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Abstract

Hansson, Erik (2014), ”Som att världen har kommit hit” – Stockholmares upplevelser av tiggeri våren 

2014 [”As if the world has arrived” – Experiences of beggary among citizens of Stockholm in the 

spring of 2014]

I Sverige har det under de senaste åren florerat en intensiv debatt  i det offentliga samtalet, angående 
närvaron av tiggande EU-migranter från Östeuropa i svenska städer. Konflikten påvisar att fenomenet 
tiggeri är något som upplevs som väldigt ovanligt och nytt i Sverige. Syftet med den här studien var 
därför att utföra en diskursanalys kring hur invånare i Stockholm förstod fenomenet tiggeri under våren 
2014. Genom att utföra fenomenologiska livsvärldsintervjuer med 30 stockholmare – en heterogen 
sampel – identifierades flera övergripande diskurser, då tiggeriet i Stockholm definierades som ett 
rumsligt fenomen som har överskridit normativa gränsdragningar på den urbana platsen. Närvaron av 
tiggande EU-migranter verkar ha orsakat en kollektiv ”proteofobi”  – rädslan för fenomen som undgår 
etablerade kategoriseringar. Som en konsekvens av diskursen om det svenska välfärdssamhället, 
upplever informanterna att de varken är vana vid att känna moraliska obligationer gentemot främlingar, 
eller att möta fattigdom som manifesterad i vardagslivet. Upplevelsen av att de tiggande migranterna 
inte beter sig som att vara ”verkligt nödställda”, enligt informanters kollektiva föreställning om 
”fattigdom” som en binär annorlunda värld i förhållande till platsen Stockholm/Sverige, leder till 
uppfattningar om att migranterna inte är tillräckligt transparenta för att förtjäna tillit. Olika 
orientalistiska diskurser används för att förklara och förstå den tiggande EU-migranten som 'Den 
Andra'. De tiggande migranternas närvaro i staden visar också att informanter känner sig obekväma 
med att vara självständiga moraliska agenter i det urbana rummet, och att de globaliseringskrafter som 
har orsakat fenomenet verkar hota föreställningen om Sverige som ”det goda samhället”. 
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1. Inledning

Bild 1. Affischer från Sverigedemokraternas valkampanj för EU-valet maj 2014. Foto: Erik Hansson. 

1.1 Detta har hänt

12 maj 2014, två veckor innan Europaparlamentsvalet, var det premiär för Sverigedemokraternas (SD) 

valkampanj i Stockholms tunnelbana. En av annonserna bestod av stora versaler som skanderade ”Det 

är dags att stoppa det organiserade tiggeriet på våra gator”1. Reaktionerna mot kampanjen var lika 

omedelbara som massiva. SL blev nedringt av hundratals upprörda människor som anklagade 

kampanjen för att vara rasistisk och sprida myter som inte stämde med verkligheten2, och Miljöpartiets 

språkrör Gustav Fridolin gick till hårt angrepp mot SD och uppmanade dem att hänga ut honom själv 

istället för tiggare på sina affischer3. 

1 Dagens Media (2014) 'SD kampanjar mot ”det organiserade tiggeriet”' 
2 Metro (2014b) 'Efter ledningsmöte: SL låter SD:s antitiggerikampanj vara kvar'  
3 Fridolin, Gustav (2014) ”Häng ut mig på era affischer i stället”, i Expressen.
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    Anledningarna till de starka reaktionerna mot kampanjen, var att det underförstått var en specifik 

grupp som budskapet riktades mot, nämligen de s.k. EU-migranter som under de senaste åren har 

försörjt sig på tiggeri i svenska stor- och småstäder. I december 2013 uppgav 67 av Sveriges 290 

kommuner att det under det senaste året hade uppehållit sig hemlösa EU-migranter i kommunen, varav 

44 kommuner uppgav att tiggeri hade förekommit4. De 67 kommunerna sträckte sig från Ystad i söder 

till Älvsbyn i norr5. 

    Formuleringen ”det organiserade tiggeriet” förstods som en anklagelse och föreställning som har 

cirkulerat i det svenska offentliga samtalet under flera år, nämligen att EU-migranterna skulle vara 

involverade i en kriminell verksamhet, likt trafficking eller maffiaaffärer. 2012 tillsatte Moderaterna 

med justitieminister Beatrice Ask i spetsen en arbetsgrupp för att ta fram ett lagförslag som skulle 

kunna förbjuda ”organiserat tiggeri”, med motiveringen att komma åt de kriminella aktörerna bakom 

det som svenskarna ser på gatorna6. Innan dess hade representanter för andra borgerliga partier kommit 

med liknande förslag7 som stöddes av vissa stora ledarsidor8. Emellertid har påståendet om storskalig 

organiserad brottslighet dementerats gång på gång av såväl nationella hemlöshetssamordnare9 och  

hjälporganisationer10 som av Polisen11. Våren 2013 publicerade Dagens Nyheter en uppmärksammad 

artikelserie. Två journalister hade följt med tiggande EU-migranter till deras hembyar i Rumänien för 

att upplysa om tiggarnas faktiska levnadsförhållanden12, ett arbete som resulterade i Stora 

Journalistpriset13. Flera reportage i andra tidningar följde på detta, och en berättelse om skriande nöd, 

fattigdom och strukturell diskriminering av romer i Rumänien började etableras som en förklaring till 

att EU-migranter tigger på svenska gator. 

    SD:s valkampanj är emellertid ett bevis på att det råder djupt delade uppfattningar om EU-

migranternas rätt till att tigga i Sverige, och deras närvaro har resulterat i starka reaktioner runtom i 

landet under det senaste året. Då tiggeri inte är förbjudet enligt svensk lag, har kommuner som Sala14 

och Södertälje15 försökt införa kommunala ordningsstadgor som bötfäller tiggeri. Rumänska romer har 

4 Sveriges Radio, Ekot (2013c) 'Hemlösa EU-migranter i 67 kommuner' 
5 Sveriges Rado, Ekot (2013b) 'Grafik: Hemlösa EU-medborgare i Sverige' 
6 Svenska Dagbladet (2012b) 'M vill förbjuda organiserat tiggeri' 
7 Svenska Dagbladet (2012a) 'C: gör det straffbart att organisera tiggeri' 
8 SvD Ledare (2012) 'När tiggaren är ett offer för trafficking' 
9 Expressen GT (2014) ”Finns ingen bakom som tar pengarna” 
10 Sveriges Television (2013a) ”Vi kom hit i jakt på ett bättre liv”; Stockholms Stadsmission (2014) 'SD:s valaffischer ren 

lögn enligt Stockholms Stadsmission' 
11 Fria Tidningen (2013) 'Polisen: Inga bevis för organiserat tiggeri' 
12 Dagens Nyheter (2013) 'Pengarna från svenska gator håller byn vid liv' 
13 Sveriges Radio, Ekot (2013a) 'De fick Stora journalistpriset' 
14 Svenska Dagbladet (2011) 'Sala förbjuder tiggeri' 
15 Sveriges Television (2014c) 'Tre personer bötfällda för tiggeri' 
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blivit avhysta från de provisoriska kåkstäder som uppfördes i bl.a Högdalen16, Helenelund17 och 

Mölndal18. I Göteborg hällde en butikschef en bytta vatten över en tiggare19, i Uppsala cirkulerade en 

ICA-lapp med falska påståenden om en tiggarliga som spred tuberkulos20, och i Kista överfölls och 

misshandlades tiggande EU-migranter av ett 15-tal ungdomar21. I mars 2014 publicerades en statistisk 

undersökning av Novus på uppdrag av TT som visade att 56 % av svenska folket ville att tiggeri skulle 

kriminaliseras22. Samtidigt har det startats insamlingar på sociala medier i syfte att bistå hitresta EU-

migranter23, och protestaktioner följde på såväl avhysningarna som kränkningen i Göteborg24. Det har 

satts upp pjäser25 och sänts radioprogram26 som tar upp frågeställningen hur ”vi svenskar” hanterar 

faktumet att möta fattigdom som manifesterad på våra gator, ett ovant fenomen i det svenska 

majoritetssamhället. 

    Oavsett om folk vill se förbud eller hjälpåtgärder som en lösning på EU-migranternas närvaro, är det 

uppenbart att fenomenet väcker starka känslor i alla läger. Det är också uppenbart att det inte bara är 

bland politiker och sakkunniga som tiggeriet upprör eller berör. Det verkar angå det svenska folket, på 

ett eller annat sätt. Hur ska alla dessa starka emotioner och reaktioner som uppstår kring de tiggande 

EU-migranterna i Sverige förstås? Varför skapar denna förändring av stadsmiljön så starka och 

motstridiga känslor? 

1.2 Tidigare forskning 

Det har funnits en lång tradition i samhällsvetenskaplig forskning att uppmärksamma samhällets 

marginaliserade, utslagna och fattiga. Människor som tigger hör till denna studiegrupp: 

trasproletariatet. När det gäller forskning om tiggeri som ett socialt fenomen, har studierna oftast utgått 

från två huvudsakliga syften och perspektiv. Antingen har det varit att förstå eller förmedla de 

tiggandes levnadsvillkor i olika samhällen27, eller hur politiska beslut, system, kampanjer, 

16 Dagens Nyheter (2014c) 'Tältlägren i Högdalen har tömts' 
17 Sveriges Television (2014a) 'Lägret i Helenelund rivet' 
18 Göteborgs-Posten (2014) 'Avhysningen av romer i Mölndal' 
19 Metro (2014a) 'Butikschef hällde vatten på tiggare' 
20 Expressen (2014) 'Nya bluffen som eldar på hatet mot tiggarna' 
21 Dagens Nyheter (2014a) 'Femtontal till attack mot tiggare' 
22 Sveriges Television (2014b) 'Svenskarna för tiggeriförbud' 
23 Sveriges Television (2013b) ”Vi måste förstå att tiggarna är människor” 
24 Dagens Nyheter (2014b) 'Protestaktion mot nedblötning av tiggare utanför Hemköp' 
25 ETC Stockholm (2014) 'Vem ansvarar för tiggarna?' 
26 Sveriges Radio, OBS (2014) 'Vad säger tiggeridebatten om de som inte tiggeri?' 
27 Ex: Gmelch and Gmelch, (1974); Heilman, (1975); Shichor and Ellis, (1981); Meir-Dviri and Raz, (1995); Williams, 

(1995); Wardhaugh, (1996); Kennedy & Fitzpatrick (2001); Adriaenssens & Hendrickx (2010) etc.
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lagförordningar och institutioner påverkar tiggares levnadsvillkor i olika riktningar28. Det finns med 

andra ord imponerande lite forskning som utgår från den betraktandes perspektiv, den civile 

medborgaren som i mötet med tiggaren på gatan har valet att antingen hjälpa eller förneka den utsatta. 

    Ett fåtal studier har försökt fylla detta akademiska tomhål. Muñoz & Potter (2013) har konstruerat en 

spelteoretisk modell för interaktionen mellan tiggare och potentiell donator, en modell som utgår från 

en teoretisk förståelse av de båda parterna som rationella aktörer som vill maximera vinst (monetär för 

tiggaren och altruistisk för donatorn) och minimera förlust (monetär för tiggaren och moralisk för 

donatorn). Denna modell är en vidareutveckling av Hardin (1990), med skillnaden att den äldre 

varianten utgick från att endast donatorn var en aktiv aktör. Enligt Muños & Potter är det flera faktorer 

som avgör huruvida en donation kommer att ske. Donatorns välvilja är beroende av hur tiggarens 

(re-)presentation av sin nöd uppfattas; om donatorn uppfattar tiggaren som inte i verklig nöd eller som 

en bedragare, minskar chanserna för en donation. En annan parameter är den enskilde donatorns 

altruistiska potential, som enligt forskarna torde vara beroende av välfärdssystemens utformning i den 

specifika samhällskontext där interaktionen sker. 

    Ett närmast motsatt perspektiv på mötet mellan tiggare och donator, presenteras i en artikel skriven 

av filosofiprofessorn Colin Radford (2001). Han använder mötet med tiggaren som ett målande 

exempel på en situation som kräver moraliskt beslutsfattande, där det är omöjligt att enbart utgå från 

moralprinciper eller doktriner för att kunna handla moraliskt. Argumentet lyder att det verkligt levda 

livet är fyllt av moraliska dilemman, paradoxer och motsägelser, som gör dogmatiskt praktiserande av 

totalitär etik omöjligt, om människan vill fatta moraliska beslut. Radford preciserar att den enda 

hållningen i mötet med tiggaren som kan vara logiskt konsekvent utifrån doktriner, är att aldrig ge 

någon pengar. Emellertid leder ju detta till att beslutsfattaren inte längre är moralisk. 

    Ett mindre abstrakt förhållningssätt till potentiella givares syn på tiggare, presenteras i Matei et al. 

(2013), där tiggeri som fenomen undersöktes i Bukarest. I denna undersökning varvades observationer 

av tiggares aktiviteter med intervjuer med stadsbor. Emellertid blir informanternas utsagor och 

uppfattningar knappt analyserade eller granskade, utan används snarare som empiriska bevis på 

fenomenets förkastlighet. 

    Det arbete som är mest utförligt när det gäller majoritetssamhällets förståelse av tiggeri – och som 

mest liknar denna studie – är sociologerna McIntosh & Erskines (1999) undersökning i Edinburgh. De 

djupintervjuade 55 stadsbor om deras upplevelser och föreställningar kring tiggeri som fenomen, med 

28 Ex; Dean & Gale (1999); Blomley (2007); Beckett & Herbert (2008); Wardhaug (2009); Mitchell (2010); Ranasinghe 
(2011) etc.
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fokus på själva mötet. Huvudresultatet var att mötet med tiggaren framstod som en moraliskt 

ambivalent upplevelse, och att informanterna tenderade att kategorisera tiggare som antingen ”genuina” 

eller ”falska” i sin nöd. Forskarna drar slutsatsen att ett troligt skäl till det ambivalenta 

förhållningssättet, är den sociala interaktionens unika karaktär. Det är ett möte som, till skillnad från all 

annan interaktion mellan främlingar i det marknadsekonomiska samhället, inte bygger på ömsesidighet.

Samtidigt som det handlar om en monetär transaktion, blir medborgarens ovana att handskas med 

sådana moraliska frågor uttryckt genom osäkerhet och ambivalens29. I en annan artikel knyter Erskine 

& McIntosh (1999) sin studie till en historiskt kontinuerlig diskurs om synen på tiggare, som sträcker 

sig från 1500-talets protestantiska moraliserande till urbana myter i 1990-talsupplagor av The 

Guardian. Fortlöpande under seklernas gång, visar forskarna att kategoriserandet av ”genuina” och 

”falska” tiggare har en lång historisk tradition, som verkar härröra från den protestantiska 

arbetsetiken30. McIntosh & Erskines studie genomfördes i Skottland runt millennieskiftet, en kontext 

som skiljer sig från 2010-talets Sverige därför att tiggeri som fenomen inte upplevdes som något ”nytt” 

bland skottarna. Dessutom var samtliga av deras informanter inbegripna i arbetsuppgifter på två 

grannliggande varuhus på en av Edinburghs centrala huvudgator, vilket kan innebära en relativt 

homogen population rörande vissa erfarenheter och perspektiv. 

    När det gäller forskning som handlar om den svenska kontexten är utbudet försvinnande litet. Ett 

större arbete som inte berör det svenska majoritetssamhällets syn på tiggeri, men som kommer att vara 

av relevans för denna studie, är FoU-rapporten ”Tiggeri – ett nygammalt fenomen” (1999) av Ulrika 

Beijer. Detta arbete – som publicerades av Socialtjänstförvaltningen – syftade till att kartlägga det då 

nya och aktuella fenomenet med tiggande människor i Stockholm, något som på 1990-talet var ett 

trendbrott mot tidigare erfarenhet av stadsbilden. Beijer definierade den idealtypiske tiggaren som en 

hemlös äldre man med missbrukarproblem och kanske psykiska åkommor. I undersökningen 

intervjuades också ett antal socialsekreterare, varav majoriteten ansåg att att allmänheten inte bör ge 

tiggare pengar för att inte uppmuntra deras missbruk. 

    Campbell et al. (2012) har i en kandidatuppsats i socialt arbete parafraserat Beijers (1999) intervjuer 

med socialarbetare, denna gång i Göteborg. De finner att figurationen som associeras med ”tiggare” 

inte länge är en svensk hemlös, utan istället en utländsk EU-medborgare med troligen romsk etnicitet. 

Det florerade olika förklaringsmodeller bakom fenomenets uppkomst, varav vissa använde sig av 

kulturella förklaringar som utgick från stereotyperade föreställningar om romer som folkgrupp. Stora 

29 McIntosh & Erskine (1999)
30 Erskine & McIntosh (1999) 
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frågetecken fanns kring vilken roll den svenska staten borde ha, när det gällde tiggarnas situation.

    Bengtsson (2012) har i en magisteruppsats i socialt arbete studerat hur svenska s.k. 

anspråksformulerare (de som genom sin sociala position har makten att definiera ett fenomen på ett 

visst sätt, som får sociala konsekvenser) definierar tiggeri som ett ”socialt problem”. Genom att 

intervjua representanter för olika yrkesgrupper som politiker, poliser och socialarbetare i Malmö/Lund, 

kunde hon upptäcka att tiggeri förstods som något ”ovärdigt” och ”destruktivt”. Det är ett socialt 

problem som måste lösas, men meningarna gick isär kring om det var genom ökade hjälpinsatser eller 

kriminalisering. I uppsatsen placerar Bengtsson sina empiriska resultat i en historisk kontext, likt 

Erskine & McIntosh (1999), och upptäcker att konstruktionen av tiggeri som ett socialt problem 

rymmer många beröringspunkter med hur tiggeri förstods och hanterades i Sverige under 1500-tal och 

1600-tal. 

    Bengtsson (2012) och Campbell et al. (2013) är arbeten som undersöker hur det svenska 

majoritetssamhället förstår och hanterar det högaktuella och ovana fenomenet med utländska EU-

medborgare som tigger på svenska gator. Emellertid är deras empiriska källor enbart informanter som 

uttalar sig i egenskap av att vara representanter för olika professioner. De talar inte i egenskap av att 

vara privatpersoner som möter fenomenet i sitt vardagsliv i staden. Hittills finns ingen större studie 

som undersöker svenska medborgares föreställningar och upplevelser av tiggeri, som ett närvarande 

fenomen i deras livsvärld. Den enda internationella studie jag har funnit som liknar en sådan ansats, är 

McIntosh & Erskines (1999), som utspelar sig i en helt annan historisk och samhällelig kontext.

1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med detta arbete är att undersöka hur stockholmare under våren 2014 förstår fenomenet Tiggeri i 

Stockholms offentliga rum. Utifrån kvalitativa livsvärldsintervjuer med 30 informanter från 

Storstockholm, utför jag en diskursanalys av stockholmares berättelser om sina upplevelser och 

föreställningar av fenomenet, genom att urskilja ett antal teman som återkommer i intervjuerna. Dessa 

teman sammanställs till en övergripande berättelse, där jag presenterar de olika diskurser som florerar 

och konstituerar informanternas förståelse av det rumsliga fenomenet som de möter i sin livsvärld. 

    Ett huvudsakligt perspektiv i detta arbete, är att tiggeri är ett rumsligt fenomen som är beroende av 

tid och plats, faktorer som avgör hur fenomenet kommer att förstås. Utifrån den historiska och 

geografiska kontexten – Stockholm våren 2014 – förstås närvaron av hitresande EU-migranter som 

tigger i staden som ett nytt fenomen; ett fenomen som innebär att en förändring har skett på platsen. De
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övergripande frågeställningar jag har använt mig av, då jag har hållit mina intervjuer och sedan 

analyserat dessa, är:

– Hur har platsen förändrats?

– Vilka inställningar finns kring givande till tiggare?

– Vilka föreställningar finns om tiggare och deras levnadsförhållanden?

– Hur upplevs och hanteras mötet med tiggare i staden? 

Det är viktigt att påpeka att mitt syfte inte är att pröva informanternas berättelser mot en ”faktisk” 

verklighet. Därför har jag avstått från att intervjua människor som tigger i Stockholm. Meningen med 

det här arbetet är att försöka förstå vad majoritetssamhället projicerar för föreställningar på dessa 

marginaliserade och utsatta, dvs. att studera vissa mentala processer som leder till sociala 

konsekvenser. 

1.4 Disposition

I påföljande metoddel börjar jag med att presentera diskursanalys som metodologisk och teoretisk 

ansats för min studie. Därefter redogör jag för mitt val av intervjuteknik, urvalsprocesser för att få fatt 

informanter, och de vetenskapliga och etiska överväganden som är förenade med dessa 

tillvägagångssätt. I det teoretiska avsnittet presenteras de teorier jag har använt mig av för att förstå och 

analysera mitt empiriska material, dvs. de kvalitativa intervjuerna. På detta följer sedan 7 avsnitt som är 

den samlade redogörelsen av den insamlade empirin. Dessa delkapitel är formade som en berättelse 

varvad med citat från intervjuer, och ska förstås som en fusion av resultat och analys. Blandformen är 

till för att hjälpa läsaren att förstå hur jag har angripit och förstått intervjumaterialet. Arbetet avslutas 

med reflekterande slutsatser kring resultatet och vad det egentligen säger om hur fenomenet förstås och 

hanteras. 
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2. Metod 

2.1 Diskursanalys och metodologi

Det jag är ute efter är att kartlägga och frambringa människors föreställningar kring ett rumsligt 

fenomen. Därför är jag inte intresserad av att pröva människors utsagor mot den ”faktiska” 

”verkligheten”, som hur det ”egentligen” förhåller sig med tiggarnas livssituation. Om jag hade varit 

det hade jag enbart kontaktat människor som tigger och socialarbetare, myndighetsrepresentanter och 

andra sakkunniga inom fältet. I det här arbetet är jag istället intresserad av hur människor konstruerar 

sina egna förklaringar av det fenomen de möter, och hur deras förståelse av samhället/världen formar 

dessa tolkningar och förklaringsmodeller av fenomenet på vissa sätt. Därför kommer jag använda mig 

av ett diskursanalytiskt angreppssätt som metodologisk utgångspunkt för den här uppsatsen. 

    Vad är då en diskurs? Det finns ett flertal olika sätt att definiera och avgränsa begreppet, men 

kortfattat kan ”diskurs” förstås som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 

världen)31. Begreppet förknippas framförallt med den franske filosofen, historikern och sociologen 

Michel Foucault, som använde sig av diskursteori för att avslöja de underliggande strukturer som avgör 

vad som blir accepterat som ”sanning” och ”meningsfullt” i bestämda historiska epoker och 

kontexter32. Att tala om diskurser, innebär att en måste utgå från vissa filosofiska premisser om hur vi 

människor kan få kunskap om världen och hur vi avgör vad som är sant och falskt. 

    Ett diskursivt angreppssätt utgår från en socialkonstruktivistisk förståelse av människans 

verklighetsuppfattningsförmåga och en poststrukturalistisk språkfilosofi. Socialkonstruktivism innebär 

i det här sammanhanget, att vår kunskap om världen aldrig kan betraktas som ”objektiv sanning”. 

Människan får enbart tillgång till den fysiska och sociala världen genom sina intryck, som hen 

kategoriserar för att kunna göra intrycken meningsfulla i en större världsbild, uppbyggd av 

kategoriseringar. Kategoriseringsprocesserna, och den kunskap som konstrueras av dessa, är alltid 

beroende av den kulturella, historiska och geografiska kontext som kunskapsproduktionen sker i. Och 

kunskapsproduktionen är alltid en social process – vår världsförståelse skapas, upprätthålls och kan 

förändras genom social interaktion. Det är nämligen som sociala varelser vi bygger upp gemensamma 

sanningar, men också kämpar för att definiera vad som är sant eller falskt33. De gemensamma 

sanningarna bildar bestämda världsbilder, som avgör vilka mänskliga handlingar som kan betraktas 

31 Winther Jørgensen & Phillips (2000) s. 7
32 Ibid. s. 19
33 Ibid. s. 12
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som naturliga respektive onaturliga eller t.o.m otänkbara. ”Olika sociala världsbilder leder således till 

olika sociala handlingar, och den sociala konstruktionen av kunskap och sanning får därmed konkreta 

sociala konsekvenser”34. 

    En poststrukturalistisk språkfilosofi innebär här att människan bara kan få tillträde till verkligheten 

genom språket. Eftersom vi inte har tillgång till den ”objektiva” verkligheten, använder vi språket för 

att skapa representationer av den. Dessa kan alltså inte förstås som neutrala avspeglingar av det 

”faktiska förhållandet”, istället är det representationerna som skapar världen så som vi förstår den35. 

Kunskapsproduktionen är alltså en slags cirkelprocess där våra sociala handlingar utgår från hur vi 

representerar verkligheten, men det är också genom dessa sociala handlingar som verkligheten 

representeras. Representationerna med deras inneboende meningar struktureras i övergripande mönster, 

som våra utsagor och handlingar följer när vi agerar inom olika sociala sammanhang och kontexter. Det 

är dessa övergripande mönster som kallas för diskurser. 

    En utövad diskurs är en social praktik som producerar och samtidigt reproducerar den sociala 

världen. Detta innebär att mänskliga handlingar alltid är beroende av tidigare socialt förankrade 

handlingsmönster, och följer alltså en viss regelbundenhet. Men det innebär också att diskursen är 

beroende av den sociala praktiken för att alls kunna existera. Det finns också olika diskurser som 

existerar parallellt i samhället – olika världsåskådningar med sina definitioner av sanning och sina 

handlingspraktiker – som formar och omformas av varandra. Det finns t.ex olika politiska diskurser, 

men även medicinska, kulturella, tekniska osv. Därför råder det ständig konflikt i samhället som 

uttrycks i ”diskursiv kamp”36; olika diskurser kämpar mot varandra för att uppnå hegemoni, alltså 

samhälleligt herravälde. 

    Då ett diskursanalytiskt angreppssätt förutsätter att vi aldrig kan nå fram till Sanningen – eftersom vi 

aldrig kan ställa oss utanför representationer – söker diskursanalytikern istället förstå hur sanningar 

skapas genom olika diskurser som formar människors medvetande. Det är precis detta jag vill göra i det 

här arbetet. Då jag sammanställer mitt empiriska material, utför jag en diskursanalys av de samlade 

utsagorna. Detta innebär att diskursanalys är både teori och metod, eftersom metoden kräver sina 

filosofiska premisser för att alls kunna användas37. Genom att undersöka olika mönster som jag 

urskiljer i det sammantagna intervjumaterialet, utkristalliserar jag olika diskurser som kan förklara de 

olika föreställningsvärldar och sociala praktiker som kommer till uttryck bland informanterna, då de 

34 Winther Jørgensen & Phillips (2000) s. 12 
35 Ibid. s. 15
36 Ibid. s. 13
37 Ibid. s. 10
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förhåller sig till tiggeri som fenomen. 

2.2 Fenomenologisk livsvärldsintervju

Min metod för att urskilja diskurser är semistrukturerade livsvärldsintervjuer. Denna intervjuteknik  

syftar till att ”förstå teman i den levda vardagsvärlden ur undersökningspersonens eget perspektiv”38, 

och att ”erhålla beskrivningar ur intervjupersonens levda värld utifrån en tolkning av innebörden hos de 

beskrivna fenomenen”39. En sådan intervju liknar ett vardagssamtal, men den är asymmetriskt styrd av 

intervjuaren genom att vara halvstrukturerad – den fokuserar på vissa förbestämda teman. Intervjun blir 

ljudupptagen för att sedan transkriberas av forskaren, som använder utskriften som underlag för analys.

Begreppet ”livsvärld” stammar från den fenomenologiska filosofin och är detsamma som informantens 

levda vardagsvärld40. Den värld forskaren är ute efter att förstå, tolka och analysera, är inte den 

”faktiska” fysiska världen, utan den värld som upplevs av intervjupersonen genom dennas vardagsliv.  

Utifrån denna filosofiska utgångspunkt hör denna intervjuform samman med det 

socialkonstruktivistiska perspektivet; den intressanta världen att studera är den som den sociala 

människan upplever och tillskriver mening, utifrån sina egna erfarenheter och förståelse. 

    Den semistrukturerade livsvärldsintervjun kräver en medveten naivitet av forskaren. Hen visar 

öppenhet för nya och oväntade infallsvinklar, och fokuserar på att få informanten att beskriva sina 

upplevelser så djupgående som möjligt. Det som är föremål för analys är inte intervjupersonen i sig, 

utan den mellanmänskliga situation där interaktionen mellan människor skapar kunskap som är 

intressant att tolka och tillskriva mening. Därför är det, utifrån det här perspektivet, relativt ointressant 

för forskaren huruvida utsagor överensstämmer med verkligheten; det intressanta är vad berättelsen 

säger om upplevelsen av ett fenomen. 

    I mina intervjuer med stockholmare har jag valt att försöka vara så öppen och ostrukturerad som 

möjligt, när det gäller intervjuns form. Jag förberedde aldrig en konkret intervjuguide med specifika 

frågor. Istället hade jag mina grundläggande frågeställningar i bakhuvudet som jag försökte infoga i 

samtalet när tillfälle gavs eller tystnad uppstod. Målsättningen har varit att låta informanten styra 

samtalet till det som hen själv upplever som viktigt att berätta om fenomenet. Det har funnits både ett 

strategiskt och empatiskt syfte med detta. Det strategiska är att minska påtagligheten av den 

inneboende maktasymmetrin i en forskningsintervju, att få den intervjuade att i största möjliga mån 

38 Kvale & Brinkmann (2009) s. 43
39 Ibid. 
40 Ibid. s. 44
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känna sig som inbegripen ett vardagligt samtal och därför bli bekväm och öppen. Det empatiska ligger i 

att det är informanten som ska upplysa forskaren om det viktiga i hens relation till fenomenet, inte 

tvärtom. Denna förutsättningslöshet ledde till att ju fler intervjuer jag gjorde, desto fler ämnesspår och 

frågeställningar fick jag med mig från tidigare samtal, som jag sedan kunde utgå från i kommande 

intervjuer. 

    Ett grundläggande etiskt krav för kvalitativ forskning är att deltagaren ställer upp i 

forskningsprojektet genom ett informerat samtycke. Detta innebär att forskaren informerar deltagaren 

om det allmänna syftet med projektet och dess upplägg, och att undersökningspersonen deltar frivilligt 

och har rätt att närhelst dra sig ur projektet41. I detta självklara krav ruvar ett etiskt dilemma, nämligen 

att avgöra hur mycket information som deltagaren ska delges. Den information som här är 

problematisk, är företrädesvis min egen personliga uppfattning om ämnet, vilken riskerar att påverka 

det slutgiltiga resultatet. Självklart försöker jag att vara så självreflexiv som möjligt, och har försökt att 

”sätta parantes” kring mig själv och min egen ”kunskap”, så att mina värderingar inte överskuggar och 

förvränger den faktiska analysen42. Men jag har också valt att undvika att yttra mina egna personliga 

uppfattningar i samtalen – vilket emellanåt var svårt givet intervjuformen och de diskussioner som 

uppstod utifrån ämnet – för att inte påverka, avskräcka eller manipulera informanten från att uttrycka 

sina spontana eller uppriktiga tankar. Ett annat dilemma, givet kravet på informerat samtycke, är att jag 

under intervjutillfällena faktiskt inte har vetat hur projektet skulle utvecklas, eftersom jag inte visste 

vad det var för kunskap som skulle komma att genereras. 

2.3 Urvalsprocess, transkribering och generaliserbarhet

Min empiri består av intervjuer med 30 informanter, samtliga stockholmsbor. Dessa intervjuer hölls 

februari – april 2014. Skälet till antalet 30 var att försöka få en så bred representation av stockholmsbor 

som möjligt, givet tidsramen. Målsättningen har varit att få till en heterogen sampel av stockholmare 

som är geografiskt spridd och socialt stratifierad. Detta för att försöka kartlägga olika diskurser och 

perspektiv som kanske bara förekommer i vissa samhällsskikt och områden, samtidigt som de mer 

övergripande generella sanningarna som florerar i staden och över intersektionella gränser kan 

utkristalliseras. 30 informanter visade sig också räcka för att det samlade intervjumaterialet skulle 

upplevas som teoretiskt mättat. 

    Den geografiska avgränsningen för vad som skulle räknas som Stockholm i den här kontexten kan 

41 Kvale & Brinkmann (2009) s. 87
42 Winther Jørgensen & Phillips (2000) s. 28
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sägas vara Stockholms län; alla orter som har en direkt anslutning till SL:s kollektivtrafik är 

inkluderade i definitionen. 

    De som jag har valt att exkludera som potentiella informanter i den här studien var minderåriga, 

personer som inte var bosatta i Stockholm, nyinflyttade som inte har bott i staden i mer än ett års tid, 

och människor som genom sitt yrke eller frivilligverksamhet har kommit i kontakt med aktiva tiggare 

eller EU-migranter, och därför kan ses som relativt sakkunniga om fenomenet. Jag var ju som sagt inte 

ute efter vittnesmål om tiggares faktiska situation och levnadsförhållanden – då hade jag vänt mig till 

tiggarna själva – utan övergripande föreställningar bland de stadsbor som möter fenomenet i sin 

rumsliga livsvärld i stadens offentliga rum. Ett undantag från den här regeln, är en polis som jag 

intervjuade därför att jag var intresserad av hans föreställningar som civilperson, givet hans 

yrkesbakgrund. Det visade sig att han hade konkreta erfarenheter av tiggeri som verksamhet genom sitt 

arbete, men dessa ”vittnesmål” är utelämnade i min analys på grund av uppsatsens syfte. Minderåriga 

är utelämnade därför att jag var intresserad av de stadsbor som tiggare huvudsakligen vänder sig till, 

och som är bemyndigade med ansvar över ekonomiska medel. Nyinflyttade och besökare är 

exkluderade därför att jag var ute efter människor som kan berätta om en upplevelse av att deras 

livsvärlds hemmiljö har förändrats som en följd av fenomenet. 

    9 informanter fick jag tag på genom ett bekvämlighetsurval. 18 informanter tog kontakt med mig 

genom en slumpmässig urvalsprocess, vars metod jag alldeles strax ska utveckla. 1 informant fick jag 

kontakt med genom tips från en annan av de slumpmässigt framkomna, och 2 informanter gick fram till 

mig på en krog där jag satt för att läsa teoribakgrund och anmälde sig frivilliga. 17 informanter 

definierades som män respektive 13 som kvinnor. Informanternas ålder sträckte sig från att vara 

nybliven myndig upp till över 80 år.
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Tabell 1. Åldersspridning av sampel. 

De första 5 informanterna som jag intervjuade framkom genom ett s.k. bekvämlighetsurval, vilket 

innebar att jag började med att intervjua ett antal personligt bekanta och bekantas bekanta. Jag valde att 

börja med detta tillvägagångssätt av huvudsakligen två skäl. Det främsta skälet var att jag – till följd av 

att jag inte använde någon formulerad intervjuguide – ville börja min undersökning med något som 

skulle likna så genuina vardagssamtal som möjligt, för att utifrån dessa dialoger urskilja potentiella 

teman och frågeställningar som jag skulle kunna använda mig av i intervjuer med (för mig) främmande 

personer. Det andra skälet var att jag ville garantera att åtminstone vissa intervjuer skulle ”gå på 

djupet” när det gällde diskussioner kring värderingar och moralfrågor, där samtalspartnerna kunde 

känna sig så bekväma som möjligt i att öppna upp och rannsaka sig själva. 

    Emellertid behövde jag en annan metod för att få tag på informanter från samhällsgrupper och 

bostadsområden som jag själv inte hade någon personlig eller naturlig relation till. Jag kunde inte heller 

förlita mig på ett snöbollsurval; givet min egen klassbakgrund, uppväxt och habitus skulle det bli svårt 

att på det sättet komma i kontakt med erfarenheter och världsåskådningar som skiljde sig diametralt 

från mina egna och mina bekanta informanters. Min lösning blev att formulera en intervjuannons som 

täckte ett A4-ark (se bilaga). I den koncisa annonsen presenterade jag mig själv och intervjuämnet, 

garanterade deltagare anonymitet och konfidentialitet, erbjöd informanten att avgöra tid och plats för 

intervjun, och bifogade kontaktuppgifter. Jag skrev ut 400 exemplar av annonsen och delade sedan ut 

dessa på samtliga tunnelbane- och pendeltågslinjer i flera omgångar under olika veckodagar och 

klockslag under två månaders tid. I kollektivtrafiken lämnade jag annonserna på tomma vagnssäten och 

på perrongbänkar. Fördelarna med denna metod och att utföra den i kollektivtrafiken var framförallt 

tre; 1) Annonserna spreds över hela SL:s trafiksystem och passerade bostadsområden och människor 
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som jag kanske aldrig skulle ha mött annars. Det slumpmässiga i urvalsprocessen och min potentiella 

population maximerades. 2) Det radikala i metoden väckte större uppmärksamhet än vad annonsering 

på anslagstavlor någonsin hade kunnat göra43. Människor lade intrycket på minnet och kunde kontakta 

mig flera veckor efter att de hade funnit annonsen. 3) Det fanns inget påtvingande i sättet att söka 

kontakt, eftersom det var upp till informanten själv att höra av sig om och när hen ville bli intervjuad. 

Jag besökte även 7 större köpcentrum där jag placerade annonser på tomma bänkar och cafébord, och 7 

bibliotek där jag bad bibliotekarierna att sätta upp annonser på deras anslagstavlor. Responsen blev 

överväldigande mot vad jag hade kunnat förvänta mig. Risken för att bara vissa grupperingar av 

människor – med anlag för att höra av sig på kontaktannonser utan någon ekonomisk ersättning44 – 

skulle ta kontakt, visade sig vara obefintlig. En möjlig förklaring till denna positiva utveckling kan vara 

ämnets aktualitet och emotionellt starka laddning. Flera informanter uppgav att de kände ett starkt 

behov av – eller ett kall – att delge sina synpunkter och känslor kring fenomenet, för ett arbete som 

skulle handla om stockholmares syn på tiggeri. 

    Parallellt med intervjuerna som jag fick till genom denna urvalsprocess, kompletterade jag med 

ytterligare 4 informanter genom bekvämlighetsurval. Min målsättning under hela insamlingsperioden 

var att försöka panorera och balansera sampeln av informanter till att bli så heterogen och samhälleligt 

representativ som möjligt. Detta innebar att jag sökte komplettera sampeln i största möjliga mån med 

personer med intersektionella attribut som var underrepresenterade i gruppen. Jag motarbetade också  

överrepresentation av åldersgrupper eller geografiska områden, så gott det gick.  

    Resultatet av urvalsprocesserna blev en intersektionellt och geografiskt heterogen sampel av 

stockholmare. Jag har intervjuat människor med varierande klassbakgrunder, såväl arbetslösa och 

sjukskrivna som kulturarbetare och direktörer. Det är människor som har bott i Stockholm i mer än 70 

år, människor som föddes på andra kontinenter och före-detta landsortsbor. Det finns representanter 

från Östermalm och Hornstull ut till Märsta och Tyresö. Emellertid finns en klar överrepresentation av 

60-talister och innerstadsbor i sampeln. 

43 Flera informanter påpekade det ironiska i att metoden så starkt påminner om en utbredd ”tiggarstrategi”, att dela ut 
lappar i tågvagnar med en bön om pengar. 

44 Vilket en lappfinnare hörde av sig till mig för att upplysa mig om. Hon kallade min metod för den ”sämsta möjliga” för 
mitt syfte. Hon deltog inte i undersökningen.
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Grundskolelärare Psykoterapeut Student Scripta Student

IT-konsult Arbetslös Musiker Banktjänsteman Pensionär

Kommunikationsdirektör Scenograf ? Säljare/montör Socionom

Pensionär Kriminalvårdare Polis Socionom Florist

Personalvetare Pensionär Student Fotograf Handläggare

Sjukskriven Förtidspensionerad Personlig 

assistent

Gymnasist Ekonom? 

Tabell 2. Informanters yrkesstatus.

Kista Hallonbergen Farsta Solna Märsta

Vasastan Tyresö Saltsjöbaden Vasastan Södermalm

Kallhäll Ropsten Östermalm Kista Bergshamra

Södermalm Innerstaden Huddinge Östermalm Tensta

Blackeberg Jordbro Solna Lidingö Essingen

Hägersten Gröndal Kallhäll Huddinge Hammarby
Tabell 3. Informanters boendeområde. 

Av dessa intervjuer blev 29 informanters utsagor ljudupptagna, medan en intervju skedde genom 

telefonförbindelse på grund av praktiska omständigheter. Denna intervju var betydligt kortare och 

ytligare genomförd än de övriga, men jag valde att inkludera den som en del av min data av flera skäl; 

informanten levde i ett område i Stockholm där jag inte hade fått tag på några andra frivilliga, hans 

bakgrund och livserfarenheter kan förstås som representerande för en samhällsgrupp som annars inte 

hade fått någon representation i det här materialet, och han yrkade på att få göra sin röst hörd i frågan, 

vilket jag varken kunde eller ville neka honom. De ljudupptagna intervjuernas längd varierade mellan 

ca 30 – 90 minuter, med en median på runt 45 minuter. Intervjutillfället brukade ske på caféer som 

informanten valde ut, och var i nästan samtliga fall ett samtal mellan två par ögon. Undantagen var två 

intervjuer som hölls med par. Det ena paret var två informanter från mitt bekvämlighetsurval, medan de 

andra två var de som jag mötte på en krog. Vid båda tillfällena förekom alkoholintag och jag tog 

tillfället i akt, så att säga. Dessa intervjuer blev ytterst lyckade därför att paret kände varandra, sporrade 

och kritiserade varandra, och föll in i sidospår som jag själv aldrig hade kunnat komma på.

    En grupp på 30 personer kan självklart aldrig anses representera dryga två miljoner stockholmare, 

och det är inte heller ett anspråk från min sida att påstå att mina resultat skulle kunna generaliseras till 

att vara ”svenskars” eller ”stockholmares” åsikter. Det brukar sägas att gränsen för generaliserbarheten 
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av forskningsresultat, går vid populationen från vilken forskaren har hämtat sin sampel45. Även om min 

population är ytterst abstrakt och brett begripliggjord  – ”stockholmsbor” – får det inte förglömmas att 

min population närmast uteslutande består av stockholmsbor som kan tänka sig att ställa upp på 

forskningsintervjuer om tiggeri i Stockholm. Detta innebär att de som ingår i denna population anser sig 

talföra nog att formulera uppfattningar, åsikter och känslor – som de också upplever sig att ha – om 

fenomenet, som de också kan/vill dela med sig av till andra46. Det räcker med ett googlingssök och 

några knappklickande på sociala medier för att komma i kontakt med öppet rasistiska diskurser om 

tiggeriet i Stockholm som inte förekommer explicit i mitt empiriska material, och flera informanter har 

påpekat att den stora massan av stockholmare kanske inte reflekterar över fenomenet över huvud taget. 

Som ett bra exempel på frågan kring hur representativt mitt intervjumaterial är för ”svenskars” eller 

”stockholmares” åsikter, kan den statistiska undersökningen av Novus/TT i mars som uppgav att 56 % 

av svenska folket vill se ett förbud mot tiggeri47 ställas mot en ungefärlig procentsats av 20 % bland 

mina informanter. Med detta sagt vill jag alltså poängtera att mina resultat inte ska förstås som en 

representativ kartläggning av stockholmares medvetande, när det gäller hur stor andel av informanterna 

det är som hyser en viss uppfattning. Därför undviker jag också att i resultatdelen hårdkvantifiera antal 

informanter som innehar den eller den åsikten48, med ett fåtal undantag. Det är också denna fråga om 

autenticitet och återgivandet av en rättvis bild49 som har lett mig till att avstå från en intersektionell 

analys av intervjumaterialet. Dels upplever jag att antalet informanter tillhörande ett visst klasskikt 50 

var för få för att kunna dra några generella slutsatser kring klassbaserade åsiktstrender. Men 

sanningsenligt så var det faktiskt närmast omöjligt att finna någon kontinuitet i diskurser baserat på 

vare sig kön, klass, hälsa, etnicitet eller ursprungsort i mitt material, vilket jag inte hade förväntat mig. 

Liknande föreställningar och värderingar förekom såväl hos kvinnor som män, hos arbetarklass som 

överklass, hos inrikes- som utlandsfödda, hos urinvånare som nyinflyttade, hos innerstads- som 

förortsbor. 

    Det är emellertid min informantgrupps heterogenitet som enligt mig ger mina resultat styrka. Att 

45 Bryman (2002) s. 119
46 Ett exempel på någon som inte tillhör populationen kan vara kvinnan som ville ställa upp på intervju under villkoret att 

jag först bekände min egna uppfattning om fenomenet. 
47 Sveriges Television (2014b) 'Svenskarna för tiggeriförbud'
48 Det finns också en praktisk aspekt av detta val; vissa informanter var ytterst ambivalenta kring var de egentligen ställde 

sig i vissa frågor, och vissa kunde ändra sig under intervjuns gång. 
49 Bryman (2002) s. 261
50 Här tillkommer också problemet att jag inte heller kan generalisera alla informanters klassbakgrund utan att uteslutande 

utgå från fördomar gällande yttre attribut och personliga intryck. Det kändes ofta inte riktigt som läge att fråga om 
årsinkomst eller mer utförlig beskrivning av familjebakgrund, när jag samtalade med totala främlingar i egenskap av att 
vara forskare. 
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diskurser överskrider intersektionella gränsdragningar påvisar diskursens livskraft och giltighet i den 

rumsliga kontexten, som är Stockholm stad. Och det är också heterogeniteten som jag tar stöd mot, då 

jag vill påstå att generaliserbarheten till trots, kan jag utifrån mitt material presentera en kartläggning 

av de aktuella och relevanta diskurser som överlappar varandra i stockholmarnas sociala värld, kanske 

även bland svenskar i gemen. 

    De ljudupptagna intervjuerna blev transkriberade på dator. Denna process är fylld av metodologiska 

och etiska överväganden, då transkribering innebär en transformering51. Först är inspelningen av en 

intervju en abstraktion av den fysiska sociala världen – ansiktsuttryck, kroppsrörelser och rumslig 

kontext försvinner, vilka var komponenter i meningsskapandet. Därefter är utskriften av inspelningen 

en ytterligare abstraktion, där tonfall, intonation och pauser är eliminerade. Med andra ord går mycket 

av de emotionella uttryck som ligger bakom samtalspartnernas samtal, berättelser och förklaringar 

förlorade. Därför har ”översättaren” ett stort ansvar att försöka återge den faktiska situationen i största 

möjliga mån, inte bara för att begripliggöra samtalets dramaturgi, utan framförallt för att göra 

informanten största möjliga rättvisa. I transkriptionerna har jag valt att inkludera relevanta 

gestikuleringar, interjektioner, ljudhärmande av skratt, ironiskt tonfall, suckar och tystnad. 

    Då det är forskaren som har tolkningsmonopol på vad informanten ”egentligen” kan ha menat med 

sin redogörelse, krävs det att forskaren är lojal mot informantens menade redogörelse. Detta blir extra 

etiskt nödvändigt med tanke på deltagarens konfidentialitet. Jag garanterade samtliga informanter 

anonymitet, och i det transkriberade materialet har jag försökt att utelämna all information som kan 

kopplas till privatpersoner. Jag har utraderat alla personnamn som nämns, alla platser och adresser som 

kan kopplas till arbete och privatliv, antal barn och syskonmedlemmar, konkret ålder och yrkestitel. Det 

som återstår i redogörelsen är könstillhörighet, ungefärlig ålder och boendeområde. När deltagaren är 

så pass anonymiserad, ligger det på forskaren att vara tillräckligt rakryggad för att inte se anonymiteten 

som ett alibi för att fritt tolka uttalanden utan risken för att bli motsagd. Anonymiteten kan riskera att 

vändas mot informanten så att denne förvägras det inflytande över forskningen som ursprungligen kan 

ha blivit utlovat52. 

    Den metod som jag sedan har använt mig av för att analysera det sammantagna intervjumaterialet, är 

en så kallad bricolagetolkning53. Detta innebär att jag efter att ha läst igenom intervjuerna har skaffat 

mig ett allmänt intryck, därefter botaniserat i specifika avsnitt som representerar teman jag har lyckats 

51 Kvale & Brinkmann (2009) s. 194
52 Ibid. s. 89
53 Ibid. s. 251
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utskilja, kategoriserat och till viss del kvantifierat yttranden som kunde kopplas till dessa teman, och 

omvandlat dessa kategorier och intervjuutdrag till en övergripande berättelse. Till denna berättelse har 

jag sedan applicerat teorier som kan begripliggöra och kontextualisera de diskurser som jag finner mig 

ha uppdagat. Dessa teorier presenteras i nästa kapitel.

Bild 2. Foto: Erik Hansson. 
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3. Teoretiska utgångspunkter

3.1 Geografisk förståelse av Platsen

Detta är ett arbete som vill skapa förståelse för upplevelsen av förändring av en plats. ”Platsen” är 

Stockholms offentliga rum, och ”förändringen” är det uppkomna fenomenet av en stor grupp 

människor utan svenskt medborgarskap som tigger pengar i staden. 

    Kulturgeografen Tim Cresswell har utforskat relationen mellan plats och sociokulturella normer, 

genom att studera utvalda händelser då ett fenomen uppstår på en plats där det inte förväntas vara 54. 

Cresswell argumenterar för att det dagliga bruket av ordet ”plats” ofta inbegriper en förväntan om vad 

”som hör hemma” och ”är på sin plats” i en viss miljö. Detta ”vad” som förväntas existera på en plats, 

men inte på en annan, kan vara beteenden, föremål och även vissa människor/grupper. I en viss 

samhällsordning förväntas allt ha och vara på ”sin plats”, för att samhällsordningen med dess 

normativa regelverk alls ska kunna upprätthållas. 

    Vad innebär då ”plats” i det här normativa sammanhanget? Cresswell presenterar en humanistiskt 

geografisk förståelse av platsbegreppet, vilken utgår från att människan lever i en värld som för hen är 

fylld av mening55. Den fysiska världen upplevs av oss och våra sinnen, och vi tillskriver en mening till 

våra handlingar. Vi existerar och agerar alltid på platser, vilket gör att platser alltid är fyllda av mening 

för oss. Platser är alltså varken uteslutande materiella eller mentala; de är alltid både och. En plats 

förstås utifrån en viss sociokulturell normativ förväntan, då samhällets medlemmar delar vissa 

grundläggande och övergripande ”tolkningar” av platsers mening. Dessa övergripande tolkningar  

betecknar Cresswell som ”ideologier”56, medan jag likställer tolkningarna med diskurser, då 

tolkningarna formar människors sociala praktik57 och därför konstituerar vad som betraktas som 

normalt och onormalt. Plats är alltså en omistlig komponent för upprätthållandet av normer 58. 

    Det är först då ett fenomen uppstår på en plats där det inte anses höra hemma, som det blir möjligt att 

urskilja hur diskursen tar sig uttryck. Det är också genom uppkomsten av en ”onormal” företeelse som 

det blir möjligt att förstå vad det är som egentligen betraktas som ”normalt”59. Cresswell använder 

begreppet ”transgression” (alltså att överskrida en gräns)60 för att beteckna det som sker då en plats 

54 ”I have chosen to look at events that transgress the expectations of place.” Cresswell (1996) s. 8
55 Ibid. s. 13
56 Ibid. 
57 Ibid. s. 16.
58 Ibid. 
59 Ibid. s. 21
60 Ibid.
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normativa ordning blir störd. Om någon/några har transgresserat, innebär det att dessa har överträtt en 

gräns som de inte förväntas överträda. De som inte hade förväntat detta är majoritetssamhället, de som 

reagerar på händelsen och som upplever att något avvikande nu har uppstått på platsen. Jag använder 

detta resonemang för att definiera den upplevda förändringen av Stockholms offentliga rum som just 

en sådan transgression. 

    Fastän min annonsering och mina frågeställningar var formulerade till att utgå från Stockholm som 

rumslig kontext, kom nästan alla berättelser att istället handla om Sverige som platsen, eller scenen, där 

dramat utspelas. Stockholms offentliga rum framstår ofta som en slags kombinerad kuliss och 

miniatyrfigur av det som nu utspelar sig i Sverige som sådant. Det den enskilde upplever av mötet med 

tiggare på gatan i innerstan, blir en representation för det ”vi som svenskar” upplever av tillkomsten av 

fenomenet ”utlänningar som tigger” i Sverige. Platsen Stockholm fungerar med andra ord ofta som en 

lägre rumslig skalnivå av platsen Sverige, då mina informanter har uttryckt sin förståelse av fenomenet. 

För att förstå hur mina informanter resonerar kring sina upplevelser, måste vi därför förstå hur de 

definierar platsen för dessa upplevelser. Den platsen är egentligen Sverige, manifesterad och 

förkroppsligat av Stockholms offentliga rum. 

    Hur kan vi förstå nationalstaten Sverige som en upplevd plats? Till min hjälp tar jag Benedict 

Andersons (1991) förståelse av nationen och nationalism. ”Nationalism” ska här inte förstås som en 

politisk uppfattning eller doktrin, utan snarare som en kulturell världsåskådning; mer lik existentiella 

koncept som ”religion” och ”släktskap” än ”ideologier”61. Anderson definierar nationalism som en 

föreställd gemenskap, en gemenskap som är ovillkorligt begränsad och suverän62. Nationalism är 

föreställd därför att dess medlemmar aldrig kommer att träffa eller lära känna majoriteten av de som 

ingår i gemenskapen, och trots detta hör alla samman. Denna gemenskap föreställs som ett slags 

djuplodat horisontellt kamratskap, vilket inte motsäger faktumet att det kan existera stor ojämlikhet 

mellan kamraterna. Nationens medlemmar konstituerar ett ”vi” som delar en (föreställd) gemensam 

historia, som sträcker sig från urminnets förflutna till en gränslös framtid63. Gemenskapen är suverän 

därför att den föreställs vara grunden för hur världen är ”naturligt” organiserad; världen är uppdelad i 

ett antal nationer och dessa nationer har sina medlemmar. Nationen är begränsad därför att ingen nation 

kan inkludera hela mänskligheten; det ligger i nationalismens logik att det finns ett Vi endast på villkor 

att det finns ett De. Nationen är också geografiskt avgränsad. De som bor där eller definieras som att ha

61 Anderson (1991) s. 5
62 Ibid. s. 6
63 Ibid. s. 12
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blodsband till det avgränsade området, tillhör nationen. Platsen Stockholm, som vi ska undersöka 

närmare, befolkas alltså av de som hör till nationen Sveriges gemenskap: svenskar. Dessa delar alltså 

en slags föreställd biografi, en ”nationens biografi” som förklarar och konstituerar hur Sverige ska 

förstås som plats i världen, i förhållande till det som inte är Sverige eller det svenska. 

    Det tål att påpekas att nationalism inte ska betraktas som ett fantasifoster som inte har någon grund i 

verkligheten. Det är snarare ett tankefoster som har konstituerat verkligheten och hur samhällen 

organiseras och upprätthålls – en hegemonisk diskurs, om en så vill. Som vi alla vet består ju världen 

nu också av ett antal stater, som motiverar sin existens därför att de upprätthåller just nationer: 

nationalstater. Zygmunt Bauman (1996) påpekar att skälet till att staten som samhällsorganisation har 

kunnat fortleva så länge och så starkt under den moderna historien, är därför att den har fungerat som 

en ”livskraftig” helhet för social organisering64. Genom att ansvara för såväl politiska, ekonomiska och 

militära angelägenheter, har den ”homogeniserat” det samhälleliga livets problemområden till att 

underordnas en stark auktoritet. Därför har den setts som ytterst ansvarig för sina medborgares välfärd 

och trygghet. Detta har inneburit att staten under de senaste århundradena har haft förmågan (och 

ansvaret) att vara den samhälleliga gemenskapens andliga och moraliska ledning65. Genom lagstiftning, 

utbildning och institutioner har staten agerat som en moralisk auktoritet för dess medborgare, det är den 

kraften som har haft ansvaret för ”avgörandena om behovens och de behövandes relativa vikt”66. En 

konsekvens av denna ansvarsfördelning, är att den moderna staten har haft funktionen att lätta bördan 

för den enskilda människans moraliska ansvar, kanske till och med att i vissa sammanhang befria hen 

från moraliskt samvete67. Bergman & Trädgårdh (2009) har argumenterat för att en viktig beståndsdel i 

den svenska nationens biografi – i den svenska självbilden om vad som är Sverige och svenskt – är 

historien om vad de kallar för ”den svenska statsindividualismen”68. Kortfattat innebär denna teori att 

den svenska välfärdsstaten är uppbyggd på ett abstrakt socialt kontrakt mellan staten och individen, där 

staten garanterar individen frihet och oberoende från de krafter som hen annars skulle behöva ty sig till 

för att kunna få hjälp i sin nöd. Dessa krafter kan förstås som familjen, arbetsgivaren, maken, 

föräldrarna eller kyrkan. Resultatet är diskursen att det huvudsakligen och framförallt är staten som 

anses ha ett moraliskt ansvar för att garantera medborgarna välmående och trygghet. Detta resonemang 

kan kopplas samman med Baumans. Jag vill tolka det som att denna diskurs om statens moraliska 

64 Bauman (1996) s. 173
65 Ibid. s. 173
66 Ibid. s. 227
67 Ibid. 
68 Berggren & Trädgård (2009) s. 33-55, s. 69-76
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ansvar är extra stark i den svenska biografin, eftersom den är en explicit beståndsdel av den nationella 

gemenskapens självbild. 

    Enligt Bauman (1996) har de senaste decenniernas globalisering av ekonomins 

produktionsförhållanden och kapitalflöden, försatt nationalstaten i en kris69. Nationalstaten har förlorat 

kontrollen över ekonomins styrningssystem och kan inte längre garantera sina medborgares välfärd 

som den gjorde förr. Samtidigt har vardagslivet blivit alltmer ekonomiserat av marknadens krafter, och 

det var länge sedan religionen blev bortrationaliserad av det moderna förnuftet. Bauman menar att 

konsekvensen av detta är att vi nu upplever vår tid som en era av ”djup moralisk oklarhet”70. Vi kan inte 

längre känna tillit till samhällets auktoriteter eller till gamla trosläror, men på grund av den ökade 

valfriheten som kräver sina val, längtar vi mer än någonsin efter en tillförlitlig vägledning. Han 

preciserar det som att vi nu upplever den ”postmoderna moraliska krisen”71. Ett uttryck för denna kris 

är enligt Bauman den stora osäkerhet vi känner inför att leva med främlingar mitt ibland ”oss”. 

3.2 Orientalism och Den Andra 

Vi har nu en platsförståelse, och vi har ett ”vi” som befolkar denna plats och kallar den för sin. Det har 

skett en transgression, det är några som har överskridit den normativt geografiska gränsen och utför 

handlingar som inte hör hemma på platsen. Dessa ”några” förstås som ”inte vi”, inte ”svenskar”. De är 

De Andra. 

    Edward Said (2000) myntade begreppet ”orientalism” för att förklara hur Västerlandet, från 

imperialismens tidevarv fram till idag, har konstruerat en mental föreställningsvärld om Orienten. 

Tesen är att den europeiska kulturen – politiskt, sociologiskt, ideologiskt, vetenskapligt och 

konstnärligt – producerade en diskurs om Orienten och dess folk som den diametrala motsatsen till 

Västvärlden och de vita européerna72. På grund av det faktum att europeiska imperier under 

århundraden militärt dominerade Mellanöstern och den arabisktalande delen av världen, hade den 

europeiska kulturen makten att utgå från sin egen självbild i konstruktionen av en binär världsbild där 

västerlänningen var överlägsen orientalen i alla avseenden. En viktig funktion av denna dualistiska 

logik var, enligt Said, att den europeiska kulturen/identiteten fann styrka och självkänsla genom att 

reflektera sig själv mot Orienten som spegelbild; självets identitet var allt som Orienten inte var73. 

69 Bauman (1996) s. 174
70 Ibid. s. 30
71 Ibid. s. 31
72 Said (2000) s. 66
73 Ibid. 
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Medan västerlänningen var en unik suverän individ var orientalen alltid en del av ett kollektiv, ett 

kollektiv med samma egenskaper som den enskilde orientalen. Oavsett kulturell bakgrund eller 

nationstillhörighet tillskrevs nästan alla orientaler samma negativa egenskaper: de var irrationella, 

barnsliga, moraliskt förtappade, lata, och så vidare74. Till följd av att orientalen ansågs vara så 

fundamentalt olik västerlänningen, blev den diskursiva slutsatsen att ”de” i Öst lever i en helt annan 

värld än vad ”vi” i Väst gör. Said argumenterar för att det är det kategoriserande sättet att tänka i sig  

som skapar skillnaderna mellan ”vi” och ”dem”. Vi cementerar dessa kategorier och främlingsskapet 

ytterligare då ”vi” från början utgår från att ”de” inte är ”vi”75. 

    Orientalism som teoretiskt verktyg fick ett stort akademiskt genomslag och är en ständig 

inspirationskälla i postkolonial forskning76. Dess praktiska nytta i det här sammanhanget är att det ger 

en bra grundläggande förståelse för hur majoritetssamhället och normativa värderingar konstituerar 

vissa grupper i samhället till att bli De Andra, främlingar, outsiders, ”de” som inte är ”vi”. Orientalism 

kan alltså appliceras för att förstå hur marginaliserade grupper i samhället blir framställda, tolkade och 

behandlade, till följd av att de upplevs som just främmande.

    Även om han själv aldrig använder begreppet ”orientalism”, beskriver Jan Selling i Svensk 

Antiziganism (2013) en liknande kontinuerlig diskurs som har vidmakthållits i Sverige sedan 

åtminstone 1700-talet; rasismen mot romer och resandefolk. Genom att analysera forskning, 

socialutredningar, riksdagsdebatter och litteratur, urskiljer Selling att det har funnits en seglivad social 

föreställning fram till dessa dagar. Den lyder att romer och den romska kulturen är immanent oförenlig 

med det svenska samhället och dess värderingar; antingen skall de assimileras eller fördrivas77. Den 

typiske ”zigenaren” framställs kontinuerligt med negativa begrepp som kopplas till fattigdom, 

kriminalitet, tiggeri, asocialitet och moraliskt förfall. 

    I deras analys om hur tiggare har framställts i engelsk och tysk litteratur från historisk tid till idag, 

tangerar Erskine & McIntosh (1999) att tiggare genom sekler har framställts som tillhörande en annan 

social grupp, en grupp som har organiserat sig utanför majoritetssamhället och lever ett helt annat liv 

än ”vi” normala. Erskine & McIntosh visar att tiggare genom sekler har varit betraktade med 

misstänksamhet och upprörda känslor, därför att deras praktik av att tigga går emot den kollektiva 

föreställningen om Den Andra78 som fattig. Tesen är att den som förstås vara fattig, måste också vara 

74 Said (2000) s. 113
75 Ibid. s. 131
76 Se t.ex Loomba (2008) 
77 Selling (2013) s. 43
78 De använder inte begreppet, här tar jag mig friheter. 
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passiv79. Problemet för betraktaren uppstår då den fattige utför en aktiv handling, som att röra sig i 

stadsrummet och be om pengar. Detta leder till att fattiga människor är fastlåsta i en dubbelbindning. 

Om en person är ”genuint” fattig, så förväntas de inte att vara aktiva, men samtidigt förväntas det av 

den ”genuint” fattiga att göra någonting åt sin situation80. Denna paradoxala förväntan stärker alltså 

bilden av den fattiga tiggaren som Annan, som någon som inte beter sig, eller är som ”vi”. Denna 

ambivalens har hanterats genom att tiggare har blivit klassificerade som att antingen vara ”genuina” 

eller ”falska”, de som förtjänar och inte förtjänar allmosor. I instruktionsböcker i ämnet från 1500-talet 

och framåt går det att utläsa att det karakteristiska för de ”förtjänta”, är att deras liv är transparenta för 

betraktaren81. Antingen är de kända i samhället de lever i, eller så är de transparenta därför att de inte 

använder sig av en berättelse om sin livssituation för att be om pengar. Berättelsen kan ju vara svår att 

syna. Erskine & McIntosh tolkar dessa kriterier för förtjänst, som att de utstrålar en passivitet och 

foglighet från den fattigas sida. Den Andra, den som inte är känd i grannskapet och därför är en 

främling, måste ha rest från en plats till en annan – de är alltså aktiva nog för att inte förtjäna 

allmosan82. 

    Ända sedan människor började leva i stora städer, har det varit omöjligt att lära känna alla ansikten 

som omger den urbana människan. Vi klassificerar beteenden och attribut och placerar människor att 

tillhöra olika grupper och fack, för att underlätta den alienerade samlevnaden. Det finns dock 

människor som vi inte kan definiera och känna klar kunskap om, som undergräver ”de bekanta 

klassifikatoriska alstren”83. Det är De Andra som inte har blivit kartlagda och stereotypiserade i vårt 

medvetande, verkliga främlingar. Dessa främlingars närvaro väcker ambivalenta känslor, obehag och 

kanske även rädsla, eftersom de undgår våra verktyg för att skapa transparens. Bauman (1996) kallar 

dessa känslor för proteofobi – avskyn för situationer där en känner sig vilsen, förvirrad och maktlös84. 

Vi blir maktlösa och förvirrade eftersom vi inte vet hur vi ska gå vidare i vissa situationer, eftersom vi 

inte längre kan följa normativa regler som definierar hur vi skall handla. Denna fobiska känsla blir 

starkare av en upplevelse av opålitlighet. Det är nämligen ett beteende som hotar sättet vi har 

79 Min tolkning av detta antagande är att beteckningen ”passiv” på den fattige förklarar hur ”den fattige” både har hamnat 
och är fast i sitt tillstånd. Eftersom den fattige inte är som ”vi”, då denne förstås som ”fattig”, men samtidigt är en 
människa bland oss, måste vi förstå varför denna människa inte ”beter sig” som ”vi” själva. Än en gång kanske det är 
orientalismens binära logik som ligger bakom passivitetsbegreppet, då motsatsen ”aktiv” är positivt laddat och därför är 
mer betecknande för ”vi”, de ”normala” som inte är ”fattiga”. 

80 Erskine & McIntosh (1999) s. 27
81 Ibid. s. 33
82 Ibid. 
83 Bauman (1996) s. 204
84 Ibid.
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organiserat våra liv, efter vissa normativa regler och en princip om sannolikhet85. 

3.3 Urban moral 

Då detta arbete handlar om hur människor hanterar en moralisk situation, situationen då någon ber om 

pengar, kan det vara på sin plats att kort definiera ”moraliskt handlande”. 

    Citerandes Emmanuel Levinas framställer Bauman (1996) det moraliska handlandet som ett möte 

mellan jaget och en annan människas ansikte86. Det moraliska mötet är en ojämlik relation. Relationen 

är ojämlik därför att du inte förväntar dig återgäldande för ditt moraliska handlande. Den är ojämlik 

därför att du inte förväntar dig ett ömsesidigt utbyte. Den är ojämlik därför att du inte kan kräva den 

andras ansikte på total transparens, för då försvinner det moraliska i handlingen. Därför är en moralisk 

handling alltid och ofrånkomligen en handling fylld av osäkerhet för utgången. En moralisk handling 

kan alltid få omoraliska konsekvenser, men denna risk omintetgör inte det moraliska i själva 

handlandet. Bauman går så långt att han påstår att den moraliska handlingen är inneboende irrationell, 

eftersom den inte tjänar jagets egenintressen och förväntningar.

    Som tidigare nämnts menar Bauman att vi i denna samhällsordning befinner oss i en postmodern 

moralisk kris. Denna kris beror på flera faktorer. Dels kan vi inte längre lita på nationalstatens 

ansvarstagande. Men i det senindustriella och globaliserade samhället är det också svårare än förr att 

kunna uppleva konsekvensen av våra handlingar87. Avståndet mellan handling och konsekvens kan vara 

såväl i tid som i rum; det vi gör på våra arbeten kan få resultat långt efteråt, och våra handlingar kan 

orsaka konsekvenser på en helt annan plats där vi inte befinner oss. Dessutom står krisen att utläsa i det 

faktumet att vi lever urbaniserade liv. I den stora staden, eller i den utbytbara yrkesrollen, förloras 

känslan av personligt ansvar; ”Som individer är vi oersättliga. Vi är dock inte oersättliga som 

innehavare av någon av våra många roller […] Ansvaret för resultatet är så att säga flytande, ingenstans 

finner det sin naturliga hamn.”88 

    Dessutom är det urbana umgänget i sig ett utmärkande hot mot Baumans definition av den moraliska 

handlingen. Bauman parafraserar George Simmel som ansåg att penningtransaktionen är den mest 

utmärkande symbolen för det urbana livet89. Den monetära transaktionen bygger på principen om 

ömsesidighet; jag ger något och får tillbaka något av samma värde. Denna princip fyller en konkret 

85 Bauman (1996) s. 201
86 Ibid. s. 64-65
87 Ibid. s. 25
88 Ibid. s. 28
89 Ibid. s. 190
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funktion i det affärsmässiga förhållandet, där irrationella emotioner måste lysa med sin frånvaro för att 

handeln och det marknadsekonomiska systemet ska kunna upprätthållas. Den affärsmässiga relationen 

kräver emotionellt neutrala förhållanden. Det är en relation som är ett kontrakt, och motparten måste 

”förtjäna” min egen uppfyllelse av kontraktsinnehållet90. Om den andra inte fullgör sin del av 

ömsesidigheten, behöver jag inte fullgöra mina skyldigheter. Kravet på ömsesidighet försvarar mot 

fientlighet och aggressioner, men också mot vänskap och medkänsla. I den urbana miljön tillmötesgår 

vi främlingar nästan enbart utifrån denna ömsesidighetsprincip, och nästan alltid rör det sig om att 

konsumera. Men Bauman går ett steg längre och påstår att även själva det urbana rörelsemönstret 

kräver samma emotionellt neutrala förhållanden, att vi behandlar de andra fotgängarna med samma 

förväntan om emotionsbefriad ömsesidighet; ”Det kräver parter som är lika anonyma som 

mynttecken”91. Att röra sig i staden är en avancerad konst som kräver sina fysiska och mentala tekniker 

för att kunna hantera denna stora aldrig sinande mängd av andra människor och deras ansikten som en 

måste röra sig bland. Vi måste vara medvetna om varandras kroppar för att inte gå in i varandra och vi 

kan inte (vill inte) uppmärksamma alla människor vi möter – de är för många. Enligt Goffman (1971) 

hanterar vi denna utmaning med vad han kallar för ”hövlig ouppmärksamhet”92, en teknik för att kunna 

upprätthålla det urbana rörelsemönstrets ordning. Vi ignorerar varandra aktivt samtidigt som vi är 

uppmärksamma på varandras existens. Och det är ett ömsesidigt handlande. En viktig grundläggande 

teknik är att undvika ögonkontakt med den andra, du ska se medan du låtsas att du inte ser. Enligt 

Bauman uppstår en konsekvens av dessa tekniker. Det är att det urbana rummet blir ett känslomässigt 

tomrum, som kännetecknas av aktiv ouppmärksamhet och icke-engagemang för andra medborgare93. 

    Richard Sennett har gjort en diskursanalys av den västerländska stadsplaneringens historia i Flesh & 

Stone (1994). Han menar att den västerländska civilisationen kan kännetecknas av en strävan att frigöra 

den mänskliga kroppen från motstånd – ”freedom of resistance”94. Som konsekvens av en lång historia 

av stadsbyggande – från kristna samhällens strävan efter att återuppföra Eden, till kapitalismens 

rationaliserande av framkomligheten och bekvämliggörande av arbetarnas reseförhållanden så att de 

var utvilade då de anlände till förvärvsarbetet – har den västerländska definitionen av ”frihet” kommit 

att till stor del handla om rätten att röra sin kropp fritt, utan motstånd eller förhinder, i staden. Frihet är 

med andra ord, bekvämlighet95. 

90 Bauman (1996) s. 77
91 Ibid. s. 190
92 Goffman (1971) s. 331-332
93 Bauman (1996) s. 192
94 Sennett (1994) s. 18
95 Ibid. s. 310, 339
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    Vad är det som då kan hota bekvämligheten? Enligt Sennett är bekvämlighet i den urbana rörelsen att 

slippa konfronteras med andra människor, särskilt de som upplevs som störande för den urbana 

upplevelsen, som kan betraktas som hot mot allmän ordning, och kanske ens egen säkerhet96. Don 

Mitchell (2003) argumenterar att så som vi förstår denna ”frihet av rörlighet”, kan den bara 

upprätthållas i vårt samhälle om vi nekar andra människor denna rättighet97. Han exemplifierar med att 

dessa Andra människor kan vara de hemlösa i staden. Genom att analysera de senaste decenniernas 

mängder av amerikanska ”anti-hemlöskampanjer”, som syftar till att kriminalisera beteenden som 

associeras med hemlösa (som att sova på offentliga platser), pekar Mitchell på att det sedan 1980-talet 

har funnits en starkt rådande ideologi i det amerikanska samhället – att det är de hemlösa som ska 

kriminaliseras, inte hemlösheten i sig. Han styrker sin tes med att kritisera den populariserade 

kriminologiska teorin ”Broken Windows” som används för brottsprevention98. Teorin baseras på en 

strategi av nolltolerans, och utgår från analogin att en byggnad som drabbas av skadegörelse kommer 

att förfalla om skadan inte repareras snabbt; ett krossat fönster kommer att leda till fler krossade 

fönster. Denna analogi appliceras sedan på ”förargelseväckande beteende”, och teorin förespråkar alltså 

att hålla områden rena och fria från ”tendenser” som skulle kunna leda till grövre kriminalitet. En sådan 

”tendens” skulle kunna vara en hemlös, eller tiggares, närvaro på en urban plats. Enligt Sennett (1994) 

har denna teori alltså varit utgångspunkten för flera amerikanska politiker för att reglera hemlösas 

rörelse- och handlingsfrihet, i syfte att kunna kriminalisera den hemlösas blotta närvaro och helt enkelt 

eliminera De Andra från staden. 

   Bild 3. Foto: Erik Hansson. 

96 Sennett (1994) s. 310
97 Mitchell (2003) s. 189
98 Ibid. s. 200
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4. Resultat och analys

4.1 Vem är Tiggaren?
Innan vi börjar måste det först bli uppklarat vilka människor jag åsyftar när jag i den här berättelsen 

talar om ”tiggare”. I min annons specificerade jag aldrig vem/vilka jag definierade som ”tiggare”, 

vilket var ett medvetet tilltag för att utröna vad informanterna själva lade in i begreppet. Den figuration, 

eller idealtyp, som jag väljer att benämna som Tiggaren99, utkristalliserades ur dessa 30 informanters 

definitioner. Tiggaren är en kvinna/man, hitrest från Rumänien100  och med romsk etnicitet101. Hen 

tigger i Stockholm för några månader åt gången och återvänder sedan tillbaka till Rumänien, för att 

kanske återvända hit igen och igen. Hen kommer inte hit ensam, utan har tagit sig hit och samarbetar på 

något vis med andra romska rumäner såsom hen själv. Hen rör sig i det offentliga rummet, på gator och 

torg eller i tunnelbane- och pendeltågsvagnar, utanför matbutiker eller vid ingångar till 

tunnelbanestationer. Hen kan också vistas utanför och ibland innanför köpcentrum. Hen talar ett språk 

som informanten inte förstår, bortsett från upprepade fraser som ”Hejhej!” eller ”Please please 

please”. Du ser att hen är en Tiggare därför att hen har en mugg att samla pengar i. Muggen kan nästan 

förstås som det avgörande attributet för informanternas definition av att vara en Tiggare. Om det är en 

kvinna bär hon en sjal som täcker håret. 

    Det finns ett antal olika typer av Tiggare som informanterna definierar, baserade på det 

tillvägagångssätt Tiggaren försöker samla in pengar. Det finns 4 st. huvudtyper, som jag låter en 

informant beskriva;

Det finns ju de som, lägger ut massor med lappar överallt, och sen finns ju de som kommer och, spelar en trudelutt 

på en fiol, och sen så, går de runt och, tar betalt så att säga. Eller... vill ha pengar då. Så, det är två former där på 

tunnelbanan102 men sen har vi ju då... På gatan är ju antingen de som sitter ner utanför en butik, i nära anslutning till

en butik. Eller att det är nån som, går runt på kryckor och skakar, väldigt väldigt mycket. […] det är väl de, fyra 

stora formerna känns det som. 

Man, 30-40 år, Östermalm 

99 Jag motiverar valet att tala om Tiggaren i versal för att påvisa släktskapet med föreställningar om Den Andra, som 
teoretiskt begrepp utvecklat av poststrukturalistiska och postkoloniala tänkare som de Beauvoir, Derrida, Spivak, Hall,  
med flera. Jag vill alltså försöka framhäva att jag hela tiden beskriver en – från informanternas sida – föreställd 
figuration och identitet, som har en sociokulturellt tilldelad historia och egenskaper som inte behöver överensstämma 
med dessa förfrämligade människors verkliga situation och erfarenheter.  

100Några trodde att de även kunde komma från Bulgarien, och en person övervägde huruvida somliga kanske var hitresta 
från Baltikum. 

101Några använde även beteckningen ”zigenare”. 
102Även på pendeltåg.
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De Tiggare som spelar musik kan även stå still på olika publika platser med mycket folk i rörelse. Ett 

fåtal vill inte definiera de som spelar musik som människor som tigger, på grund av det faktum att de 

utför något som kan liknas vid ett förvärvsarbete. Likväl anses de tillhöra samma gruppering av 

människor – de är hitresta från Rumänien för att samla in pengar på Stockholms gator, och de har 

muggar. De spelar på företrädesvis dragspel, men även fiol, gitarr, saxofon och sjunger. Ibland är det en 

ensam individ, ibland är det flera, och de är nästan alltid män. 

    De Tiggare som delar ut lappar tar sig genom tunnelbane- och pendeltågsvagnar och delar ut lappar 

på tomma säten, ofta laminerade med en bild föreställande familjemedlemmar som har det svårt ställt 

hemma i Rumänien p.g.a. sjukdomar eller olyckor. På lappen står även en hälsning och bön till läsaren 

om att skänka en slant till Tiggaren, skriven på dåligt stavad svenska. När alla lappar är utdelade i en 

vagn återvänder Tiggaren genom vagnen och hämtar upp alla lappar och de pengar som hen får till 

skänks. Till denna kategori vill jag också inkludera de Tiggare som tar sig genom vagnarna med enkom 

en mugg och helt enkelt ber tågresenärer om pengar. 

    De Tiggare som går runt med kryckor syns ofta på högtrafikerade gågator och trottoarer, där de tar 

sig fram med en mugg. Med okontrollerade skakningar i hela kroppen eller deformerade ben visar de 

upp ett handikapp, som då ska väcka empati nog hos den potentiella givaren att ge honom pengar. Det 

verkar alltid vara en man.  

    De Tiggare som sitter ner på trottoarer finns oftast vid passager in till matbutiker, tunnelbane- och 

pendeltågsstationer och köpcentrum, och även på högtrafikerade gågator. Ett fåtal av dessa har en form 

av lapp eller bild med ett budskap till den förbipasserande. En del hälsar eller ber aktivt den person som 

passerar dem, medan andra är tysta.

    De som här inte skall förstås som Tiggare är de som definieras som de etniska svenskar som tigger 

och/eller säljer Situation Stockholm, som fanns i stadsrummet innan Tiggaren kom till Stockholm och 

Sverige för mindre än 5 år sedan. Dessa blev nästan aldrig benämnda som just ”tiggare” i intervjuerna.
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4.2 Sverige förändras – Den rumsliga kontextens 

förutsättningar
Jag tror att många människor i Sverige, om man verkligen tänker till, hajar till att det är en sån radikal, förändring 

av... det gemensamma offentliga rummet, som har ägt rum de senaste... ja säg, 3, 4, 5 åren, som man... inte alls har 

sett i... städer som Stockholm, Göteborg, Malmö. Idag skulle jag vilja säga, om du är ute och åker ibland i landet, 

så ser du ju nästan i varje större stad, och du ser det även i villaförorter och bostadsområden, vid... centrala platser, 

torg och butiker […] 

Man, 20-30 år, Lidingö

Någonting har hänt med Sverige. 

    Alla är överens om att närvaron av många människor som aktivt tigger på gatorna är ett nytt fenomen 

i staden och i landet, att det inte kan vara mer än några år gammalt. Bara denna rumsliga företeelse i sig 

är ju en förändring av dåvarande ordning. Men närapå hälften av informanterna berättar aktivt om en 

upplevelse av att Sverige i sig har förändrats de senaste decennierna, och ser en koppling mellan denna 

större samhälleliga omvälvning och åsynen av Tiggare i alla större publika rum i Stockholm. Men hur 

förstår en då platsen Sverige? Vad är det då som i så fall har förändrats med Sverige, från vad och till 

vad? Vad är och var Sverige? 

4.2.1 Folkhemmets diskurs 

[…] jag är ju född liksom i, ett land, där, sånt här på nåt vis... precis under den tiden när allt sånt här liksom togs 

om hand. När människor hade plats att va på […] Det var en helt annan attityd på 60-, 70- och bra bit in på 80-

talet. Och nu är det som bortblåst liksom. Så att jag tänker... liksom det är så jag liksom hela tiden jämför med.

Kvinna, 50-60 år, Blackeberg  

Tidigare så, har jag upplevt att vi har varit mera, avskärmade, ifrån världens komplikationer och vi har liksom 

haft... vårt folkhem, och, våra problem. Men här kommer liksom en skriande nöd som gör entré, som tidigare 

verkligen har varit, undantag, i det svenska samhället. Verkligen har varit undantag att det är, folk som har tiggt. 

Man, 70-80 år, Gröndal 

Vi har ju alltid haft det bra i Sverige och på nåt sätt som sagt det har ju funnits olika skyddsnät i, samhället hela 

tiden liksom blir du av med jobbet finns a-kassa, förlorar du det finns det, social... alltså att du kan få socialbidrag 

och allting. Vi tar hand om varandra. 

Kvinna, 20-30 år, Jordbro 
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Och vi var, nummer 1. Det är vi ju inte alls längre. Vi har ju halkat ner ordentligt. […] och det är många såna 

områden där vi... skolan. Alla de här viktiga basfunktionerna i samhället, som vi har byggt upp då. Eller 'vi', andra 

har gjort... Min föräldrageneration och, generationen innan. Det är de som har jobbat upp det. Att vi får en skola för

alla som fungerar. En sjukvård. Och så den här barnomsorgen och... (suckar) socialtjänsterna och... Ja massa såna 

saker. Som håller på att raseras ju. Det är ju så. 

Man, 50-60 år, Essingen

Det är inte alla informanter som minns den tiden som kan kallas för ”Folkhemmets” tid, och det är bara 

ett fåtal som alls använder det begreppet i sina redogörelser. Men det är ett användbart samlingsbegrepp 

i det här sammanhanget för att avgränsa en övergripande diskurs om att Sverige under huvuddelen av 

1900-talet var ett blomstrande välfärdssamhälle, uppbyggt av socialdemokratin och upprätthållet av en 

stark stat. Med hjälp av skatteintäkter fanns en solidarisk socialpolitik som stöttade och hjälpte 

arbetslösa, sjuka, fattiga och utslagna med socialbidrag, a-kassa och liknande incitament. De som 

befann sig nära samhällets botten blev nästan alltid uppfångade av sociala skyddsnät, och det var 

samhällets (eller statens) ansvar att fördela ekonomiska resurser så att ingen svensk medborgare skulle 

behöva tigga för att klara sig för dagen. Folkhemmets Sverige var också solidariskt inställt gentemot 

omvärlden. ”Vi” svenskar bistod många fattiga länder på andra kontinenter genom bistånd, och har 

internationellt verkat aktivt för fredsfrämjande projekt och öppet kritiserat fascistiska och rasistiska 

regimer. Sverige har också tack vare den här tiden kommit långt när det gäller arbetet för mänskliga 

rättigheter, internationellt sett, och det anses därför att vi svenskar har haft (och fortfarande överlag har) 

det oerhört gott ställt i jämförelse med många andra delar av världen när det gäller såväl välfärd, 

trygghet, frihet och rättigheter. 

    Och även om en var för ung för att ha några minnen från Folkhemmets tid, eller inte drar paralleller 

till en allomfattande samhällsutveckling, så föreställer sig i princip alla informanter att fattigdom var 

något som inte fanns i Sverige. Eller kanske rättare sagt, den syntes inte i ens genomlevda vardagsliv i 

Sverige eller Stockholm. Den fanns någon annanstans, i andra länder, på andra kontinenter, i 

nyhetsrapporteringar eller inlåst på statliga institutioner, bortom det offentliga rum som stockholmare 

rörde sig i. Fattigdomsbegreppet i sig blir aldrig riktigt preciserat i intervjuerna, men utifrån denna 

folkhemsdiskurs kan vi förstå ”fattigdom” som den socioekonomiska nöd som driver människor till 

gatan för att tigga. 

35



Och, det fanns inga tiggare förr i världen liksom. Det fanns inte.

Kvinna, 50-60 år, Blackeberg

Vi hade aldrig tiggeri i Sverige. Det var, ja, 150-200 år sen. Sedan dess har vi inte haft det. Det ska vi inte ha. 

Man, 50-60 år, Essingen

Vi har ju haft... ordning på det här landet och skött om folk. En och annan uteliggare har det väl alltid funnits […] 

Man, 70-80 år, Hägersten 

Emellertid har det, för åtminstone decennier, funnits människor i Stockholm som är utslagna, rör sig 

runt i stadsrummet och emellanåt tigger om lite pengar. Det har alla informanter förutom tre erfarenhet 

av. Dessa människor kategoriseras inte som ”tiggare”, utan istället som ”hemlösa”, ”uteliggare”, 

”fyllegubbar”, ”missbrukare”, ”knarkare” osv. Denna idealtyp kan sammanfattas som en ”etnisk” 

svensk103 man med någon form av missbrukarproblematik som förklarar varför han har blivit hemlös 

och strövar omkring i staden. Om han tigger gör han det för att stilla ett direkt behov, så som ”mat för 

dagen” eller för sitt missbruks skull. En informant beskrev detta behov för småpengar som ”mer 

aktuellt än ständigt”. Han är en enskild ensam individ som inte samarbetar med andra i samma 

situation som han själv, och han håller till på vissa bestämda platser i staden, som utanför systembolag, 

i parker eller vid Centralen. Många av dem säljer dessutom tidningen Situation Stockholm. 

Ja jag tycker att det var lättare förut, när det bara var svenskar som tiggde. [...] Om en svensk tigger så skulle man 

'Nämen du borde gå till socialen. Du borde gå' sådär 'få hjälp av psykiatrin eller nånting'. 

Man, 40-50 år, Tyresö

Den svenske hemlöse tiggaren förstås som någon som ”har hamnat fel i det svenska samhället”, som 

alltså mot alla odds ändå fallit igenom de sociala skyddsnäten och är fast i ett utanförskap. Då svensken 

tigger vet alla vad pengarna går till – de flesta säger att det är till sprit och droger – och deras bön går 

att avfärda utan samvetskval därför att en vet att dessa individer kan få hjälp av sociala instanser bara 

de själva vill. Många av informanterna har gett dessa svenskar lite småmynt någon enstaka gång, fastän 

de är övertygade om att pengarna går till missbrukarbehov som anses förkastliga. De som gör detta 

motiverar handlingen som infall av medmänsklighet. 

    Den svenska tiggargestalten hotar inte diskursen om Folkhemmet. Det är bara en enda av 

informanterna som talar öppet om en upplevelse av att dessa människor började dyka upp i Stockholm 

103En informant definierade de som ”finska gubbar”. 
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först i början av 1990-talet, medan resten beskriver det nästan som att han alltid har funnits därute. 

Hans situation verkar vara självförvållad och hans närvaro betraktas av flera som ”harmlös”, men 

framförallt kan han ju få hjälp av staten och organisationer bara han ansträngde sig. Därför figurerar 

han snarare som ett undantag som bekräftar regeln, att det är statens ansvar att ta hand om de utsatta i 

samhället, och inte den enskilda individen. Åtminstone en tredjedel av informanterna uttrycker öppet 

att denna etiska regel är något gott som vi bör hålla fast vid. Fem personer refererar till det amerikanska 

samhället och dess fördelningspolitik som en slags antites för hur ett medmänskligt samhälle ska vara. 

Många informanter talar om att vi svenskar, som en direkt konsekvens av denna välfärdsetik, är ovana 

och känner oss obekväma över att alls ge pengar till en annan främmande människa som ber om det. 

Vissa vill förstå den här känslan av olust, och att det närmast är ”pinsamt” att ge en ”allmosa” till 

någon, som ett uttryck för upplevelsen att mottagaren förnedras till att underkasta sig och förlita sig till 

godtyckligheten hos givaren. Relationen blir så ojämlik mellan den individ som är i underläge och den 

som är i överläge – ”Hårdrar man det så är det ju liksom klasskillnader” – och vi svenskar är vana vid 

att betrakta varandra som jämlikar och inte underkasta oss auktoriteter. En äldre kvinna som flydde 

över järnridån till Sverige för 40 år sedan har en annan analys; att svenskar och deras relationer alltid 

drivs av tacksamhetsskuld. I Sverige går det inte att ge något till en annan människa, utan att det 

förväntas att denne ska kunna återgälda tjänsten med en handling av samma värde. Svenskar vill alltså 

inte stå i skuld till varandra. En annan kvinna funderade över om den svenska tilltron till statens ansvar 

för de nödställda, kanske också gör något med den enskilde svenska medborgarens empatiska förmåga 

gentemot en medmänniska;

Det där med välfärdsstaten är ju lurigt för den har ju också gjort att vi kanske har, förlorat mycket av våran... att vi 

litar på att staten sköter och vi slipper själva. Så det är ju inte, så enkelt. […] Folkhemmet hade verkligen sina 

brister på det sättet för det gjorde att människor blev kanske, passiva på ett annat sätt […] just det här med 

ansvarsfrågor och så att man liksom, ungefär som att ’Nejmen jag kan inte ta hand om min gamla pappa, det får väl

de göra’, ’Jag tänker inte ansvara’ Jamen så, ytterligheten åt det hållet liksom.

Kvinna, 50-60 år, Blackeberg 

4.2.2 En plats i världen i förändring 

Det är liksom samhället tycker jag... vissa saker är inte bra va. Faller ihop på nåt sätt, jag menar... Jag säger inte 

som jag tidigare sa att det var inte bättre förr, men jag menar, nu verkar det som att allting, bara liksom går åt alla 

håll och kanter på nåt sätt va. 

Kvinna, 80-90 år, Huddinge 
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Någonting har hänt med Sverige. Det är oklart när, hur eller varför detta ”något” hände, men något har 

verkligen hänt. Utan att jag själv har ställt frågor om Sverige och hur landet självt har förändrats, så har 

just den frågeställningen besvarats av nästan hälften av informanterna. Fenomenet med Tiggare på 

Stockholms gator kopplas av många till en allmän samhällsutveckling, och kopplingen går över 

ideologiska trosbekännelsers gränser. Samtliga informanter är överens om en övergripande kausalitet 

mellan Sveriges inträde i Europeiska Unionen 1995 och att det nu finns människor hitresta från andra 

EU-länder som försörjer sig på att tigga. EU-inträdet med dess fria rörlighet har öppnat Sveriges 

gränser mot Europa och människorna där. Men många ser som sagt en parallell förändring av det 

svenska samhället och den svenska befolkningen. Många ställer sig frågan varför regeringen eller 

staten inte har gjort någonting åt att det finns människor som tigger på våra gator, eftersom att 

fattigdom av detta slag, ”det hör inte hemma i Sverige”. Vissa informanter med tydliga 

vänstersympatier förstår det som konsekvensen av en ideologisk vridning av inte bara det politiska 

klimatet i Sverige de senaste decennierna, utan även i hela Västvärlden, mot en mer neoliberal 

definition av samhället som är betydligt mer individualiserat och osolidariskt mot de som har det svårt. 

Denna uppfattning motiveras med en upplevelse av att den sociala infrastrukturen i Sverige krackelerar 

– att sjukvården, försäkringssystemen, skolan och andra samhälleliga institutioner verkar hålla på att 

haverera. En man som röstar blått ser istället en allmän mental förslappning av svenskarna själva som 

en förklaring till att ingenting görs;

Det jag menar att, det är att jag tror att vi har tappat det här, vi är så inne i oss själv bara. Vi tänker 'Oj, nu håller jag

på med det jag [gör]', 'Jag går med min iPhone', och det är jättebra, det skapar möjligheter, men, det vi glömmer då,

det är kanske det här allmänna gemensamma. Och jag tror till exempel därför man kanske inte bryr sig inte om det 

ligger en hög människor, längs, Birger Jarlsgatan, för det är inte din sak. 

Man, 20-30 år, Lidingö

Och det är flera som talar om en upplevelse av att människor här i Sverige inte är solidariska (längre) 

eller är betydligt mer själviska, oavsett om det exemplifieras som främlingsfientlighet mot 

ensamkommande flyktingbarn, ansvarslösa politiker, den alltmer kravfyllda vardagen eller människor 

som inte ger pengar till tiggare – ofta med en hänvisning till en idé om hur det var förr, att då var det 

nog ändå bättre. Flera formulerar det som att Sverige på något sätt är ”på väg åt fel håll” eller blir 

”sämre”. 
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    Många ser också en koppling mellan tiggarnas ankomst till Sverige och en globalisering av världen. 

Världen är fylld av fattigdom och problematik, klimathot och ojämlik utveckling. Och när 

nationsgränser öppnas, söker sig  människor från olika sämre ställda delar av världen till Sverige, vilket 

skapar etiska komplikationer för såväl nationalstaten som dess medborgare, som inte riktigt vet hur 

denna nya världsordning ska hanteras på bästa sätt.

 

När svenskar tiggde när jag var ung, så är det brister inom ett system liksom, inom ett land som går att åtgärda 

inom ett land. Men när det är internationellt, då är det ju helt plötsligt brister i, i världen och hur världen ser ut. 

Man, 40-50 år, Tyresö

... Ja det känns väldigt sorgligt, att... det ska behöva vara såhär. Det är, liksom, som att världen har kommit hit. 

Världens komplikationer, finns här. 

Man, 70-80 år, Gröndal

Några förstår denna förvirring som en konsekvens av att svenskar inte är vana vid att påtaglig 

fattigdom är något som de kan se med sina egna ögon i sin vardag. De svenska medborgare som har det 

illa ställt och är marginaliserade i samhället syns inte ute i det offentliga rummet som representanter för 

fattigdom. 

[…] att det som har hänt, är att vi har börjat prata om... ett problem i samhället, nåt uppenbart som vi ser. Det finns 

ju alltid människor som far illa, i det här samhället, och då och då kanske man pratar om det men det här är ju 

liksom, nånting som får människor att, vakna till. 

Kvinna, 50-60 år, Hammarby 

4.3 Att ge eller inte ge – Moral, principer och avläsande
Det är intressant det här hur man... liksom skiljer på beteende och beteende, faktiskt. 

Kvinna, 50-60 år, Ropsten

Så jag försöker ändå tänka i de banorna och hjälpa de som har det lite svårt. Men, jag väljer ut de som jag tycker är 

(skrattar) värda det. Konstigt, så är det. Tyvärr. 

Man, 20-30 år, Kallhäll 

Något som praktiskt taget alla informanter är överens om, är att det är ett samhällsproblem att det nu 

sitter människor som tigger på gatorna i Stockholm, något som det borde göras någonting åt. Därefter 
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går meningarna isär kring vad som är det rätta att göra som enskild privatperson i mötet med Tiggaren i 

stadsrummet. Vid tidpunkten för dessa intervjuer, har alla passerat Tiggare ute på gatorna eller i 

kollektivtrafiken innan de träffade mig, och alla har ställts inför det moraliska och etiska övervägandet 

huruvida de ska ge eller inte ge pengar till Tiggaren de möter. Då jag har frågat mina informanter om de 

ger pengar till hitresta Tiggare har 16 stycken menat att de inte gör det. De resterande 14104 ger pengar 

när de har några på sig, beroende på deras upplevelse av situationen i ett specifikt möte, eller av ren 

godtycklighet. 

    Det moraliska övervägandet att ge eller inte ge pengar måste leda till ett beslut, under dessa sekunder 

av ögonblick i informanternas vardagsliv. De är då ofta i rörelse från en plats till en annan i staden. 

Många erkänner att de tidigare inte har reflekterat över hur de rent etiskt resonerar kring vilka som gör 

sig förtjänta av allmosor eller inte, innan de träffade mig. Emellertid finns det en starkare tendens till 

att hänvisa till moraliska principer hos de som inte ger pengar till Tiggare, än hos de som ibland 

skänker. Den senare gruppen kan krasst delas upp i två närmast lika stora grupper; de som motiverar 

sitt givande utifrån etiska premisser, och de som inte verkar utgå från från någon särskild moralisk 

manual annat än deras emotionella reaktioner under själva mötet. 

4.3.1 Varför du inte ger

Åtminstone fem informanter ger inte pengar därför att de är övertygade om att de Tiggare de ser är en 

del av en kriminell organisation. Några andra ger inte pengar därför att de upplever att de inte vill 

skänka pengar som de inte vet var de hamnar i slutändan, något jag tolkar som nära besläktat med 

uppfattningen att det skulle finnas en kriminell verksamhet i det fördolda. Jag kommer att utveckla 

resonemangen bakom slutledningen att Tiggarna skulle vara kriminella i senare kapitel, men det som är 

relevant här är den moraliska slutledningen; du vill inte ge pengar som kan stödja en kriminell 

aktivitet, vilket alltså är något förkastligt i sig. 

    Detta resonemang hyser stort släktskap med skälet att inte ge – även om en inte tror på en 

brottslighet – därför att Tiggarna inte ska öka i antal. Du ger inte därför att det annars skulle uppmuntra 

Tiggarna att fortsätta med sina förehavanden på gatorna och dessutom locka hit flera. En del vill inte 

uppmuntra tiggeri därför att de som sagt tror att det bara gynnar en dold organisatör som beslagtar 

majoriteten av pengarna för egen vinning och därför under närmast slavliknande förhållanden utnyttjar 

104 Jag har inkluderat en informant i denna kategori som faktiskt aldrig gav uttryck för huruvida han gav eller inte, vi 
talades bara vid i telefon med dålig täckning. Emellertid talar det mesta för att han hellre är en person som skulle kunna 
ge pengar än någon som avstår, beroende på den övergripande andemeningen av vårt samtal. 
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de Tiggare vi ser. Samvetslösa främlingar kommer att tjäna mer pengar på dessa offer och fler 

oskyldiga människor kommer att hamna i deras klor. Ett fåtal som inte är helt övertygade om att det de 

ser är kriminellt, ser dock en koppling mellan okontrollerade former av monetära transaktioner som 

inte beskattas och kriminella branscher såsom prostitution, människohandel och narkotikaaffärer. Dessa 

resonerar som så att det finns en slags kausalitet mellan en vidgad mängd pengar i omlopp i en ”svart 

marknad” och en starkare tendens för kriminella element att exploatera dessa marknader. Några andra 

vill inte uppmuntra tiggeri i stadsbilden därför att de tycker att det är ett störande moment i deras 

vardag och därför inte vill att det ska eskalera med ”längder av tiggare” på gatorna.

    Andra vill inte bidra till att uppmuntra tiggeri därför att det skulle cementera Tiggarnas fattigdom 

och marginaliserade position i samhället; genom att fortsätta ge dessa människor pengar kommer 

varken Tiggarna själva eller vi svenskar försöka hitta andra lösningar för att hjälpa dessa utsatta 

människor på ett mer långsiktigt sätt. Dessutom är Tiggarnas situation i sig ”förnedrande” då de väl 

tigger, något som inte kan vara bra för Tiggarnas egna självbild. 

    Vad alla resonemangen har gemensamt är föreställningen att om alla svenskar skulle sluta ge Tiggare 

pengar, så skulle det inte längre vara lukrativt att tigga. Tiggarna skulle behöva hitta andra strategier för 

att samla in pengar och därför upphöra med att tigga på våra gator, och detta är något som är gott för 

såväl oss som för dem. 

    Oavsett om du som informant ger eller inte, verkar samtliga vara rörande överens om att det inte är 

möjligt att som privatperson ge pengar till alla Tiggare en möter ute i stadsrummet varje dag – de är för 

många för den enskilde individen, helt enkelt. Utifrån detta sociala fakta finns det ett antal som 

använder sig av förklaringsmodellen att det inte vore rättvist att välja ut några att ge pengar till och att 

neka andra, och därför blir slutledningen att inte ge någon pengar. 

Och, man kan ju liksom inte gå och lägga en krona i varje, det känns ju bara fjantigt. […] Men ska jag stå där och 

ta, asså minuter av min tid, till att, ge bort, mina pengar till de som, sitter där? Ja, det skulle kunna va en tänkbar... 

lösning egentligen (fnissar) men... 

Man, -20 år, Huddinge  

Några av de personerna som hänvisar till denna argumentation för rättvisa, misstänker att det kanske är 

en försvarsmekanism för att lättare kunna förtränga och ignorera alla dessa människor som dagligen 

vädjar till ens empati och skuldkänslor, att det är ett sätt att svära sig fri från ansvar och ångest. Nära 

denna insikt finns de som inte ger någon pengar därför att de känner att de summor en givare kan 
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avvara är så små och meningslösa för mottagaren, att det ändå blir meningslöst i längden. Dessa känner 

en stark hopplöshet inför hela situationen och önskar se en lösning komma ovanifrån, så att ansvaret 

inte längre ligger på den enskilde individen. 

    Ett fåtal ger konsekvent aldrig några pengar därför att de anser att det är moraliskt förkastligt i sig att 

tigga på det vis som Tiggarna gör. Dessa människor förstår den aktivitet de ser som affärsmässig, 

liknande en slags bransch av människor som aktivt inte förvärvsarbetar och därför inte gör rätt för sig 

så som vi andra hederliga medborgare. Denna argumentation bygger förmodligen på premisserna att 

det som iakttas förstås som organiserat därför att Tiggarna har placerat sig strategiskt i stadsrummet, 

kommunicerar med varandra, tigger på liknande manér med liknande attribut och att de så småningom  

återvänder till Rumänien. 

    Ett flertal av de som inte ger pengar till Tiggare motiverar sitt ställningstagande med faktumet att de 

stödjer fattigdomsbekämpning på andra sätt; de skänker pengar kontinuerligt per autogiro till diverse 

organisationer som de anser sig lita på105. Genom att skänka till en organisation istället för till en 

enskild Tiggare tar du som givare ett större ansvar för de pengar du skänker; du får en garanti på att de 

kommer i rätta händer eftersom det går att kontrollera var pengarna hamnar.  Någon utvecklar sitt 

ställningstagande med att spekulera i att han förmodligen hade hjälpt fler Tiggare om någon 

organisation hade gått omkring i staden med en bössa och samlat in pengar åt dem, därför att det liknar 

en handling av att betala skatt till samhället106. Flera framhäver också att de istället för att ge till 

Tiggare alltid köper Situation Stockholm av en hemlös försäljare. De vill stödja denna verksamhet 

därför att den nödställde inte förnedrar sig till att be om pengar, utan istället utför en faktisk tjänst – hen 

står och säljer något till dig. Två informanter som konsekvent aldrig ger pengar, har någon gång istället 

köpt en bulle, kaffe eller hamburgare till en Tiggare för att visa en allmän medmänsklighet för ett 

upplevt direkt behov. De utvecklade aldrig motivet bakom detta, men båda uttryckte en skepsis kring 

Tiggarnas egentliga förehavanden. Förmodligen är då detta ett sätt att inte gynna en upplevt förkastlig 

”bransch”, men samtidigt hjälpa en enskild människa i nöd. 

105Närmast lika många av de som emellanåt ger pengar stödjer också frivillighetsorganisationer. 
106Samme man förklarar att han inte ger pengar till tiggare därför att han upplever att hans ”empatiska integritet” blir 

störd. 
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4.3.2 Varför du ger

För det är ju det som... jag tycker skillnaden är. Att för mig är det såhära... 'Jag förstår att du inte kommer kunna 

hoppa upp dit. Jag förstår det. Men, jag förstår att du behöver bara klara dig för dagen'. För mig är det mer det. För 

dig är ju problemet att 'Du kommer klara dig för dagen men inte längre', och för mig är det mer 'Du kommer klara 

dig för dagen'. 

Kvinna, 20-30, Jordbro till en annan informant.

Sex informanter ger uttryck för att de alltid försöker ge pengar då de kan. ”Då de kan” är då de har 

växel107 på sig när de rör sig ute i staden. Givandet motiveras utifrån en föreställning om att Tiggarnas 

nöd är akut, eller åtminstone tillräckligt stor för att det inte finns några moraliska ursäkter för att som 

medmänniska inte bistå en annan behövande som en möter. Den moraliska principen utgår också från 

en förståelse av att det inte bara är ens egen livssituation som är bättre än Tiggarens, utan också att vi 

svenskar har det betydligt bättre ställt än de som till följd av fattigdom har rest hit för att tigga. Det blir 

alltså en fråga om rättvisa, på det viset att de som har är skyldiga att försöka hjälpa de som behöver när 

tillfälle ges. Imperativet stärks av en övertygelse om att ingen människa skulle tigga frivilligt, och 

därför finns det heller inga argument mot att dessa människor behöver pengarna bättre än en själv. 

Informanterna tror inte heller på idén om att det skulle finnas en kriminell organisation bakom det de 

ser, fastän vissa tidigare inte var säkra på hur det egentligen förhöll sig. När det då gäller den andra 

rättviseparametern, huruvida det är möjligt att försvara handlingen att bara skänka till vissa utsatta men 

inte till andra, hänvisar dessa informanter till slumpen; 

Jag brukar ta med mig... småpengar. […] och då tänker jag såhär att 'Ja. Jag ger till de jag ser. Och sen är det slut.' 

Så jag låter... liksom mängden av småpengar som jag har, växeln som jag får in, avgöra, hur mycket jag ger. Så det 

är liksom nån slags, princip. 

Man, 70-80 år, Gröndal 

Slutsatsen är alltså att för dessa människor är det viktigare att hjälpa någon än att behandla alla 

likvärdigt. De menar också att dessa småsummor inte skänks förgäves, så länge flera medborgare gör 

som de själva. 

    Resten av informanterna utgår inte från några direkta moraliska principer när det gäller deras egen 

107Ett intressant sidospår som tål att utvecklas i andra arbeten är det faktum att flera talade om en erfarenhet av att nu för 
tiden nästan aldrig ha på sig kontanter, vilket leder till att en inte har småpengar på sig även då en skulle kunna tänka sig 
att ge någon pengar. Detta på grund av att allt fler monetära transaktioner sker genom konto- och kreditkortsköp istället 
för med materiella kontanter. 
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roll som potentiella givare. Ibland ger de, oftast inte. Några erkänner att det finns en godtycklighet som 

avgör, att det är mycket beroende på det ”humör” de är på när de passerar en Tiggare på gatan. Då du 

är på gott humör är det större chans att du ger något av ren välvilja, och motsatsen infinner sig om du 

känner att du har en dålig dag. Några andra talar om att de har en tendens att ge när de upplever en 

slags”personlig kontakt” med en Tiggare under vissa specifika omständigheter. Det som då krävs är att 

du får ögonkontakt med någon som ber om pengar, och du ställs inför en stark känsla av medlidande 

och skuld; 

När jag känner att... det är alldeles för jobbigt att gå förbi. När det blir för mycket personlig kontakt. När det blir 

liksom att jag känner att 'pleaset' kommer upp i ansiktet på mig. Då, klarar jag inte av att... att inte ge pengar, för 

jag har egentligen ingen bra anledning att inte ge pengar. 

Kvinna, 20-30 år, Saltsjöbaden 

Såväl några som emellanåt ger pengar som ett fåtal som väljer att inte ge, inser under intervjuns gång 

att deras resonemang kring vilka som förtjänar att få pengar eller inte, kanske inrymmer motsägelser 

eller en slags dubbelmoral; att vad de egentligen utgår från när de gör sin bedömning är de yttre attribut 

de ser när de möter någon som ber om pengar. Dessa attribut verkar rymma sociokulturella laddningar i 

sig, som definieras som positiva eller negativa utifrån informantens egen förförståelse om vad 

fattigdom är. 

Asså, det är ett väldigt intressant ämne, för att man har en, tydlig dubbelmoral vad gäller det här. Märker jag själv. 

[…] Nejmen jag känner ju det när jag lyfter fram allting här, att man ger till vissa men inte till andra, beroende på 

hur de ser ut egentligen. 'Han har, trasiga kläder, ser smutsig ut och hon har fina kläder, mobiltelefon och ser städad

ut. Han får pengar men det får inte hon.’ 

Man, 20-30 år, Kallhäll 

Och det är där som jag återkommer till mitt problem att jag tycker att det är jättesvårt att jag nånstans... Jag är 

medveten om att jag själv gör en bedömning, men egentligen vet ju inte jag, vad anledningen är. Det kan ju va nån 

som är tvingad till att va, allt möjligt eller ligga med nån eller va utvecklingsstörd, asså... för... det har ju inte jag 

egentligen en aning om, men nånstans gör man väl nån snabb bedömning... Man måste göra nånting när man går 

förbi och då gör jag ett val, som bygger på din egen liksom värdering och uppväxt […] 

Kvinna, 40-50 år, Vasastan 
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4.3.3 Passivitet, aktivitet och förtjänst

Oavsett huruvida de ger eller inte ger, känner och resonerar nästan alla på olika sätt beroende på vilken 

typ av Tiggare de stöter på. Typen baseras på tillvägagångssättet tiggaren använder för att samla in 

pengar.

    Flera av de som anser sig själva vara sådana som inte ger Tiggare pengar, erkänner att de är beredda 

att göra avkall på principen emellanåt för de som står någonstans och spelar musik. Även de som 

emellanåt ger men inte utgår från ett moraliskt imperativ, säger sig föredra och uppskatta Tiggare som 

spelar musik framför de andra typerna av tiggeri. Över hälften av informanterna uttrycker att 

gatumusikanter inte riktigt kan betraktas som tiggeri eftersom att de ”gör något” för pengarna, något 

som i princip faktiskt kan klassas som ett förvärvsarbete. Detta innebär ju implicit att de övriga 

Tiggarna betraktas som att de inte gör någonting. Snarare gör de övriga ”ingenting” för att förtjäna 

pengar, enligt detta resonemang. En informant formulerar denna tanke väldigt representativt;

Jag tycker nog inte... att, tiggeri är ett arbete. […] Beroende på att jag tycker att... arbete i sig är, att […] utföra en 

tjänst eller en handling eller, skapa... skapa en produkt eller någonting som andra människor är i behov av. Det vill 

säga att den andra människan är relaterad till vad du håller på med. Ett, tiggeri... är, bara, för, ditt eget... 

välbekommande höll jag på att säga (skratt) men förstår du? För din egen tjänst. Att, det tillför egentligen inte, den 

andra... människan någonting annat än ett, eventuellt välmående för att ge pengar till den, till den fattige människan

så att säga. Så det finns en skillnad i relationen till... till den andra människan. 

[…] E: Är gatumusik 'nytta'? 

Ja absolut. […] För att den kan sprida glädje och värme. Ja skillnaden, de utför, de gör nånting. 

Man, 40-50 år, Södermalm

Jag diskuterade vidare med informanten och frågade huruvida det skulle kunna gå att se de Tiggare som 

använder sig av strategin att röra upp emotioner i givaren, emotioner som medlidande och skuld, som 

utförande av ett arbete, eftersom även musikantens producerade tjänst är emotionsbaserad. Han 

förklarade att så är inte fallet, eftersom negativa emotioner inte kan ses som till ”nytta” för givaren. En 

annan förklarar hur han resonerar kring att han gärna ger till en gatumusikant men kanske inte till 

andra;
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... Jag känner väl typ... de ger mig nånting då. Nånting som jag kan, om jag tycker det är bra... då ger de mig 

nånting […] i Slussen har de en gubbe som brukar stå där och spela. Jag kan stå där och lyssna i, 10-15 minuter ba 

på honom. Ger han, 10 eller 20 spänn. Men... det är inte som att man står och kollar på nån som ba, 'Ah titta nu har 

du suttit där i 10 minuter' (fnissar). Det händer ju inte. 

Man, -20 år, Huddinge 

Flera likställer den gatumusicerande Tiggarens gestalt med den hemlöse Situation Stockholm-

försäljaren, som också är nödställd och utsatt, men ändå upplevs göra rätt för sig i sin fattigdom genom 

att sälja någonting till fotgängarna. De båda arbetar för pengarna. En informant vill förklara sin 

medvetna konsumtion av Situation Stockholm som att, i ögonblicket då hon köper tidningen av en 

hemlös försäljare, så ingår de båda i ett utbyte av ”ömsesidighet. Det är ett jämställt förhållande. Du 

har nånting och jag har nånting och vi byter”. Denna handling upplevs alltså som mer bekväm för den 

som tillmötesgår den nödställde. Det blir någonting mer än att endast skänka pengar utan att få något 

tillbaka i sin hand. Skillnaden är nämligen, att i denna situation upplevs inte den andra personen som 

förnedrad till att vara enbart beroende av den andras ömkan. Hon preciserar det som att hon gällande de 

andra formerna av tiggeri förstår situationen som en relation mellan en ”överhet” och en ”underhet”, 

som inte är av godo för vare sig mottagarens eller givarens självbild. Denna upplevelse av ömsesidighet 

kan då också tillskrivas den stockholmare som avnjuter musik framförd av Tiggaren. 

    Något som här bör tilläggas är att många av de som instämmer i detta resonemang hyser en minst 

sagt avog inställning till de rörliga tiggande musikanter som stiger in i tunnelbanevagnar och spelar 

några minuter för att därefter gå genom vagnen och ta betalt för tjänsten. Dessa upplevs oftast som 

påträngande, störande, och flera tycker att alldeles för många inte spelar något vidare eller att det är en 

dålig repertoar. Den potentiella givaren i egenskap av potentiell kund i ett potentiell ömsesidigt utbyte 

med en säljare, är då inte intresserad av att betala för den redan konsumerade tjänsten. Men likväl gör 

den musicerande tiggaren rent principiellt mer rätt för sig som närvarande i stadsrummet än de övriga 

typerna av tiggare, enligt en närmast samstämmig hälft av informanterna. 

    Något som är besläktat med föreställningen att gatumusikanten och tidningsförsäljaren arbetar för 

sina pengar, är en upplevd binär aktivitet och passivitet när det kommer till Tiggarnas strategier. Den 

musicerande Tiggaren är en aktiv person, i det att hen förstås som arbetande för sina pengar. Även de 

som delar ut lappar i kollektivtrafiken och de som uppvisar handikapp kan utifrån denna logik förstås 

som aktiva, då de rör sig i stadsrummet och aktivt närmar sig potentiella givare på sina olika vis. Denna 

aktivitet betraktas emellertid inte som arbete, eftersom de inte anses generera nytta för givaren annat än 
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skuld och skam, vilket i sig är förkastligt. Vi återkommer till det. 

    De passiva är de som sitter ner på marken med muggar. Att de sitter ner i flera timmar i olika 

väderlekar på samma plats upplevs inte som produktivt, vilket rent principiellt provocerar ett fåtal 

informanter. Två personer förklarar att passiviteten i sig är något som är destruktivt för Tiggarna själva, 

eftersom den låser fast människor i en negativ spiral av handlingsförlamning och hopplöshet. Fyra 

personer förklarar provokationen som att det snarare är en fråga om att helt enkelt göra rätt för sig som 

alla vi andra, att den passiva skjuter över ett orimligt ansvar på andra för sin egen situation. 

Jag tror att den är provocerande för att det blir lite som den här, 'the sick role', att när nån faller in i att vara... passiv

eller sjuk, så är det väldigt svårt att komma ur det, utan att man hamnar i... rollen av att hela tiden va ett offer, att 

man själv inte har nåt ansvar, alls, utan man lägger över det, på alla andra. […] Men jag tänker mig att den 

passiviteten, tycker jag kan va provocerande, för... på nåt vis får det... tankarna kring att... att alla andra skulle ha 

det så bra och alla andra skulle ha det så lätt. 

Kvinna, 30-40 år, Vasastan

Om vi då går tillbaka till de Tiggare som är proaktiva genom att dela ut lappar eller uppvisa handikapp, 

så upplevs dessa av en stor andel av informanterna som de minst uppskattade. Det de gör – som då inte 

är ett arbete – är att använda sig av olika attribut för att väcka medlidande och empati hos de potentiella 

givarna, vilket av många anses som ohederligt och direkt fel, eftersom de antingen tvivlar eller helt 

förkastar autenticiteten i de historier som står att läsa på lapparna eller kan utläsas från den 

kryckförseddes kroppsrörelser. Många Tiggare skulle alltså kort och gott fara med osanning för att 

anspela på stockholmares ”emotionella strängar”. En man som känner stor skepsis inför att ge pengar 

till en Tiggare som delar ut lappar säger

Jag får nog för mig att det är sådär, att du cyniskt exploaterar mig. Att det kan lika gärna vara påhittat. Men det kan 

jag ju inte veta. Men det känner jag också när folk... haltar och har oerhört konstiga deformiteter som gör att de inte

kan gå riktigt. Att det kan va, trick sådär. 

Man, 40-50 år, Tyresö

Åtminstone 10 informanter anser att det är djupt omoraliskt att anspela på känslor på oriktig grund för 

att få pengar, oavsett om det är en Tiggare på gatan eller svenska medborgare som simulerar inför 

Försäkringskassan. Någon drar en koppling till sagan om Peter och Vargen för att förklara varför detta 

är av ondo. Det är fel därför att förfarandet skulle drabba de som är i en verklig nöd, då människor inte 
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skulle ta dessa autentiska nödställdas situation för riktig, på grund av en avtrubbning genomförd av 

”horder” av simulanter. Denna slutledning drar flera stycken. Några andra utvecklar inte fördömandet 

mer än att det är principiellt fel att utge sig för att vara något en inte är. 

    Nu har vi utgått från den etiska aspekten av hur folk förstår mötet med en Tiggare som kanske 

simulerar, men steget därifrån är inte långt till känslomässiga upplevelser när det gäller givandet. Det är 

nämligen flera som talar om att de inte vill känna sig lurade i dessa situationer. Jag har diskuterat med 

flera informanter, kring varför det upplevs som viktigt att inte bli bedragen. Det verkar ju nämligen inte 

ha att göra med faktumet att givaren förlorar pengar, eftersom det oftast rör sig om sådana små 

summor.

För jag vill inte känna mig lurad. Även fast jag inte vet om det. Så själva tanken på att jag är, lurad eller lättlurad 

eller... 

E: Men vad är det du skulle bli lurad på då? 

Det är ju inte pengar utan det är ju principen, för så mycket pengar ger jag inte så pengarna spelar mindre roll. Det 

är bara känslomässigt, den känslomässiga principen av att jag känner mig lurad. Det ekonomiska är irrelevant. 

Faktiskt. […] det är nåt känslomässigt som sker i stunden, som inte har med ekonomi att göra.

Man, 40-50 år, Tyresö 

Jag tror det handlar om att du har på nåt sätt exponerat så mycket av dig själv, inte så mycket för andra utan för dig 

själv, så att du har nånstans... kläckt ur nånting i dig som du absolut inte ville se... och det var så lönlöst (skrattar) 

E: Är det en slags svaghet liksom eller? 

Jamen typ. Det tror jag mycket. 

Man, 20-30 år, Solna

Det tål att påpekas att inte alla informanter fördömer handlingen att fara med osanning för att få folk att 

skänka pengar. Flera ser simuleringen som ett uttryck för en verklig desperation från Tiggarens sida, att 

ta till alla medel för att kunna samla ihop största mängd pengar;
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Och därför så... är det ju ett incitament till att ljuga, och det är klart man gör det därför att behovet är viktigare än... 

sanningen. Och det är ju, för mig helt... så skulle jag också göra! Det är ju som helt... självklart. Och alla har gjort 

det! 

Kvinna, 50-60 år, Hammarby

Och skulle det va så att du nu ljuger för mig, ja då ljög du för mig. Men... men samtidigt så tycker du att det är så 

viktigt att du ska få ihop de här pengarna att du ändå står och ljuger för mig. Så att, på nåt sätt så rättfärdigar det för

mig själv såhära jag tycker att det ändå är okej att ge […] För att om du står här och låtsas att du inte har nåt ben 

fast du har ett ben, då behöver ju du uppenbarligen pengarna liksom. Och då... då får du dem. 

Kvinna 20-30 år, Jordbro

4.3.4 Frånvaron av transparens

Att risken finns att vissa Tiggare som stockholmarna möter i sin livsvärld far med osanning kring deras 

faktiska livssituation då de tigger, verkar leda till en större allmän osäkerhet kring Tiggarnas 

förehavanden, bakgrund och själva existens. Om någon uppvisar en falsk fasad måste denne i så fall 

dölja någonting för sin omgivning. Så verkar åtminstone många av mina informanter resonera, jag 

finner inget annat sätt att förklara den stora utbredda osäkerheten kring vilka Tiggarna egentligen är. 

Många av de som inte ger pengar upplever att de inte har någon insyn eller kontroll över var pengarna 

de skulle kunna skänka hamnar. Flera stycken av dessa har ingenting emot att emellanåt ge några 

småmynt till ”svensken” som tigger, idealtypen som är hemlös med missbrukarproblem och som 

”alltid” har funnits i stadsrummet. Den hemlöse/missbrukande svensken upplevs som mer autentisk i 

sitt behov av pengar, därför att han förstås som totalt transparent;

Om vi tar som när jag var yngre, då visste jag att den där, femman gick till en pilsner. På Konsum. Det var jag 

hundra på. (skratt) Och nu har jag ju inte en aning. Så det kan nog va det att... Näe. Det är nog, därför jag inte 

lägger ner asså. 

Man, 50-60 år, Essingen

Flera informanter ger inte pengar till dessa ”missbrukare” på grund av etiska skäl, det är inte rätt att 

bistå till ett fördärvligt missbruk och vi bor ju som sagt i Sverige där staten borde ta ansvar för denna 

problematik. Många andra ger pengar ibland av sympati. Oavsett så vet alla vad som är problemet – 

sakernas faktiska tillstånd – därför att hela orsakskedjan bakom ”svenskens” attribut och uppsyn är 

klarlagd i informanternas medvetande. Ingenting behöver kontrolleras därför att det inte finns något att 

undanröja. Eller kontrollera heller, för den delen, eftersom han inte upplevs vara den enskilde 
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samhällsmedborgarens angelägenhet. Han är ”harmlös”. Det verkar inte Tiggarna vara. 

Vi vet, alltså folk vet för lite. Jag vet också för lite. Det är det som gör mig så frustrerad att liksom, jag kan läsa hur 

många debattartiklar [som helst] om det här men ingen kommer med nån slags info. För att jag kan... Jag kan inte 

ta allting för... för den rena faktan. Så att liksom jag tror att man, man lever i nån oändlig ovisshet […]

Man, 20-30 år, Solna

(suckar) Det är jättesvårt. Det är så himla svårt det där tycker jag. För jag menar, om jag visste, om jag visste att de 

här människorna verkligen behöver nånting, då kan jag tänka mig, att hjälpa. Men jag vet inte det. Det är så osäkert

på nåt sätt va. 

Kvinna, 80-90 år, Huddinge

Och jag har ingen aning om hur mycket, som egentligen går till dem. Hade jag vetat att 100 procent går till den här 

människan, som kanske kan få ett bättre liv i Rumänien, om man hade fått en garanti på det, kvitto vadsomhelst, då

hade det (skrock) känts bättre, då hade jag faktiskt gett pengar. Men nu vet man inte. Det är den där ovissheten. 

Jobbar de åt nån? Hur mycket får de själva? Sen då liksom att de ljuger och säger att ja 'Mitt barn är sjukt i 

leukemi', liksom, 'hon behöver behandling'... 

Man, 20-30 år, Kallhäll 

Man vet inte vem det är man möter på gatan, det är en enskild individ. Man vet inte vad... pengarna går till. Man 

vet egentligen ingenting. Och det är klart att, när det handlar om så, viktiga frågor så kan det va bra att det finns 

nån form av kontroll, att det finns nån form av granskning, att de här pengarna, vad skulle det kunna leda till? 

Kvinna, 30-40 år, Vasastan 

Vissa informanter menar att det inte är deras sak att avgöra vad mottagaren gör med pengarna som de 

själva skänker, att det är en fråga om att respektera den andra människan som en likvärdig, att det är det 

som är själva meningen med att ge någon en gåva. Andra informanter talar om att de tidigare kände den 

osäkerhet som kan skönjas i ovanstående citat, men att de ändrade inställning efter att ha läst 

tidningsreportage om romernas situation i Rumänien eller sett tv-inslag om avhysningen av rumänska 

romer från den provisoriska kåkstaden i Högdalen. Men många andra känner att de inte litar på den 

svenska nyhetsbevakningen och journalisternas vinkling kring detta fenomen i största allmänhet, att det 

som visas dem bara är ett utsnitt ur en mycket större, troligen mörkare bild. Parallellt florerar det 

nämligen andra berättelser i samhället, berättelser om romers kultur och kriminella organisationer som 

verkar i det fördolda, bortom stockholmarens synfält. 
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4.4 Föreställningar om Den Andra
Tiggarna omnämns nästan alltid som en homogen grupp i informanternas berättelser. De delar vissa 

grundläggande attribut som gör att de inte kan förstås som en del av ett ”vi” – vi ”svenskar”. De talar 

inte samma språk som oss, de klär sig inte som oss, de rör sig inte och beter sig inte på samma sätt i 

stadsrummet som vi gör. De framstår sällan som personliga individer, och när en enskild person tar 

form i anekdoter är det för att informanten ska exemplifiera sin upplevelse av fenomenet ”tiggeri i 

stadsrummet”. Då framställs den enskilde Tiggaren som en representant för den kollektiva gruppen 

Tiggarna, som alla informanter har byggt upp en egen uppfattning och förståelse om. Ingen av 

informanterna har ingått i en personlig relation med en Tiggare, bortsett från en kvinna som emellanåt 

försöker kommunicera med den person som hon alltid möter utanför sin lokala matbutik. Hon vet inte 

så mycket om denne, eftersom de inte talar samma språk. Ett antal av informanterna hänvisar också till 

språkförbistringen mellan de själva och Tiggarna som en barriär för att verkligen förstå vem det 

egentligen är som de själva passerar eller möter i staden. Istället för att lära känna personen bakom 

ansiktet och attributen de möter, utgår informanterna från mediala och rasistiska diskurser, sociala 

fakta, populärkulturella referenser och normativa förställningar om fattigdom för att lyckas kartlägga 

Den Andra och dennas faktiska situation.

4.4.1 Romer och deras kultur

Jag anser så här att människor är människor. Och vi är olika människor, kommer från olika länder, men vi är ändå 

människor. Men ibland så tycker jag att... Man ser ju speciellt romer då. Romer, som då är, flyttfolk kan man väl 

säga då va, som... skulle vara några, kriminell... ja inte kriminella men de kanske är... tjuvar eller vadsomhelst 

liksom. 

Kvinna, 80-90 år, Huddinge

Praktiskt taget samtliga informanter är överens om att Tiggarens etnicitet är romsk. Denna vetskap 

verkar ha härletts från huvudsakligen två källor – medias rapportering av fenomenet och vissa 

informanters erfarenhet av att vistas i sydeuropeiska städer. Denna erfarenhet kan beskrivas som att 

informanterna har förstått att de tiggare som de har sett där nere är romer108, och att de likställer dessa 

människor med de Tiggare de nu ser i Stockholm därför att de delar en uppsättning identiska attribut – 

de tigger, de är inbördes organiserade, de klär sig på liknande sätt, tilltar liknande strategier för att 

108Eller ”zigenare”, ”gypsies”.
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samla in pengar, och de upplevs som störande moment i stadsbilden. De sydeuropeiska romska tiggarna 

framställs som mer organiserade än Tiggarna i Stockholm, mer professionella, och som kriminella. De 

är kriminella på det sättet att de lurar och bedrar medborgare genom diverse olika fula trick, eller 

genom ficktjuveri. Flera informanter tror att de Tiggare de nu ser på gatorna i Stockholm tidigare har  

verkat nere Sydeuropa, men att dessa först nu har ”upptäckt” Sverige, kanske som en följd av 

finanskrisen. 

    För många av informanterna innebär en romsk etnicitet också en romsk kultur, en kultur som radikalt 

skiljer sig från våran och som innebär ”ett annat sätt att leva”. 10 informanter ser en direkt koppling 

mellan romsk kultur och ett avståndstagande från att leva ett konventionellt liv i samhället. Flera av 

dessa ser dessutom tiggeri som ett typiskt romskt sätt att försörja sig på. I det sammantagna 

intervjumaterialet står det att skönja en utförlig diskursiv illustration av vad det innebär att leva efter 

den romska kulturen, av att vara en ”typisk” rom.

E: [Vissa] förklarar det som att, att det är nånting som, är typiskt romskt att välja att tigga, istället för att arbeta. 

[…]

 

Nej det tror inte jag. Inte tigga. De stjäl ju. Nej jag skoja bara. (skrattar)

Kvinna, 40-50 år, Vasastan 

Romer är ett ”resande” och ”rörligt” folk. Detta är något som förstås som självvalt från romernas sida. 

De har sedan urminnes tider aldrig varit bosatta på en plats, utan har upprätthållit sin 

samhällsgemenskap genom att slå upp provisoriska läger på vissa platser för kortare perioder, för att 

sedan bryta upp och resa vidare. Boendeförhållandena för romer beskrivs ibland som ”kåkstäder” eller 

”tältläger”. Till följd av denna ”livsstil” försörjer de sig inte på förvärvsarbete. Istället brukar de göra 

sitt uppehälle genom att spela musik, handla med ”skrot”, tigga på gatorna, och i vissa fall även stjäla, 

råna och göra inbrott. Ett fåtal informanter vill också tillföra mer moraliskt förkastliga branscher till 

bilden av vad som brukar förekomma inom den romska kulturen i Östeuropa. Det rör sig om 

narkotikaaffärer och människohandel av de egna, kvinnor och barn som sätts i prostitution. Några 

informanter refererar till filmer de har sett, som Zigenarnas tid eller Lida, för att styrka den här 

föreställningen om romer. Någon har också sett ett tiggande barn i Bulgarien som var nerknarkat. En 

annan har en bekant som har sett hur en tiggande kvinna i Paris höll i ett nyfött barn på gatan för några 

månader, och en dag så höll kvinnan helt plötsligt i ett annat nyfött barn. 
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    En majoritet av de informanter som på något sätt refererar till den romska kulturen som en möjlig 

förklaring till att vi ser Tiggare på gatorna, tror inte att det är immanent i den romska kulturen i sig att 

syssla med grövre brottslighet och djupt omoraliska förehavanden. Flera stycken vill också framhäva 

att vare sig det svenska samhället eller den europeiska gemenskapen överlag har behandlat romer 

särskilt väl genom historien. Kanske har romerna fortfarande inte fått återupprättelse för historiskt 

förtryck, och kanske är de fortfarande betraktade som en andra klassens medborgare. Några av de som 

uttrycker en medvetenhet om romers utsatthet i Västvärlden har ”dåliga erfarenheter” av möten med 

romer. De har bedragit, snyltat och stulit. De har länsat vandrarhem, snaskat lösgodis i matbutiken utan 

att betala, eller har gömt bildäck under sina stora kjolar. Likväl kan dessa erfarenheter av vissa 

förklaras som en naturlig följd av romernas situation som etnisk minoritet. Emellertid finns det en 

utbredd uppfattning bland många informanter, oavsett om de känner en sympati med Tiggarna eller 

inte, att romernas livsföring/kultur/situation är ursprungligen självvald, och att det därefter har blivit 

komplikationer mellan Oss och Dem, eftersom skillnaderna i samhällelig organisering är så radikala. 

 

[…] det är ju faktiskt så, att det är, ett zigenarproblem […] det intressanta är, att det är bara, i stort sett den här 

gruppen, [som] har valt att gå utanför, det normala sättet va. Att man lever i ett samhälle, man har ett yrke, man 

försörjer... inom ramarna för det gemensamma. Det jag menar, och min point det är, att den här gruppen, den är, på 

många sätt (närmast viskar) en självpåtagen roll. Att... ägna sig åt det. Det är ingen som har tvingat dem och det är 

ingen som, inte har sagt att, de som är här i Stockholm inte får söka riktiga enklare jobb om de vill. 

Man, 20-30 år, Lidingö

Föreställningen att tiggeriet skulle vara något självpåtaget, framsprunget som en konsekvens av en 

kulturell livsföring, leder för några informanter till slutledningen att Tiggarna egentligen skulle kunna 

ansöka om arbete här i Sverige. Någon uttrycker en oförståelse och förvirring kring att Tiggarna inte 

verkar söka någon hjälp hos sociala myndigheter, fast vi har en socialtjänstlag i Sverige, härbärgen och 

mängder av hjälporganisationer. Dessa uppfattningar styrker en känsla av frustration (och ibland 

provokation) över att Tiggarna sitter på gatan och tigger, eftersom det då är något som kan förstås som 

ett uttryck för lättja eller abnormt beteende. Ett fåtal informanter, såväl mer som mindre överseende 

med Tiggarnas närvaro, uttrycker också en uppfattning om att det finns destruktiva element i den 

romska kulturen som framförallt drabbar de oskyldiga romska barnen, som växer in i ett icke-självvalt 

utanförskap. Barnen får inte gå i skola, de blir utan utbildning och därför blir de förmodligen mer 

benägna att falla in i kriminell verksamhet när de växer upp. Två informanter överväger idén att 
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samhället borde ta tag i detta ”zigenarproblem” genom att på något sätt ställa Tiggarna mot väggen och 

kräva att de tar tag i sina liv, kanske det krävs någon form av utbildning på romani för att fostra in dem 

till att bli funktionella samhällsmedborgare. 

4.4.2 Rasism och antitesen Rumänien 

Jag ser ju... Det är ju precis samma människor. Asså det... de som åkte runt och jag har bilder i mitt, nåt fotoalbum 

hemma jag såg för ett tag sen och det är... Det är precis samma, det har inte hänt ett skit asså. Och... nu föses de 

runt på ett annat sätt bara. Och det här var ju på 50- och 60-tal. […] så är det ju det jag associerar tillbaka [till], det 

är samma. Och när jag ser de här, lägren i Högdalen, det är ju samma typ av läger som var, där då. […] asså att man

börjar se vad det här är. Asså det här är ju ren rasism. Det har pågått under, hur många år som helst. 

Kvinna, 50-60 år, Östermalm

Kvinnan som citeras misstänkte tidigare att de Tiggare hon mötte var en del av någon slags kriminell 

verksamhet, tills hon såg ett tv-inslag om avhysningen av rumäner i Högdalen. Då fick hon en insikt, 

att det hon såg av lägren på tv påminde starkt om de ”zigenarläger” hon hade minnen av som barn i en 

by ute på landsbygden. Zigenarna kom någon gång om året och slog upp tältläger utanför byn, där de 

stannade i tre dagar för att sedan dra vidare. Att de stannade för en så kort tidsperiod förklarades med 

att de var ett resande folk och att det helt enkelt var så de gjorde. Hon minns att folk omkring henne 

sade att de alla skulle hålla sig på sin vakt därför att zigenarna stal, och att de egentligen hade guld och 

diamanter undangömt. Hon minns att det förklarades att zigenarna egentligen inte var så fattiga som de 

såg ut att vara, eftersom de hade så fina bilar framställda framför husvagnarna och tälten. Hon minns 

också starkt att hon var väldigt rädd för Dem, att hon aldrig vågade besöka lägren eller prata med de 

zigenare som var i hennes ålder; ”man tyckte att de var så annorlunda. Så att det var, det var som en 

helt annan värld”. Det var först som vuxen hon fick reda på att det fanns kommunstadgar som tvingade 

zigenarna att bryta upp från en plats för att sedan resa vidare, att de inte fick bosätta sig. Hon tolkar nu 

också de rykten hon hörde som barn som någon slags försvarsmekanism för att förklara hur människor 

som fanns i ens närhet kunde vara så oerhört fattiga i jämförelse med en själv. Hon ser också dessa 

rykten, kommunstadgarna och de nu aktuella avhysningarna som beståndsdelar i en övergripande 

strukturell rasism mot romer, som verkar finnas i hela Europa och som kulminerade under Förintelsen. 

    Några andra informanter talar också om denna historiska antiziganism, hur romerna utsattes för 

densamma behandling som judarna under Nazityskland, fast med skillnaden att romerna fortfarande 

inte har fått någon upprättelse. 8 informanter ger uttryck för en förståelse att det finns en utbredd 
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strukturell rasism i samhället som riktas mot romer, och att Tiggarna de möter är på ett eller annat sätt 

offer för denna rasism. Flera berättar att denna rasism även är högst levande i Sverige, antingen därför 

att det antas att romer diskrimineras på bostads- och arbetsmarknaden eller för att det förklarar varför 

ingen högre instans försöker att på allvar hjälpa Tiggarna ur deras prekära situation. Några av de som 

talar om den romska kulturen som något immanent annorlunda från svenskars sätt att leva är beredda 

att hålla med om detta. En informant berättar en anekdot om när en kille glömde sin iPad på ett 

McDonalds, och en romsk kvinna kommer fram, tar iPaden och lämnar in den till kassapersonalen. Han 

menar att det spreds som en chock i lokalen att hon inte stal den när hon hade chansen. 

    Flera har också förstått – genom nyhetsrapportering – att Tiggarnas hemland Rumänien 

diskriminerar romer öppet, vilket förklarar varför många tvingas tigga och till och med behöver ta sig 

hela vägen till Stockholms gator för att kunna överleva. 

Och jag menar tittar man då i Rumänien så är det liksom... då är det stadsdelar, nästan hela städer, som är... asså 

romerna är förflyttade, de får inte bo var de vill, de får inga arbeten, de bor i sina, liksom läger, ungefär ghetton. 

Man, 40-50 år, innerstaden

Problemet med Rumänien, Rumänien skulle ju aldrig ha kommit in i EU, inte med de förutsättningar som man har 

som land. Det är ju ett riktigt Kalle Anka-land i mina ögon. […] Och det finns ju en... ingående... rasism, inbyggd i 

den rumänska staten just när det gäller romer. Om jag har förstått det hela rätt. 

Man, 50-60 år, Kallhäll

Den samlade bilden som ges av de som förklarar Rumänien som en katalysator till Tiggarnas närvaro, 

beskriver ett utfattigt land som fortfarande inte har ryckt upp sig sedan Järnridån föll. Där är det fyllt av 

korruption och förskingring upp i höga instanser, och romerna behandlas under närmast 

apartheidliknande förhållanden. De rumänska romerna får varken hjälp med bostadsförhållanden eller 

arbetstillfällen, och Rumänien lever inte upp till den standard av mänskliga rättigheter som borde 

avkrävas ett EU-land. I den övergripande berättelsen om Tiggarna framstår platsen Rumänien på många 

sätt som den direkta antitesen till platsen Sverige, som i jämförelse tar hand om sina fattiga och utsatta 

och där rasism är något som kanske ligger på en mer abstrakt mellanmänsklig nivå. 

    Två informanter erkänner att de själva verkar förstå människor, som de möter i stadsrummet, 

annorlunda om dessa inte verkar vara svenskar. Den ene misstänker att detta är någon form av 

underliggande rasistisk tendens som han ofrivilligt bär på inom sig;
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Är jag arg, så har jag lättare att avhumanisera människor som inte är som mig själv, på avstånd. […] Men språket 

tror jag, det är lättare att 'Ah, det är typiskt bara’ såhär 'Nu orkar jag inte, det är bara' och det tror jag blir lättare att 

hålla på avstånd. Och jag tror ibland att om jag är på det humöret att, andra människors lidande blir lättare att 

hålla på avstånd om man pratar på ett annat språk än jag. […] Jag tror att den funktionen finns hos mig, även hos 

människor i min närhet. När de inte är, det är de andra. 'Ah det är nån, från Somalia'. Det är jättemärkligt. 

Det är inte så behaglig tanke, men jag tror att det är så, i vissa sinneslägen. 

Man, 40-50 år, Tyresö

4.4.3 Nöden kräver handling 

Såväl vissa som ser romers kultur som en av flera förklaringsmodeller, som de som totalt förkastar 

något kulturellt orsakssamband till Tiggarnas närvaro i Stockholm, talar om Tiggarna som framförallt 

fattiga människor som beter sig totalt rationellt i den situation de är föreställda att vara i. Grundtesen 

för dessa informanter är att ingen människa skulle välja att tigga frivilligt. Utifrån denna premiss 

förklaras antagandet att Tiggarna är inbördes organiserade och strategiskt placerade i stadsrummet, som 

att det säkerligen underlättar att samarbeta med varandra då en stor grupp av människor är nödställda 

och dessutom kommer från samma område. Vissa vill tro att Tiggare reser hit familje- eller släktvis, 

eller kanske till och med i byalag, vilket också förklarar varför de bor med varandra i uppförda 

kåkstäder. En större samordning av människor förklarar också hur de lyckas ta sig hela vägen från 

Rumänien till Stockholm – många delar kanske på ett transportfordon, en mobiltelefon eller ett antal 

varma klädesplagg. 

    Dessutom förklarar det stora geografiska avståndet i sig varför det rör sig om en faktisk fattigdom. 

Resonemanget utgår från att det inte kan vara lätt för någon att vara borta från sitt hem och sin familj i 

flera månader på andra sidan en kontinent, att om rumänerna hade kunnat tigga i sitt hemland så hade 

de säkert hellre gjort det. Detta resonemang förutsätter en större tilltro till den bild som framställs av 

dels diverse nyhetsreportage om Tiggarnas situation i Sverige och hemma i Rumänien, men också av 

många Tiggare själva som visar upp bilder på barn och sjuka människor som skall antas vara deras nära 

och kära. 

    Att vissa Tiggare upplevs simulera och fara med osanning förklaras av de som ser ett 

”zigenarproblem” som att det är typiskt romer att syssla med bedrägeri i alla dess former. De som ser 

ett fattigdomsproblem menar att detta är något fullkomligt logiskt, givet att någon är så pass fattig att 

ändamålen helgar medlen; ”då spelar det väl ingen roll exakt hur de gör för att lyckas. Problemet för 

dem är ju detsamma”. Då vissa informanter anser att det är lättjefullt att tigga istället för att försöka 
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skaffa jobb, menar andra att det verkar nog så slitsamt och förnedrande att vanka av och an i 

tunnelbanevagnar, att skaka med hela kroppen på kryckor i flera timmar eller att sitta still i det kyliga 

vädret. Tiggarna arbetar på sitt sätt, med andra ord. Två informanter vill också framhäva att fattigdom 

är något som kan drabba alla nationaliteter, folkgrupper och delar av världen, och talar om att Sverige 

för 200 år sedan var ett ”u-land” med missväxt och en fattigdom som fick en tredjedel av svenskarna 

att fly till Amerika. 

    Emellertid ser vissa av dessa informanter inga hinder i att dra slutledningen att Tiggarna är så pass 

fattiga och utsatta att de vänder sig till kriminella samordnare i Rumänien, som sedan för Tiggarna till 

Sverige för att där tvinga dem att tigga organiserat på Stockholms gator.

 Bild 4. Illustration: Marie Herdensjö.
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 4.5 Diskursen om organiserad kriminalitet
I praktiskt taget samtliga intervjuer109 har den allmänt utbredda diskursen om att Tiggarna skulle vara 

kriminellt organiserade kommit upp till ytan. 5 informanter är övertygade om att så är fallet, ytterligare 

5 överväger det som en rimlig förklaring, några känner sig ambivalenta kring vad de egentligen tror110 

och resten avfärdar det resolut. Även om informanter inte själva tror på detta, så har de hört talas om 

den föreställningen. De har bekanta som tror det, de har läst eller hört om det genom mediakanaler, de 

har tidigare själva misstänkt det men har nu övergett den tanken. Med andra ord är detta en 

föreställning som är väl utbredd i det kollektiva rummet, en föreställning som bygger på flera logiska 

slutledningar baserat på flera mer eller mindre grundläggande antaganden. Det här kapitlet är vigt åt 

denna föreställnings beståndsdelar och teser.

    Huvudtesen i denna diskursiva föreställning är att Tiggarna är involverade i kriminell verksamhet 

därför att de är organiserade. Tiggarna som informanterna möter i stadsrummet är delar av en större 

organisation, som leds av en eller flera personer som verkar i det fördolda. Dessa organisatörer är de 

som tar de mesta av pengarna som Tiggarna på gatan har samlat in, och denna verksamhet är lukrativ 

eftersom Tiggarna är så många till antalet. Troligen är Tiggarna vi ser offer för den dolde 

organisatörens intressen. De är utsatta för något som liknas vid människohandel: de är desperata nog att 

luras in i den kriminella verksamheten eller så blir de kidnappade av människosmugglare.  

4.5.1 Föreställningar om autentisk fattigdom

Föreställningen kräver att en misstror de berättelser som vissa Tiggare framställer om sig själva, och 

det som diverse sakkunniga, mediareportage, och Polisen har ställt sig bakom – att Tiggarna befinner 

sig i stadsrummet huvudsakligen på grund av att de har tagit sig hit på eget bevåg och att det finns inga 

tecken som talar för att det finns en större kriminell verksamhet bakom det stockholmarna ser. Vissa 

informanter tror att svensk media och svenska politiker ger en ”politiskt korrekt” och förvrängd bild av 

verkligheten, och jag har tidigare nämnt att många informanter känner en stor osäkerhet kring vilka 

Tiggarna egentligen är, därför att de misstror de som uppfattas fara med osanning.

    Många informanter berättar att de upplever misstänksamhet gentemot vissa attribut som vissa 

Tiggare har. Misstänksamheten utgår från att informanterna upplever att någon som är ”fattig” ska inte 

kunna ha tillgång till vissa attribut – det går emot informanternas föreställning om fattigdom. 

109Den enda intervjun som hölls per telefon är undantaget. 
110Eller finner det relativt irrelevant. 
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    Då jag själv häromdagen gav en Tiggare en femma utanför Hemköp, gick en man fram till mig som 

ville upplysa mig om att Tiggarna tar fram en iPhone sedan när de tror att ingen ser. Några av mina 

informanter pekar också på det orimliga i att någon som utger sig för att vara så fattig skulle kunna äga 

en mobiltelefon, eller en varm dunjacka, eller ett par snygga gymnastikskor. En informant menar att 

dessa attribut gör Tiggarna ”oseriösa”, i jämförelse med den genuint fattiga hemlösa svensken som är 

skitig och har en sliten uppsyn. 

Det är inte som att det är, svenskar som jag ger pengar till. Det är inte alls så. Utan det är mest... (suckar) Det är 

nånting mer. Det är liksom helheten. Det är kläderna, det är... de sitter med mobiler, det är att de sitter på... mjuka 

liksom... påsar, de har jackor, de har filtar, de har, mobiltelefoner. Det går liksom inte ihop med att va fattig och 

sitta och tigga för mig. Det... Det spricker liksom. 

Man, 20-30 år, Kallhäll

Den svenske hemlöse är ensam. Han samlar inte pengar på hög utan tillfredsställer ett direkt behov. Det 

är motsatsen till Tiggarens strategi, som är en del av ett kollektiv och som ackumulerar för långsiktiga 

syften. Även dessa egenskaper stämmer inte överens med flera informanters föreställning om vad som 

innebär att vara verkligt nödställd. Vissa talar om en upplevd ”affärsmässighet” bakom Tiggarnas 

verksamhet. Det faktumet att de har placerat sig strategiskt i folktäta passager och att det konsekvent 

alltid är endast en Tiggare med lappar per tågvagn gör att Tiggarna är för professionella i sina 

förehavanden för att vara verkligt nödställda; ”Det här är en verksamhet, det är en business”. Och som 

vi alla vet behöver en ”business” en verkställande chef. Vi återkommer till det. 

    Vissa informanter köper inte argumentet att Tiggarna skulle vara så pass utsatta i Rumänien att det 

rättfärdigar att de kommer hit till Stockholm. Två personer poängterar att Rumänien faktiskt inte är 

drabbat av krig, naturkatastrofer eller diktatorer. Tiggarna vi ser skulle alltså därför inte vara i en 

absolut fattigdom, den som vi vet finns i Afrika och annorstädes, och som skulle förklara varför en 

människa inte har något annat val än att tigga eller fly till andra länder. Rumänien ligger i Europa, och i 

Europa finns en levnadsstandard som gör att ingen europé kan vara tvingad till att tigga för att 

överleva. Flera påpekar att Tiggarna dessutom verkar ha råd att resa hit och tillbaka, vilket innebär att 

de i så fall måste inneha någon form av kapital. En annan informant ser det inte som rimligt att den 

unga kvinna som han känner ömkan för utanför bankomaten skulle kunna sitta där och tigga, (när det 

finns ”så mycket annat hon skulle kunna göra, än att sitta där”) om det inte vore för att hon var 

tvingad av någon. 
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4.5.2 Den som bedrar döljer något

Varför jag tror att det är nån typ av organisation som står bakom, det är väl dels för att jag har, läst om det och [… ] 

Jag såg bland annat ett klipp [… ] där det visst var en sån, människa som, gick runt och var utklädd, till... till nån 

äldre dam, på gatorna i, London var det väl. Och sen så gick hon, till sin bil. Det kom nån bil, plockade upp henne. 

Och sen så bytte hon om, och sen så gick hon ut i, jättesnygga kläder. Väldigt snygga kläder. Det var uppenbarligen

någon som kom och hämtade henne. 

Man, 30-40 år, Östermalm

En annan sak som just det här med att det är organiserat, jag har sett nån [någon] gång som fick en sedel, i handen, 

och den stoppade de i fickan och inte i muggen. I den ville de bara ha mynt så att det skulle se ut som att de inte 

fått så mycket. Och det brukar jag också tänka då att, de stora pengarna går väl direkt i fickan som de sen ger till 

chefen, eller vad man ska se det som. 

Man, 20-30 år, Kallhäll

När något inte stämmer med det förväntade så är det något lurt på gång. Det är i vart fall det antagande 

som krävs för att dra slutledningen att den som gör något så moraliskt förkastligt som att bedra med 

sanningen måste vara delaktig i en större illvilja. Åtminstone 10 informanter berättar att de själva eller 

någon de känner har stött på en Tiggare som bedrar med sin karaktär. Det mest återkommande 

bedrägeriet i berättelserna är mannen som visar upp ett handikapp på kryckor, och lite senare visar sig 

gå helt normalt någon annanstans. Som vi redan vet är det samvetslöst att inte vara det en utger sig för, 

och därför är steget inte långt i denna föreställning att anta att Tiggarnas organisation i sig är 

samvetslös. 

4.5.3 Berättelser om fjärran

Vi har redan talat om erfarenheter av bättre organiserade former av tiggeri utfört av romer i 

Sydeuropeiska länder. Dessa verksamheter förstås som kriminella av naturen, fyllda av bedragare och 

ficktjuvar. Men det finns också de informanter som refererar till vad de har hört om grövre former av 

samvetslösa tiggarorganisationer, som verkar ha sin tillort borta i Indien eller Östeuropa. Där får barn 

sina ben brutna så att de ska bli handikappade och väcka empati, eller så blir de neddrogade för att bli 

beroende av sina kidnappare. Flera av informanterna vill inte dra förhastade slutsatser och likställa 

dessa förhållanden med det de ser i sitt egna vardagsliv, men de poängterar att om ingenting görs åt 

tiggeriet i Sverige så lär detta så småningom bli följden även här. 

    En annan informant berättar om de irländska asfaltsläggarna, som även kommer till Sverige med 
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kidnappade romska underhuggare och bedrar hederliga husägare. Detta är en kriminell organisation 

med ett överhuvud som samvetslöst utnyttjar romer, och de kommer hitresande från ett annat land för 

att sedan återvända. 

4.5.4 Organisering kräver ledare (Den dolde förövaren)

Jamen det är ju rädslan att man har, att det är nån som har satt det i system. Och sitter det i ett system så finns det 

nån som finns över i hierarkin som organiserar systemet. Och som får en stor del av pengarna. 

Man, 40-50 år, Tyresö

E: Och när du säger 'organiserat' nu, vad betyder det? 

Jamen att det är nån som organiserar platser för tiggare att sitta på, inofficiellt, och sen samlar ihop pengar, kanske. 

Och det är pengar som... 

E: Så de blir utnyttjade helt enkelt? 

Ja det tror jag. 

Kvinna, 20-30 år, Saltsjöbaden

Jamen det säger man ju om maffian också att det är organiserad brottslighet men... Ja det måste ju va så. […] 

Jamen det är väl en organisation skulle jag tro. Är det en slump att de kommer från samma land allihopa? Det låter 

osannolikt i mina öron. […] Nej, jag tror att det måste va nån som har styrt upp det. Och 'lite pengar', säg inte det. 

De är ganska många. 

Man, 50-60 år, Essingen

Låt oss här fokusera på den diskursiva innebörden av begreppet organisation i den här kontexten. 

Oavsett om informanterna föreställer sig att det finns en kriminell verksamhet där ute eller inte, är 

nästan alla rörande överens om att Tiggarna är organiserade. Men därefter klyvs populationen upp i två 

definitioner av begreppet. Den ena gruppen tolkar begreppet som besläktat med samarbete, och åsyftar 

då att Tiggarna kommer hit och lever i Stockholm som grupper som hjälper varandra för att 

tillsammans samla in så mycket pengar som möjligt att ta med tillbaka och distribuera hemma. Några i 

den här gruppen vill tro att det säkert finns någon form av samordnare som antingen lånar ut pengar 

eller tar betalt för resan till och från Rumänien, och som kanske mot betalning bistår med information 

kring övernattning och bra platser att tigga på. 

61



    Den andra gruppen tolkar begreppet som likställt med organiserad brottslighet. Det leder vidare till 

frekvent förekommande synonymer som ”liga”, ”maffia” och ”trafficking”. Fenomenet ”organiserad 

brottslighet” inbegriper en hierarki, där det finns en överordnad som utnyttjar underhuggare att utföra 

tjänster som kommer den överordnade till gagn, medan det är de underställda som är de mest utsatta för 

lagens långa arm och otryggheten av att vara totalt beroende av den överordnades beskydd. Det finns 

som sagt en utbredd uppfattning om att Tiggarnas verksamhet är ovanligt ”affärsmässig”, och som vi 

normativt förstår en affärsverksamhet så är även den hierarkiskt organiserad, med en överordnad som 

styr verksamheten. 

    Här finns nu ett antal olika komponenter som stärker föreställningen om en kriminell hierarki bakom 

det synliga fenomenet. (1) Först har vi antagandet att affärsmässig verksamhet kräver en överordnad. 

Det Tiggarna gör (med undantag för musikerna) kan inte betraktas som arbete. Likväl ingår de i en 

affärsmässig verksamhet, eftersom organisationen arbetar strategiskt, målinriktat och storskaligt – det 

är många Tiggare där ute. (2) Därefter har vi antagandet att den som är genuint fattig inte kan vara så 

proaktiv som Tiggaren, som ingår i en målinriktad organisation. Detta skulle kunna tala för att Tiggaren 

måste få draghjälp av en överordnad kraft. (3) Sedan finns ett antagande att den som iscensätter något 

oriktigt är skrupelfri även när det kommer till laglydighet. (4) På detta följer ett antagande att 

okontrollerade, icke-transparenta verksamheter i samhället som inbegriper monetära transaktioner 

rymmer immanent en tendens att vara kriminella  – så som prostitution och narkotikaaffärer. Dessa 

verksamheter är också besläktade med vad som förstås som (hierarkisk kriminell) maffias 

förehavanden. (5) Härefter inkluderar vi en social föreställning om vad ”trafficking” betyder, vilket av 

informanter preciseras som att en kriminell organisation anordnar transport av människor från en 

avlägsen plats (bortom Sverige) till en annan, för att därefter utnyttja dessa människor för egna syften. 

(6) På detta applicerar vi antagandet att organiserat tiggeri i sig leder till kriminell verksamhet, baserat 

på hörsägen om tiggarligor i Öster. (7) Jag föreslår nu ett ytterligare (och kanske det viktigaste) 

diskursivt antagande som sammanslaget befäster föreställningen om en kriminell hierarki som styr 

Tiggarna: föreställningen att romers förehavanden skulle vara kriminella av naturen. 

    (8) Vad som nu fattas för att göra detta diskursiva resonemang kompakt och till en potentiell 

hegemonisk sanning, är Den dolde förövaren själv. Var finns han? Han står inte att se med blotta ögat. 

Ett fåtal har sett en man komma förbi en Tiggare, som plockar upp en mängd pengar från denna och 

sedan försvinner. Men för många av de tvivlande informanterna är det denna punkt som får 

resonemanget att falla, att Den dolde förövaren inte verkar stå att finna enligt vare sig media, Polisen 
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eller sakkunniga. För många av de övertygade är det emellertid så att de överordnades frånvaro 

verifierar hela bilden;

De gömmer sig säkert nånstans. […] De bor nog säkert i en våning där det är 15 stycken som bor där och ingen vet.

Så att det kan vara det också. 

Kvinna, 40-50 år, Bergshamra 

Att Den dolda förövaren gömmer sig i det fördolda, och inte står att få fast, är fullkomligt logiskt givet 

den diskursiva föreställningen. Det hör ju till dennes natur att hålla sig undan rättvisan, han är ju en 

professionell och kriminell organisatör. Att hans existens inte kan bevisas, innebär för den övertygade 

att existensen inte går att falsifiera – han existerar ju genom att just vara fördold. 

4.5.5 Försvarsmekanism?

Det räcker ju att titta i koppen och sen börja plussa ute på stan och... Vem har kommit på den här skitdåliga idén 

(skrattar) att tjäna pengar på att slänga ut tiggare på gatan, det... Ja det är den mest icke-lukrativa (skrattar) du kan 

tänka dig. Jag menar... det är en så jävla dålig affärsidé så det är inte sant. Det finns ingenting, jag menar horor kan 

man förmodligen tjäna pengar på om man är en hallick som har... tillräckligt många, men tiggare nej. Jag köper inte

det. (skrattar) 

Man, 50-60 år, Södermalm

Ja jag tror att det var en mekanism för att, annars, hur ska man annars... låta ett gäng som är hur, fattiga som helst 

som inte har bostäder, ingenting. 

Kvinna, 50-60 år, Östermalm

Nånstans tycker jag det är det hemskaste att... ska jag välja ut vem jag ska lita... asså förstår du? Vem ska jag ge, 

nånting och inte, och det tycker jag väcker jättemycket. Och så kanske man bestämmer sig för försvar för att stå ut 

att, 'Nej, men de här rumänerna är, här för att blabla' och så hittar du det som nåt sätt att... ja, jag vet inte. 

Kvinna, 40-50 år, Vasastan

Det finns de informanter som har hört talas om föreställningen om organiserad brottslighet, men som 

inte vill köpa resonemanget på grund av uppfattningen att det inte framstår som en tillräckligt lukrativ 

bransch för att någon större kriminell liga skulle vara intresserad. Många hänvisar också till sin tilltro 

för den nyhetsbevakning som har framställt bilder av vissa Tiggares livssituation eller skildrat 

rivningen av kåkstaden i Högdalen, där det inte var aktuellt att rapportera om någon kriminell ledare. 
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    Vissa informanter har tidigare trott på en kriminell verksamhet, men har ändrat sig senare. Dessa 

resonerar om huruvida det kanske var en omedveten försvarsmekanism de använde sig av för att 

hantera de känslor av skuld som uppstår i mötet med Tiggare i stadsrummet.

4.6 Att hantera Mötet
Jag tror att det handlar mycket om... 'if you look, into the abyss the abyss looks back into you', det är verkligen den 

biten av att liksom, du konfronteras med nånting du, måste ta hand om. Så att, det handlar om att när du ser en 

person så handlar det om dig. Det handlar om vad du gör av det. För den personen gör absolut egentligen ingenting,

som har med dig och göra. Det handlar mer om hur du handskas med den situationen. Så att när jag ser en person 

då är det helt plötsligt upp till mig. 'Vad gör jag med det här?’ 'Vad väljer jag att göra?' 'Hur väljer jag att handskas 

med det här?'. Det är väl därför det blir en sån pass, i alla fall för mig, liksom bara en sån här *gkuöh!*, liksom, 

hugg i en liksom. 

Man, 20-30 år, Solna

Vi har nu kommit fram till kapitlet som avhandlar hur informanterna upplever och hanterar Mötet med 

Tiggaren i stadsrummet Stockholm. Även om informanterna oftast passerar en Tiggare som är rotad i 

rumsligheten som de själva rör sig i, väljer jag att begreppsliga samtliga ögonblick då informanten i sin 

kropp möter fenomenet Tiggare i sitt vardagsliv, till att handla om ett förkroppsligat möte mellan 

kroppar och ansikten i livsvärlden. Det är ett faktiskt möte med Den Andra. Mötet rör upp många 

känslor hos informanterna. Ofta är de motstridiga och fyllda av ambivalens och obehag, som kräver 

sina metoder för att hantera fenomenet som enskild individ. Många ger också uttryck för att 

platsupplevelsen av Stockholm i sig förändras, som en direkt konsekvens av Tiggarnas närvaro.

 

4.6.1 Invasion och eskalering

Att just det här att det är så många, att det är så... på så många ställen, att det blir nånting med, med att man blir 

överväldigad att man känner sig lite maktlös tror jag. […] ju mer man ser ju... jobbigare blir det ungefär, att 'Det 

här är ju helt sanslöst, ska det aldrig ta slut?' ungefär... 

Kvinna, 50-60 år, Blackeberg

Närmare hälften av informanterna beskriver den sammantagna upplevelsen av Tiggarnas närvaro i 

stadsrummet som en ”invasion” eller ”eskalering”. Vid flertal tillfällen beskrivs Tiggarna som 

okontrollerade men koncentrerade massor av kroppar, som ”horder” eller ”högar”. Nästan alla är 

överens om att mängden Tiggare har ökat markant i gatubilden bara de senaste månaderna, att det inte 
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går att undvika att passera flera stycken under en enkel färdväg. Det beskrivs som att De nu finns 

”överallt”, att Tiggare även finns i förorter och på smågator och utanför alla matbutiker och 

köpcentrum. Ur ett övergripande perspektiv kan jag utläsa att informanterna upplever att fenomenet nu 

är omöjligt att undvika, då en rör sig i det offentliga rummet; ”Var man än vänder sig, och var man än, 

tittar så sitter de.” 

    De känslor som informanterna väljer att tillskriva denna upplevelse av belägring är maktlöshet, 

obehag, och frustration. En informant berättar att han sedan de senaste månaderna nu är mycket mer 

mån om att hålla uppsikt över sina små barn om dessa ska röra sig någonstans utanför hemmet. Andra 

förutser att om antalet Tiggare kommer att fortsätta öka i den takt som det hittills har gjort i 

stadsrummet, så kommer stockholmarna till slut att få nog av fenomenet och på ett eller annat sätt sätta 

stopp för Tiggarnas närvaro. 

4.6.2 Ett störningsmoment i vardagen

[…] såhär jag vill kunna gå genom stan... Det gäller ju inte bara tiggare utan andra människor också sådär. Jag kan 

stå... såhär långt ifrån (visar ett litet avstånd med ena handens fingrar) en annan människa på tunnelbanan... och 

ändå veta att vi är inte så nära, för det är... vårat närhetsbegrepp är ju så. Men jag kan liksom bestämma mig för att, 

här är min roll på vägen till jobbet, såhära. Och då, men när de här luckorna öppnas, de här blickarna man får eller 

ett leende så... det är ju Så funkar ju människan. […] För att de inte vill bli störda i sin... i sin vardag tror jag. […] 

[alltså] Inte störda av en människa som kommer och tigger pengar utan störda av, fenomenet tror jag. […] 

Fenomenet att det finns... att det finns människor som behöver pengar. Att det finns fattiga i världen, att det finns... 

narkomaner och alkoholiserade och att, jag vill liksom... 'Jag vill gå från min lägenhet till mitt jobb'... 'och tänka att

allt är okej. Och sen så, så vill jag öppna luckan till tv-nyheterna nån gång och se att, det finns andra saker'... 

Man, 50-60 år, Södermalm

Åtminstone 7 informanter ger aktivt uttryck för att Tiggarnas närvaro stör deras genomlevda vardagsliv 

i det offentliga rummet. Många fler antyder den känslan i olika anekdoter. Så som citatet ovan 

beskriver är det flera som talar om en känsla av att de tvingas ut ur sina huvudens inre liv när de möter 

Tiggaren, att deras tankebanor som kretsar kring privatlivets göromål och/eller att fokusera på ett 

specifikt ärende avbryts därför att de möter ett överväldigande uttryck för fattigdom och misär. Någon 

beskriver det som att deras ”empatiska integritet” blir störd, en annan som att hela deras dag blir 

”sabbad”, några berättar att deras goda humör helt plötsligt transformeras till motsatsen. Min tolkning 

av dessa beskrivningar är att det invanda beteendet av hur du normativt rör dig som isolerad och 

avgränsad individ i staden, rubbas då du får ögonkontakt med eller hamnar för nära Tiggarens kropp. 
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Vissa upplever alltså en distinkt och direkt känsla av en slags ångest, som ömsom beskrivs som 

medlidande, ömsom och framförallt som skuld över att en själv inte hjälper människan en möter. Enligt 

informanterna brukar denna känsla av kval infinna sig starkt och tydligt i ens emotionella medvetande 

för ett antal sekunder. Då Tiggarens kropp är på betryggat avstånd från ens egen och bortom ens synfält 

dröjer det inte särskilt länge innan informantens inre återgår till ett (upplevt) mer normalt tillstånd. 

Många andra som också upplever den tillfälliga störningen känner inte alls någon empati för Tiggaren 

den möter. Dessa informanter tolkar upplevelsen istället som integritetskränkande från Tiggarens sida, 

att denne har tagit sig friheter att bryta sig in i ens personliga sfär på ett närmast oförskämt sätt, fastän 

Tiggarens kropp aldrig rör ens egen. Andra upplever Tiggarna som ett störningsmoment mera allmänt, 

som att de stör ens tunnelbanefärd med musik när en själv hade förväntat sig lugn och ro. Några 

utvecklar detta med att Tiggarna bryter mot normativa konventioner som Vi andra håller oss till, som 

att de ”ofredar folk” i tunnelbanan eller sitter på marken inne i köpcentrum när de borde sitta på 

caféstolar som alla Vi andra. Flera ger uttryck för att Tiggarens närvaro på ett provocerande sätt ”stör 

stämningen”. 

    6 informanter förstår det urbana fenomenet som ett störande moment därför att det förhindrar 

framkomligheten för medborgarna. 

Det är ju en praktisk fråga, som påverkar människor i deras vardag. Det är ungefär som, människor skulle liksom, 

snubbla på Metro i högar, att ingen samlar upp de tidn... Ingen liknelse i övrigt, men det är en praktisk fråga i 

vardagen för många, i synnerhet i större städer. 

Man, 20-30 år, Lidingö

Och så nästan, en gång, trampade [jag] på en människas hand eller nånting för att hon satt där. Och det kändes... 

och då blev jag nästan arg både på mig själv men också på... situationen att... det är inget som behöver hända för 

egentligen, tanken är ju inte att det ska sitta en människa (skrock) med sin, hand där utanför. Och så kommer man 

ut [och] så har man bråttom och så känner man bara såhär, 'Det där var väl väldigt onödigt att allt det där hände'... 

och, det är ju såklart ett irritationsmoment, tycker jag. 

Man, 30-40 år, Östermalm

Flera talar om Tiggarna som fastlåsta objekt som påverkar effektiviteten av cirkulationen av människor 

i det urbana rummet, vilket förstås som inte bara frustrerande, utan också som något orimligt. Det 

hänvisas till ett socialt fakta att ”det inte är tänkt” att det ska sitta människor på trottoarerna, och att 

det pådyvlas ett orimligt ansvar på fotgängaren att behöva ta den sittande människans placering i 
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beaktande då denne rör sig i staden. Gatan är till för att du ska gå på den, inte för att sitta. Någon menar 

att Sverige förr i tiden hade en lag mot lösdriveri på grund av just detta problem, och en annan anser att 

Tiggarna borde krävas på tillstånd för sin aktivitet så som rekryterare från företag och organisationer. 

4.6.3 Platsupplevelsen förändras

Det känns som att samhället på nåt sätt blir... asså man sänker nivån på samhället. På grund av dessa tiggare. Asså 

det känns som asså det är tiggare överallt! Det är som att vi bor nånstans i ett u-land. 

Man, 40-50 år, Kista

Två informanter uttrycker ett direkt äckel över Tiggarnas närvaro i deras vardag. De båda refererar till 

att det finns Tiggare i tunnelbanan som stinker svett, att Tiggare överlag är smutsiga och att detta 

skapar en otrevlig stämning i stadsrummet. Den ena berättar om ett bostadsområde i närheten av där 

han bor, som har blivit drabbade av vad han förstår som Tiggare111, som har skräpat ner den fina parken 

med kläder, leksaker, skräp och matrester som lockar till sig råttor. Några talar om att Stockholm och 

dess stadsbild förfulas och förslummas på grund av Tiggarnas närvaro, det dras paralleller till 

Sydeuropeiska storstäder eller ”u-länder” som ska likna den förändrade urbana miljön. Det skapas en 

negativ atmosfär som varken kan vara bra för turism eller den fortsatta livskvalitén för stadsborna. 

 

[…] en gång så hände det mig att... jag går förbi där, och så ser jag plötsligt att det ser konstigt ut för att det ser så...

tomt ut. Så jag... 'Konstigt det ser ut' det bara slår mig när jag går förbi […] Så slår det mig, sen kommer jag på 

mycket senare när jag kommit längre bort där att, 'Jaha. Ja det var för att det inte satt nån där'. Så nu... Ibland börjar

det nästan gå till såna nivåer också att, det är på nåt vis... Det börjar nästan bli en del av stadsbilden, man nästan 

börjar vänja sig vid det på ett, ganska märkligt sätt egentligen. 

Man, 30-40 år, Östermalm

Tre informanter talar om en upplevelse av att Tiggarnas närvaro har kommit att bli en så pass integrerad 

aspekt av miljön att fenomenet har börjat upplevas som en naturlig del av stadsbilden. Nuförtiden 

förväntas det finnas ett antal Tiggare i varje centrum, på varje större gata och vid varje tågstation. En 

kvinna berättar att hon och hennes bekanta har börjat referera till ”sina tiggare”, det vill säga de som du 

stöter på varje dag på givna platser. Hon liknar dem vid personalen på den lokala matbutiken, att de är 

några människor som en naturligt hälsar på.

111”En massa romer”. 
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4.6.4 Att hantera medlidande och skuldkänslor

Det känns som att alla bara går förbi. Ingen lägger märke till dem. ... Fast alla lägger märke till dem. 

Kvinna, 20-30 år, Saltsjöbaden

Det finns starka känslor av empati, medlidande, skuld och dåligt samvete i rörelse bland ett flertal av 

informanterna, när det gäller upplevelsen av mötet med Tiggaren. Det skapar insikter om att världen är 

en grym och orättvis plats, och att ingen människa kan förtjäna att vara i den utsatta och förnedrande 

situation som Tiggarna befinner sig i, då de vädjar till ens samvete i det urbana rummet. Många 

informanter som känner empati för Tiggarnas situation reagerar genom att känna en stor ”maktlöshet” 

inför hela fenomenet som sådant. Det handlar om en känsla av att den enskilde som individ inte kan 

påverka den större situationen, som förstås som ett samhällsproblem som bara kan lösas av högre 

instanser. Flera av de som konsekvent brukar ge pengar kan likväl känna dåligt samvete för att de inte 

ger mer, men sätter sin tilltro till att andra resonerar på samma solidariska vis som de själva. Andra 

uttrycker istället en känsla av hopplöshet därför att de upplever att nästan ingen annan ger Tiggarna 

pengar. Två av de som inte ger pengar vill ändå framhäva att de gör vad de kan för att försöka behandla 

Tiggaren som en vanlig människa bland oss, genom att se hen i ögonen och hälsa. För dem känns det 

mer normalt och empatiskt än att aktivt ignorera. 

Bild 5. Illustration: Marie Herdensjö. 
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    Ett antal talar om en upplevelse av ”avtrubbning” inför fenomenet, att det är så många som en möter 

att det verkar som att ens emotionella kapacitet inte räcker till. En informant försöker resonera sig fram 

kring varför han har så svårt att känna medkänsla då han passerar Tiggaren. Han tror att det har mycket 

att göra med att den rumsliga kontexten är en storstad, och att det rent psykologiskt krävs av den 

enskilde stadsbon att avhumanisera den stora mängd människor som denna rör sig genom i det urbana 

rummet. Han menar att det vore omöjligt att känna med alla människor som en ser i staden, därför att 

det blir en överbelastning för den mänskliga hjärnan. Och han tänker att det också därför blir lättare att 

anonymisera den enskilda Tiggaren på gatan. Hen sållas in i mängden av människor, samtidigt som den 

opersonliga kontexten gör att en inte upplever dåligt samvete; ”mängden människor gör, att, hundra av 

hundraen kan utan problem gå förbi, utan att få dåligt samvete för det rör inte mig”. 

    Ett flertal väljer att ”stänga av” eller ”koppla bort” då de passerar. De förnekar Tiggarens närvaro 

och fenomenets existens under de sekunder då mötet sker. De ser åt ett annat håll eller de rör sig lite 

längre ut på trottoarkanten bort från Tiggarens kropp. Några talar om en upplevelse av en närmast 

instinktiv försvarsmekanism som slås igång av en ångestkänsla, eller ett slags upplevt hot mot 

självbilden. Andra är öppna med att de väljer att aktivt ignorera och förtränga det emotionella som 

väcks i dem, därför att de har bestämt sig för att de inte vill stödja Tiggarnas verksamhet. 

Om man ser nån så drar man sig lite ut åt vänster eller höger, mer ifrån dem. Man undviker dem liksom lite för att 

man vill inte... titta på dem eller vad ska man säga? […] Jamen det är väl kanske för att, om jag skulle gå nära så 

skulle jag kanske känna den här empatin, och... jag vill inte, känna den för... jag vet, eller ja jag vet att min 

personliga åsikt är att jag inte tycker att det är rätt, det de gör. För jag tycker att svindla folk det är nånting som inte

är rätt, liksom. 

Man, -20 år, Huddinge

Men låt mig nu utveckla tankarna om hotet mot självbilden.

4.6.5 Att utsättas för valet 

Såväl de som inte ger pengar utifrån en slags princip, som de som emellanåt ger en slant, har 

gemensamt att de överlag har svårast att hantera mötet med de Tiggare som betraktas som aktiva – de 

som rör sig emot en i tunnelbanevagnarna, de som tar sig fram på kryckor och uppvisar ett handikapp. 

Även de som sitter ner på trottoaren och aktivt tilltalar de som passerar kan definieras som aktiva i det 

här sammanhanget. Det uppskattas inte med främmande människor som stör ens personliga integritet, 
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men det blir också svårare att förtränga och ignorera bönen om hjälp. 

    Den passiva Tiggaren är den du kan passera, du kan gå förbi hen utan att uppleva att du ställs inför 

valet huruvida du ska ge pengar eller inte, eftersom du inte upplever en personlig kontakt. Du behöver 

inte möta Den Andras ansikte. Du kan välja att välja att ge eller inte, eftersom du kan förneka att just 

Du får uppmaningen. Men motsatsen gäller när Tiggaren aktivt tar kontakt med dig.

 

Det har att göra med att jag själv är låst. Jag har ingen flyktväg. Annars hade jag ju kunnat smitit iväg. Åt det ena 

eller andra hållet. 

Man, 40-50 år, Tyresö

Den typ av Tiggare som upplevs som den mest påträngande i berättelserna är den som rör sig genom 

tunnelbanevagnen och ber varje medresenär om pengar genom att tilltala dem – därför att du själv inte 

kan röra dig bort från Tiggarens kropp och ansikte. Det går inte att lämna tunnelbanevagnen då den far 

mellan två stationer. Du måste välja att ge eller inte ge. 

Jamen att jag inte kan välja själv. […] Jag tror att det är såhär att om de lutar sig fram och tittar på mig och pratar 

med mig när de gör det... Då sätts jag i en valsituation som jag, inte valt att sätta mig där utan... Då måste jag 

välja... huruvida jag tillhör de som ger eller inte ger. Jag kan inte obemärkt glida förbi sådär. Jag tror att det är det. 

Att nu såhär, för då är frågan såhär om nån ställer sig framför mig med en kopp såhär, då är det 'Nu får du visa om 

du är en sån som ger eller inte ger'. […] Om nån står på gatan så kan jag ju välja att bara gå förbi. Men det blir inte 

så uppenbart, det finns ingen uppmaning, hos den som tigger, på det sättet. […] Om vi sitter tre stycken kring några

säten, och han sträcker fram en kopp […] då jag får det här behovet fast jag inte vill göra det, att jag måste titta på 

personen och skaka på huvudet, eller göra nån form av bekräftelse, jag kan inte bara ignorera. […] Och det är nog 

det, ja det kan va en sån grej som gör det jobbigt, känslomässigt. Och det är jobbigt även när jag tror att de lurar 

mig […] För att det kan va sant och de står och tittar på mig och jag gör ett riktigt personligt val. 

Man, 40-50 år, Tyresö

Flera informanter beskriver en upplevelse som liknar citatet, fastän några av de som upplever sig 

fångade i valsituationen inte definierar det som en fråga om att tvingas inse hur du behandlar en 

människa som ber dig om hjälp. En informant upplever det istället som att det är ett närmast oförskämt 

knep, att utnyttja situationen då tunnelbanedörrarna stängs och tvinga stockholmare till valet. 

Tre informanter uttrycker en känsla av att då de ”uppmanas” av den aktiva Tiggaren, så handlar valet 

inte längre om deras egen ”fria vilja”. Detta kan tyckas framstå som en motsägelse, då ingen informant 

talar om att de någonsin har blivit hotade av en Tiggare och att de alltså någonsin skulle ha blivit 
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berövade sin egen frihet att välja huruvida de vill eller inte vill ge. Som jag förstår deras utvecklade 

resonemang, så innebär ”fri vilja” för dem att det är de själva som kan välja att närma sig Den Andra. 

4.7 Ansvarsbördans skalnivåer
Samtliga informanter är överens om att Tiggarens närvaro är ett problem. Om det är ett 

samhällsproblem, så är det antingen därför att Tiggarnas fattigdom måste få ett slut och de måste få 

hjälp ur sin situation, eller så är det för att Tiggarens närvaro skapar problem för svenska medborgare. 

Flera informanter upplever samhällsproblemet utifrån båda definitionerna. För vissa upplevs det också 

som ett personligt problem, därför att det stör deras vardagsliv i Stockholm. 

    Men fastän alla är överens om att fenomenet är ett problem, går meningarna isär om vilka det är som 

bär ansvar för problemet, och på vilkas ansvar det ligger att göra något åt situationen. I 

intervjumaterialet har jag funnit föreställningar som kan kategoriseras utifrån ett antal skalnivåer. På 

varje nivå hyser informanterna olika uppfattningar om var och på vem ansvarsbördan ligger. Den 

översta skalnivån är den internationella, begripliggjord av informanterna som Europeiska unionen. Den 

andra nivån är nationalstatens skyldigheter, och den tredje är den enskilde individens ansvar i 

situationen. Efter att den diskursiva ansvarsskalan är avhandlad presenterar jag ytterligare två punkter. 

Den ena rör den moraliska frågan huruvida det är rättrådigt och rättfärdigt eller ej att kriminalisera 

tiggeri, och den andra handlar om en förståelse av fenomenet i en mycket större kontext som är bortom 

ansvarsfördelning på skalnivåer. 

4.7.1 EU som orsak och lösning

Jag tänker såhär att det var väl inte... så det var tänkt med EU? Visst, öppna dörrar, fri, rörlighet, arbetskraft, 

ekonomi och handel och såna här, utan men... (suckar) Jag vet inte, det känns som att... Det känns bara fel. 

Kvinna, 50-60 år, Ropsten

Och, framförallt så förstår jag inte hur man tar in, Rumänien som var ett fattigt land, som har det svårt, och så kan 

man inte ens hjälpa dem. Det tycker jag är den sämsta biten asså. 

Kvinna, 80-90 år, Huddinge

Jag tänker att... EU (harkling) måste sätta tummen i ögat på de länder som inte kan, ta hand om sitt eget folk. 

Man, 70-80 år, Hägersten
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Det är en allmänt etablerad sanning att om det inte vore för Sveriges medlemskap i EU, med dess fria 

rörlighet mellan medlemsländerna, så hade det inte funnits utländska medborgare från Rumänien som 

tigger på Stockholms gator. Närmast alla talar också om att detta ”problem” enbart kan lösas på 

internationell nivå, dvs. att det är EU:s ansvar att se till att fenomenet försvinner ut ur stockholmarnas 

vardagsliv. De flesta presenterar lösningen att EU med sin ekonomiska makt tvingar Rumänien till en 

förändring av de fattiga romernas situation i hemlandet. I argumentationen för denna lösning kan 

tonvikten läggas på två förklaringsmodeller. Antingen att det är EU:s fel att Tiggarna finns i Stockholm 

och att samfundet därför får ta och ”städa upp”, eller att det bara är det överstatliga som har makt nog 

att åstadkomma en långsiktig lösning på en förstådd fattigdomsproblematik. Flera argumenterar med 

båda synsätt i åtanke, medan andra kan välja det ena eller det andra. 

    Ett antal informanter ser en problematik med att EU har låtit Rumänien komma in i det europeiska 

samarbetet, därför att Rumänien förstås som ett alldeles för fattigt land för de övriga 

unionsmedlemmarnas bästa. Den ”differens i ekonomisk standard, inom EU” som nu har uppkommit 

till följd av f.d. öststaters inträde, är något som skapar problem för oss. Två informanter vill se att den 

fria rörligheten inom EU skall begränsas och att den inte bör gälla de människor från öst som inte 

förvärvsarbetar i Sverige. Många fler vill inte se den fria rörligheten begränsad därför att detta antingen 

skulle drabba oskyldiga östeuropéer som vill göra rätt för sig, men framförallt därför att det vore 

principiellt fel att stänga gränserna mot resten av omvärlden. Några andra uttrycker en medvetenhet om 

en tydlig skillnad i ekonomiskt välstånd medlemsländer emellan, och antyder att EU kanske egentligen 

borde ha ett ansvar att försöka utjämna denna ojämlikhet. En annan informant vill mena att EU-

samarbetet istället borde fördjupas på det sättet att de sociala skyddsnät som gäller svenska medborgare 

borde gälla för alla som befinner sig inom Sveriges gränser, och de extra utgifter som uppstår skall 

vidarebefordras till Rumänien. 

4.7.2 Var nation har sitt ansvar 

Men vi kan inte ta hand om, andra länders... elände, hur länge som helst eller hur mycket som helst va utan... Jag 

tycker det är störande att ett, land inte kan ta hand om sin egen befolkning. 

Man, 70-80 år, Hägersten
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[…] vi har fan med fullt skägg med våra individer och de hjälpsökande som kommer hit, från Syrien och sånt där. 

Vi har fullt skägg med det, vi ska inte importera problem från ett annat land, och säga att 'Men kom till Sverige, nu 

ska vi ta hand om er men ni får bo kvar i Rumänien.' Fan det är ju Rumäniens ansvar, anser jag. […] Fattigdomen, 

det är varje nations ansvar. Vi kan ju inte fan ta ansvar för... att de inte sköter sig i Rumänien mot sina egna 

medborgare. 

Man, 50-60 år, Kallhäll

Det finns en övergripande föreställning bland många av informanterna att varje nation ansvarar för sina 

egna medborgare, och att det följaktligen inte kan ligga på Sveriges ansvar att ta hand om hitresande 

människor med ett annat medborgarskap. Tanken att Tiggarnas närvaro egentligen är Rumäniens 

problem är återkommande i intervjumaterialet, oavsett om informanter känner empati med Tiggarnas 

situation eller inte. Flera informanter styrker denna uppfattning med att exemplifiera ett scenario där 

motsatsen skulle gälla, att Rumänien aldrig skulle acceptera att svenska medborgare  reste dit för att 

tigga på rumänska gator, eller att vi svenskar aldrig skulle tolerera danska eller norska tiggare i svenska 

städer. Några informanter ställer sig oerhört skeptiska till det rättfärdiga i att vissa svenska kommuner 

har bekostat hemresor till Rumänien för Tiggare med skattemedel, att detta är ”orättvist” gentemot 

svenskarna. Några andra tycker också att svensk media har förvrängt hela bilden kring ansvarsfrågan 

genom rapporteringen av Tiggarnas situation i Sverige;

Och sen så ger man en bild av 'Titta vad förfärligt det är' alltså det som skrivs är, nästan som att det svenska 

samhället och människorna i det här landet rår för detta. Det är liksom en omvänd... det är en upp-och-nervänd 

värld liksom. Det beskrivs som att, 'Titta vad illa, de här människorna har det, och det är vårt fel'. Alltså man lägger

över en skuld. […] Man gör det här till, ungefär som om, det vore, äldre människor på ett äldreboende som hade 

betalat, sitt äldreboende och sen så blir de vanvårdade. Ungefär så likställs det här med. Och det är ju [en] ( fnyser) 

väldigt (skrockar) stor överdrift och sen är det faktiskt felaktigt […] 

Man, 20-30 år, Lidingö

Flera informanter förklarar att Tiggarna verkligen behöver hjälp att komma ur sin fattigdom, men om 

svenskar ska hjälpa dessa människor så är det rätta att istället skicka bistånd till Rumänien så att de får 

möjlighet att bygga upp sina liv i sina hemländer. Denna ansvarsfördelning verkar för många ligga 

närmare diskursen om Folkhemmet och hur Sverige tidigare har handskats med världens fattigdom. Det 

finns nämligen en återkommande uppfattning som preciseras av 6 informanter, som kan myntas som att 

”Sverige förtjänar inte det här”. Det är en uppfattning som går ut på att det är fel att det sitter människor 

som tigger på gator i Sverige, eftersom Sverige alltid har tagit hand om de allra fattigaste som ligger i 
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riskzonen för detta beteende. 

[…] vi tycker att man ska hjälpa utslagna människor, folk i fattiga länder. Vi vill stödja, såna som kämpar mot 

fascistiska regimer och allting, så länge det inte kommer för nära… min personliga sfär. […] Jamen vi har byggt 

det här... perfekta landet som är... som liksom har... alla har rättighet och... och, folkhemsidén som fortfarande finns

kvar i nån slags borgerlig (fnissar) version... Men nånstans i folksjälen så finns, en självgodhet som... där vi, 

faktiskt tycker att vi... förtjänar att bestämma, var den här gränsen ska gå. […] Alltså var, hur nära inpå det får 

komma med... […] 

Man, 50-60 år, Södermalm

Det är provocerande därför att det väcker nån... liksom såhär grundläggande... känsla över vad man vill ha för 

samhälle. Att det känns som att, 'Det här problemet har vi ju faktiskt (skrockar) redan löst! Och vad är nu detta?!' 

Asså förstår du? Liksom den, tror jag att... det här liksom kan inte hända. Och så händer det. Det får inte vara så. 

(skratt) 

Kvinna, 50-60 år, Hammarby

Det intressanta är att denna anomali som hotar diskursen om Folkhemmet och vad Sverige är för slags 

plats, inte bara hanteras av informanterna genom att outsourca ansvaret för Tiggarens närvaro till 

Rumänien och EU. Ett antal av dem använder nämligen förståelsen av Sverige som en välmående och 

solidarisk plats i en förhållandevis orättvis värld, som ett argument för att det svenska samhället borde 

hjälpa och bistå alla som befinner sig på plats, inom nationens gränser. De anser alltså att det är den 

geografiska placeringen av problemet som avgör ansvarsfrågan, inte medborgarskapet. 

Att det sitter tiggare på gatorna i Sverige, det hör inte hemma i Sverige. Och vi har resurser att ta hand om det. Vi 

kan ju se till att, fixa det här på nåt sätt. […] För problemet är i vårat land. Då har vi ansvar för det. Det tycker jag. 

Man, 50-60 år, Essingen

Intressant är att några av de som är övertygade om att det finns en kriminell organisation bakom 

Tiggarnas förehavanden, anser att den svenska staten har ett ansvar att hjälpa dessa utsatta människor 

att slå sig fria från ligornas klor. De som anammar denna lösning som den bästa, anser alla att 

Rumänien uppenbarligen inte kan ta ansvar för sina medborgare, och att Sverige är ett land som kan 

hantera denna form av problematik. Flera poängterar också att de anser att det inte är en bra lösning att 

”isolera” Sverige från resten av världen, att öppnade gränser medför såväl fördelar som nackdelar.  
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4.7.3 Statens eller individens angelägenhet?

Flera av de som antingen känner sig skeptiska till att ge, eller konsekvent aldrig ger pengar, förklarar 

att de anser att det inte borde ligga på den enskilde medborgarens ansvar att hjälpa Tiggaren. Dessa 

anser att detta samhällsproblem måste vara statens ansvar. Några hänvisar till idén om den svenska 

välfärdsmodellen (att i Sverige är det staten som hjälper fattiga och utslagna) och exemplifierar med 

USA som en antites (eftersom det där är naturaliserat att individer skänker pengar till fattiga på gatan 

istället för att det finns starka sociala skyddsnät). Några andra anser att det helt enkelt är orimligt att de 

själva ska ge pengar till alla dessa Tiggare, eftersom de är alldeles för många och att de summor den 

enskilde individen ger ändå inte kan lösa någonting på lång sikt. Ett fåtal menar också att det egentligen 

borde vara principiellt fel att som individ ge pengar till den enskilde, eftersom det är som att 

”acceptera en nedrustning av välfärdssystemet”. Oavsett om informanterna instämmer i idén om 

individens ansvarsfrihet eller ej, finns en genomgående längtan bland de alla att staten skall ingripa och 

göra något åt fenomenet, oavsett om det är för att hjälpa eller avlägsna Tiggarna. 

    Emellertid uttrycker åtminstone en tredjedel av informanterna en annan inställning, nämligen att hur 

en än vrider och vänder på frågan om hur stort ansvar EU, Rumänien eller Sverige har för att lösa 

problemet, så bär vi alla ett ansvar som medmänniskor att hjälpa den utsatte som vi möter. Detta är en 

moralprincip som framstår att överskrida nationalitetsgränser, och handlar om att det är att fly sitt 

ansvar som medmänniska att inte hjälpa den som har det svårt. Om du slutar att bry dig om den 

nödställda människan som du står öga mot öga, då slutar du också att vara mänsklig. Många av dessa 

hänvisar också till en slags moralisk pragmatism. Människorna som de möter ute i stadsrummet är 

nödställda, och det räcker inte med att föreslå långsiktiga lösningar som alternativ till att ge pengar, 

eftersom nöden de möter är akut och kräver ögonblicklig och ovillkorlig hjälp. 

[…] men, det är en nödsituation och... så att säga nöd bryter lag finns det ett uttryck som säger, att... liksom... även 

om, relationen mellan den som ger en allmosa och den som tar emot den, inte är jämlik och, är förödmjukande 

så, är det ju deras sätt att överleva. 

Man, 70-80 år, Gröndal

Vi kan inte göra mer med världen än att göra en människa väl. […] Nej jag, jag är helt enkelt... ett instrument 

för en lindring. […] det lilla jag kan göra, det gör att kanske andra kan också så, lite som jag eller mindre än 

jag, men ändå något. Och att ge något, det är nånting som... ändå känns bra. 

Kvinna, 70-80 år, Märsta
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4.7.4 Kriminalisering?

6 informanter anser att tiggeri skall kriminaliseras. 17 informanter motsätter sig detta, medan 

resterande 7 antingen önskar någon form av reglering av Tiggarnas närvaro eller är för ambivalenta för 

att vilja ta ställning. 

    De som tror på en kriminalisering gör det av flera skäl, men det tydligaste argumentet i intervjuerna 

är att detta är det enda sättet att få Tiggarna att sluta tigga. Om tiggeri förbjuds, tvingas Tiggarna till att 

finna andra sätt att försörja sig på – antingen i Rumänien, eller här i Sverige om de söker arbeten. Flera 

framhäver alltså att ett förbud framförallt skulle vara för Tiggarnas eget bästa: om det vore förbjudet 

med tiggeri i hela Europa, så skulle Tiggarna vara tvungna att återvända hem och därifrån få hjälp att 

kunna bygga upp sina liv på ett värdigt och hållbart sätt. Förbudsivrare som föreställer sig en kriminell 

verksamhet vill såklart strypa inkomstkällan för de dolda förövarna. Några andra vill se ett förbud 

konkretiserat som moraliserande lagstiftning; att det helt enkelt inte ska vara godtagbart i Sverige och 

Stockholm att människor som inte förvärvsarbetar – utan bara förlitar sig till ”människors 

barmhärtighet”  – rör sig runt i stadsrummet för att samla in pengar. Ett antal informanter hade helst 

önskat se ett förbud mot Tiggarnas närvaro, men anser att det inte vore praktiskt genomförbart. 

Antingen menar de att det skulle kosta oss skattebetalare för mycket att stödja alla extrapolisiära 

insatser som skulle krävas för att ständigt ”rensa upp” i stadsrummet, eller så vore det principiellt fel 

därför att oskyldiga svenska medborgare som tigger skulle drabbas. Men flera vill se någon slags 

kompromiss, som jag skulle vilja tolka som ett återinförande av den gamla lagen mot lösdriveri, 

manifesterad genom någon slags form av ordningsregler. Det som skall beivras verkar framförallt vara 

ansamling av människor som tigger inom en visst avgränsad rumslighet, alltså att på legal väg 

åtminstone försöka ”banta ner” antalet Tiggare som informanterna möter då de rör sig i det offentliga 

rummet. 

    Över hälften av informanterna vill inte se ett förbud mot tiggeri, och detta är framförallt baserat på 

moraliska principer. Flera exemplifierar med att det skulle uppstå orimliga situationer i deras vardagsliv 

om de själva inte kunde hjälpa grannar eller någon person framför sig i matbutikskön med några 

kronor. Ännu fler hävdar istället att förbudet bara straffar de som redan är nödställda och som 

uppenbarligen inte ser någon annan utväg än att just tigga. Att tigga förstås av dessa informanter som 

det absolut sista en människa vill göra.
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Fattigdom är det största brottet i världen. […] Och fattigdom försvinner inte heller om vi gömmer undan den. 

Kvinna, 70-80 år, Märsta

Ett antal informanter anser att det enda en kriminalisering av tiggeri gör är att ”bara flytta på 

problemet”. Dessa personer förstår den grundläggande orsaken för Tiggarnas närvaro i Stockholm som 

fattigdom. Fattigdomens ursprung definieras på olika sätt. Antingen beror denna fattigdom på att 

Rumänien är ett fattigt land i sig, att nationalstaten Rumänien diskriminerar dess romska medborgare, 

att romer alltid har diskriminerats i hela Europa sedan århundraden tillbaka, eller så är denna fattigdom 

som informanterna ser bara ett skrap på ytan av den stora ojämlikhet som råder över hela världen, och 

som nu blir synlig för oss till följd av globalisering. 

4.7.5 Världen har kommit hit 

Flera informanter vill se ett orsakssamband mellan upplevelsen av att Sverige som plats har förändrats, 

att människor från Rumänien reser till Stockholm för att tigga, och en upplevelse av att det som händer 

på platsen Sverige – i allt större utsträckning än tidigare – påverkas av vad som händer i andra delar av 

världen, eller av världen i stort. Det finns en föreställning om, att under de senaste decennierna har 

Sverige alltmer påtagligt kommit att integreras till att bli del av världen, och att det allt oftare krävs ett 

”globalt perspektiv” för att förstå fenomen som handlar om fördelning av ekonomiska resurser.

Jamen jag tycker att... eller som jag ser det så hänger allting ihop. Asså globaliseringen, klimatfrågor och... 

det är inte enstaka, frågor så man, ‘Åh, här har vi det här problemet' […] även här i Sverige blir ju klyftorna 

större och större. Och självklart, liksom barnfattigdom eller... personer behöver tigga, eller de kommer till 

Sverige och tigger för att det finns fortfarande pengar här, och jag tror liksom att hela... Jag tror att det hänger 

ihop, och att vi behöver hantera... helheten. 

Kvinna, 30-40 år, Vasastan

Men det faktum att de finns och de kommer från andra länder det är ju samma faktum som gör att... vi kan köpa 

billiga Nike-skor som produceras i länder som översvämmas eller folk dör i naturkatastrofer på grund av 

växthuseffekten. Men vi befinner oss på avstånd. Och, det har ju inte nåt med tiggeri att göra direkt. Men det blir 

ju ett jättestort problem ja med, fördelningen av... av världens resurser. Det är det största problemet. Det är 

det svåraste med tiggeri för att... […] när det är internationellt, då är det ju helt plötsligt brister i, i världen 

och hur världen ser ut. 

Man, 40-50 år, Tyresö
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Det är så fruktansvärt stor skillnad mellan våra liv och de här, så det är löjligt. Asså vår standard är så hög, 

så det är absurt. Och om man sätter det i ett globalt perspektiv, så har ju vi, förjävligt bra. Asså, man borde 

skämmas. (skrattar) Helt enkelt. 

Kvinna, 50-60 år, Hammarby

Men de där människorna som säger att 'Jag förtjänar det här. Jag har skapat det här själv’ eller 'Vi har skapat det 

här välståndet själva'. De människorna kan få mig att få adrenalinutsöndringar nånting så in i... Åh! För jag 

menar, vad hela våran välfärd bygger på så är det imperialismen […] vi har ju byggt upp våran civilisation... på 

andra människors bekostnad, och det finns faktiskt nånting som jag tycker helt är 'payback time'. Och sen så 

jag menar hur det ska se ut, eller inte se ut, jamen det... det kan man, diskutera men... vi har verkligen inte... Vi 

har inte byggt upp vårat välstånd själva. Det har vi inte gjort. Och vi har verkligen... ganska mycket på vårat 

samvete. Tycker jag. 

Man, 40-50 år, innerstaden

För jag tror inte på det som, min farbror sa en gång. Han sa att 'Man ska sopa rent framför egen dörr, innan 

man kräver nåt av andra.' Men jag tror inte på det. 

E: Varför inte då? 

Nej det är en omöjlig... ekvation att få att gå ihop. För vad betyder det att sopa rent, framför egen dörr i det 

här fallet? Det betyder då att... alla i vårt samhälle, ska, ha en, tillräckligt acceptabel... livssituation, innan vi 

kan träda in, och göra nåt för andra. Men... så tänker jag att så funkar inte verkligheten utan det har blivit istället en 

ursäkt för att inte göra nånting. […] Nej för det är, antingen eller. Jag tror att man måste göra både och. 

E: Samtidigt, eller? 

Samtidigt. Samtidigt, både ställa upp, för, de människor, som bor, och lever här i Sverige, som behöver, komma 

igång, med... arbete, och... få sin rättvisa, få sin jämställdhet, få hjälp ur sitt missbruk. Samtidigt som vi gör det 

här... på... det som handlar om att världen verkligen har kommit hit.

Man, 70-80 år, Gröndal
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5. Slutsatser

5.1 Folkhemsdiskursens styrka

Antropologen Victor Turner (2007) har talat om hur alla samhällsformationer tenderar att ”behöva” 

innehålla vissa rituella inslag för att kunna upprätthålla samhällets uppbyggnad och världsåskådning. 

Dessa rituella inslag har ofta en karaktär av att fungera som en motsägelse, eller antites, av 

samhällsordningen. Anledningen till deras existens skulle kunna sammanfattas som talesättet 

”undantaget som bekräftar regeln”; de fyller en slags funktion av att ventilera och kanalisera de inre 

motsägelser och konflikter som oundvikligen råder i alla samhällen. Det rituella inslaget kan vara en 

traditionsenlig händelse, som en karneval då alla leker ombytta roller, men det skulle också kunna vara 

en figur. Turner (2007) nämner att den medeltida hovnarren var den enda som hade rätt att öppet 

kritisera och ifrågasätta kungens ledarskap, därför att han var en slags representant för det totalt 

annorlunda112. Jag nämner detta exempel därför att jag vill argumentera för att den hemlöse svenske 

missbrukaren, i decennier har fungerat som just ett sådant rituellt inslag i den hegemoniska diskursen 

om Sverige som plats. 

    Den svenska stadsindividualismen som Berggren & Trädgårdh (2009) talar om113, är en grundtes i 

nationens, platsens och svenskarnas biografi. Det är en hegemonisk sanning att staten befriade 

individen från beroende av andra krafter, och att detta är något gott. Det är denna moraliska 

ansvarsfördelning som har rensat platsen på fattigdom och orättvisa, likt ett vaccin som har utplånat en 

sjukdom. Diskursen berättar nämligen att det inte är den fattiga människan som har utplånats. De finns 

kvar i världen, men på andra platser, bortom statens och nationens rättmätigt avgränsade domän; den 

nationella gemenskapens plats. Emellertid är den svenska gemenskapen och dess plats en god och 

solidarisk sådan, som genom den moderna historien har eftersträvat att utplåna orättvisor som drabbar 

Andra gemenskaper. Platsens moraliska hållning i en uppenbart omoralisk värld har upprätthållits, 

genom att hjälp skickas bort till andra platser, bortom svenskarnas synfält. Fattigdom har alltså ”alltid” 

befunnit sig på en Annan plats, och den enskilda svensken är moraliskt entledigad att hjälpa främlingar. 

Det omedelbara motargumentet som prövar denna diskurs, är frågan om den hemlöse missbrukarens 

närvaro; existensen av en uppenbart fattig människa som är en del av den svenska gemenskapen. 

Statsindividualismen förklarar hans existens som en konsekvens av bristande personligt ansvar. Han 

hamnade i sitt ”utanförskap” till följd av att han föll genom sociala skyddsnät, och hans fortlevnad 

112Turner (2008) s. 109-110. 
113Berggren & Trädgårdh (2009) s. 33-55, s. 69-76

79



förstås som en följd av att han själv inte söker den hjälp han kan få av samhällets instanser. Hans 

existens blir ett rituellt undantag som bekräftar Folkhemsdiskursen. Idén om Sverige som det goda 

samhället vidmakthålls. Om vi utgår från den historiska diskurs om tiggare som Erskine & McIntosh 

(1999) urskiljde114, har den hemlöses behov som tiggare följaktligen definierats som ”falskt”; den 

enskilde medborgaren behöver inte hjälpa honom och allmosan går till förkastliga missbruk. Emellertid 

går det nu att skönja en förändring av den hemlöse missbrukarens tiggarkaraktär, som en direkt följd av

transgressionen av EU-migranter i Stockholm. Då hans behov ställs mot Tiggarnas, blir hans egenskap 

som tiggare nu istället genuin. I jämförelse är nämligen den hemlöses behov transparent. Du vet vad 

pengarna går till och det är till något som uppenbart är harmlöst i jämförelse med vad Tiggarna kan 

misstänkas vara en del av. Han är också betydligt mer passiv än de aktiva Tiggarna som har rest hela 

vägen hit, och han är också definierad som svensk, inte Annan. Den genuine tiggaren kan upprätthålla 

den hegemoniska ordningen, men den aktiva och därför immanent falska kräver uppenbarligen en 

prövning av den moraliska ordningen på platsen, en prövning av diskursen om Sverige som ”det goda 

samhället”. 

5.2 Trangressionen leder till proteofobi och moralisk kris

Cresswell (1996) menar att en transgression avslöjar vad som är platsens meningar, och vad som 

egentligen är normalt för platsen, eftersom något onormalt uppstår115. Tiggarnas närvaro i Stockholms 

offentliga rum har avslöjat flera beteenden och fenomen som är onormala för platsen, som är 

stockholmarnas livsvärld. 

    Flera informanter menade att tiggeri ”inte fanns” på platsen innan Tiggarnas ankomst. Denna 

upplevelse kan vid första anblick framstå som en direkt lögn – eftersom nästan alla hade en erfarenhet 

av att tidigare ha blivit ombedda att skänka en slant av en ”hemlös missbrukare”  – men upplevelsen 

förklarar vad som förstås som ”tiggeri” och ”fattigdom”. De tidigare tiggarna upplevdes nämligen som  

betydligt färre – eftersom de inte upplevs som del av ett kollektiv – och de var på sin plats i 

stadsrummet, utanför systembolag, på vissa gator och i parker. Vad som är onormalt är att fattiga 

människor, som vänder sig till Dig för hjälp ur sin fattigdom, tar sig rätten att finnas ”överallt” i din 

vardags livsvärld. Det är onormalt för platsen att fattigdom manifesteras i det offentliga rummet. Det är 

onormalt att så oundvikligt möta fattigdomen, öga mot öga. Det är onormalt att Du uppmanas att utföra 

en moralisk handling, att någon vädjar till Ditt personliga moraliska ansvar.   

114Erskine & McIntosh (1999) s. 27
115Cresswell (1996) s. 21
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    Det Sennett (1994) kallar ”freedom of resistance”116, den västerländska urbaniseringens diskursiva 

ideal för det goda livet i staden, blir uppenbart ifrågasatt av Tiggarnas närvaro, eftersom den enskilde 

medborgarens rätt att bekvämt röra sig i staden utan emotionellt motstånd nu blir ständigt prövat. Mötet 

med Tiggaren är ett emotionellt laddat ögonblick för många, oavsett om emotionerna förklaras som 

upprörda från empati eller provokation. Det är onormalt att förvänta sig att främlingar ska pocka på din 

uppmärksamhet i det urbana rummet. Och det är som vi vet också onormalt med urbana relationer med 

främlingar som inte bygger på en ömsesidighet. Mötet med Tiggaren är ett essentiellt ojämlikt möte, 

vars laddning stärks av den svenska statsindividualismens föresats att beroende av någon annan är 

djupt förkastligt. Det är denna omöjlighet att infria ”tacksamhetsskulden” (som en informant kallade 

det svenska sättet att interagera) som skriker abnormitet. Men det tydligaste tecknet på att ”freedom of 

resistance” – att frihet är personlig bekvämlighet – är en väl förankrad diskurs på platsen, det är det 

obehag som vissa informanter beskrev ögonblicken då Tiggaren närmar sig din kropp och du själv 

”har ingen flyktväg”. Det är ingen tillfällighet att flera informanter formulerar detta möte som en 

upplevelse av tvång, att de inte upplever sig själva att vara inbegripna i det moraliska ögonblicket av 

”fri vilja”. Fastän det är ingen som tvingar en att skänka pengar, tvingas en att fatta ett moraliskt 

beslut. Denna diskurs om den urbana individen, utgår från att moraliskt ansvar är oförenligt med 

personlig frihet. Frihet är att slippa använda din fria vilja för att kunna möta ditt eget samvete. Frihet är 

att slippa personligt ansvar för främlingen. 

    Transgressionen leder inte bara till onormala fenomen på platsen; det leder till förvirring. Det 

samhälleliga sociala livet utgår från ömsesidighetsprincipen som dogm. På individnivå uttrycks det i 

den ”hövliga ouppmärksamheten” som Goffman (1971) myntade fotgängartekniken117, och på 

kollektivistisk nivå är det kapitalistiska imperativet för social organisering förhärskande. Människor 

som samarbetar med varandra ingår i ett hierarkiskt system; det är någon som har makten över 

gruppen118 och något av nytta produceras för att upprätthålla det ömsesidiga och emotionsbefriade 

utbytet som norm. När används förresten verbet ”organisera” i vårt dagliga eller offentliga tal? Att 

organisera sig fackligt var kanske en association som var mer aktuell i det gamla Folkhemmets Sverige. 

Att organisera demonstrationer eller protester är något som fåtalet sysslar med. En släktträff eller 

insamling anordnas. Men nu finns det främlingar i livsvärlden som samarbetar med varandra, arbetar 

mot ett långsiktigt mål, och försöker att driva in pengar. Främlingarna sysslar med en monetär 

116Sennett (1994) s. 18
117Goffman (1971) s. 331-332
118Vilket måste förklaras som ”ömsesidigt” därför att det förstås som ett socialt faktum att ledaren tar ett mycket större 

ansvar för gruppens aktivitet. 
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verksamhet, i stadsrummet, som inte verkar fungera som ett företag. De utgår inte från ett ömsesidigt 

kontrakt med ”kunden”, och deras ”tjänst” är emotionellt negativt laddad. Frånvaron av 

ömsesidigheten, sammantagen med närvaron av negativa emotioner – som just upplevs som 

okontrollerade känslor som belägger den urbane konsumenten med en obetalbar skuld, till skillnad från 

positiva emotioner som ”glädje och värme”, som kan liknas vi ett slags oförutsedda gratisprover eller 

gratis nedladdning – gör att Tiggarens vedermödor aldrig kan anses generera nytta, till skillnad från det 

som vi företar oss för att få pengar på konton. Tiggarna arbetar aktivt utan att arbeta, de försöker driva 

in pengar mitt ibland oss på ljusan dag och är fattiga, de samarbetar i grupp utan att producera något 

som vi känner behov av att konsumera. Vi vet uppenbarligen inte riktigt var vi ska placera Dem och 

Deras aktiviteter. Gatumusikanterna fungerar som föregående goda exempel på ett normativt korrekt 

beteende på platsen, som övriga Tiggare kan jämföras mot och som kan verifiera tesen att tiggande 

egentligen inte är ett arbete. Men förvirringen kvarstår därför att vi inte är säkra på hur vi ska 

kategorisera dessa främlingar och deras förehavanden. Med Baumans (1996) ord, undergräver 

Tiggarnas närvaro ”de bekanta klassifikatoriska alstren”119 för stockholmarna. Eftersom fenomenet med 

utländska aktiva EU-migranter som reser hit för att tigga på svenska gator är ett sådant nytt fenomen, 

verkar många av mina informanter ha upplevt en proteofobi – rädslan för det främmande som inte går 

att kategorisera120. De vet inte var de ska placera fenomenet i sina medvetanden, och det finns ingen 

hegemoniskt klarlagd manual i samhället för vad som är rätt och fel, vad som är sant och falskt, när det 

gäller hur en ska hantera Mötet. 

    Proteofobin förstärks och kan förklaras av flera faktorer, som nu har blottats som en följd av 

transgressionen. En faktor är att Tiggarnas närvaro avslöjar ”den postmoderna moraliska krisen”, på 

flera geografiska ansvarskalnivåer. Den svenska statsindividualismen har garanterat nationalstatens 

yttersta ansvar för de behövandes behov (kanske mer än många andra moderna västerländska stater, om 

en ska lita på mina informanter). Och nationalismens diskurs har fördelat ansvaret för den nästa till 

gemenskapens exekutiva makt, vilket innebär en kosmologisk världsordning där var individ ska skötas 

av sin stat och dess gemenskap. Men Tiggarnas närvaro påpekar att  Rumänien inte tar hand om sina 

nödställda, fast Rumänien ligger i Europa! Och den svenska staten verkar vara handfallen för 

problemet med Tiggarnas närvaro. Den tar inte sitt ansvar för fattigdomen som stockholmarna ser, som 

den ”alltid” har gjort. Är det för att den inte bryr sig, eller är det för att den inte kan, när det gäller den 

här problematiken? De informanter som ser globaliseringen som en förklaring till Tiggarnas närvaro, 

119Bauman (1996) s. 204
120Ibid. 
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verkar inse att nationalstaten inte längre har samma makt och auktoritet när det gäller moraliskt ansvar 

som den förr kunde inneha. 

    Samtidigt verkar den enskilde medborgaren uppleva sig vara drabbad av denna globaliseringskris. 

Bauman (1996) talar om två utmärkande drag för hur krisen upplevs av individen. Det första är det 

plötsliga åläggandet av personligt moraliskt ansvar på den enskilda medborgaren. Vi vet redan att den 

svenske medborgaren upplever sig ovan att hjälpa en främmande individ. Men det är också den väl 

invanda urbana livsföringen med dess rörelsemönster som effektivt blockerar moraliska impulser. Om 

den moraliska handlingen kan likställas vid ett möte med Den Andras ansikte, är stadsrummet med dess 

sociala praktiker en svuren fiende; den hövliga ouppmärksamheten utmärks av att undvika 

ögonkontakt. Som en informant förklarade den urbana samvarons inverkan på moralen: ”hundra av 

hundraen kan utan problem gå förbi, utan att få dåligt samvete för det rör inte mig”. Likväl florerar det 

dåliga samvetet i stadsrummet, eftersom ingen upplevs göra tillräckligt, eller ens något. Längtan efter 

en konkret högre instans att ställa till svars är uppenbar, en längtan om en flykt från ”friheten” av att 

vara en moralisk agent. Det andra draget av moralisk kris för individen, är upplevelsen av 

oöverskådliga avstånd i tid och rum mellan handling och konsekvens – frånvaron av transparens. 

Osäkerheten kring var pengarna egentligen hamnar, är som vi har sett ett tydligt inslag i proteofobin. 

    En annan stark faktor som proteofobin får sin livskraft ifrån, är upplevelsen av opålitlighet. I 

intervjuerna finns en väl etablerad sanning om att det är fel att bedra, att utge sig för att vara något som 

en inte är. Om du upplever att Tiggaren inte är transparent, att du inte kan lita på definitionen av 

fattigdom som Den Andra utstrålar, då framstår Tiggaren med livshistorien – som du inte kan syna och 

som kan vara simulerad – som essentiellt opålitlig, eftersom det är en främling du inte kan kategorisera. 

Hen blir en binär motsats till alla medborgare kring dig; en Annan från en främmande plats som är en 

helt annan värld. 

5.3 Fattigdomen är Orienten

För att förstå varför proteofobin ter sig så stark i mitt intervjumaterial måste vi försöka förstå vad det är 

som egentligen skapar osäkerhet. En huvudförklaring som jag tror på, är att den fattigdom som 

Tiggarnas närvaro manifesterar i det urbana rummet är så främmande för stockholmare, att många inte 

kan förstå den som just ”fattigdom”.  Folkhemmets Sverige verkar ha genererat en syn av Fattigdom 

som något konkret annorlunda, och olik, det ”svenska sättet” att leva. Jag tycker mig urskilja en 

modern historisk diskurs om just Fattigdom i mitt material, där Fattigdom kan förstås som en abstrakt 
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plats som är långt borta från platsen Sverige. Med hjälp av Saids (2000) teoretiska ramverk skulle jag 

vilja förklara Fattigdomen som en främmande Orienten, det diametralt annorlunda och motsatta mot 

den svenska erfarenheten, beteendet och livsföringen. Denna Orienten finns bortanför Europa, bakåt i 

tiden i Statarsverige, på tv och i andra medier som berättar om andra platser. Och denna Fattigdomens 

diskurs förstår ”fattigdom” som en totalt passiviserande och direkt livshotande nöd, den som åstadkoms 

av svältkatastrofer, krig och diktatorer. ”Den fattiga” har inte ägodelar som ”vi” själva har tillskansat 

oss genom konsumtion, som mobiltelefoner, jackor eller gymnastikskor. Den genuint ”fattiga” kan inte 

ackumulera pengar för långsiktiga syften: då är hen för aktiv, som Erskine & McIntosh (1999) har 

påmint oss om. Men framförallt; ”den fattiga” är inte här. De fattiga Tiggarna beter sig helt enkelt inte 

som diskursen föreskriver. Därför krävs det att finna andra Orienter som förklaringsmodeller för 

Tiggarnas beteende och närvaro, för att undfly proteofobin, förklara Den Andra och kanske lyckas 

förneka de skuldkänslor som verkar röras upp hos så många då de möter Den Andras ansikte. 

    Jag presenterar nu fyra diskursiva Orienter som jag tycker mig ha urskiljt som förklaringsmodeller. 

Som Said (2000) har påpekat fungerar Orienten som en spegelbild för den dominerande betraktaren, 

som stärker och räddar dennas självkänsla och självbild. Den första Orienten är den kvantitativt 

tydligaste och kanske den bästa kandidaten, därför att den figurerar i så många intervjuer, följer den 

mediala framställningen av fenomenet, och är en konkret plats. Den Orienten är Rumänien. Det 

intressanta med framställningen av Rumänien som plats i intervjuerna, är att det framstår som en direkt 

antites till föreställningen om Sverige, en diametral motsats, om en så vill. Där är rasistiska strukturer 

explicita, det är ett land som har upplevt förtryck och diktatorer, det är ett förhållandevis fattigt land för 

att ligga i Europa. Rumänien som förklaringsmodell fyller flera olika funktioner. Dels hjälper det 

många att förstå hur fattigdom kan te sig på andra sätt än vad som tydligen är normativt föreställt, och 

det får Tiggarna att bli mer transparenta. Dels hjälper speglingen av Rumänien som Orienten också att 

stärka den svenska självbilden, och diskursen om Sverige som platsen för ”det goda samhället”. Dels 

kan förklaringsmodell Rumänien användas för att styrka nationalismens diskurs, genom att hänvisa till 

dess kosmologiska världsordning som föreskriver att var nation har sitt ansvar för sina medborgare, och 

därför befria det svenska samhället från moraliska överväganden; i värsta fall kan vi skicka stöd dit, så 

som vi ”alltid” har hanterat den osvenska Fattigdomen. 

    Den andra Orienten är ”den romska kulturen”, som är en mental föreställningsvärld framsprungen ur 

den antiziganistiska diskurs som identifierades av Selling (2013). Denna diskurs har frodats i sekler i 

Sverige, och utgår från tesen att den romska kulturen är oförenlig med det svenska samhället och måste 
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utplånas. Denna diskurs visar sig emellanåt finnas överhängande i bakgrunden i vissa av samtalen. Ett 

fåtal omfamnade trosbekännelsen, medan många fler var medveten om dess historiska närvaro i 

Sverige. Antiziganismen befriar såväl den enskilde svensken som det svenska samhället från något 

ansvar för de som definieras som romer, vilket ju gäller Tiggarna. Den skyddar också den svenska 

diskursen om Fattigdom genom att tillskriva fattigdomen kulturella istället för socioekonomiska 

orsaker. I en modernare, självmedveten version, kan antiziganismen också köpa den upplyste 

stockholmaren fri från moralisk skuld; brasklappen att romer är offer för antingen sin egen kultur eller 

för historiska omständigheter. Diskursen förfrämligar Tiggaren effektivt och dömer hen till ett 

ogenomträngligt, men transparent, utanförskap från den svenska gemenskapen. 

    Den tredje Orienten är ”den undre världen”, en värld som i det här sammanhanget konstrueras och 

förstås genom vårt sätt att dra slutsatser om att det som inte följer kapitalismens imperativ för social 

organisering leder till det onda. Som jag nämnde tidigare, vill jag förstå den i många intervjuer 

uppenbara diskursiva innebörden av ”att organisera” som en kapitalismens och den urbana samvarons 

triumf. När begreppet appliceras på De Andra tenderar det att associera direkt till det onda, till den 

mörka undre världen. I det sammantagna intervjumaterialet löper orientalismens binära logik som en 

röd tråd genom berättelserna, när det kommer till att framställa Den Andra som alltid en del av ett 

kollektiv, som en replika av kollektivets samlade egenskaper. Om en är opålitlig, då är alla det. Polisen 

har dementerat att det rör sig om organiserad brottslighet, men likväl erkänner de att Tiggarna är 

organiserade. Om det är någonstans i det vardagliga språkbruket som ”organiserat” är fastrotat med en 

innebörd, så är det i kriminalpreventiva uttalanden. Det är i alla fall den slutsats jag kan dra av flera 

informanters logiska slutledning ”Organiserat = Organiserad brottslighet”. Tiggaren är redan av många 

definierad som opålitlig, hen är dessutom organiserad, och framförallt en främling från öst. Diskursen 

om den organiserade brottsligheten bygger på ett antal antaganden och diskursiva slutledningar, men 

det som gör att diskursen alls kan existera är konstruktionen av den hitresta EU-migranten som Den 

Andra, som inte är en del av vår gemenskap, som alltid är en främling och därför mindre mänsklig än 

vad ”vi” är. 

    Den fjärde Orienten är en ny förståelse av Fattigdomen, en förståelse som kräver att den tidigare 

diskursen måste omformuleras och skapa konflikter med andra moraliska diskurser som härskar på 

platsen. Fattigdomsbegreppet måste då omdefinieras, från den tidigare exkluderande innebörden och 

föreställningsvärlden. Denna diskurs erkänner dominansen hos de som definierar Den Andra, men vill 

och eftersträvar att omkullkasta Den Andras mänsklighet som essentiellt olik och Annan. Denna diskurs 

85



urskiljer jag bland de informanter som väljer att se Tiggarens förehavanden som totalt rationella, 

eftersom de utgår från den grundläggande föreställningen att ingen människa skulle vilja tigga frivilligt.

Denna föresats innebär att Tiggaren är lika mycket människa som en själv, eftersom det antas att en 

skulle bete sig precis på samma sätt som Tiggaren, om en var i hens situation. Det som förkastas är 

Erskine & McIntoshs (1999) identifierade dubbelbindning som den fattiga utsätts för, paradoxen kring 

aktivitet och passivitet som gör den fattiga till en Annan. Om Tiggaren ska förstås som en människa så 

som en själv, krävs det att erkänna hens aktiva strävan att ta sig ur sin situation, ut ur den tilldömda 

passiviteten. Denna förståelse av fattigdom kräver att Fattigdomens plats som Orienten måste vidgas 

till att även vara närvarande på och en del av ”vår” plats, eftersom de fattiga beter sig som vi själva, har 

attribut som vi själva har, och finns mitt ibland oss. Fattigdomen är med andra ord närmare än vad 

många har velat tro, och den kommer hit med rasande fart då globaliseringens krafter luckrar upp 

platsers tidigare sanningar och gränsdragningar, samtidigt som dess inre motsägelser avslöjas. Om 

Fattigdomen då egentligen är en del av vår plats, vilket för många börjar bli uppenbart då de ser en 

koppling till hur det svenska samhället har förändrats, innebär det att Fattigdomens invånare är en del 

av platsens gemenskap, och att det egentligen inte går att förneka dessa människors fattigdom och nöd, 

om en vill kunna se sig själv i ögonen som en moralisk människa. 

5.4 Sammanfattning

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur stockholmare under våren 2014 förstår fenomenet 

Tiggeri i Stockholms offentliga rum. För detta syfte använde jag mig av fyra frågeställningar, som jag 

nu kortfattat besvarar. 

    Hur har platsen förändrats? Platsen Stockholm, som även förstås som landet Sverige, upplevs ha 

förändrats som en följd av att det nu vistas EU-migranter från Östeuropa i stadens offentliga rum som 

försörjer sig på att tigga. Förändringen förstås som att synlig fattigdom nu manifesteras i stadsrummet 

på ett sätt som tidigare inte har funnits på platsen, och att stadens invånare nu uppmanas till att fatta 

personliga moraliska beslut då de rör sig genom staden. EU-migranternas närvaro rör upp ambivalenta 

och negativa emotioner som stockholmarna finner främmande, och stadsbilden upplevs alltmer likna 

andra globala storstäders. Innebörden av denna förändring tolkas på olika sätt beroende på huruvida 

informanterna känner empati för EU-migranternas aktiviteter eller ej: en empatisk inställning leder till 

slutsatsen att förändringen är en katalysator på en alltmer globaliserad värld med en ojämlik fördelning 

av ekonomiska resurser, medan en oempatisk inställning leder till slutsatsen att platsen har blivit 
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orättmätigt invaderad vilket leder till förfall av lag, ordning och trivsel. 

    Vilka inställningar finns kring givande till tiggare? Det råder en övergripande princip om 

ömsesidighet gällande interaktion med främlingar i det urbana, vilken verkar härröra från kapitalismens 

logik gällande hur arbete, socialt produktiva aktiviteter och urban samlevnad organiseras. För många 

informanter gör sig denna princip också gällande relationen mellan potentiell givare och tiggare. 

Gatumusikanter och Situation Stockholm-försäljare är de som anses vara mest förtjänta av en allmosa, 

därför att dessa utför en handling som mest kan liknas vid ett förvärvsarbete. Om informanter inte utgår 

från ömsesidighetsprincipen, som kan liknas vid ett kontrakt där den tiggande avkrävs en gentjänst, 

tenderar de att istället kategorisera tiggarens föreställda behov som antingen genuint eller falskt. 

Graden av genuinitet avgörs av graden av upplevd transparens – dvs. att givaren upplever sig förutse 

var pengarna hamnar efter givandet. Upplevelsen av opålitlighet av tiggares framställda livshistorier 

leder för många till en upplevelse av frånvaro av transparens, alltså att behovet förstås som mer falskt. 

Gällande situationen att ge en främling pengar ur egen ficka står det klart att informanterna upplever 

detta som en ovanlig och ambivalent situation, då det råder en kollektiv sanning om att dessa frågor om 

moraliskt beslutsfattande tidigare alltid har varit statens ansvarsbörda och inte den enskilda individens. 

    Vilka föreställningar finns om tiggare och deras levnadsförhållanden? Det finns en övergripande 

föreställning att det finns två grupperingar av människors som tigger i staden. Den första gruppen 

förstås som etniskt svenska hemlösa/missbrukare, som inte klassificeras som ”tiggare” eftersom de inte 

är organiserade. De upplevs som transparenta, på det sättet att deras behov av pengar förstås som 

framsprungna av missbruksproblematik, vilket för många informanter innebär att dessa tiggares behov 

av allmosor är genuina. Den andra gruppen är de hitresta EU-migranterna, som föreställs vara 

rumänska romer. Det finns en utbredd osäkerhet kring EU-migranternas livssituation och egentliga 

syfte med att resa till Stockholm för att tigga. Den fattigdom som dessa utstrålar genom sina 

förehavanden och själva existens går nämligen emot informanters sociokulturella föreställningar om 

hur fattigdom ska ta sig uttryck och hur fattiga människor ska se ut och bete sig: EU-migranternas 

organiserade verksamhet är för målinriktad och aktiv, och de innehar ägodelar som informanterna 

själva konsumerar. Denna osäkerhet leder till att informanter tar till olika förklaringsmodeller för att 

förklara EU-migranternas närvaro och beteende. Rasistiska fördomar om romer och en allmänt utbredd 

föreställning om en kriminell organisation som liknar en maffiaverksamhet, används för att definiera 

EU-migranternas behov som falska och verifierar kravet på att tiggeri ska beivras. Idén om den 

kriminella organisationen bygger på flera sociokulturella antaganden som utgår från diskurser om 
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kapitalism, antiziganism och orientalism, vilket förklarar föreställningens starka närvaro i det sociala 

medvetandet. Parallellt finns en föreställning som utgår från den information som står att hämta från 

etablerade mediakanaler och uttalanden av diverse sakkunniga, vilken förklarar EU-migranternas 

fattigdom som genuin till följd av miserabla förhållanden och öppen diskriminering hemma i 

Rumänien. Vilken av dessa förklaringsmodeller som blir etablerad som sanning, verkar ofta vara 

beroende på huruvida en förstår aktiviteten att tigga som ett uttryck för lättja, abnormt eller verklig 

desperation. De som förstår det som det sistnämnda, tenderar att se EU-migranterna som rationella 

agenter som beter sig så som de själva skulle ha gjort i samma situation. 

    Hur upplevs och hanteras mötet med tiggare i staden? Mötet med tiggare är laddat med emotioner, 

som tar sig olika uttryck beroende på ens empatiska inställning till den tiggande och hens tiggarstrategi. 

Antingen rör det sig om medlidande, skuld, och ångest eller om frustration, provokation och äckel. 

Frustrationen kan genereras av såväl de som betraktas som aktiva eller passiva i sitt tiggande: de aktiva 

kränker den personliga integriteten och rätten att röra sig fritt utan emotionellt motstånd i staden, och 

de passiva provocerar med att förhindra framkomligheten och rörelseeffektiviteten. En upplevelse av 

att tiggande människor nu befinner sig ”överallt” i det offentliga rummet kan leda till en känsla av 

emotionell avtrubbning och likgiltighet för fenomenet. Informanter använder sig av olika former av 

försvarsmekanismer för att hantera de negativa emotionerna, som ofta handlar om att ignorera den 

tiggande människans existens. Det möte som upplevs som det mest känslomässigt och moraliskt 

prövande är då den tiggande människan närmar sig informantens kropp, då hen finner sig rumsligt låst 

och upplever sig bli tvingad till att fatta ett moraliskt beslut. 

5.5 Reflektion: Vilka diskurser ska överleva transgressionen? 

Transgressionen är ett faktum. En moralisk kris har uppkommit som stärks av proteofobi. 

Orientalistiska diskurser används inte bara för att för att förstå fenomenet, utan också för att skydda 

platsens mening med dess hegemoniska diskurser om Sverige, den nationella gemenskapen, den urbana 

livsföringen och kapitalismen. För många verkar det handla om att rädda och bevara definitionen av 

Sverige som ”det goda samhället”, och med den att också skydda sin egen självbild. 

    Som det framkom i resultatet var alla informanter överens om att transgressionen hade lett till ett 

problem. Hur ska då transgressionen hanteras? Hur ska problemet lösas? Dessa frågor får olika svar 

beroende på hur transgressionen förstås som ett problem. Är problemet att platsens mening och ordning 

hotas, eller är problemet att det finns fattigdom i världen? Är det Vi eller De som behöver hjälp ur 
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problemet? 

    Det stora valet verkar handla om huruvida platsens mening ska räddas, eller om en stundande 

förändring ska accepteras. Ska vi acceptera förändringen och kräva en omfördelning av det moraliska 

ansvaret från dess väl inmurade och avgränsade klassifikatoriska system av auktoriteter, som är  

hegemonin om nationalstatens suveränitet som moralisk ansvarstagare? Ska vi i så fall kräva att det 

moraliska ansvaret sprids både horisontellt och vertikalt nedåt, över socialt konstruerade nations- och 

nationalitetsgränser och samtidigt ner till att gälla alla medmänniskor? Eller ska vi försvara och 

upprätthålla nationalstatens hegemoni och diskursen om Sverige, genom att avlägsna eller kriminalisera 

Fattigdom som inte håller sig på sin plats, bortom de urbana svenskarnas synfält? Det finns många som 

säger att Tiggarna skulle må bäst om de kunde leva trygga och välmående i sitt hemland, så att de 

slipper resa hit. Och det är förmodligen sant. Men att denna önskan uppfylls är något vi inte kan 

garantera, precis som att vi inte kan garantera att FN tar sitt ansvar för att stoppa alla krig som pågår 

världen över eller att alla storföretag hindras från att exploatera miljön, så länge den globala moraliska 

ansvarsfördelningen upprätthålls som den nu ser ut. Det går att eftersträva avlägsna människors 

välmående, men det innebär inte att denna strävan per automatik utesluter moraliskt ansvar för de som 

är nära. Det finns ett frekvent förekommande binärt tänkande bland mina informanter när det gäller 

denna handlingsfråga; antingen hjälper vi människor här, eller där. Antingen hjälper kollektivet genom 

staten/hjälporganisationer, eller så hjälper individen. Om samhället med dess människor verkligen vill 

agera moraliskt för människor i nöd, så tror jag att vi måste börja tänka som en informant uttryckte det: 

”Jag tror att vi måste göra både och”. 

    Om tiggeri skulle kriminaliseras, skulle kanske tidsfristen för diskursen om Folkhemmets Sverige 

dras ut, för en kort tid. Globaliseringens krafter verkar nämligen vara tvingande och oåterkalleliga. 

Men genom ett sådant val skulle också idén om ”det goda samhället” få sig en verklig törn, och 

platsens mening skulle bli explicit och manifesterat förändrad. Diskursen och hegemonin om platsen 

Sverige är emellertid inte bara använd som ett vapen för att vidmakthålla och reproducera rådande 

ordning. Det är fascinerande och nästan hoppingivande, att diskursen om Folkhemmet också används 

av informanter som ett skäl till att luckra upp nationalstatens gränsdragningar, till att hjälpa alla som 

har det svårt. Båda definitionerna av diskursen innebär att ”vi” vill hjälpa alla som är nödställda. 

Skillnaden är var konsekvensen av den hjälpande handlingen ska uppstå, rent geografiskt. Denna 

grundläggande komponent i diskursen om Sverige, är den som framkallar förvirringen, men också 

hoppet. Till följd av platsens snart 100-åriga historia har platsen Sverige varit förskonad från den 
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allomfattande nöden, så pass att en mental föreställningsvärld florerar om densamma. När nöden nu 

kommer hit, uppstår en proteofobi på grund av ovanan med att möta den. Det har nämligen inte ännu 

hunnit naturaliserats och konstitutionaliserats som en hegemonisk sanning fullt ut att ojämlikhet är 

något naturligt och oundvikligt, eftersom majoritetssamhället – ”vi” – inte har upplevt ojämlikhetens 

konsekvenser på samma plats som vi själva lever i; den svenska livsvärlden. Det är nu som det prövas 

vad solidaritet och moral verkligen är. Möter vi Den Andras ansikte, eller tvingar vi bort det, bort från 

vår åsyn? 

       Bild 6. Foto: Erik Hansson. 
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Man, 30-40 år; Östermalm. 2014. Ljudupptagen intervju 28 februari.
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Man, 70-80 år; Hägersten. Ljudupptagen intervju 25 mars. 
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Bilaga

INTERVJU OM 

TIGGERI 

I STOCKHOLM

Hej!

Jag heter Erik Hansson och arbetar med att skriva en masteruppsats i
kulturgeografi (Stockholms Universitet) om stockholmares attityder

om tiggeri i Stockholm.

Jag söker Dig som har åsikter och tankar om detta fenomen för en
intervju på ca 30-40 minuter, där vi två fritt pratar om detta ämne.

Självklart är Du som deltagare helt anonymiserad.

Om Du skulle vara intresserad är du välkommen att kontakta mig på
mailadress XXXXXXXXXXX 

eller på telefonnummer XXX-XXXXXX.

Om Du hör av dig kan vi bestämma en tid och plats som passar Dig.

Med vänliga hälsningar

/Erik Hansson
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