprung. Så måste svaret bli gentemot den enskilda. Men till 

Rumänien och andra måste svaret bli lika klart: Ni kommer att få betala för att ge era 

medborgare anständiga villkor. Antingen genom ett socialt skydd som i hemlandet utsträcks 

till alla eller genom att vi skickar räkningen till er.  

 

Förbud är kortsiktigt, dyrt och löser inte problemen 

Hans Svärd och Per Eriksson, 7/5 2015 

Tiggeri. 

Utanförskap förstärks. Erfarenheter från bland annat Danmark och England visar att förbud 

mot tiggeri ärett kostsamt och inefektivt sätt att hantera EU-migranternas situation. Dessutom 

kan det bidra till stigmatiseringen av romer, och göra EU mer orättvist, skriver Hans Swärd 

och Per Eriksson, professorer vid Lunds universitet.  

Från många håll kommer nu inlägg som pläderar för någon form av förbud mot tiggeri. 

Tomas Tobé (M) och Beatrice Ask (M) föreslår på DN Debatt (30/4) bland annat att 

organiserat tiggeri ska förbjudas. I Sydsvenskan skriver kommunstyrelsens ordförande i 

Landskrona, Torkild Strandberg (FP), att det nu finns skäl att överväga ett tiggeriförbud i 

Sverige,och i Expressen skriver fem moderata riksdagsledamöter den 15 april att "förbud mot 

tiggeri kan vara en väg framåt. Inte minst skickar det en signal till hemländerna att tiggeri inte 

är tillåtet i Sverige". Vi menar att förbudslinjen inteär en lösning på problemen. I stället 

riskerar vi att försämra situationen för de fattiga EU-medborgare som tigger. Det finns 

åtminstone fem problem med ett tiggeriförbud.  

 

1 Problemen sopas under mattan. Inlägget i Expressen hänvisar till Storbritannien och 

Danmark "som har infört förbud mot tiggeri och detta har resulterat i att ytterst få tiggare 

finns kvar i dessa länder". Danmark är det enda land i Norden som har infört ett nationellt 



 
 

förbud mot tiggeri enligt Strafflagens paragraf 191. En person som trots varning från polisen 

tigger kan dömas till fängelse i sex månader. Eftersom det är brottsligt att tigga är det inte 

tillåtet för ideella organisationer som får offentliga bidrag att ge till exempel härbärge åt 

hemlösa utan danskt personnummer. Flera hjälporganisationer har krävt en lagändring. Men 

den grundläggande frågan är om förbuden verkligen lett till att Danmark har blivit av med 

sina fattiga EU-medborgare. I en nyligen utkommen rapport från Institut for menneske 

rettigheder finns i Danmark mellan 200 och300 utländska hemlösa som sover i parker i 

Köpenhamn. Samma rapport visar att det avkunnats 49 fällande domar för tiggeri under åren 

2008-2012 ochunder samma tid skedde 185 ingrepp mot tiggare utan att det ledde till 

domstolsbeslut. Antalet fattiga EU-medborgare i Köpenhamn skiljer sig intesärskilt drastiskt 

från de siffror som redovisats från övriga nordiska huvudstäder. Förbuden har knappast 

förbättrat situationen för de fattiga uteliggarna, men allmänheten konfronteras inte med dem 

på samma sätt.  

 

Liknade resultat visas från den forskning som studerat vilka konsekvenser det brittiska 

förbudet mot tiggeri fått för tiggarna i olika distrikt i London under 1990-talet. Resultaten 

visar att situationen försämrades genom att tiggarna stämplades som kriminella. Det blev 

därför svårare för dem att anpassa sig till samhället. En del av de bötfällda måste fortsätta att 

tigga för att tjäna ihop pengar till böterna och de fick därför svårt att lämna livet på gatan. I 

USA har forskare visat att tiggeriet vid förbud flyttats från de centrala delarna av städerna till 

förorterna där det inte finns samma polisövervakning. Inte heller andra åtgärder som till 

exempel Frankrikes strategi med att deportera stora grupper till Rumänien och Bulgarien 

mellan juli och september 2010 i samband med att man rev de tillfälliga bosättningarna, tycks 

ha lett till några påtagliga effekter. Antingen kom de fattiga EU-medborgarna tillbaka eller så 

fylldes deras platser på gatan av andra personer från dessa länder.  

 

2 Förbud mot tiggeri är varken en kostnadseffektiv eller långsiktig lösning. Studier av 1990-

talets förbud mot tiggeri, lösdriveri och uteliggande visar att förbud varken är en 

kostnadseffektiv eller långsiktig lösning. Det är dyrt att övervaka människor som tigger och 

rättsprocesserna är dyra och ger ofta inteavsedda resultat. Ofta är redan befintliga lagar 

tillräckliga. I stället för att lägga stora summor på polisiära insatser och rättsliga processer 

skulle pengarna kunna användas mer effektivt för insatser för att bekämpa fattigdom. 

Dessutom riskerar lokala och nationella förbud att man att bollar runt problemet mellan olika 



 
 

länder, i stället för att vi i Europa tar ett gemensamt ansvar. Partiella förbud som att förbjuda 

en viss typ av tiggeri, som till exempel organiserat tiggeri, leder ofta till svåra avgränsningar 

och tolkningsproblem ochleder lätt till ytterligare lagskärpningar. Var går till exempel gränsen 

om en familj, en släkt eller om en hel by organiserar sig?  

 

3 Ett förbud kan i praktiken uppfattas som en förstärkning av den etniska diskrimineringen 

mot romer. Den finska professorn Virpi Mäkinen argumenterar för att ett tiggeriförbud lätt 

skulle förstärka den etniska diskrimineringen mot romer eftersom tiggeriet inom EU har 

kommit att ses som en romsk fråga under 2000-talet, även om också grupper tigger. Många 

romer i Rumänien ärrädda för att registrera sig, vilket gör att de går miste om grundläggande 

rättigheter och sociala förmåner. Det har att göra med att tidigare deporteringaroch 

godtyckliga arresteringar och att dödandet av romer i koncentrationslägren under andra 

världskriget lever kvar i det kollektiva minnet. I  praktiken skulle ett förbud kunna uppfattas 

som en ytterligare diskriminering av en redan diskriminerad grupp och försämra deras 

situation.  

 

4 Ett förbud är orättvist mot de fattigaste EU-medborgarna. Europeiska kriminologer har 

argumenterat för att det är orättvist att kriminalisera fattigaoch utsatta grupper, eftersom det i 

praktiken blir fattigdomen som kriminaliseras och man inskränker den fria rörligheten inom 

EU för de fattigaste.  

 

5 Förbud kan leda till att samhället blir mer intolerant. Det finns en uppenbar risk för att en 

kriminalisering leder till att samhället blir mer intolerant överlag mot grupper som av 

majoritetssamhället betraktas som avvikande eftersom det blir lätt att även i andra lägen ta till 

detta medel för att lösa sociala problem. Det kan i sin tur kan bli ett framtida hot mot 

medborgerliga rättigheter. Att införa den här typen av lagar kan knappast vara någon lösning 

för det framtida Europa.  

 

Det finns bara en framkomlig väg. För att komma tillrätta med EU-medborgare som tigger 

krävs en politisk diskurs om de fattigas rättigheter inom EU som går tvärs igenom nationella 

gränser och som vare sig är baserad på krav på olika förbud eller enbart baserat på 

paternalistiska kortsiktiga åtgärder. Det krävs ett försvar för grundläggande politiska, civila 



 
 

och sociala rättigheter för alla. Det gäller rätten till arbete, rätten till sjukvård, rätten till 

utbildning, rätten till socialförsäkringar och social trygghet. De som sover i det offentliga 

rummetoch bor i kåkstäder som blir brända eller rivna av bulldozrar eller blir ivägkörda till 

andra länder eller städer mister sin handlingsförmåga och kan inte röra sig fritt. Har vi inte 

system som tillräckligt kan skydda dem mot övergrepp, trakasserier och förnedrande 

stereotyper gör vi dem ännu mer skyddslösa. Förbud riskerar att förstärka ett utanförskap och 

gynna dem som vill profitera på nöden. Låt oss i stället behandla dem värdigt här och verka 

för förändring där de kommer ifrån.  

 

"Har vi inte system som tillräckligt kan skydda dem mot övergrepp, trakasserieroch 

förnedrande stereotyper gör vi dem ännu mer skyddslösa. Förbud riskerar att förstärka ett 

utanförskap och gynna dem som vill profitera på nöden."  

 

professor vid Lunds universitet och rektor för universitetet 2009-2014 samt generaldirektör 

för Vinnova 2001-2008.  

 

professor vid Lunds universitet i socialt arbete som forskat om fattigdom, hemlöshet och 

sociala problem. 

EU-migranter i Stockholm. "Det krävs ett försvar för grundläggande politiska, civila och 

sociala rättigheter för alla", skriver debattörerna.  

 

Vi föreslår att organiserande av tiggeri ska kriminaliseras 

Tomas Tobé och Beatrice Ask, 30/4 2015 

 

EU-migranter i Sverige. 

Ändra flera lagar. Vi vill att organiserande av tiggeriförbjuds. Kommunerna bör få anställa 

personal för attupprätthålla ordningen, och se till att illegala boplatser inte permanentas. 

Dessutom bör reglerna för Kronofogden förenklas. Lagarna för hur man får bo måste gälla för 

alla, skriver Tomas Tobé (M) och Beatrice Ask (M).  

De senaste åren har det blivit allt vanligare med människor från EU-länder, i synnerhet 

Rumänien och Bulgarien, som tigger runtom i Sverige. Det är en beklaglig och oroväckande 

utveckling som ofta innebär svåra förhållanden för de människor som det handlar om. Skälen 



 
 

till attmånga söker sig till Sverige varierar, men för de flesta handlar det om utsatthet och svår 

fattigdom. Grundproblemen finns i hemländerna där diskriminering är vanligt förekommande. 

Lösningen på problemen är dock inte att stå passiva inför ett ökat tiggeri på Sveriges gator. 

Tvärtom riskerar det att låsa fast människor i utanförskap.  

 

Det finns inga bekräftade siffror på hur många människor från EU-området som kommer till 

Sverige i syfte att tigga, men uppskattningar säger att det kan handla om 4 000-6 000 

personer. Antalet har ökat och förväntas öka än mer framöver.  

 

Många av dessa EU-migranter bor under ovärdiga levnadsförhållanden på gatan, i läger eller i 

det som närmast kan beskrivas som kåkstäder. Bosättningarna, som ofta är olagliga, medför 

sanitära olägenheter och nedskräpning. Utvecklingen innebär många gånger oacceptabla 

boendemiljöer med risker för de enskilda i form av miljö- och hälsoproblem. Det är en 

ohållbar utveckling. Vår uppfattning är att något måste göras för att komma tillrätta med 

problemen.  

 

Den fria rörligheten är en grundpelare inom EU-samarbetet och främjar både tillväxt och 

sysselsättning. De flesta som reser mellan EU-länder gör det för attsemestra eller arbeta. Men 

den fria rörligheten är inte ovillkorlig och får redan i dag begränsas till exempel med hänsyn 

till allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Alla måste dessutom följa den lagstiftning som finns i 

respektive medlemsland.  

 

I maj 2014 presenterades en rapport från Länsstyrelsen i Stockholm som innehöll en nationell 

kartläggning där man inhämtat information från bland andra polismyndigheter, kommuner 

och frivilligorganisationer. I rapporten uppskattade man att 300-500 personer kan ha utnyttjats 

för tiggeri under 2013. Det är viktigt med fler och uppdaterade kartläggningar för att bättre i 

detalj klargöra hur situationen ser ut i dag, men antalet tiggare och den omfattande 

utbredningen i landet tyder på att det ofta bygger på en organiserad och strukturerad 

verksamhet. Moderaterna vill inte förbjuda enskilda människor atttigga, men vi kan heller inte 

acceptera ett omfattande och organiserat tiggeri i hela landet. Därför kommer vi inför 

Moderaternas partistämma i höst föreslåatt organiserande av tiggeri ska kriminaliseras.  

 



 
 

Kommunerna ställs också inför en rad frågor mot bakgrund av utvecklingen. På lokal nivå har 

socialtjänsten ett ansvar för att avvärja de mest akuta behoven. Många kommuner erbjuder 

bland annat platser för nattvila, akut mat och logi efter  nödprövning, akuta hemresor samt 

tillgång till öppna dagverksamheter.  

 

Svenska kommuner måste ges verktyg att kunna möta utmaningarna på gator, torg och i 

parker. Det finns redan i dag regler för hur man får bo, både på kommunal och privat mark. 

Dessa lagar måste gälla för alla. Svårigheterna ligger i tolkningar av reglerna och brister när 

det gäller möjligheterna till avhysning av illegala bosättningar. Detta måste förtydligas. 

Dessutom vill vi attOrdningslagen ses över, bland annat vad gäller regler för 

penninginsamling och hur den ska tillämpas i landets kommuner för att man lokalt ska kunna 

agera enligt regelverket.  

 

Landets kommuner måste få bättre möjligheter att kunna säkerställa attillegala boplatser inte 

uppkommer eller permanentas. Därför vill vi bland annat göra det möjligt att låta 

kommunerna anställa personal som upprätthåller ordningsföreskrifterna. I dag är det bara 

polisen som har den befogenheten. Bakgrunden är att insatserna är mycket resurskrävande, 

vilket inte bara gäller polisen, utan också sociala myndigheter och Kronofogdemyndigheten 

som kopplas in.  

 

Utöver översynen av regelverket för kommunerna vill vi även att regelverket för bosättningar 

på privat mark och avhysning ses över. Många markägare känner oro och frustration då det är 

markägarens sak att själv hantera ett avlägsnandeav en grupp personer som olovligen bosatt 

sig på en fastighet, ofta med stora kostnader som följd. Vi vill att reglerna för så kallad 

särskild handräckning hos Kronofogdemyndigheten förenklas och ses över, eftersom de i dag 

är administrativt betungande.  

 

En nationell samordnare har fått i uppdrag att stödja det arbete som utförs avmyndigheter, 

kommuner och landsting och organisationer som möter utsatta EU-medborgare som vistas 

tillfälligt i Sverige. Det är bra. Regeringen bör dock agera skyndsamt.  

 



 
 

Utöver att hantera lokala problem och frågor i Sverige krävs att regeringen tar initiativ på EU-

nivå.  

 

Sverige måste nu agera och sätta press på andra medlemsstater. Situationen vad gäller hälsa, 

bostäder, utbildning och arbete måste förbättras i de av EU:s medlemsstater det handlar om. 

Länder som Rumänien och Bulgarien måste vidta kraftfulla åtgärder för att minska de sociala 

problem och den utsatthet som ligger till grund för att deras medborgare söker sig till andra 

EU-länder. Ansvaret för detta ligger på de lokala och nationella myndigheterna, men såväl 

Sverige som andra EU-länder kommer att behöva bistå och ta ansvar i det arbetet framöver.  

 

För att bryta utanförskapet hos de människor det handlar om måste de få möjlighet till 

utbildning och hållbar försörjning för sig själva och sina familjer. Vivill ställa skarpare krav 

på de EU-medlemsstater vars medborgare inte ser någon bättre lösning än att tigga på gatorna 

långt hemifrån och vi kommer aldrig att acceptera att utsatta människor utnyttjas.  

 

"Länder som Rumänien och Bulgarien måste vidta kraftfulla åtgärder för attminska de sociala 

problem och den utsatthet som ligger till grund för att deras medborgare söker sig till andra 

EU-länder. " 

Moderaterna vill göra det lättare för kommunerna att upprätthålla ordningen och säkerställa 

att illegala boplatser uppkommer. Flera av förslagen har tidigare presenterats av M i 

Stockholms stad, där oppositionsrådet Anna König Jerlmyr (M) i februari visade på 

problemen med nedskräpning. 

 

Behövande som finns mitt ibland oss  

Johanne Hildebrandt, 3/5 2014 

 

Jag ger av princip alltid pengar till tiggare. Genom åren har jag besökt länder där utfattiga 

människor öppnat sina hem och erbjudit mig av det lilla de haft, om det så bara varit lite kokt 

ris. Att värna om mig, en främling, var en hederssak för dem.  

Att återgälda denna generositet och ge till de utfattiga människor som tigger på gatorna i 

Sverige känns därför som en självklarhet.  



 
 

 

Dessvärre verkar Umeås kommunalråd Lennart Holmlund (S) ha en helt annan syn på saken. 

Han må ha bett om ursäkt för sitt bloggande om att tiggare har suttit med käpp och skakat och 

sett ut att se riktigt dåligt, men sedan setts springa och snatta oxfilé. Likväl är det förkastligt 

att ett kommunalråd går ut med obekräftade påståenden och spär på rasistiska rykten. Tyvärr 

är han inte ensam om att låta som ett eko från 40-talet då "tattarplågan" ansågs vara ett 

nationellt problem eftersom deras påstådda arbetsovillighet gjorde att de hade sig själva att 

skylla för sin fattigdom. Det tog inte lång tid efter att den första tiggaren från Rumänien synts 

på Stockholms gator förrän ryktet om att de arbetade för ligor upprepats så många gånger att 

det förvandlats till en etablerad sanning. Den som skänkte pengar understödde dessa påstådda 

ligor och därför var det bättre att låta bli, annars blev de bara fler. En bekväm ursäkt för att 

slippa, ungefär som om tiggarna vore lata, kriminella skadedjur istället för vanliga människor 

i djup fattigdom som kämpar för att försörja sin familj.Sant är att den rumänska regeringen 

borde ta hand om sina egna medborgare och det är skandalöst att de inte tagit ut de EU-pengar 

som de facto finns för att förbättra romernas situation. Det är även lätt att förstå EU-minister 

Birgitta Ohlssons vrede när det gäller den rumänska regeringens ovilja att bistå romerna som i 

hemlandet lever i en djup fattigdom. Hjälpen måste komma från politiskt håll och förbättra 

alla romers situation. Men sådana insatser tar tid, och tiggarna behöver pengar idag. Märkligt 

är det därför att inte välmående svenskar förmår att skänka en slant direkt till människor i 

djup nöd. Särskilt med tanke på att samma människor villigt kan ge till hjälporganisationer, 

och därmed går pengarna även till att bekosta de anställdas löner och organisationens andra 

omkostnader. Det ena utesluter verkligen inte det andra men till syvende och sist är det fråga 

om moral och medmänsklighet. Tiggarna är utfattiga och de befinner sig mitt bland oss. Lever 

man i överflöd kan man dela med sig. Svårare än så är det faktiskt inte. Johanne Hildebrandt 

är författare och ledamot i Kungliga Krigsvetenskapsakademin  

 

Tiggarna utanför mitt fönster  

Mauricio Rojas, 23/5 2015 

 

Från mitt fönster ser jag varje dag vad Moderaterna vill förbjuda: det organiserade tiggeriet. 

Tidigt på morgonen, mellan klockan 7 och 8, samlas tiggarna vid en kiosk som har några bord 

uppställda på den breda trottoaren. Det kan vara upp till 20 personer. Några cyklar, men de 

flesta går med sin packning. Någon har ett dragspel med sig. De dricker kaffe, röker och 

http://www.svd.se/av/mauricio-rojas


 
 

umgås med varandra. Dit kommer också, fast från ett annat håll, den person som samordnar 

verksamheten. Hans fru brukar också vara med och det är hon som sedan går runt på stan. De 

är bättre klädda och har ingen packning med sig. Sedan fortsätter de flesta tiggare mot 

stadskärnan, men några blir upphämtade med bil och åker i motsatt riktning.  

 

Samordnaren återkommer senare till kiosken, dit andra personer också kan komma under 

dagen. Det är män i femtioårsåldern, men också några yngre män kan vara med. De kan sitta 

vid kiosken i en eller två timmar om vädret tillåter. Mobilerna går varma. De kommer i två 

eller tre rätt skapliga bilar, som ställs upp i den intilliggande parkeringen. På kvällen, vid 18-

19 tiden, samlas tiggarna åter, snackar lite med varandra och fortsätter sedan mot sina 

boplatser. Då finns samordnaren men ofta också andra personer på plats.Ingenting av detta är 

särskilt förvånande, ty ingen kan på allvar föreställa sig att det handlar om en spontan 

verksamhet, som regleras av ett slags osynlig hand. Det är ett socialt och ekonomiskt 

komplicerat företag, där det finns hierarkier, investeringar och en fördelning av inkomsterna 

som försörjer många fler än tiggarna. Några har det bättre ställt medan andra måste stå ut med 

mycket hårda levnadsvillkor. De senare gör oss ledsna, de första upprörda.Moderaterna vill 

förbjuda denna form av tiggeri, som inte kan fungera om det inte organiseras. Att de flesta 

håller med dem hyser jag inget tvivel om, och så skulle det vara även om denna aktivitet 

skulle organiseras av en ideell förening eller om tiggarna skulle kunna leva väl av tiggeriet, ty 

det handlar om ett sätt att försörja sig som strider mot våra mest elementära moraliska 

principer - likaså mot grunderna för den samhällsmodell som vi har byggt upp. Ändå bör vi 

betänka att myntet också har en annan sida. Från tiggarnas horisont är denna verksamhet i 

nuläget bästa tänkbara alternativ. Ett förbud tar inte hänsyn till deras bästa, utan enbart till hur 

vi vill ha det i Sverige. Det är fullt legitimt, men det kan knappast dölja det faktum att ett 

förbud, med all sannolikhet, skulle göra deras svåra liv ännu svårare. Nej, det är inte något 

enkelt dilemma och samma sak gäller de flesta val som vi tvingas göra inom 

migrationsområdet. Mauricio Rojas är docent i ekonomisk historia.  

 

Pengar i muggen är kortsiktig lindring  

Maria Rankka, 20/12 2015 

 

En av de första riktigt kalla dagarna nu i vinter gick jag och en god vän förbi en ung kvinna 

som satt och tiggde i centrala Stockholm. Hon såg ut att vara tonåring och inte över 18 år. Vi 



 
 

försökte fråga om hennes ålder, men hon förstod inte. Medan min kompis köpte en kopp varm 

choklad till flickan ringde jag socialjouren, eftersom Stockholms stad inte tillåter att 

minderåriga vistas på gatorna och tigger. Beskedet jag fick var att alla socialarbetare i fält var 

på Centralen och att de inte kunde göra någonting. Efter lite dividerande så noterade de ändå 

adressen och skulle "se vad de kunde göra".  

 

" Tyvärr har jag sett flickan ett flertal gånger därefter på samma plats. Och hon är bara en av 

många så kallade EU-migranter från Rumänien och Bulgarien som i stället för att gå i skolan 

eller arbeta, passivt sitter och tigger på Stockholms gator. Situationen är ohållbar. Framför allt 

bidrar inte tiggeriet till någon lösning på de underliggande problemen. I vissa fall skapar det 

nya.Regeringens samordnare för utsatta EU-medborgare har till exempel pekat på att tiggeriet 

leder till att barn lämnas kvar i hemländerna medan föräldrarna vistas i Sverige. Problemen är 

komplexa och det finns inga enkla lösningar, men vi måste göra något annorlunda för att bryta 

utvecklingen.Lika tveksam som jag är till ett lagstadgat tiggeriförbud, lika häpen är jag att de 

regler som redan finns i den kommunala ordningsstadgan inte verkar tillämpas av polisen. 

Man kan nästan ifrågasätta om vi har likhet inför lagen. Om jag skulle flytta ut delar av mitt 

bohag på gatan och parkera mig där är jag ganska säker på att myndigheterna skulle ingripa. 

Varför görs det inte i andra fall? Vad gäller och vilka andra regler och lagar tillämpas 

selektivt i Sverige? Sedan har vi frågan om att ge eller inte ge. Pengar i muggen bidrar inte till 

att lösa grundproblemet, tvärtom, men kan givetvis innebära kortsiktig lindring. Men det finns 

också bra organisationer som exempelvis Stadsmissionen som kan bidra med den typen av 

lindring. Vad vi rimligen borde göra är att försöka förbättra situationen på plats i Rumänien 

och Bulgarien. Det krävs politiska påtryckningar på EU- och regeringsnivå, men det finns 

också flera svenska biståndsorganisationer som bedriver bra verksamhet på plats. Det kan 

handla om att ge fler tillgång till utbildning och hälsovård eller att skapa möjlighet till 

långsiktig egen försörjning, till exempel genom att bygga upp hantverksföretag. Mitt och 

många andras hjärtan blöder inför den utsatthet som vi möter på gatorna flera gånger varje 

dag. Det finns en stor vilja att hjälpa till och göra gott. Det är positivt, men frågan är om det 

inte också finns en aningslöshet i denna välvilja. Att lägga en slant i muggen känns bra, men 

leder det till något bra? "Problemen är komplexa och det finns inga enkla lösningar, men vi 

måste göra något annorlunda för att bryta utvecklingen." 

 

Rumänska staten måste ta ansvar  



 
 

Victor Emanuel Chiorean, 5/9 2014 

Det är tisdagen den 25 mars och regerings kansliet publice rar vitboken som avslöjar hundra 

års historia fylld av övergrepp och kränkningar mot romer. Integrationsminister Erik Ullenhag 

sätter i gång med ceremonin. 

Men snart inser jag att det på plats endast finns romer från Sverige.  

 

I pausen går jag ut till tiggarna utanför och förklarar att den svenska regeringen ber om ursäkt 

för sina handlingar. Några av dem vill då följa med in, och efter några minuter står fem glada 

rumänska romer utan för Norra Latin. Men de nekas inträde. Innanför väggarna fikar glada 

romer med våra ministrar, utanför svälter arga rumänska romer. Jag lämnade Rumänien som 

ung, men hann bevittna ett apart heidliknande system som pågår än i dag. På mikronivån såg 

man gatustrider där "genuina rumäner" gick till attack mot dessa "parasiter". Och ja, det var ju 

berättigat eftersom dessa "kackerlackor" inte ville arbeta, de våldtog oskyldiga, stal och 

vägrade att gå i skolan, sades det. Ingen ifrågasatte det. På makronivå handlade det om ett 

institutionaliserat folkhat. Tiden har gått, EU har expanderat och vi svenskar kommer nu i 

direkt kontakt med de rumänska romerna och jag undrar hur har det gått? Den gamla 

presidenten och liberalen Traian Basescu har anmälts av det natio nella 

antidiskrimineringsrådet (CNCD) efter att ha kallat en kvinna för "äcklig zigenare". Och 

dagligen vräks romer från sina hem i Rumä nien eftersom myndig heterna menar att dessa 

bosättningar är olagliga. Än i dag vägrar den rumänska staten ansvara över sina medborgare 

och därför finns det människor som lever i medeltida omständig heter. Den fria rörligheten 

innebär att den rumänska inrikespolitiken påverkar oss automatiskt varje gång en rumänsk 

rom tvingas bo på gatan. Sverige har ingått många samarbetsavtal med Rumä nien, men tyvärr 

har vi inte tagit i med hårdhands karna när det kommer till de rumänska tiggarnas situation. 

Jag vill se en svensk kommission på plats som genom samarbete med landets myndigheter 

övervakar och effek tiviserar integreringsarbetet. Om Rumänien inte vill förbättra 

levnadsstandarden för romer, är det Sveriges skyldighet att trycka på för att införa hårda 

sanktioner. Det är även Euro peiska unionens ansvar att bestraffa de stater som syste matiskt 

förtrycker sina minoriteter, och låt oss inte glömma att EU utgör en strategisk plattform för 

liknande angelägenheter. Det handlar inte om att förbjuda tiggeri, utan om hur länge vi ska 

låta den rumänska staten smita från sitt ansvar. Hur många kalla vintrar ska dessa männi skor 

behöva spendera på våra gator? 

 



 
 

Studie slår hål på myter om tiggare  

Marika Markovits, 1/8 2015 

 

EU-MIGRANTER Det är få frågor i dag där så många rykten och myter florerar som i 

tiggerifrågan. Vi som dagligen möter dessa människor har länge haft bilden klar: det finns 

ingen organiserad brottslighet bakom. En nyligen publicerad rapport kan nu - svart på vitt - 

bekräfta vår bild och slå hål på myterna.  

Från olika håll i samhället förs det i dag titt som tätt upp argument för en kriminalisering av 

människor som tigger om pengar på våra gator. Ett konkret exempel är när den tidigare 

justitieministern Beatrice Ask och Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé i en 

debattartikel (Dagens Nyheter den 30 april) skrev att "organiserande av tiggeri ska förbjudas". 

Genom ett förbundsbeslut i Bohuslän kommer Moderaterna i höst även ta ställning till e tt 

nationellt totalförbud mot tiggeri. Det här är förslag som tidigare enbart hörde SD till, men 

som nu allt mer smygs in i de etablerade partiernas retorik. Det är en oroväckande trend som 

vi måste sätta stopp för. Här och nu.  

 

För i takt med att debattläget blir allt mer uppskruvat ser vi en tydlig korrelation med hur 

bemötandet i verkligheten ser ut för människor som tigger. För varje nytt utspel finns en 

människa som drabbas i form av ett ökande antal kränkande behandlingar. Bespottningar, 

förolämpningar och fysiska attacker har blivit allt mer vanligt förekommande i vår gatumiljö. 

Det är ett skeende som inte går att bortse från och som varje debattör måste förhålla sig till. 

Stockholms Stadsmission möter dagligen ett stort antal EU-migranter i våra verksamheter, 

cirka 130 per dag. Det gör oss till en av de organisationer som har störst erfarenhet av att möta 

EU-migranter som lever i extrem fattigdom och utsatthet. Genom att vi finns nära dessa 

människor har vi erfarenhet av hur de lever, arbetar och umgås. Och ja, vi kan säga att vår 

erfarenhet är att de människor vi möter organiserar sig. Det är inte konstigt, då det är en 

allmänmänsklig egenskap att vi i situationer av nöd och utsatthet ofta organiserar oss för att 

hjälpa varandra. När det inte finns ett socialt skyddsnät att vända sig till tar vi hjälp av familj, 

vänner och bekanta. Men är det själva organiserandet som är problemet? Juridikprofessorn 

Mårten Schultz konstaterade i Svenska Dagbladet den 30 april att "var och en är enligt 

regeringsformen gentemot det allmänna tillförsäkrad en 'frihet att sammansluta sig med andra 

för allmänna eller enskilda syften'. Även tiggaren. " Vidare skriver han något tänkvärt som 

fler borde reflektera över: "Det var inte så länge sedan de marginaliserade och utsatta  



 
 

yrkesgruppernas organiserande ansågs som ett hot, som något som behövde kväsas. Och det 

var inte så länge sedan som civiliserade länder kom fram till insikten om att denna rätt att 

organisera sig därför behövde särskilt skydd mot övermakten och att detta särskilda skydd 

hörde till de grundläggande rättigheterna i en rättsstat. " Om då själva organiserandet är 

skyddat enligt grundlagen - hur står det då till med frågan om det rör sig om någon form av 

organiserad kriminell verksamhet? Nyligen publicerades en norsk studie baserad på intervjuer 

med 1 200 hemlösa rumäner i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Det är den största studien i 

sitt slag och ger oss en god bild av hur verkligheten ser ut (och som bör vara obligatorisk 

läsning för den som vill ge sig in i tiggeridebatten). Rapporten bekräftar Stadsmissionens bild 

av en organisering som i princip uteslutande består av informella samarbeten mellan olika 

grupper av människor som redan känner varandra. Till största delen kan man härröra dessa 

från tre specifika regioner i de östra delarna av Rumänien: Tulcea, Neamt och Iasi. Endast 

några enstaka fall finns rättsligt prövade där människor utnyttjats. Det finns inga belägg för en 

organiserad form av kriminalitet bakom. Vad som också är värt att notera är att i princip alla 

som intervjuats i studien uppger att de hellre hade haft ett vanligt avlönat jobb än att behöva 

ägna sig åt tiggeri om de hade haft möjligheter. De flesta uppger att de tycker det är 

förnedrande att behöva tigga, men ser inga andra alternativ på grund av avsaknad av 

försörjning och en dräglig tillvaro i hemlandet. Det är alltså människor som inte vill annat än 

att slippa tigga om de kunde. Men tyvärr finns inte den möjligheten. Vad ger då det här 

tiggandet för inkomster? Varför besvärar sig människor med att åka hela vägen till Sverige för 

att sitta dagarna i ända och tigga, om det inte finns en hel del pengar att hämta? 130 kronor 

per dag. Det är vad man i genomsnitt tjänar på att tigga på våra gator i dag. Då är även 

pantning av burkar (en vanligt förekommande sysselsättning vid sidan om tiggandet) inräknat. 

Om vi gör antagandet att en arbetsdag är 8 timmar (många tillbringar betydligt längre tid än så 

på gatorna) blir det en timlön på cirka 16 kronor. Vi ska inte kriminalisera människor som 

befinner sig i nöd. Vi ska fortsätta att hjälpa dem. Det är en hetsjakt som pågår och som allt 

mer börjar ta formen av en pöbelmentalitet. Det är något som vi på Stockholms Stadsmission 

anser inte hör hemma i Sverige. Vi får också påminna oss om att vi har antagit ett antal 

internationella åtaganden till stöd för de mänskliga rättigheterna samt etniska minoriteters 

rättigheter. Åtaganden som står över svensk lag och som tillkommit för att säkerställa 

människors grundläggande rättigheter till en dräglig och human tillvaro. Det viktiga är att vi 

fortsätter att se de människor som möter oss på våra gator som individer som har fattat 

rationella beslut om att komma hit i försök att försörja sina familjer. För dig som redan i dag 

sträcker ut en hjälpande hand - fortsätt med det! Forskningsrapporten visar att du stödjer 



 
 

individer i fattigdom, inte organiserad brottslighet. Ett tiggeriförbud syftar till en enda sak - 

att dölja utsattheten och fattigdomen. Vår erfarenhet är att det är när fattigdom och utsatthet är 

synlig som människor engageras. Allmänheten mobiliseras och påverkar politiker i Sverige, i 

Rumänien och på EU-nivå. Resultatet av den påverkan är redan synlig i det avtal Sverige och 

Rumänien tecknat, samt i de ökade insatser för romer som nu sker i Rumänien. Vi sk river just 

nu ny historia för Europas romer - ett tiggeriförbud tilltalar enbart den som inte vill skapa 

förändring! " 

 

Tackla orsakerna till misären  

Thomas Hammarberg, 16/9 2015 

 

UTSATTA EU-MEDBORGARE Många frågar vilka åtgärder som krävs för att hjälpa de 

tiggande besökarna i våra städer. Här är några alternativ till de repressiva förslag som hittills 

dominerat debatten. 

Vår hållning till de fattiga EU-medborgare som vi ser tigga i vår stadsmiljö handlar i grunden 

om vår människosyn. Ingen vill se dem där, men frågan är hur det ska kunna undvikas. Från 

flera håll kommer krav på förbud mot tiggeri eller andra repressiva åtgärder. Det är de 

förslagen som dominerat i medierna.   

 

Men det finns en annan opinion. Den fokuserar på själva orsakerna till varför människor 

kommer hit i desperat flykt undan misären där hemma. Och försöker göra något konkret och 

aktivt för att tackla de bakomliggande orättvisorna - i en anda av medmänsklighet. En rad 

frivilliga organisationer arbetar i besökarnas hemländer, främst i Rumänien och Bulgarien, för 

att bidra till de nödvändiga reformerna där. Hjärta till hjärta, Röda Korset, Erikshjälpen, 

Rädda Barnen, för att nämna några. I flera svenska kommuner har frivilliga krafter också 

engagerat sig för att konkret stöda besökarna här. Många grupper och organisationer har 

verkligen bistått besökarna i svåra situationer. Inom denna humana folkrörelse handlar det 

inte om att bli av med "tiggarna" utan att försöka bidra till att de inte ska behöva fara 

utomlands i ett desperat försök att skrapa ihop pengar till sina barns försörjning och framtid. 

Innan detta är uppnått måste vi som värdland behandla dem som medmänniskor med 

mänskliga rättigheter. Vi är bestörta över vad som drabbar dem också 

här. Sverigedemokraternas försåtliga propaganda har följts av aggressiva våldsdåd av enskilda 

extremister. Antalet hatbrott har ökat dramatiskt och blivit alltmer brutala. Det handlar om 



 
 

hotelser, okvädningsord men också rena våldsövergrepp. Husvagnar har bränts ned och tält 

skurits sönder, sittande eller liggande personer har översköljs med vatten eller besprutats med 

tändvätska, vid ett par tillfällen har personer beskjutits med luftgevär eller körts över med 

moped. Ytterst få av dessa hatbrott har lett till rättsliga åtgärder mot förövarna. Kravet på 

rättsliga åtgärder tenderar i stället att riktas mot de tiggande besökare som övernattar på 

olämpliga ställen: i provisoriska kojor i någon skogsdunge, under någon vägbro eller i en 

skrotbil eller enkel husvagn som inte kan långtidsparkeras. Bilden är att de skräpar ned på ett 

sätt som inga andra skulle tillåtas göra. Ilskan över dessa olagliga boenden har vuxit och 

därmed kravet på snabbare, effektivare avhysningar. Samtidigt kommer rapporter om 

avhysningar i Stockholmsområdet som genomförts utan respekt för gällande regler. Självfallet 

måste det finnas möjlighet att hindra människor att slå läger varsomhelst. Men lösningen är 

inte att lämna denna polisiära uppgift till privata ordningsvakter. Orsaken till att problemet 

uppstått i vissa städer är att besökarna inte har något lagligt alternativ för övernattning. Den 

frågan har lösts i vissa kommuner. Men i Stockholmsregionen har sådana härbärgen inte räckt 

till eller hämmats av begränsande regler om antalet övernattningar. Många frågar vilka 

politiska åtgärder som nu krävs. Här en serie steg som våra myndigheter borde ta för att bidra 

till att denna kris får en vändpunkt. För det första, hemländerna, främst Rumänien och 

Bulgarien, måste uppmuntras att genomföra de nödvändiga reformer som krävs för att sätta 

stopp för antiziganismen och de djupa klyftorna som skapat misär. Regeringens dialog med 

rumänska kolleger kan bli en viktig kanal som bör utnyttjas aktivt. Svenska 

biståndsorganisationer som verkar i dessa länder bör ges stöd. För det andra, arbetet att verka 

för en effektivisering av EU:s arbete mot minoritetsdiskriminering och för integration av 

romer och andra missgynnade grupper måste fullföljas med prioritet. En "särskild EU-

representant" på hög nivå bör inrättas inom EU-kommissionen för att samordna och 

kraftsamla unionens arbete för denna, den största etniska minoriteten i Europa. För det tredje, 

de som kommer hit måste bemötas medmänskligt och med respekt för sina mänskliga 

rättigheter. En rad åtgärder måste vidtas för att detta ska bli verklighet: • Erfarenhetsutbytet 

mellan berörda kommuner bör intensifieras, goda exempel bör spridas. Här har den nationella 

samordnaren och Sveriges kommuner och landsting ett stort ansvar. • Mer vikt bör läggas på 

samarbete med frivilliga organisationer, bland dem finns kunskaper (språkliga och kännedom 

om romsk kultur) som inte sällan saknas inom myndigheterna. • Vågen av hatbrott mot dessa 

EU-medborgare måste tas på större allvar av polis och åklagare. Offren måste kunna lita på att 

det lönar sig att anmäla sådana övergrepp. En mer systematisk granskning av de olika extrema 

hatsajterna är viktig i arbetet mot denna kriminalitet. • Avhysningar, när nödvändiga, bör 



 
 

genomföras humant och rättssäkert - i linje med internationella normer. Det måste finnas 

lagliga alternativ för övernattning. Och sådana måste organiseras, som faktiskt kunnat göras i 

flera kommuner. • Fler informationscentra bör organiseras för att möta det stora behovet av 

saklig, stödjande information. En ambition bör vara att besöket här ska leda till stö rre 

möjligheter att möta utanförskap och misär där hemma. • Särskild ansträngning bör göras att 

säkerställa adekvat sjukvård vid behov. Samarbete måste etableras i det syftet med 

hemländernas sjukförsäkringssystem. • Mer måste göras för att sprida saklig information i 

hemländerna, främst Rumänien och Bulgarien, om den verkliga situationen i Sverige, 

inklusive om svårigheterna att få jobb.Detta är ett program som tacklar orsakerna till att 

utsatta människor söker sig hit i desperat hopp om att få bidrag till sina barns försörjning och 

framtid. Och som respekterar dessa personers mänskliga rättigheter. Det kommer att ta tid 

innan sådana åtgärder leder till att vi inte längre kommer att se någon EU-medborgare sitta på 

trottoaren och vädja om en slant. Men vi måste ha ett visst tålamod; åratal av utanförskap och 

systematisk diskriminering upphävs inte omedelbart. En sak är uppenbar: de som kräver 

förbud och repressiva åtgärder sopar bara problemen under mattan. Och underminerar 

respekten för allas lika människovärde. "Vågen av hatbrott mot dessa EU-medborgare måste 

tas på större allvar av polis och åklagare." 

 

Bryt fattigdomens strukturer  

Rickard Klerfors, 6/3 2016 

EU-MEDBORGARE De medmänniskor som i dag tigger i Sverige är inte inkapabla eller 

ovilliga till att arbeta - tvärtom. De har kunskaper och vilja till att försörja sig genom eget 

arbete. Men felaktiga strukturer kvarhåller dem i en negativ underdånig beroendeställning.  

Nyligen överlämnade den nationelle samordnaren Martin Valfridsson rapporten "Framtid 

sökes", om utsatta EU-medborgare i Sverige, till regeringen. Efter det har en del debattörer 

hävdat att Valfridsson gjort fel eftersom han rekommenderar att man inte bör ge pengar direkt 

till tiggarna utan hellre stödja de frivilligorganisationer som gör insatser i 

fattigdomsmigranternas hemländer.  

 

Det finns enskilda som använt de medel man fått genom att tigga till att förbättra familjens 

situation. Myntets baksida är de negativa sociala effekter som främst drabbar barnen på grund 

av föräldrarnas bortavaro. Orsakerna till dagens fattigdomsmigration och tiggeriet är mycket 



 
 

komplexa. För att dessa ska kunna förändras i grunden behövs integrerade insatser inom 

följande sektorer: utbildning, hälsa, arbete och försörjning samt strukturella insatser för 

identiteter och ett legalt ägande av tomtmark och bostäder. Många av de som tigger är romer 

men långt ifrån alla. För den enskilde som för sin och familjens försörjning inte sett någon 

annan utväg än att resa utomlands och tigga är det mycket svårt att kunna påve rka de 

strukturer som kvarhåller den romska minoriteten i fattigdom och utanförskap. Däremot kan 

de ideella organisationerna genom att adressera målområdena som beskrivits ovan bidra till en 

positiv samhällsutveckling och förändrade strukturer. Att ge till en organisation är inte per 

automatik att bidra till långsiktiga strukturella förändringar. Jag anser att en alltför stor del av 

de resurser som organisationerna får går till distribution av hjälpsändningar, utdelande av 

matpaket och liknande. Det finns en uppenbar risk att den typen av insatser snarare 

cementerar fast målgruppen i den negativa underdåniga beroendeställningen än att ge 

oberoende och egenmakt. Jag hoppas att vi inom organisationerna, i sund självkritisk anda, 

vill sträva mot att förbättra våra insatser och lyckas lägga tyngdpunkten på långsiktiga insatser 

som leder till att situationen för målgruppen i grunden förändras. Det är upp till var och en att 

agera som man finner lämpligt, att ge direkt till dem som tigger, till organisationer eller både 

och. Troligen hade det varit bättre att givaren gav direkt till dem som tigger än till den typ av 

kortsiktiga insatser som organisationer gör eftersom en del av de medel organisationerna får 

måste användas till administration med mera. Det till trots att även tiggeriet i sig kvarhåller 

gruppen i den negativa underdåniga beroendeställningen. I den svenska debatten borde vi 

tillsammans klara av att lyfta frågan om att ge direkt till en medmänniska som tigger eller till 

de ideella organisationer som gör insatser i fattigdomsmigranternas hemländer till att handla 

om vad vi kan och bör göra för att möta den utsatthet och nöd som de som tigger här befinner 

sig i och hur vi bör agera för att långsiktigt kunna bidra till förändring av dessas situation i 

hemländerna. Det finns en del utmärkta exempel på samverkan mellan det offentliga och 

civila samhället som gör att insatserna för de som kommit till Sverige blir mer effektiva. Det 

anstår oss som samhällelig gemenskap att agera med värdighet mot alla människor som vistas 

här. Effekterna av olika långsiktiga insatser inom fokusområdena kommer att materialiseras 

på olika lång tid. Till exempel tar det runt 20 år innan en del av de barn som i dag börjar i 

förskolan avslutat en högre utbildning. Det fokusområde som ger effekt snabbast är 

försörjning genom arbete. Vår organisation Hjärta till Hjärta bidrog under förra året till starten 

av några sociala företag. Dessa växer nu och vi planerar att bidra till att fler sådana kan bildas. 

Företagen har redan kunnat anställa personer som återvänt hem. En reell möjlighet till att 

komma ur den negativa underdåniga beroendeställningen har skapats. Vi avser att öka 



 
 

insatserna för hemvändande och med tiden utveckla dessa till ett strategiskt program. I den 

svenska migrationsdebatten lyser hemvändarperspektivet med total frånvaro. Oavsett om man 

migrerar på grund av fattigdom eller om man flyr från väpnade konflikter finns det, hos den 

enskilde, ofta en stark längtan och önskan att kunna återvända. Varför satsar vi inte på 

hemvändande genom utvecklingsbistånd och insatser i ursprungsländerna? Rumänien är ett av 

Europas rikaste länder, sett till naturtillgångar och resurser. Trots det lever 25 procent av 

befolkningen under landets lågt satta fattigdomsgräns. Det är paradoxalt: Ett rikt land med en 

stor andel av befolkningen som lever i fattigdom. Visst handlar en del om fördelningspolitik 

men en större del av förklaringen till det paradoxala finner vi i undermålig ledning och 

administration. Varför ska vi genom EU-systemet ge enorma bidrag till 

fattigdomsmigranternas hemländer när vi i stället genom handel och samarbete kan lyfta dessa 

ur fattigdom? Som nationer och union ger vi inte bara några slantar i en vädjande 

medmänniskas mugg utan vi bidrar till de fattigare länderna i EU med enorma belopp - som 

dessvärre i många fall inte används optimalt. Vår roll, från svensk sida, handlar om att 

organisera strukturerna som behövs för de sociala företagen. Att ordna med legal 

materialförsörjning, att anpassa produkterna till marknaden och att finna en effektiv 

distribution och avsättning för dessa. Under hösten började vi, i liten skala, att importera en 

del av produkterna till Sverige. Vi är tacksamma för allmänhetens och näringslivets positiva 

reaktioner. Inom kort kommer vi, för dessa produkter, gediget hantverk av hög kvalitet, att 

lansera ett varumärke. Vi vill att kunden ska veta att man genom att köpa varan bidrar till att 

medmänniskor inte behöver tigga. Genom samarbete mellan den ideella sektorn, näringslivet 

och professionella designers har varumärket skapats och produkterna har anpassats till 

marknaden. Vi vill också skapa ett distributions- och återförsäljarnätverk så att produkterna 

blir tillgängliga i den vanliga handeln för den breda allmänheten. De medmänniskor som i dag 

tigger i Sverige är inte inkapabla eller ovilliga till att arbeta - tvärtom. De har kunskaper och 

vilja till att försörja sig genom eget arbete. Det är nedlagt i den mänskliga naturen att vilja 

vara oberoende, att klara sig själv. Att nå tryggheten att veta att även nästa månad kommer 

man att ha inkomst. Det som felat hitintills är de strukturer som kvarhåller dem i en negativ 

underdånig beroendeställning. Låt oss tillsammans bryta dessa strukturer. Det är möjligt! Låt 

oss tillsammans möta en framtid i vilken inte någon behöver tigga. De som söker en framtid 

bör få finna den. " Det anstår oss som samhällelig gemenskap att agera med värdighet mot 

alla som vistas här." 

 



 
 

Tiggeri bidrar till fattigdom  

Ebba Busch Thor och Annika Eclund, 7/10 2015 

 

UTSATTHET Det finns ingen lösning, ingen framtid och ingen värdighet i tiggeriet. Men det 

finns en framtid för de östeuropeiska romerna i sina hemländer genom att lyfta dem ur 

fattigdom och utsatthet, skriver Ebba Busch Thor (KD) och Annika Eclund (KD).  

Den svåra situationen för de många primärt romska EU-medborgare från Rumänien och 

Bulgarien som under de senaste åren tagit sig till Sverige för att tigga har gripit tag i svenska 

folket och påverkat många av oss på djupet. En typ av fattigdom och utanförskap vi inte har 

sett i Sverige på generationer har på kort tid återkommit till stora delar av landet.  

 

Inför denna förändring var svenska folkets spontana och omedelbara reaktion solidaritet. Både 

enskilda och civilsamhället slöt upp och gjorde, och gör, stora insatser för att hjälpa dem som 

sökt sig hit. Det är en stark och positiv kraft i det civila samhället som vi värnar. En solidarisk 

politik behöver ta sig delvis andra uttryck. Politiska beslut får ofta långtgående konsekvenser. 

Staten måste därför ta ett större och mer långsiktigt ansvar. Det som är ett etiskt gott agerande 

i mötet mellan två människor kan på politikens nivå både bli oetiskt i sig och få förödande 

konsekvenser. Som kristdemokrater, förankrade i kristen etik och västerländsk humanism, ser 

vi skillnaden på det etiska ansvar vi har som medmänniskor mot den person som står framför 

oss och det ansvar staten har mot värden som rättvisa och lagbundet styre. Därför måste staten 

vara tydlig med att vägen ur fattigdom inte går via tiggeri och vi får aldrig bidra till att 

uppmuntra människor att söka sig till tiggeri. De som väljer att söka sig till Sverige för att 

tigga är i många fall inte bara fattiga utan också mycket utsatta. Diskriminering, brist på 

institutionellt stöd, bristande framtidstro och avsaknad av fungerande lokala civilsamhällen 

bidrar till utsattheten. Inget av dessa problem avhjälps av tiggeriet, i stället riskerar tiggeriet 

att bidra till att problemen förvärras och permanentas. Eftersom de som tigger själva är väl 

medvetna om att det de befinner sig i är en ovärdig återvändsgränd dör framtidstron; när deras 

barn tas ur skolan för att också tigga eller lämnas kvar hemma utan sina föräldrar försvagas 

både framtidstro och skolan som institution; och när de vuxna inte finns kvar i det lokala 

samhället kan inget civilsamhälle upprätthållas. På så sätt skapas en nedåtgående och 

förödande spiral. Det finns dock skäl till att ha stor framtidstro. Det finns gott om exempel på 

folk och samhällen som rest sig ur den typen av fattigdom som de östeuropeiska romerna 

lever i. Inte genom bidrag och barmhärtighetsgåvor utan genom den längre och krokigare väg 



 
 

som går via utbildning, små lokala verksamheter, egna hem, handel, social sammanhållning 

och egen försörjning. Detta kräver långsiktighet, sparsamhet och ansvarstagande. Det råder 

ingen brist på exempel ifrån de hjälporganisationer som är aktiva lokalt i Rumänien och 

Bulgarien på att det, trots omständigheterna, går att förbättra romernas situation genom att 

verka för rätt förutsättningar. Tiggeriet motverkar dock detta. Politikens uppgift måste därför 

vara att ständigt återkomma till detta längre perspektiv om hur fattigdomen bryts. 

Målsättningen för svensk politik måste vara att situationen förändras i hemländerna på ett 

sådant sätt att orsakerna till tiggeriet försvinner. Detta är grundperspektivet vi kristdemokrater 

har haft när vi tagit fram vårt nya program mot tiggeriet som kan sammanfattas i fem punkter: 

1. Använd Europeiska unionen för att sätta press på Rumänien och Bulgarien att ta tag i den 

diskriminering som existerar. Ett sändebud bör utses med rätten att övervaka hur dessa länder 

agerar för att minska diskrimineringen och hur medel ur EU:s sociala fond används. Återfinns 

kränkningar av de medborgerliga rättigheterna ska sanktioner införas. Därtill bör EU sätta upp 

som ett villkor för att Rumänien och Bulgarien ska få inträda i Schengensamarbetet att den 

romska minoritetens situation ska ha förbättrats, vilket kan mätas genom ett antal parametrar 

rörande till exempel arbete, genomförd utbildning med mera. 2. Återinför gåvoavdragen. Vi 

delar regeringens uppfattning att det är bättre att ge pengar till de hjälporganisationer som 

verkar långsiktigt och lokalt än en sedel i tiggarens kopp. Vi kan därför inte förstå varför 

regeringen vill minska detta givande genom att börja beskatta de gåvor som ges. Rätten att 

göra avdrag för gåvor till välgörenhetsorganisationer bör återinföras och utvidgas. 3. 

Möjliggör för medel ur EU:s sociala fond att gå direkt till de ideella organisationer som verkar  

i Rumänien och Bulgarien i stället för att gå via staterna. På så sätt kan resurserna nå dit de 

behöver utan de hinder statlig medfinansiering, diskriminerande institutioner och byråkratiskt 

ointresse medför. 4. En kommun kan besluta om lokala ordningsföreskrifter inom begränsade 

områden. Det ska vara möjligt för kommunen att ange att det vid entréer eller på vissa gator 

ska hållas fritt från utdelande av flygblad, insamlingar av pengar eller uppställande av föremål 

utan lov från fastighetsägaren. Kommuner, fastighets- och butiksägare får ofta bära stora 

konsekvenser av tiggeriet och därför bör de också få ökat inflytande över frågan. 5. Nej till 

skapandet av parallellsamhällen. Vi kan inte acceptera framväxten av parallella samhällen 

som lever vid sidan av lagen och vid sidan av de överenskommelser vi i övrigt tar som 

självklara. Därför måste det bli enklare av avhysa illegala bosättningar och ett system med 

lokala ordningsvakter med rätten att avhysa personer bör övervägas. Det finns ingen lösning, 

ingen framtid och ingen värdighet i tiggeriet. Men det finns en framtid för de östeuropeiska 

romerna i sina hemländer genom att lyfta dem ur fattigdom och utsatthet. Det är en 



 
 

tidskrävande process som byggs underifrån men i detta ligger också dess styrka. Denna 

process kan vi inte i Sverige starta åt människor men vi kan underlätta för dem att själva 

påbörja den resan. "Vi får aldrig bidra till att uppmuntra människor att söka sig till tiggeri." 

 

Om vådan av avtrubbad empati  

Sanna Rayman, 25/12 2014 

 

I januari i år skrev Lotta Edholm och Erik Scheller (FP) i DN att Rumänien borde pressas att 

göra mer för sin romska befolkning genom att tvingas "stå för notan" för de 

socialtjänstkostnader som deras medborgare kan ge upphov till här (DN 21/1).  

Efteråt togs det avstånd så det stod härliga till, gärna med hänvisning till Göran Perssons prat 

om social turism. 

Man får dock säga att det var ett ovanligt illa valt tillfälle att dra upp det gamla citatet, givet 

att många kommuners sociala kostnader för hemlösa de facto har ökat på grund av EU-

migranterna. Bland de ilskna reaktionerna återfanns emellertid ofta nvändningen att 

Stockholms kostnader för denna migration är så försumbara att det är fräckt och inhumant att 

ens vilja tala om dem. Sant. Vi pratar verkligen inte om några stora summor. Å andra sidan är 

de låga kostnaderna högst sannolikt för låga, humanitärt sett. De är låga för att folk bor i tält. 

De är låga för att folk bygger skjul av skräp de hittar. De är låga för att människor går 

hungriga. Om vi hade täckt alla de behov som finns därute skulle den försumbara kostnaden 

bli mindre försumbar. FP rentav argumenterade för en sådan utveckling i sin artikel, vilket få 

uppmärksammade i all helig vrede. Skälet till att vi ännu, när året har gått, står och trampar i 

ungefär samma diskussion är inte att Lotta Edholm och Erik Scheller skrev den där artikeln. 

Nej, skälet är att rumänska romer alltjämt känner sig nödgade att fly undan fattigdom och 

diskriminering i sitt hemland, ett EU-land som alltså inte lyckas erbjuda dessa medborgare en 

rimlig social standard.Jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) har återupptagit de kraschade 

förhandlingarna med Rumänien, vars socialminister Rovana Plumb vänta s hit efter nyåret. 

Förhoppningsvis blir samtalen mer konstruktiva denna gång. Sedan januari har diskussioner 

och nyheter på temat på intet vis bedarrat, snarare tvärtom. Om tältläger och tiggare tidigare 

syntes mest i våra städer så har fenomenet nu letat sig ut även i glesare trakter. Vi läser allt 

oftare om tillbud där människor har skrikit på eller rentav brukat våld mot tiggare. Tiggeriet 

prövar mångas empati och generositet och lockar tyvärr även fram mänsklighetens sämre 

sidor. Tidigare i år skrev Soran Ismail om denna aspekt och hur människor "härdas" ju fler 

http://www.svd.se/av/sanna-rayman


 
 

människoöden vi konfronteras med på vår väg till och från jobbet (SvD 3/4). Han beskrev hur 

en tiggare han mött lagt en kudde innanför tröjan för att via en falsk graviditet locka några 

extra slantar. Först reagerade han med irritation på tricket - helt enkelt för att man ogillar att 

bli lurad. Men, menade Ismail, man bör se de drastiska metoderna som en reaktion på 

avtrubbad empati hos oss, medmänniskorna. Den som tigger gör vad som krävs för at t väcka 

vår medkänsla. De här tricken är mer en desperat metod än en klandervärd lögn. Med eller 

utan kudde, organiserat eller ej - den desperata fattigdomen finns där. Jag tror som Ismail att 

både avtrubbningen och försöken att "höja insatsen" för att locka fram empatin ännu en gång 

tillhör ett högst rimligt mänskligt beteende. Det Ismail däremot inte gjorde var att fullfölja sitt 

resonemang. För vad händer när de drastiska metoderna är uttömda och slutat fungera? Hur 

kommer samhället att se ut när den empatiska avtrubbningen är fullgången? När det inte 

längre går att bli mer drastisk, när huden hos medmänniskorna blivit för tjock, när för många 

har känt sig lurade för många gånger? Det finns anledning att oroa sig för den slutpunkten. 

För när vi har nått den kommer det inte räcka med uppmaningar om empati i krönikeform för 

att skruva tillbaka utvecklingen. 2014 var på många sätt ett år då vi tvingades kalibrera om 

våra skalor för vad som är acceptabelt. Hur stor fattigdom kan vi acceptera och fortsätta att 

lägga enbart "försumbara" resurser på? Vilka nivåer av levnadsstandarder är vi beredda att 

acceptera? Och. Börjar det inte bli besvärande tydligt att vi accepterar en standard för vissa 

medborgare, en annan för andra och en tredje för de människor som "bara är här på besök"? 

Ett exempel nyligen kunde på ytan se ut som bevis på motsatsen till den risk för härdad 

empati som jag nyss beskrivit. I Expressen kunde man nyligen läsa om en kvinna i Sundsvall 

som startade en insamling för en höggravid 19-åring från Rumänien (29/11). 19-åringen, 

hennes man och ett annat par i vilket ytterligare en gravid kvinna ingick fick som resultat av 

insamlingen varsin husvagn att bo i. I artikeln beskrivs insamlingen som en medmänsklig 

triumf. Två par skulle nu slippa åka hem och föda sina barn i Rumänien. Att de tidigare hade 

siktat på att åka hem berodde på att den 19-åriga kvinnan hört att "om hon födde i Sverige så 

skulle hon inte få föda på sjukhus, och att socialen skulle ta hennes barn". Jämfört med att 

sova på tågstationen, är husvagnarna förstås ett lyft. Men det som beskrivs som en empatins 

framgång är alltså att två spädbarn kommer att födas i detta land - till en husvagnsuppväxt i 

yttersta nödtorft, sannolikt med begränsade hygienmöjligheter och med tiggeri som familje ns 

födkrok. Att det skulle kunna vara aktuellt att omhänderta barn i dylika situationer beskrivs i 

artikeln enbart som ett otäckt hägrande hot, ingenting annat.Skildringens utgångspunkter är 

värda att kontemplera över. När man tänker efter så är denna ögonblicksbild från Sverige 

2014 kanske inte så mycket skildringen av ett medmänskligt kliv uppåt. Snarare skildrar det 



 
 

hur våra skalor för vad som är ett värdigt och anständigt liv har förändrats. Vi blir mer 

normala, som andra länder, säger en del. En försämring, säger andra. Det ena utesluter inte det 

andra. Men att de politiska skeendena skulle förbli opåverkade av förändringar som dessa ter 

sig osannolikt. Och det är i de skeendena som vi kommer att påminnas om varför det var 

viktigt att inte låta medmänskligheten och empatin trubbas av. 

 

Tiggarna har ett eget ansvar 

Jonatan Lönnqvist, 15/4 2016 

Låt oss börja med att konstatera en sak: romer har historiskt varit utsatta för fördomar, 

förtryck och diskriminering. Detta sker även i vår tid, både i vår omvärld och i vårt land - 

även om mycket har hänt sedan Katarina Taikons bok "Zigenerska" gavs ut 1963.  

När vi i dag talar om romer är det oftast i samband med att vi diskuterar tiggeriet i våra 

svenska städer. Nyligen sändes "I jakt på ett bättre liv" och den 7 april var det premiär för den 

tredelade dokumentären "Vi kallas tiggare" med Alexandra Pascalidou, båda i SVT.  

 

Dokumentärer av det här slaget har en viktig funktion att fylla. De ger oss en chans att lära 

känna människorna bakom de tusentals pappmuggarna. "Det kunde lika gärna ha varit jag" är 

förmodligen det som Pascalidous team vill att vi ska tänka, när vi möter tiggarna från 

Rumänien som säger att de drömmer om att lämna tiggeriet och börja arbeta.  

 

Stanislav Emirov är kalvinsk präst och har arbetat med de hitresta tiggarna, huvudsakligen 

romer, allt sedan Rumänien och Bulgarien blev EU-medlemmar 2007. I en nyutgiven bok, 

"Varför tigger romer" (Karneval förlag), berättar han om det som hjälparbetarna kallar 

"proffsgraden". På en femgradig skala finns bland tiggarna både de som hatar att tigga men 

inte har något annat val (ettor) och de som inte skulle sluta ens om de blev erbjudna ett jobb 

med bra lön (femmor).  

 

Emirov konstaterar att forna tiders stereotyper om romer som tjuvaktiga men exotiska, har 

ersatts av en ny: de fattiga romerna som inget hellre vill än att jobba, men som på grund av 

diskriminering inte har något annat val än att tigga. Den stereotypen upprätthålls av tiggarna 



 
 

(som tjänar på det), av massmedier som kan göra känslosamma reportage samt av politiker 

som kan hänvisa till sin medmänsklighet och därmed slippa ta obekväma beslut.  

 

I Sverige finns i dag många romer som bor i hus eller lägenhet, som jobbar och betalar skatt. 

Även i Rumänien har var fjärde rom i arbetsför ålder sysselsättning och en stabil inkomst. 

Romer är alltså inte predestinerade att tigga. Samtidigt går det inte att komma ifrån att det 

finns många fattiga och diskriminerade människor i Europa, men ingen grupp väljer tiggeriet i 

samma utsträckning som romerna.  

 

"Romer väljer tiggaryrket därför att det för dem är lönsammare än andra alternativ, samtidigt 

som tiggeri passar ihop med romernas livsfilosofi och livsstil", skriver Emirov. Den romska 

kulturen har präglats av en distansering till majoritetssamhället, en nomadisk livsstil och ett 

sätt att leva för dagen där fattigdom (och därmed tiggeri) inte är något konstigt.  

 

Detta var från början försvarsmekanismer för att överleva i en fientlig miljö, men har i dag 

även blivit en boja. Exempelvis undviker många rumänska romer all kontakt med 

myndigheter. Man föds och dör utan att någonsin registreras och få nödvändiga papper.  

 

Från att i början ha varit ett storstadsfenomen finns numera romska tiggare i hela landet. Varje 

ökning av antalet tiggare, exempelvis efter att socialtjänsten 2013 började bekosta tiggarnas 

hemresor, har inneburit att en allt större konkurrens. Emirov uppskattar snittinkomsten för de 

flesta tiggarna till 80 kronor om dagen, mot 200 kronor för några år sedan. Det ka n jämföras 

med medellönen i Rumänien som är 125 kronor efter skatt.  

 

Det har från olika håll föreslagits att vi bör förbjuda tiggeriet, bland annat av förre 

statsministern Göran Persson i mars. Emirov konstaterar att det finns många kreativa sätt att 

kringgå ett förbud och att det skapar svåra gränsdragningsproblem. Men att inte göra något 

alls är inget rimligt alternativ. Snarare riskerar situationen bara att förvärras tills dess det är 

mer förmånligt att leva på socialbidrag i hemlandet än att tigga i Sverige. Då kommer 

problemet förvisso att flytta tillbaka till Östeuropa och bli mindre synligt för oss, men 

utanförskapet kvarstå.  

 



 
 

Som ett folk utan eget land har romerna historiskt varit rädda för att assimileras, vilket bland 

annat har resulterat i att många romer inte velat att deras barn ska gå i skolan och präglas av 

gadje (icke-romer). Emirov föreslår att de europeiska romerna får ett självstyre inom EU, med 

möjlighet att exempelvis själva utforma sitt utbildningssystem. Det är ett förslag som väcker  

många komplicerade följdfrågor och innan något sådant skulle kunna realiseras har alltför 

många barn hunnit växa upp i kåkstäder.  

 

Diskriminering mot romer ska bekämpas, men de romer som väljer tiggeriet har också ett eget 

ansvar. 

 


