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Sammanfattning 

Tiggeri och tiggare är idag ett omtalat fenomen som berör människor på olika sätt. Hur 

människor bildar sig en uppfattning kring ett fenomen kan många gånger avgöras av hur 

media framställer fenomenet. I denna studie presenteras en analys kring hur tiggeri och 

tiggare framställs i media över en längre tidsperiod. Materialet består av 30 artiklar 

publicerade i Dagens Nyheter under perioden december 1998 – december 2013. Studien 

utgår från ett diskursanalytiskt angreppssätt och använder även Goffmans (1972) 

stigmatiseringsbegrepp. Resultatet visar att det finns två rådande diskurser: fördömandet 

och empati och att en diskursförskjutning kring beskrivningar av tiggare sker.  Studien 

visar att stigmatiseringsprocesser är beständiga över tid och att tiggare tenderar att 

tillskrivas egenskaper som konstruerar de som homogena och avvikande grupper i 

samhället.  
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1. Inledning 

Tiggeri är idag ett omdebatterat ämne i både media och mellan medborgare. Några av ämnena 

som debatteras idag är införandet av förbud mot tiggeri, om tiggeriet är organiserat eller inte 

samt ökningen av EU-migranter som tigger i Sverige. Detta är även ett aktuellt ämne inom 

partipolitiken. Arbetsgrupper inom både centerpartiet och moderaterna har lagt fram förslag 

om att förbjuda organiserat tiggeri. Ett exempel på detta är det nationella förslag som före 

detta justitieminister Beatrice Ask lade i december 2012 om att förbjuda organiserat tiggeri. 

Ask motiverar förslaget med att det inte är tiggarna utan de som organiserar verksamheten 

som man vill komma åt genom en kriminalisering (Svenska Dagbladet, 2012-12-16). 

Motståndare till förbudet menar att de fattigaste kommer att drabbas negativt och att 

lösningen inte är ett förbud. Ett exempel på detta motstånd är de som menar att ett förbud 

skulle slå hårt mot tiggande romer som redan är förföljda och diskriminerade i många 

europeiska länder (Aftonbladet, 2012-12-27). I dagens debatt finns det en uppenbar 

spänningsrelation mellan de som ser tiggeriet som ett moraliskt problem för samhället eller ett 

fattigdomsproblem för de som måste tigga. 

Hur människor bildar sig en uppfattning kring ett fenomen kan bland annat påverkas av hur 

media framställer fenomenet. Media avgör vilka nyheter som ska presenteras och hur 

nyheterna ska framställas vilket betyder att de har makt i samhället. Det som aktualiseras 

fångar läsarens uppmärksamhet och genom media får människor en bild av hur något ser ut 

samt eventuella åsikter som följer med den bilden (McCombs, 2006)  

Nyhetsflödet påverkar vår uppfattning, förståelse och kunskap om omvärlden vilket innebär 

att media är en central del i konstruktionen av sociala kategorier. Enligt ett synsätt kan media 

även vara med och konstruera saker som problem i nyhetsbevakningen. Det betyder att media 

som aktör väljer vad som har nyhetsvärde. Vilket i sin tur innebär att vissa frågor aktualiseras 

medan andra undanträngs (SOU:2006:21:165). Det är därför viktigt och högst relevant att 

studera hur tiggeri och tiggare beskrivs i media.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att studera diskurser i medietexter av tiggeri och tiggare. Studien 

ämnar även studera eventuella förändringar kring synen på tiggeri och tiggare över tid. Att 

studera diskurser över tid gör det möjligt att se variationer av det som vi idag ta för självklart 

och givet (Börjesson & Palmblad, 2007). Mer konkret så kommer denna uppsats att analysera 

diskurser om tiggeri och tiggare i Dagens Nyheter under de senaste 15 åren och belysa om/hur 

diskurserna förändrats. En diskurs är en uppsättning meningar, påståenden, metaforer, 

representationer eller bilder som tillsammans bildar en uppfattning av ett fenomen (Burr, 

2003:64). Med utgångspunkten i mitt resultat är min förhoppning att även kunna diskutera hur 

diskursen förändrats över tid. Studien utgår från följande frågeställningar: 

 Vilka föreställningar (re)produceras om tiggeri och tiggare i Dagens nyheters texter? 

 Hur har dessa föreställningar förändrats under de senaste 15 åren? 

1.2 Avgränsning 

Jag har valt att analysera nyhetsartiklar från en svensk dagspress, Dagens Nyheter (DN). Att 

studera artiklar från svensk tryckpress anses vara relevant eftersom det är den mest historiskt 

dominerande nyhetsförmedlingen. En anledning till att jag valt artiklar fån DN är för att jag 

vill att mitt material ska komma från en källa som når ut till många personer, vilket DN gör 

eftersom det är Sveriges största morgontidning. En annan anledning till att jag valt denna 

tidning är för att DN utger sig själva för att vara politiska obundna vilket innebär att de står 

fria från partier, organisationer och ekonomiska sfärer. Materialinsamlingen har i sin tur 

avgränsats till artiklar mellan perioden 1998-12-04 till 2013-12-31 och genom sökorden 

tiggeri och tiggare i databasen Mediearkivet. 

1.3 Disposition 

Uppsatsen börjar med ett bakgrundsavsnitt som syftar till att ge läsaren en översikt av tiggeri 

som historiskt, politiskt och socialt fenomen. Avsnitt 3 består av tidigare forskning kring 

området indelat i två underkategorier: ”Massmedia och tiggeri” och ”Tiggeri i Europa”. I 

avsnitt 4 presenteras de teoretiska och metodologiska överväganden som gjorts i uppsatsen. I 

avsnitt 5 presenteras min analys av det empiriska materialet och uppsatsen avslutas med ett 

diskussionsavsnitt där jag presenterar hur min analys kan förstås i större samhällsperspektiv. 
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2. Bakgrund 

2.1 Tiggeri i historien 

För att förstå hur tiggeri har betraktats som ett historiskt och socialt fenomen presenteras i 

detta avsnitt en historisk överblick kring synen på tiggare och tiggeri i Sverige. Tiggeri har 

beskrivits långt tillbaka i Sveriges historia men i takt med ekonomiska, religiösa och 

normativa förändringar i samhället ändrades även synen på tiggeri. Enligt Meeuwisse och 

Swärd talas det idag i Sverige om tiggeri som ett socialt problem men förställningar kring 

tiggeri har historiskt inte alltid betraktats som ett socialt problem (Meeuwisse & Swärd, 

2013:29). Författarna menar också att det som betraktas vara ett problem i samhället har 

varierat genom tider och kulturer. 

Holgersson (2004) visar att under medeltiden ansågs vården av sjuka, gamla och fattiga vara 

kyrkans och allmänhetens angelägenhet. Hjälpen som erbjöds de fattiga kom från den 

katolska kyrkan och det var även kyrkan som förespråka att människor skulle ge allmosor och 

gåvor till fattiga för att på så sätt nå egen frälsning (Holgersson, 2004:18–19). Denna syn kom 

att förändras under reformationen, som började på 1500-talet i Sverige, där arbete och egen 

försörjning blev viktiga budskap i samhället och allmosor blev då endast tillåtna om de inte 

hindrade människan från plikten att vara självförsörjande (Holgersson, 2004:19). 

Reformationen innebar att den evangeliska kyrkan och övriga samhället fick en allt hårdare 

syn på lösdriveri och tiggeri (Runquist & Swärd, 2000:32). Man började göra skillnad mellan 

de som ansågs vara ”rätta fattiga” och de som inte var det och således inte heller förtjänade 

andra människor givmildhet. Med andra ord ansågs ”rätta fattiga” endast vara de som var 

sjuka och inte kunde arbeta för egen försörjning (Runquist & Swärd, 2000:33).   

Det var inte förrän på 1800-talet som fattigdom började anses som ett socialt problem och 

förutsatte organiserade insatser som skulle ta ansvar för de fattiga och tiggare (Meeuwisse & 

Swärd, 2013:30). Synen på de hjälpbehövande ändrades ännu en gång under 1900-talet med 

lagen om fattigvård som kom år 1918 och gjorde att den fattige betraktades som en människa 

med likvärdig rätt att få vård (Runquist & Swärd, 2000:42).  

Tiggeri har således alltid funnits men hur man talat om fenomenet har förändrats över tid. 

Ännu betraktas tiggeri och tiggare som sociala problem, trots att fenomenet inte är så 

omfattande. Meeuwisse och Swärd (2013) menar att även problem som enbart omfattar ett 
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begränsat antal personer eller grupper kan anses som ett problem, om gruppen anses öka. 

Tiggeri i Norden idag kan, enligt Meeuwisse och Swärd, uppfattas som oroande trots att det 

enbart omfattar få personer med anledningen att tiggarnas antal har ökat sedan 1990-talet 

(Meeuwisse & Swärd, 2013:40). 

2.2 Tiggeri och politik 

Att tigga i Sverige är idag inte olagligt men det är flera politiska partier som anser att ett 

förbud bör införas. I detta avsnitt presenteras två motioner från olika partier i riksdagen som 

ger olika motiveringar till varför ett förbud mot tiggeri bör införas i Sverige. Det parti som 

varit mest pådrivande för att förbjuda tiggeri är Sverigedemokraterna. Flera motioner har 

kommit från Sverigedemokraternas representanter, Kent Ekeroth skriver i motion 2012/13: 

sf258:  

Jag anser att tiggeri inte är något som samhället bör ha något intresse av att ha kvar eller tillåta. 

Dels förstör det gatubilden och besvärar hederliga medborgare, dels handlar det alltså allt som 

oftast om yrkestiggare som reser runt i Sverige och Europa och har detta som sin huvudsakliga 

försörjning. Det finns ingen som helst anledning att acceptera denna verksamhet och därmed vill jag 

införa ett uttryckligt förbud för utlänningar att bedriva tiggeri eller verksamhet som till sin art kan 

anses vara tiggeri eller dylikt (Riksdagen, 2012). 

Som det nämndes i inledningen har även representanter från Moderaterna uttryckt att 

organiserat tiggeri bör förbjudas. I motion 2013/14; Ju240 skriver Ulf Berg och Lars 

Beckman: 

Samhällsmodellen i Sverige utmanas av fattigdom, attityder och utanförskap. Att vi tar avstånd från 

tiggeri borde också avspeglas i regelverk. Det är ett tydligt sätt att visa att vi fördömer tiggeri 

generellt. Genom att inte göra det gör vi den redan utsatta gruppen en björntjänst. Gör vi inget i 

frågan befäster vi utsattheten och diskrimineringen (Riksdagen, 2013).  

Motiveringen till ett förbud från Sverigedemokraterna är att tiggare förstör den svenska 

samhällsbilden och att dessa personer är ohederliga som tigger samt att tiggeri antas vara en 

organiserad verksamhet som Sverige inte bör acceptera. Motiveringen från moderaterna är 

annorlunda och antyder att ett förbud mot tiggeri kommer att gynna de utsatta.  
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2.3 Tiggeri, hem- och arbetslöshet 

Beijer (1999) beskriver att tiggare i alla tider förknippats med en person som är hemlös och 

arbetslös. På grund av fattigdom och arbetslöshet har allt fler akut hemlösa EU-migranter 

sökts sig till Sverige vilket har förändrat hemlöshetssituationen i Sverige (Socialstyrelsen, 

2013). En kartläggning gjord av socialstyrelsen av hemlösa personer i Sverige visar att år 

2011 fanns det 4500 personer som ansågs vara akut hemlösa vilket innebär att personen är 

hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare. Kartläggningen visade att 

de flesta var män och att missbruks- och beroendeproblem var vanliga. Ytterligare en 

kartläggning gjordes år 2013 av utrikesfödda personer som visade att det fanns 370 hemlösa 

utrikesfödda personer i Sverige. Denna kartläggning baserades på uppgifter från kommuner, 

organisationer, kyrkor, polisen och andra myndigheter i Sverige. Kartläggningen av 

utrikesfödda personer visade att den främsta orsaken till hemlöshet bland EU-migranter var 

arbetslöshet. Dessa personer led inte i någon större utsträckning av missbruksproblem eller 

psykisk ohälsa viket var en skillnad från de hemlösa som ingick i den tidigare kartläggningen. 

Enligt socialstyrelsen försörjer sig cirka var tredje EU-migrant som gatumusikant eller genom 

att tigga. Socialstyrelsen menar att dessa personer lever i stor utsatthet eftersom de saknar 

försörjning och har begränsad tillgång till det svenska välfärdssystemet. Inom begreppet EU-

migranter ryms: EU/EES-medborgare, personer som kommer från ett land utanför EU men 

som har varit bosatt i EU i mer än fem år samt de som inte befinner sig i en asylprocess 

(Socialstyrelsen, 2013).  

3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt tar jag upp den tidigare forskning som anses relevant för min studie. Svensk 

forskning kring tiggeri och tiggare är tillsynes begränsad. Två av studierna som tas upp i detta 

avsnitt är från Sverige och fokuserar bland annat på hur tiggare framställs i massmedia, de 

resterande fyra är från andra europeiska länder och har aningen bredare fokus. Den tidigare 

forskningen har delats in enligt två teman: ”Massmedia och tiggeri” och ”Tiggeri i Europa”. 
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3.1 Massmedia och tiggeri 

I FOU-rapporten ”Tiggeri – ett nygammalt fenomen” av Ulla Beijer (1999) presenteras en 

kartläggning av personer som tiggde i Stockholm under 1999. Beijer utförde intervjuer med 

både tiggare och socialarbetare. Hon beskriver att tiggeriet ökade under 1990-talet och några 

anledningar till detta var kombinationen av ekonomiska nedskärningar och omorganiseringar 

inom socialtjänsten samt massmedias uppmärksamhet mot tiggeriet. Enligt Beijer har vissa 

menat att massmedias information om att tiggare kunde tjäna pengar kan ha bidragit till att allt 

fler valde att pröva tigga (Beijer, 1999:13). Hon sammanfattar att diskussionen om tiggeri i 

massmedia på 1990-talet kan delas in i två grupper: de som accepterat tiggeriet och de som 

varit emot tiggeriet. De som accepterat tiggeri har menat att detta fenomen har uppkommit på 

grund av dåliga ekonomiska tider och som en följd av att Sverige gått med i EU. De som varit 

emot tiggeriet har bland annat argumenterat för att tiggare med missbruksproblem förlänger 

missbrukstiden eftersom pengarna som tiggare får ihop används till droger och alkohol. Andra 

argument emot tiggeri har varit att tiggare upplevts som hotfulla och att tiggeriet gett en 

negativ bild av Stockholm (Beijer, 1999:12). 

Hans Swärd (2001) diskuterar i sin artikel ”Hemlösa och tiggare i det offentliga rummet” 

tänkbara orsaker till varför tiggare och hemlösa i urbana miljöer fått så stor uppmärksamhet i 

samhällsdebatten under det senaste decenniet. I artikeln lyfter han fram tre möjliga teser till 

denna uppmärksamhet. En tes är att det förekommer förändringar inom hemlöshetsgruppen 

och detta pekar på att de som har det sämst i denna kategori har fått det ännu sämre under den 

senaste tiden (Swärd, 2001:149). Den andra tesen är att tiggare och hemlösa har fått stor 

uppmärksamhet i media vilket har medfört att ”problem” synliggörs mycket mer. Den tredje 

tesen som diskuteras är värderingsförändringar som skett i samhället och hur detta kan ha 

påverkat uppfattningen om vem som får vistas i det offentliga rummet (Swärd, 2001:152). 

Han menar att i och med att media ofta tar upp problem såsom missbruk och 

beroendeproblematik i samband med tiggare och hemlösa så bidrar även media till att skapa 

och ändra värderingar som relateras till dessa personer. Enligt Swärd kan konstruktioner av 

tiggare som missbrukare och fattiga, som media ofta står för, medföra en allt större 

utestängning för de som tigger. Han drar slutsatsen att det finns stöd för alla teser och finner 

tecken på att det konstrueras en allt hårdare syn gentemot hemlösa och tiggare i det offentliga 

rummet samtidigt som det existerar större press från samhället om att dessa individer ska ta 

eget ansvar (Swärd 2001:154).  
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Tidigare forskning pekar på vikten av medias framställning av ett fenomen och hur detta kan 

skapa och förstärka föreställningar kring utsatta personer och grupper i samhället. Beijers 

(1999) studie visar att det redan då fanns en polariserad debatt kring tiggeriet i svenska media 

där vissa accepterade tiggeriet och andra inte. Enligt Swärd (2001) är media med och skapar 

värderingar som kan relateras till tiggarna. Dessa studier är relevanta för min studie eftersom 

jag är intresserad av hur tiggare och tiggeri framställs i media.    

3.2 Tiggeri i Europa 

I pilotstudie ”Tiggerbander og kriminelle bakmenn eller fattige EU-borgere? – Myter og 

realiteter om utenlandske tiggere i Oslo” skriver Ada I. Engebrigtsen (2012) om EU-

migranter som tigger i Norge. Datamaterialet består av intervjuer med tiggande EU-migranter 

i Oslo samt sekundärdata i form av intervjuer och observationer gjorda i Edinburgh, Glasgow 

och Rumänien av Cerasela Voiculescu. Studien undersöker tiggarnas bakgrundshistoria, 

främst romers, som kommer från Rumänien. I studien analyseras även diskursen kring tiggare, 

genom fokus på det norska välfärdssystemet och den offentliga debatten kring tiggare och 

tiggeri i Norge. Engebrigtsen beskriver tiggarnas svårigheter att skaffa sig välfärdstjänster, 

som exempelvis sjukvård (Engebrigtsen, 2012:54). Svårigheterna leder till att många tvingas 

jobba under hårda och dåliga förutsättningar samt till tiggeri. Hon menar också att Norge och 

övriga EU-länder inte är tillräckligt förberedda för att hjälpa de allra fattigaste. Tiggarna som 

kommer från Rumänien tillhör den fattigaste befolkningsgruppen i Europa men som migranter 

faller de utanför ländernas nationella skydd mot fattigdom (Engebrigtsen, 2012:56). Enligt 

Engebrigtsen (2012) står de rikare EU-länderna inför en ny invandring av fattiga EU-

medborgare, inte enbart romer från Rumänien utan även människor från andra länder. Hon 

föreslår även att Europa behöver föra ett politiskt samtal om de fattigas rättigheter inom EU 

och över de nationella gränserna med en utgångspunkt i de grundläggande mänskliga 

rättigheterna (ibid). I Engebrigtsens (2012) studie framgår även hur mediebevakningen kring 

tiggarna sett ut i Norge. Media har visat två olika sidor av tiggeriet. I den ena bilden ligger 

fokus på att tiggeri är en kriminell organisering och att tiggarna antingen är en del av denna 

organisation eller att tiggarna är offer för människohandel (Engebrigtsen, 2012:44). Enligt 

henne är detta giltigt inte enbart i Norge utan även i andra Europeiska länder. Den andra 

bilden av tiggeri som media ger är en bild av utsatta människor i nöd och här tas även 

frivillighetsorganisationernas betydande roll upp vilket ger en mer medmänsklig bild av 

situationen i Norge. I studie framkommer viktiga resultat gällande den första bilden som ges i 
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media och Engebrigtsen visar genom sin egen forskning och med stöd av tidigare forskning 

att debatten om att tiggeri skulle vara en kriminell organisering handlar om myter och något 

som inte stämmer överens med verkligheten (Engebrigtsen, 2012:42).  

Kari Alenius gör i artikeln ”Beggars, scammers, discriminated against by the whole of 

Europé: Romania´s Roma in Finnish tabloids 2008-2011” (2012), en analys över hur finsk 

tabloidpress framställer romer som tigger i Finland. Genom kvantitativa och kvalitativa 

analyser av sitt material visar hon att diskursen såg olika ut över tid och att romer ofta 

kopplades ihop med negativa aktiviteter och framställdes som avvikande (Alenius, 2012:106). 

Hon fann att romer som tiggde ofta målades upp som opålitliga personer och förknippades 

inte sällan med kriminalitet. Anledningar till detta kunde vara att de ägnade sig åt tiggeri och 

gatuförsäljning vilket i Finland ansågs ovanligt och främmande (ibid). Alenius studie visar att 

diskursen såg olika ut över tid, genom att ökningen av artiklar med en negativ syn kring romer 

tog form under perioden 2008-2011 (Alenius, 2012:95). Hon fann att det under 2008 

publicerades fler positiva artiklar kring romers utsatthet inom EU. Under 2010 publicerades 

artiklar med fokus på utvisningar av romer i Frankrike. Under 2011 formulerades det så 

kallade tiggarproblemet i Finland och bilden av tiggarna var att de var opålitliga. Hon 

sammanfattar att den generella bilden som media gav av romer som tiggde var att de hade sig 

själva att skylla eftersom de inte följde finska lagar och värderingar. 

Både Alenius (2012) och Engebrigtsens (2012) studier visar att media har en betydande roll 

gällande framställningen av tiggare och tiggeri som fenomen. Båda studierna finner att 

tidningar nämner romer och tiggeri i samma kontext vilket pekar på att media tillskriver vissa 

värderingar och föreställningar kring dessa grupper. Engebrigtsen (2012) kommer även med 

viktiga slutsatser som pekar på att tiggeriet inte är en kriminell organisering utan att det ofta 

rör sig om myter som inte stämmer med vekligheten. Alenius (2012) finner en 

diskusförskjutning kring tiggeri och visar att media i takt med andra samhällsförändringar 

riktar en mer problematiserande bild kring tiggare än vad man tidigare gjort i Finland.  

I en annan intressant artikel ”Money for nothing?”: Understanding Giving to Beggars” 

presenterar Ian McIntosh och Angus Erskine (2000) föreställningar kring att ge eller inte ge 

pengar till tiggare. McIntosh och Erskine genomförde 55 intervjuer med personer som 

jobbade i Edinburgh och som hade haft någon form av kontakt med tiggare. Studien visade att 

människorna upplevde interaktionen med stor ambivalens vilket resulterade i att mötet med 

tiggare kunde framkalla både sympati och irritation hos de förbipasserande människorna. 

McIntosh och Erskine (2000) utgår i sin studie ifrån tanken att det i mänskliga relationer är 
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viktigt med reciprocitet, vilket innebär ett ömsesidigt utbyte, och att detta var något som 

saknades i mötet mellan den förbipasserande och tiggaren. I ett möte med tiggaren blev 

människor tillfrågade att ge något utan att få något i utbyte vilket inte var helt okomplicerat. 

Enligt forskarna kunde detta vara en anledning till irritationen som de förbipasserade 

upplevde (McIntosh & Erskine, 2000:8). Det som skapade ambivalens hos de förbipasserande 

människorna var att samtidigt som de upplevde irritation och kände att situationen var 

obekväm så fanns den moraliska aspekten, vilket var att hjälpa andra människor. Slutsatserna 

som McIntosh och Erskine drar är att beslutet att ge eller inte ge pengar till tiggare involverar 

en hel del övervägande av ekonomisk, social och moralisk karaktär (McIntosh & Erskine, 

2000:10). 

Catherine Kennedy och Suzanne Fitzpatrick (2001) skriver i artikeln ”Begging, Rough 

Sleeping and Social Exclusion: Implications for Social Policy ” om bakomliggande orsaker 

till fenomenet tiggeri. De menar att tiggeri blivit allt synligare i Storbritannien och övriga 

västvärlden vilket har lett till att fenomenet fått mycket uppmärksamhet i både media och i 

offentliga debatter. Trots denna uppmärksamhet har lite forskning bedrivits om tiggarnas egna 

erfarenheter och om bakomliggande faktorer till fenomenet. Artikeln är baserad på en 

kvalitativ studie gjord i Glasgow och Edinburgh och undersöker förhållandet mellan tiggeri 

och hemlöshet samt de sociala instanserna på området. Kennedy och Fitzpatrick väljer att 

benämna tiggare och hemlösa för ”socialt exkluderade” (Kennedy & Fitzpatrick, 2001:2003). 

De menar att de bakomliggande faktorerna är större än att personen enbart saknar ett hem 

eller ett arbete och eftersom personerna är socialt exkluderade så behövs större instanser från 

olika områden i samhället för att göra märkbar skillnad (ibid:2011). De menar att tiggeri inte 

kan ses som en isolerad händelse utan måste förstås i en större kontext. Eftersom det enligt 

Kennedy och Fitzpatrick (2001) finns flera olika bakomliggande faktorer till ”social 

exkludering” och tiggeri måste de sociala instanserna samarbeta på olika nivåer för att 

förebygga problematiken.    

Samtliga studier pekar på att tiggeri har ökat i Europa. Den fria rörligheten inom EU kan antas 

vara den grundläggande orsaken till denna ökning då både Alenius (2012) och Engebrigtsens 

(2012) studier visar att tiggarna kommer från fattigare EU-länder.           
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4. Teori och metod 

I detta avsnitt presenterar jag det teoretiska ramverket jag använder vid analysen samt de 

metodologiska övervägandena som gjorts i studien. I en diskursanalytisk forskningsansats är 

teori och metod ofta sammanlänkade med varandra (Winther Jörgensen & Philips, 2000). Jag 

har därför valt att behandla teori- och metod under samma kapitel och detta beror på att jag 

vill undvika onödiga upprepningar. Diskursanalysen grundar sig på ett 

socialkonstruktionistiskt sätt att se på kunskap och lärande. Det betyder att diskursanalytiska 

forskare måste acceptera de premisser som följer med teorin, nämligen att verkligheten till 

stor del är något som konstrueras och detta sker bland annat genom tal och skrift. Enligt 

Winther Jörgensen och Philips kan det för en diskursanalytiker vara värdefullt att även dra in 

element från andra perspektiv än de diskursanalytiska eftersom olika perspektiv ger olika 

insikt inom ett område och kan tillsammans ge bredare förståelse (Winther Jörgensen & 

Philips, 2000:10). I min studie kommer jag även att använda Goffmans (1972) 

stigmatiseringsbegrepp som ett teoretiskt komplement till den diskursanalytiska 

forskningsansatsen.  

4.1 Socialkonstruktionismen 

Enligt Vivian Burr (2003) finns det flera socialkonstruktionistiska angreppssätten men hon 

identifierar fyra utgångspunkter som är gemensamma och som utgör en sorts ram för 

socialkonstruktionismen. Den första är att inneha en kritisk ståndpunkt till given kunskap. Det 

betyder att socialkonstruktionister måste ha ett kritiskt förhållningssätt till det som anses som 

självklart och det som tas för givet. Enligt socialkonstruktionister ska vi vara försiktiga när det 

gäller våra föreställningar och vår kunskap om världen eftersom vi ser omvärlden genom våra 

kategoriseringar och dessa kategoriseringar behöver nödvändigtvis inte vara korrekta (Burr, 

2003:3-5). För det andra menar socialkonstruktionister att vår världsbild är i ständig 

förändring, vilket innebär att kunskap är socialt konstruerat i ett kulturellt och historiskt 

sammanhang och för det tredje skapas vår bild av världen och vår kunskap genom en social 

process (ibid). Genom denna process eller social interaktion förhandlas det om vad som tas 

för sant och falskt vilket resulterar i gemensamma världsbilder. Dessa världsbilder är 

produkter och inte objektiva sanningar av världen. För det fjärde finns det enligt Burr ett 
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samband mellan kunskap och social handling, vilket betyder att den sociala konstruktionen av 

kunskap och sanning gör att vissa sociala handlingar blir legitima medan andra exkluderas 

(ibid). Hon menar även att detta innebär att våra konstruktioner av världen innehåller 

maktförhållanden som talar om vad som är rätt och fel samt hur människor ska agera och 

därmed behandla andra (Burr, 2003).  

Socialkonstruktionistens intresse för kunskap handlar alltså inte om hur verkligheten är, utan 

hur verkligheten konstrueras och uttrycks i språket (Winther Jörgensen & Philips, 2000). 

Även om den konstruktionistiska utgångspunkten tolkas lite olika är det språk och 

språkanvändning som står i centrum för all diskursanalys och det som studeras är diskurser 

(Boréus i Ahrne & Svensson, 2011:151) 

4.2 Diskurs och diskursanalys 

Begreppet diskurs har inte en entydig definition. Winther Jörgensen och Phillips väljer att 

definiera det som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller utsnitt av världen)” 

(Winther Jörgensen & Philips, 2000:7). Öhlund (1997) menar att forskare som arbetar 

diskursanalytiskt väljer bort möjligheten att diskutera de ”egentliga” eller objektiva 

föreställningar i ett fält. Analysen koncentreras istället på variationer och sammansättningar 

hos utsagor inom det specifika fältet, i mitt fall tiggeri. Vidare menar Öhlund att diskurser kan 

ses som sociala texter och analyseras som sådana (Öhlund, 1997:27)  

4.2.1 Arkeologi och genealogi  

Den franske filosofen Michel Foucault är den person som de flesta samhällsforskare 

förknippar med diskurs och diskursanalys. Många diskursanalytiska inriktningar som finns 

idag grundar sig på Foucaults tankar och idéer om diskurser och diskursanalyser, även om de i 

olika mån tar avstånd från vissa delar av hans teori (Winther Jörgensen & Philips, 2000).  

Foucaults arbeten brukar delas in i en ”arkeologisk” och en ”genealogisk” fas med dessa två 

brukar även överlappa varandra (Winther Jörgensen & Philips, 2000:19) Det arkeologiska 

arbetssättet kan relateras till den ”vanliga” samhälls- och historieforskningen eftersom 

forskaren studerar händelser vid specifika tidpunkter i historien. Foucaults syfte med det 

arkeologiska angreppssättet var att identifiera synsätt och erfarenheter som fanns under en 

viss epok (Bergström & Boréus, 2012:359). Fokus i Foucaults arkeologiska studier var dels 

att kartlägga vad som kunde sägas och inte kunde sägas, och dels att hitta vad som betraktades 
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som sant och falskt (Winther Jörgensen & Philips, 2000). Min studie är inte på det sättet 

arkeologisk men jag förhåller mig till tiggeri som historiskt fenomen i avsnitt 2.1.  

I det genealogiska arbetssättet var det inte det förflutna som var utgångspunkten utan fokus 

låg på att förstå nuet, och på hur det vi tror oss veta kan ses på andra sätt. Syftet med det 

genealogiska angreppssättet var att undersöka hur det kom sig att ett fenomen 

problematiserades och hur detta ledde till olika sociala praktiker eller institutionella lösningar. 

Foucault utvidgade diskursbegreppet i det genealogiska arbetssättet och hade ett tydligare 

fokus på makt i jämförelse med det arkeologiska arbetssättet (Bergström & Boréus, 

2012:360). Den analys som kommer att göras i denna uppsats kan därför ställas mer till det 

genealogiska arbetssättet.  

Om Foucault diskursanalys ska ses synonymt med genealogi eller arkeologi är inte definierat, 

men en enkel lösning enligt Bergström och Boréus (2012) är att utgå från att Foucaults syn på 

diskurser rymmer två steg. Genom arkeologin betonas vetenskapliga påstående i diskursen 

och genom genealogins maktfokus vidgas synen på diskursen, som även inkluderar icke 

språkliga praktiker. Författarna menar att oavsett betoning av arkeologi eller genealogi så 

ryms ett maktperspektiv i diskursbegreppet (Bergström & Boréus, 2012:360–361). Enligt 

Foucault är makt inte något som tillhör bestämda agenter med bestämda intressen. Makten är 

istället spridd över sociala praktiker och makten konstituerar diskurser, kunskap och 

subjektiviteter. På så sätt är det makten som skapar vår sociala omvärld och som gör att 

omvärlden kan benämnas på ett visst sätt, vilket även innebär att genom makt utesluts andra 

möjliga sätt att beskriva omvärlden. Det betyder att makt, enligt Foucault, både är produktiv 

och begränsande (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:20–21).   

4.2.2 Subjektspositioner och utestängningsmekanismer   

Subjektspositionen eller subjektsuppfattningen är ett viktigt begrepp inom diskursanalysen 

eftersom diskurser bidrar till att skapa de subjekt vi är och de objekt vi kan veta något om 

(Winther Jörgensen & Philips, 2000:21). Foucault (1993) menar att när diskurser skapas leder 

det till att människor kontrolleras. Detta sker genom så kallade utestängningsprocedurer. Han 

menar att utestängningsprocedurerna är välkända i vårt samhälle och den tydligaste är 

förbudet (Foucault, 1993:7). Bergström och Boréus (2012) operationaliserar Foucaults 

begrepp utestängningsprocedurer och väljer istället att benämna dessa för 

utestängningsmekanismer, vilket hädan efter även jag kommer att göra. Några exempel på 

utestängningsmekanismer är när något blir förbjudet, definieras som sjukt eller inte sjukt, är 
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tradition eller inte tradition, ses som rätt eller fel (Bergström & Boréus, 2012:361). Analysen i 

denna studie kommer att utgå från dessa två begrepp men även utifrån 

stigmatiseringsbegreppet som redogörs nedan.  

4.2.3 Stigmatisering 

För att urskilja sociala kategorier som konstrueras inom diskursen och tillhörande egenskaper 

har jag även valt att analysera mitt material utifrån Goffmans (1972) stigmatiseringsbegrepp. 

Han menar att det inom alla samhällen finns kategoriseringar av människor och inom dessa 

kategorier har människorna egenskaper som överensstämmer med de andra inom samma 

kategori. Denna kategoriseringsprocess börjar så fort vi möter en annan individ, genom att vi 

försöker fastställa diverse egenskaper hos individen. När en individ anses ha en mindre 

önskad egenskap eller beteende blir den stämplad med ett stigma (Goffman, 1972:12). 

Stigmat uppstår när individens misskrediterade egenskap avviker på ett icke-önskvärt sätt från 

normstandarden i samhället (ibid). Normstandarden sätts av ”normala” individer som 

rutinmässigt följer de normer som finns i samhället utan att reflektera kring dem. De som inte 

följer normstandarden kan då stämplas som avvikare (Goffman, 1972:14–15). Goffman 

beskriver att lösdrivare, narkomaner, prostituerade och brottslingar är några exempel på 

sociala avvikare som ofta utsätts för stigmatisering, detta eftersom de förnekar den sociala 

ordningen och normstandarden (Goffman, 1972:148). Det som sker när ”normalas” 

förväntningar inte uppfylls är att de blir förvirrade och försöker finna svar på varför den 

avvikande individen beter sig annorlunda och inte enligt normen (Goffman, 1972).  

4.3 Metodologiska 

överväganden/tillvägagångssätt 

Eftersom mitt datamaterial består av textdokument i form av tidningsartiklar föll det sig 

naturligt att använda textanalys som metod. Diskursanalys är en typ av kvalitativ textanalys 

där fokus ligger på hur något framställs (Bergström & Boréus, 2012). Anledningen till att jag 

använder mig av diskursanalys framför andra kvalitativa textanalyser beror på de 

frågeställningar som jag ställer mig. Eftersom jag undersöker hur tidningen framställer tiggeri 

och tiggare står språket i fokus. Jag är även intresserad av hur detta har sett ut över tid, vilket 

gör att diskursanalys lämpar sig för min studie. 
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4.3.1 Datamaterialet  

Jag har valt att analysera texten i artiklar från Dagens nyheter, DN, som är en rikstäckande 

morgontidning. Eftersom undersökningen endast utgår från en tidning är inte urvalet 

representativt för den svenska dagspressen och resultatet från denna studie kan endast säga 

något om hur tiggeri och tiggare framställs i just DN. Anledningen till att inte fler tidningar 

inkluderades var på grund av det stora omfång av artiklar som mina sökord gav. Eftersom jag 

även vill se förändring över tid valdes andra tidningar bort.  

Materialinsamlingen gjordes med sökorden *tiggeri *tiggare i databasen Mediearkivet, vilket 

gav 58 artiklar från DN. Den första artikeln som dessa sökord gav var publicerad 1992-12-27 

vilket också utgjorde startperioden för datainsamlingen. Slutdatumet bestämde jag skulle vara 

2013-12-31 eftersom det var den sista publicerade artikeln innan studien påbörjades. Efter 

genomläsning av materialet gjordes ytterligare avgränsningar. Jag valde att inte ta med 

artiklar som behandlade tiggeri och tiggare i andra länder eftersom jag ville studera diskursen 

om tiggeri och tiggare i en svensk kontext. Även artiklar som berörde bokrecensioner, 

reportage om enskilda familjer och utställningar valdes bort. Efter dessa avgränsningar 

utgjorde den totala mängden data 30 artiklar mellan perioden 1998-12-04 t o m 2013-12-31. 

4.3.2 Analytiskt tillvägagångssätt   

Analysfrågorna som jag använder till datamaterialet för att hitta subjektspositioner, 

utestängningsmekanismer och stigmatisering är formulerade av Kristina Boréus (i Ahrne & 

Svensson, 2011:146–147). Enligt Boréus är dessa analysfrågor lämpliga vid texter där grupper 

av människor omnämns och till de flesta texter som gör anspråk på att förmedla information 

eller hävda något som sant (trots att Boréus endast fokuserar på de två första begreppen så 

anser jag det möjligt att även hitta stigmatiseringsprocesser med hjälp av dessa analysfrågor).  

Vilka kategorier av människor omtalas i texten? 

 Vilka substantiv eller andra uttryck används för att benämna grupper av människor? 

Hur framställs de? 

 Med vilka adjektiv beskrivs de, vilka egenskaper tillskrivs de och vad sägs om deras 

handlingar? 

Hur framställs relationen mellan människor kategoriserade på olika sätt? 

 Hur beskrivs relationen mellan personer i de olika kategorierna 
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Vad trängs undan eller görs illegitimt? 

 Vad beskrivs som vansinnigt, avvikande, onaturligt, felaktigt eller osant? 

Vilka framstår som auktoriteter?  

 Vilka slags personer används som auktoritativa källor? 

Efter noggrann genomläsning av materialet kodades ledtrådar till att besvara analysfrågorna 

med olika färger. Det kodade materialet sammanställdes i ett nytt dokument och sorterades 

enligt teman: Subjektspositioner, utestängningsmekanismer och stigmatisering.  

4.3.3 Etiska överväganden  

Mitt datamaterial består av redan publicerade källor och finns tillgängliga för allmänheten att 

läsa. Det betyder att mitt metodval medför att jag inte ställs inför de etiska ställningstaganden 

som studier där datamaterialet inhämtas via exempelvis intervjuer, enkäter och observationer 

gör. På DNs hemsida står det att all material i tidningen skyddas av upphovsrätten och att den 

enda användningen som är tillåten är vid särskilda undantag i upphovsrättslagen, exempelvis 

rätten att citera (DN, 2014). I min analys kommer jag att använda mig av citat från tidningen 

och källa kommer tydligt anges. Jag är medveten om att jag riskerar att reproducera stereotypa 

bilder av tiggare i denna studie men det är ett val som jag gör för att jag anser att ämnet är 

viktigt att belysa.   

4.3.4 Förförståelse och trovärdighet  

Diskursanalytiska forskare utgår från sin förförståelse och blir en del av det skapade resultatet 

och den bidrar även till att öka studiens trovärdighet. Forskaren bör ta hänsyn till och redovisa 

sin förförståelse av studieobjektet (Bergström & Boréus, 2012). Min förförståelse kring 

tiggeri som fenomen är att det bottnar i någon form av social exkludering. Att människor 

tigger anser jag är en väg till överlevnad. Jag väljer att ge pengar till tiggare när jag kan och 

lägger inte något värde i hur de i sin tur väljer att förbruka dessa pengar. Min förförståelse 

kring tiggeri, fattigdom, social exkludering och mänskliga rättigheter gör att mina tolkningar 

konstrueras efter detta. Men för att uppnå största möjliga trovärdighet försöker jag vara 

detaljerad i min beskrivning av hur studien genomfördes och hur jag har analyserat materialet 

genom tidigare avsnitt i detta kapitel. Studien bör därför också kunna anses vara trovärdig och 

tillförlitlig eftersom den är replikerbar för andra forskare. Textmaterialet kan även enkelt 

hittas som elektroniska källor vilket ökar möjligheten för att replikera den.  
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Enligt Foucault är det omöjligt att nå sanningen, eftersom man aldrig kan tala från en position 

utanför diskursen. Sanningseffekterna skapas inom diskurser som varken är sanna eller falska 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2000:21). För min studie innebär detta att jag själv är med och 

skapar diskursen kring tiggeri och tiggare eftersom jag inte kan ställa mig utanför diskursen. 

Det som denna studie bygger på är inte att hitta sanningen (som enligt 

socialkonstruktionismen inte är möjligt) kring tiggeri och tiggare utan att se vilka diskurser 

som är rådande i media när det gäller konstruktionen av dessa. 

5. Resultat och analys  

Resultat- och analyskapitlet fokuserar på de analysfrågor som ställdes till texten, som har att 

göra med identifiering av subjektspositioner, utestängningsmekanismer och stigmatisering. 

Det är även dessa tre begrepp som utgör mina tre huvudteman. Jag vill påpeka att vissa utdrag 

även skulle kunna placeras i andra teman men jag anser att alla tre tillsammans speglar 

föreställningar kring tiggeri och tiggare, vilket är det relevanta för studien. Temat 

Subjektspositioner innehåller två underkategorier: ”Tiggaren som hemlös med 

missbruksproblem” och ”Tiggaren som romsk migrant”. Även temat 

Utestängningsmekanismer har två underkategorier: ”Problematisk interaktion och förbud” 

samt ”Medlidande och andra åtgärder än förbud”. Sista temat Stigmatisering har inga 

underkategorier och är också det tema som är mest rådande över tid. Jag kommer att 

presentera hur tiggeri och tiggare beskrivs i Dagens Nyheter genom flertal utdrag ur de 30 

artiklar som analyserades och sedan spegla det empiriska materialet mot de diskursanalytiska 

begreppen, stigmatiseringsbegreppet samt där det är möjligt relatera till resultat av tidigare 

forskning.  

5.1 Subjektspositioner  

Under analysen av artiklarna har jag bland annat tittat på hur subjektspositionen tiggare 

framställs i tidningen Dagens Nyheter. Två kategoriseringar har kunnat urskiljas i materialet 

som jag har valt att kalla: ”Tiggaren som hemlös med missbruksproblem” och ”Tiggaren som 

romsk migrant”. Inom varje kategori finns tillskrivna egenskaper och beteende som tiggaren 
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antas besitta förutom det faktum att personen tigger, och detta förmedlas ofta genom 

auktoritära personer.  

5.1.1 Tiggaren som hemlös med missbruksproblem 

De ord som finns med och skapar konstruktionen av kategorin ”tiggaren som hemlös med 

missbruksproblem” är ”missbrukare”, ”uteliggare”, ”droger”, ”behandling”. I artikeln 

Handlare vill stoppa tiggare från 1998 beskrivs ett ”tiggeriprojekt” sponsrat av affärsidkare, 

SL och polis som vill får bort de hemlösa från gatorna genom att uppmana människor att inte 

ge pengar till tiggare. En av initiativtagarna uttrycker sig: 

Vi vill ta hand om de här personerna i stället för att konservera dem i ett missbruk, säger hon. Det är 

klart att en del använder pengarna till mat och härbärgen, men det är bara en fjuttig procent. Resten 

använder dem till sitt missbruk (Dagens Nyheter, 1998-12-04) 

I citatet framgår det att ”tiggaren som hemlös med missbruksproblem” måste tas hand om och 

att den största delen av pengarna som tiggaren får ihop går till missbruk. I uttalandet 

konstrueras tiggare till personer som först och främst har ett missbruk och sedan till personer 

som inte kan ta hand om sig själva. Genom denna konstruktion dras alla som tigger in i 

samma kategori, nämligen hjälpbehövande missbrukare. Tiggare beskrivs som oförmögna att 

ta hand om sig själva och därför behövs insatser som får stopp på dessa människors beteende. 

Liknande beskrivning ges i artikel Tiggeri i tunnelbanan: Polisen vill stoppa tiggeriet från 

1999:  

Ska man komma till rätta med tiggeriet handlar det om andra saker. De flesta som tigger är 

narkomaner och behöver behandling. Var och en måste få avgöra om de vill ge eller inte (Dagens 

Nyheter, 1999-05-07) 

Även i detta citat beskrivs tiggaren som en missbrukare, men även som en sjuk person där 

behandling är en åtgärd. Subjektspositionen ”tiggaren som hemlös med missbruksproblem” 

beskrivs i detta citat som något som måste ordnas men att ett förbud inte är rätt väg. Att tigga 

konstrueras här alltså som något tiggare gör eftersom denne är sjuk och för att få stopp på 

tiggeriet ska tiggaren få vård. Enligt detta citat finns uppmaningen att läsaren själv ska 

bestämma om denne ska ge eller inte ge pengar till tiggare. I artikeln Het debatt om tiggeri 

från 2000 hittades andra uppmaning från auktoritära källor såsom polis och anställda på SL. 

Dessa uppmaningar är att människor inte ska ge pengar till de som tigger:  

(…) representanter från SL och polisen anser att man ska säga nej eftersom en stor del av pengarna 

går till droger. De rekommenderar att i stället ge pengar till frivillighetsorganisationer (Dagens 

Nyheter, 2000-11-18) 
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I ovanstående citat finns uppmaningen från vad som kan räknas som auktoritära källor så som 

polis och anställda på SL. Konstruktionen är att tiggaren använder droger och därför ska 

läsaren inte bidra till detta. De som tigger måste få hjälp och läsaren uppmanas att ge pengar 

till de som frivilligt arbetar med att hjälpa andra människor. I detta citat finns hjälpen hos 

frivillighetsorganisationer men i andra artiklar beskrivs socialtjänsten som ansvariga för att 

hjälpa tiggare. I artikel Förslag mot tiggare får hård kritik uttalar en anställd på socialtjänsten 

sig om detta: 

Personal inom socialtjänsten diskuterar att motarbeta människor som de faktiskt är anställda för att 

hjälpa. I stället borde de ta sig en allvarlig funderare och fråga sig vad det är som gör att människor 

förnedrar sig att tigga i stället för att komma till oss och be om hjälp (Dagens Nyheter, 1998-12-05)  

I citatet ovan framgår det att ”tiggaren som hemlös med missbruksproblem” behöver hjälp 

och att denna hjälp borde komma från socialtjänsten. Att människor som är anställda för att 

hjälpa tiggare går ut med uppmaningar om att inte ge pengar till tiggare anses här som ett 

motarbetande. Handlingen att tigga konstrueras i detta citat som något förnedrande eftersom 

”tiggaren med missbruksproblem” hellre ber allmänheten om pengar än socialtjänsten om 

hjälp. Detta skulle kunna vara tecken på de brister och nedskärningar hos socialtjänsten som 

Beijers (1999) finner i sin studie.  

Inom subjektspositionen ”tiggaren som hemlös med missbruksproblem” görs tiggaren till en 

person som är i behov av hjälp. Beskrivningar om varför dessa personer tigger är relaterade 

till självskapade problem såsom missbruk. ”Tiggaren som hemlös och missbrukare” tenderar 

konstrueras som sjuk och är därför i behov av vård. Lösningen till tiggeriet är polariserad där 

ena sidan menar att ett förbud skulle förhindra tiggeriet och där direkta uppmaningar till 

läsaren om att inte ge pengar till tiggare finns. Den andra sidan menar att det handlar om 

människor som behöver hjälp och att ett förbud inte skulle bidra till något positivt för tiggaren 

och i dessa fall lämnas läsarna att själv avgöra om de vill ge pengar till tiggare. Dessa 

beskrivningar är förenliga med Beijers (1999) studie om tiggare i Stockholm på 1990-talet. 

Likt Beijers studie hittades liknande beskrivningar av tiggare i det empiriska materialet. 

Konstruktionen av subjekten i de tidiga artiklarna är relaterade till hemlöshet, 

missbruksproblematik, sjukdom och vårdbehov. Tiggare beskrivs som en homogen grupp och 

inga åtskillnader görs mellan missbrukare och tiggare.   

5.1.2 Tiggaren som romsk migrant  

Under arbetet med artiklarna har jag kunnat identifiera att nya subjektspositioner framträder i 

det empiriska materialet år 2009. I resterande artiklar efter detta årtal beskrivs tiggaren inte 
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längre som ”hemlös med missbruksproblem” utan som ”romsk migrant”. De ord som finns 

med och skapar tre framställningar av dessa personer är ”romer”, ”kriminella”, ”ligor”, 

”fattiga”, ”utsatta”, ”analfabeter”, ”EU-migranter”. I artikeln SL saknar policy mot tiggare i t-

banan från 2009 ger polisen en beskrivning av dessa tiggare: 

De livnär sig på detta, de utger sig för att vara fattiga och hungriga eller kanske har leukemi och 

behöver opereras. Men de lider inte i nöd, som det kanske kan verka (Dagens Nyheter, 2009-07-17) 

I ovanstående citat beskrivs tiggarna som icke-offer och som personer som ljuger och utger 

sig för att vara fattiga och/eller sjuka. Här konstrueras tiggarna som bedragare eftersom de 

utger sig för att vara något de inte är enbart för att få pengar från omgivningen. Denna första 

beskrivning av ”tiggaren som romsk migrant” skapar en bild av att dessa personer ser tiggeri 

som ett jobb och något som de kan livnära sig på. I samma artikel kan läsaren läsa att tiggarna 

härstammar från forna östblocket, främst Rumänien och Bulgarien och att de är en del av ett 

organiserat tiggeri. Polisen som uttalar sig är en auktoritär källa och menar att det rör sig om 

ligor som kommer stötvis och tigger i Sverige samt i andra nordiska länder. Genom denna 

konstruktion är ”tiggaren som romsk migrant” en bedragare som utnyttjar andra människor 

och denna tiggare är varken sjuk eller i behov av hjälp.  I artikel Förbud är fel väg från 2011 

diskuterar författaren en annan framställning som finns av dessa tiggare: 

EU-kommissionären Cecilia Malmström var tvärsäker när hon uttalade sig i Expressen/GT i 

november: Tiggarna (i Göteborg) är offer för en fasansfull modern slavhandel (…) ligorna 

specialiserar sig på att utnyttja barn och funktionshindrade (Dagens Nyheter, 2011-07-01) 

I den andra framställningen av ”tiggaren som romsk migrant” beskrivs tiggarna som offer för 

kriminella verksamheter. Även här är det en auktoritär källa som uttalar sig och ger läsaren en 

framställning av tiggaren. Malmström är säker på sin framställning och hon använder orden 

”fasansfull slavhandel” och ”offer” för att beskriva tiggaren. Tiggaren konstrueras därmed 

som offer som utnyttjas av kriminella. I och med denna andra framställning av ”tiggaren som 

romsk migrant” ges uppmaningen att inte sponsra till denna aktivitet. Ett exempel på en sådan 

uppmaning ges i artikeln Risken finns att man bidrar till brottslighet från 2012: 

En bortskänkt slant kan kanske hjälpa en människa i nöd, men risken finns också att man bidrar till 

brottslighet. En stor del är organiserat på något sätt och man ska vara medveten om att det kan röra 

sig om människohandel säger Kajsa Wahlberg kriminalkommissarie vid Rikspolisstyrelsen (RPS) 

(Dagens Nyheter, 2012-03-27) 

Ovanstående citat kommer från en auktoritär källa som menar att det finns risker med att ge 

pengar till tiggare. I citatet framgår det att en stor del av tiggeriet är på ”något sätt 

organiserat” vilket lämnar läsaren med en diffus bild av vad ”organiserat” egentligen innebär. 
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Vidare beskriver Wahlberg att det ”kan” röra sig om människohandel vilket återigen lämnar 

läsaren att själv avgöra vad detta kan innebära. Wahlbergs uppmaning till att människor inte 

ska ge pengar till tiggare saknar tydliga argument. Den tredje framställningen som finns av 

”tiggaren som romsk migrant” i de senare artiklarna är att de är fattiga och att de tigger för att 

klara sin vardag:  

Främst är det romer från de forna öststaterna som drivs av svält och fattigdom. De bor i kåkstäder, 

på stängda soptippar och hankar sig fram på ströjobb i hemländerna – och tiggeri i Västeuropa 

(Dagens Nyheter, 2013-03-31) 

Ovanstående citat beskriver ”tiggaren som romsk migrant” som offer och som utsatta 

personer som lever under dåliga omständigheter. Tiggeri beskrivs som en väg för att överleva 

svält och fattigdom. Att tigga konstrueras här som en handling som är baserad på överlevnad 

och som en konsekvens av fattigdom. En liknande beskrivning finnes i artikeln Romers rätt 

från 2010:   

Att tiggare rör sig fritt i EU utgör naturligtvis en påfrestning för samarbetet. Varken Sverige eller 

något annat land kan på egen hand lösa den europeiska fattigdomens problem. Därför är det 

illavarslande att land efter land just nu reagerar i panik, kastar ut romer och enbart ser till sina 

egna, nationella intressen (Dagens Nyheter, 2010-08-03) 

Ovanstående utdrag beskriver en ”europeisk fattigdom” samt en problematik kring den fria 

rörligheten som gör det möjligt för tiggare att ”röra sig fritt” inom EU. Romer som tigger 

beskrivs som problematiska eftersom EU-länder avvisar dessa personer. I samma artikel 

beskrivs Sveriges avvisning av tiggande romer år 2012, där 32 tiggare avvisades på grund av 

oärlig försörjning. I samma artikel kritiseras före detta migrationsministern Tobias Billström 

för sitt uttalande om att Stockholmspolisen gjort rätt i att avvisa tiggande romer från den 

svenska huvudstaden.  

I de senare artiklarna hittades i likhet med Engebrigtsens (2012) studie från Norge samma 

beskrivningar av subjekten i denna studie. Inom denna subjektsposition konstrueras det i 

huvudsak två förklaringar till varför personerna tigger. Den ena förklaringen vilar på grunder 

som pekar på att tiggare utger sig för att vara fattiga och den andra är att tiggaren är offer för 

antingen organiserat tiggeri eller fattigdom. Tiggarna ses som en homogen grupp och hela 

gruppen tillskrivs egenskaper så som bedragare, kriminella, offer, fattiga. Benämningen romer 

får många gånger stå som synonym till tiggare och inga skillnader görs mellan dessa två 

grupper. Swärd (2001) drar slutsatsen att medias framställning av tiggare har en betydande 

roll för hur andra människor kommer att agera mot dessa personer. Han menar att media 
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bidrar till vissa värderingar kring de som tigger och detta kan i sin tur innebära en större 

utestängning för tiggarna.  

Utifrån de subjektspositioner som identifierades i mitt material får subjekten ofta negativa 

tillskrivningar såsom kriminalitet och missbruk. I och med dessa tillskrivningar kan de som 

Goffman (1972) menar få svårt att vinna det sociala erkännandet i samhället vilket i sin tur 

verkar stigmatiserande. Eftersom många tiggare tillskrivs dessa negativa egenskaper hamnar 

tiggaren under detta stigma och blir stigmatiserad som grupp, även om de själva inte anser sig 

besitta dessa egenskaper.  

5.2 Utestängningsmekanismer   

Inom temat utestängningsmekanismer finns det två konstruktioner av relationen mellan 

tiggare och andra personer samt olika beskrivningar av tiggeri som fenomen. Detta är något 

som jag analyserat som typer av utestängningmekanismer och något som jag delat upp i två 

underkategorier: ”Problematisk interaktion och förbud” samt ”Medlidande och andra åtgärder 

än förbud”. Den första beskriver tiggaren som något problematiskt för andra i samhället, ord 

som ”hotande”, ”påträngande” och ”otryggt” finns med i denna kategori. Inom denna kategori 

beskrivs tiggeri som hotfullt och åtgärderna är oftast att tiggeri måste förbjudas. I den andra 

kategorin beskrivs tiggaren som utsatt och inte som lika problematisk för andra personer, ord 

som ”tycka synd om”, ”utsatta”, ”fattiga” finns med. Inom denna kategori beskrivs förbud 

mot tiggeri inte som en bra lösning. Inom bägge kategorierna har tiggare makt att skapa 

diverse känslor hos andra människor och auktoritativa källor används för att för att förmedla 

detta.  

5.2.1 Problematisk interaktion och förbud 

I artikeln Tiggeri ska bort från stan från 1999 skrivs det att socialborgarrådet stödjer polisen 

som vill få bort påträngande tiggeri på tunnelbanan. Författaren menar att ingen ska behöva 

tigga och att medborgare upplever den samlade effekten av tiggeri som störande. Ett citat ur 

samma artikel beskriver hur tiggeriet upplevs: 

När tiggeri i en sluten miljö, som tunnelbanan, nått ett visst omfång, sänker det känslan av trygghet 

påtagligt. Särskilt de många kvinnor som inte sitter skyddade i tjänstebilar berörs (Dagens Nyheter, 

1999-08-14) 

I ovanstående citat beskrivs relationen mellan tiggare och andra som otrygg och att kvinnor 

blir särskilt berörda. Vad som menas med detta lämnas osagt vilket konstruerar handlingen 
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tiggeri som något hotfullt där kvinnor är en utsatt målgrupp som behöver skyddas från tiggare. 

Tunnelbanan är enligt detta citat en plats där tiggare utgör ett hot mot andra resenärer och 

måste därför avlägsnas från den allmänna platsen. I artikeln Skänk inget till tiggare från 1998 

beskrivs uppmaningar om att inte ge pengar till de som tigger. Hur resenärer upplever ett 

möte med tiggare beskrivs i samma artikel:  

Vi fick synpunkter från våra resenärer, som tyckte att det kändes obehagligt när det kom fram tiggare 

och bad om pengar. Resenärerna kände sig väldigt utsatta (…). (Dagens Nyheter, 1998-12-20) 

Citaten som kommer från en auktoritär källa beskriver relationen mellan olika kategorier. 

Resenärer och tiggare konstrueras här som två olika grupper och tiggaren beskrivs som någon 

som tvingar människor att ge pengar. I artikeln framgår det även att personalen på tågen 

avvisar tiggare från tunnelbanan om det skulle behövas. Tiggaren har här makt att få andra att 

känna obehag och personalen använder olika medel för att stänga ute tiggaren från denna 

plats, vilket är en typ av utestängningsmekanism. I artikeln Tiggeri i tunnelbanan: Polisen vill 

stoppa tiggeriet från 1999 hittades liknade exempel på utestängningmekanismer. Artikeln 

beskriver hur tunnelbanepolisen ser tiggeriet som ett problem och att de önskar ett uttryckligt 

förbud mot tiggeri. Polisen ger en beskrivning av hur tiggeri upplevs av andra:  

Vi har gamla och svaga som inte vågar säga nej. De blir rädda när det kommer någon som kanske 

inte ser speciellt trevlig ut och ber om pengar. Och de vet att om de säger nej kanske han blir arg, 

men säger de ja så går han (Dagens Nyheter, 1999-05-07) 

Enligt detta citat konstrueras tiggaren som någon som är man och har makt att skapa rädsla 

hos gamla och svaga personer. Vilken grupp de svaga representerar lämnas i artikeln osagt. I 

citatet beskrivs det att tiggare kanske blir arg om han inte får pengar vilket konstruerar 

tiggaren som en aggressiv och hotfull person som tvingar resenärer till att ge pengar. I artikel 

Förslag mot tiggare får hård kritik av Socialstyrelsen uttalar sig en initiativtagare till 

projektet ”City i samverkan” som vill får bort tiggeri om hur interaktionen med tiggare kan 

upplevas: 

Besökare har tillfrågats om hur de uppfattar tiggare och då sagt att de upplever det som otrivsel 

både att behöva ta upp pengar och ge till tiggare och att säga nej (…). (Dagens Nyheter, 1998-12-

05)   

Ovanstående citat beskriver interaktionen med tiggare som otrivsam. Att interaktionen med 

tiggare är otrivsam handlar inte enbart om att säga nej till tiggare när denne ber om pengar, 

utan om själva interaktionen. Oavsett om personen väljer att ge eller inte ge pengar till 

tiggaren så konstrueras här en icke-önskvärd interaktion med tiggare.    
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I de senare artiklarna hittades mer målande och samhällsorienterade beskrivningar av 

problematiska relationer till tiggare. I artikeln Det aggressiva tiggeriet borde kriminaliseras 

från 2012 uttalar en politiker sig: 

Ingen vuxen människa i Sverige behöver tvinga fotgängare att köpa rosor eller dylikt för att klara av 

sin vardag. Ingen förälder behöver heller skicka fram sina barn som frontfigurer eller enträget följa 

efter folk tills de skänker en slant. Om Sverige ska vara ett land där lag och ordning får råda och där 

alla barn ska ha rätt till en trygg barndom är aggressivt tiggeri någonting vi aktivt måste bekämpa. 

Inte bara för att det är ett frustrerande inslag i gatubilden, utan främst för att människor – unga som 

gamla, män som kvinnor, vuxna som barn – far illa och lider av att ingen vågar säga ifrån (Dagens 

Nyheter, 2012-10-06) 

Enligt ovanstående citat beskrivs tiggeri som något aggressivt och Sverige beskrivs som ett 

land där människor kan klara av sin vardag utan att tigga. Tiggeri beskrivs som ett 

frustrerande inslag i gatubilden och att hela samhället lider på grund av detta. De som tigger i 

Sverige är med andra ord inte tvungna att göra det utan gör ett medvetet val att tigga. I citatet 

konstrueras Sverige som ett städat och rättvist land där alla kan klara sin vardag utan att tigga 

vilket utestänger tiggaren från detta land. Tiggaren konstrueras istället som en ohederlig 

människa som stör den hederliga medborgaren som inte tigger. Andra beskrivning av hur 

tiggeri är problematiskt för hela samhället hittades i artikel Förbjud det organiserade tiggeriet 

på våra gator från 2013 där en politiker uttalar sig: 

Samhällsmodellen i Sverige utmanas av fattigdom, attityder och utanförskap. Vi befäster utsattheten 

och diskrimineringen när vi inte tydligt tar avstånd från tiggeri i regelverk för gatumiljö och 

fördömer tiggeri generellt/ (Dagens Nyheter, 2013-03-30) 

I citatet konstrueras tiggeri som något som måste försvinna eftersom landet står inför diverse 

utmaningar. Tiggeri ska enligt denna beskrivning fördömas och genom regelverk ska det 

gynna de utsatta. Beskrivning har vissa likheter med den motionen som kom från 

moderaternas riksdagsmän som presenterades i avsnitt 2.2 tidigare i uppsatsen. Sådana 

beskrivningar tenderar att konstruera förbudet som något positiv och gynnsamt för både 

tiggare och för hela samhället.   

Inom denna kategori ser vi hur tiggaren beskrivs som hotfull, aggressiv och problematisk. Att 

tiggeri bör förbjudas är en återkommande lösning på det som beskrivs som problematiskt. Det 

finns vissa tendenser som pekar på att den problematiska interaktion i de tidiga artiklarna 

beskrivs som något mer problematiskt gentemot vissa personer eller mindre grupper i 

samhället, såsom kvinnor, gamla och svaga medan den problematiska interaktion i de senare 

artiklarna handlar om en problematik som berör alla medborgare och hela Sverige. I flertal 
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artiklar beskrivs tiggeri som ett hot mot Sverige och den svenska välfärden och detta är ofta 

anledningen till varför vissa anser att tiggeri bör förbjudas. Dessa konstruktioner leder ofta till 

diverse utestängningmekanismer såsom förbud eller andra åtgärder som utesluter tiggare från 

samhället. Att auktoritära källor används är ännu ett exempel på utestängningmekanismer som 

säger vad som är rätt och fel i samhället. Det är även genom auktoritära källor som tiggaren 

konstrueras som skadlig för samhället och därför vill man eliminera hotet, ofta för att skydda 

”vanliga”, ”normala” människor. 

5.2.2 Medlidande och andra åtgärder än förbud   

Inom denna kategori beskrivs en mer medmänsklig interaktion till tiggare och åtgärderna är 

inte att förbjuda tiggeri. Dessa beskrivningar hittas i både de tidiga och de senare artiklar. I en 

artikel från 1998 beskriver en anställd på socialtjänsten hur människor ska göra i ett möte med 

tiggare: 

Det är inte socialtjänstens sak att säga till folk att de ska sluta att ge bort pengar så att folk slutar 

tigga, säger en anställd. Det är ett beslut som folk själv måste få ta när de står mitt emot någon som 

lider i nöd (Dagens Nyheter, 1998-12-04) 

I detta citat beskrivs tiggaren som en person som lider. Det är upp till var och en att bedöma 

om man ska ge eller inte ge pengar till tiggare. I samma artikel framgår det att författaren 

anser att tiggeri är en direkt konsekvens av välfärdssystemets nedrustning. I artikeln Fem 

frågor från 1999 beskriver Karin Liljeblad (fp) hur ett samarbete med socialtjänst, SL och 

frivillhetsorganisationer ska minska tiggeriet:  

Tiggeri är inte värdigt vårt samhälle, det är fruktansvärt och förnedrande för alla. Men att polisen 

ska jaga tiggare är fel väg att gå. Vi måste prova de goda krafterna först. (Dagens Nyheter, 1999-09-

16) 

Tiggeri anses enligt detta citat som något ovärdigt. Att tigga är alltså en företeelse som är 

förnedrande, inte enbart för den som tigger utan för alla inblandade. Både tiggaren och den 

som möter en tiggare blir alltså förnedrade. I detta möte konstrueras tiggare som någon som 

har makt att få andra att känna obehag. Enligt denna beskrivning är ett tiggeriförbud inte rätt 

tillvägagångsätt för att få stopp på tiggeriet. I nästa citat från 2013 beskrivs varför vissa 

personer tigger: 

De romska tiggarna är inte här av fri vilja. Det handlar om utsatta människor med drömmar om ett 

bättre liv för sig själva och sina familjer (Dagens nyheter, 2013-04-03) 

  



 

 25 

Här konstrueras en empatisk syn på varför dessa personer tigger. Tiggarna är enligt denna 

beskrivning människor som tvingas till tiggeri på grund av fattigdomen som råder i deras 

hemländer. Uttalandet konstruerar en medmänsklig bild av tiggaren. Även i nästa citat 

framkommer en mer human interaktion till tiggare:  

Svårare är det med de knäböjande tiggare som blivit allt vanligare i både större och mindre städer. 

Det är nästan omöjligt att ge pengar utan att förödmjuka både sig själv och mottagaren. I stället 

sveper man förbi med sina julklappskassar, störd och med dåligt samvete för att världen är så 

orättvis (Dagens nyheter, 2012-12-18)  

I citatet ovan beskrivs ännu en empatisk relation till tiggaren. Att gå förbi en tiggare 

framkallar en form av skuldkänsla över det orättvisa och ojämlika förhållandet mellan den 

förbipasserande och tiggaren. Interaktionen är något som upplevs som förödmjukande för 

båda parterna. Liknande beskrivningar hittades i artikeln De som tigger vänder till mot dig, 

tittar på dig, pratar med dig från 2013 där författaren diskuterar varför ett förbud mot tiggeri 

är fel väg att gå: 

Det är egentligen märkligt att den som inte vill hjälpa människor som ber om hjälp, kan känna sig så 

rättfärdig. Jag tror att min att min tidigare principiella vägran att ge pengar också handlade om att 

gömma sig för andras lidande. Där sitter du och är utfattig. Måste du vara så… oundviklig? (Dagens 

Nyheter, 2013-05-15)  

I citatet beskrivs tiggaren som någon som får förbipasserande att känna obehag. Tiggaren 

beskrivs här som den som har makten och en förbipasserande kan inte undvika tiggarens 

utsatthet eftersom tiggaren är så synlig. Att förvägra tiggare pengar konstrueras här som ett 

skydd för att slippa hantera andra människors lidande.    

Uttalanden förlägger utsatthet på olika grupper i varje underkategori. I kategorin ”Medlidande 

och andra åtgärder än förbud” framställs tiggaren som utsatt medan det i kategorin 

”Problematisk interaktion och förbud” snarare är tiggarnas motpart, ”resenär, ”medborgare” 

som är utsatt, och makten förläggs ofta hos tiggaren. Makt handlar då om att få andra att 

känna sig hotade, otrygga, utsatta, förpliktade, ledsna eller upprörda. Det går att hitta vissa 

likheter med McIntoshs och Erskines (2000) studie där de fann att de förbipasserande 

upplevde stor ambivalens i mötet med en tiggare. Tiggaren i detta tema skapar diverse känslor 

hos den andre och den andre vill oftast göra sig av med de obehagliga känslorna.  

Genom utestängningsmekanismer skapas olika diskurser kring tiggeri och tiggare. Vad som 

bör förbjudas eller inte förbjudas, vad som ska definieras som sjukt eller inte sjukt, vad som 

ses som rätt eller fel skiljer sig åt inom varje kategori.  I ”Problematiska interaktionen och 

förbud” beskrivs förbud som en bra lösning på tiggeri och därför ska tiggaren uteslutas från 
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offentliga plaster så som tunnelbana, torg och gator. Foucault (1993) beskriver att förbudet är 

den vanligaste och mest kända utestängningmekanismen i vår tid. Detta blir väldigt tydligt i 

mitt empiriska material eftersom förbud mot tiggeri är en återkommande lösning inom denna 

kategori. Inom den andra kategorin ”Medlidande och andra åtgärder än förbud” hittades 

beskrivningar där förbud mot tiggeri anses vara en sämre lösning. Beskrivningar av huruvida 

människor ska ge eller inte ge pengar till tiggare är en annan form av utestängningsmekanism 

som hittades i det empiriska materialet och dessa beskrivningar skapar olika bilder av vad 

som ses som rätt eller fel inom varje kategori. Foucault (1993) menar att makt och kunskap är 

förbundna med varandra och utgör det som är möjligt att uttala i diskursen. Han menar att 

makten är spridd över social praktiker (media i denna studie) och de sprider kunskap, 

diskurser och subjektiviteter. På så sätt skapas vissa beskrivningar av omvärlden och andra 

utesluts (Bergström & Boréus, 2012:360). I min studie hittas två konkurrerande diskurser som 

beskriver tiggeri och tiggare i tidningen. Inom varje diskurs förmedlas kunskap om tiggeri och 

tiggare och detta sker ofta genom auktoritativa källor som har makt att uttala sig i diskurserna. 

Inom den ena diskursen existerar mer empatiska föreställningar kring tiggeri och tiggare 

medan det inom den andra diskursen finns mer fördömande föreställningar gentemot tiggeri 

och tiggare.   

5.3 Stigmatisering 

Detta tema bygger på framställningar av det ”normala” relaterat till normer och värderingar i 

samhället och hur tiggeri och tiggare blir en motsats till detta. Begrepp som hör till detta tema 

är ”jämlika”, ”moral”, ”självständiga”, ”tryggt”, ”normer”. Vilket tiggeri ofta står i motsats 

till. Detta tema är också mer beständigt över tid. I artikel Tiggeriet ska bort från stan från 

1999 beskrivs Sverige som ett tryggt land där ingen ska behöva tigga:  

Med det trygghetssystem som finns uppbyggt i Sverige ska ingen behöva gå ut och tigga för sin 

försörjning (…) åtalsmöjligheten är inte tillför att komma åt enskilda tiggare som personer, utan för 

att stoppa utbredningen av tiggeriet. För att kunna begränsa företeelsen måste något rättsfall kunna 

drivas så långt att samhället göra klart vilka normer som gäller (Dagens Nyheter 1999-08-14)  

I citatet framgår det att människor i Sverige inte behöver tigga för att klara av sin vardag. 

Tiggeri konstrueras som något tiggaren valt själv. Att tigga för sin försörjning är enligt denna 

beskrivning något som avviker från samhällets normer. Åtgärder som förbud mot tiggeri ska 

alltså få stopp på en utbredning av tiggeri eftersom det beskrivs som en icke önskvärd 
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företeelse i samhället. I nästa citat görs åtskillnader mellan resenärer på tunnelbanan och 

tiggare:  

Vi är måna om att våra resenärer, ska tycka att det känns trevligt att åka med oss. De ska inte behöva 

känna sig utlämnade och tvingade att ge till någon som tigger på tunnelbanan. Och vi anser att det 

är vår skyldighet att hjälpa de med detta (…) (Dagens Nyheter, 1998-12-20) 

Genom denna beskrivning skapas skillnader mellan resenärer och tiggare, där tiggare beskrivs 

som otrevliga inslag under resenärers tid på tunnelbanan. Personal på tunnelbanan beskriver 

att deras skyldighet är att ”skydda” sina resenärer från tiggare. Tiggare konstrueras i detta 

citat som avvikare eftersom de stör andra resenärer och får alltså inte själva räknas som 

resenärer på tunnelbanan. Även i nästa citat skapas skillnader mellan tiggaren och andra 

samhällsmedlemmar: 

(…) den ”roffa åt sig” – mentaliteten som är en av många bieffekter av aggressivt tiggeri är något 

som vi aktivt vill motverka. Vi vet också att Sverige har resurser nog att hjälpa människor upp på 

fötter när och om något gått fel (Dagens Nyheter, 2012-10-06)  

Enligt detta citat konstrueras tiggaren som en girig person som roffar åt sig. Citatet beskriver 

en så kallad ”roffa åt sig”- mentalitet bland tiggare. Detta konstruerar en skillnad mellan 

tiggaren och övriga samhällsmedlemmar. Att Sverige har resurser nog att hjälpa människor 

men att tiggare inte tar del av denna hjälp konstruerar tiggare som en normbrytare som inte tar 

emot den hjälp som finns. I artikel Tiggeri: Förkastliga äro de fattiga jämför författaren 

tiggeriet på medeltiden med tiggeriet idag och beskriver att den tiden inte är ett bra ideal för 

hur ett modernt samhälle bör vara:    

Tiggeri är inte oärligt, det är inte olagligt, med det utmanar onekligen arbetsmoralen. Att hemlösa 

säljer Situation Stockholm och att smäktande fiolspelare förväntar sig en slant är accepterat. Men att 

bara stå med mössan i hand signalerar en passiv förväntan om hjälp från omgivningen som står i 

strid mot tankenen att vi alla är jämlika och självständiga medborgare (Dagens Nyheter, 2010-08-

07) 

Här framgår det att tiggare som inte på ett eller annat sätt arbetar för att tjäna pengar går emot 

samhällets norm på hur en självständig och jämlik medborgare ska agera. Att enbart sitta och 

tigga utan att erbjuda något tillbaka går emot samhällsnormen. Tiggaren konstrueras här som 

någon som bryter mot samhällsnormen eftersom denne agerar passivt och förväntar sig något i 

gengäld från förbipasserande personer. I artikel Tiggarna har delat upp stan mellan sig 

beskriver en polis möjliga faktorer som göra att människor utgår från att tiggeri är något 

kriminellt:     

Jag har inte sett något som tyder på det. Det finns uppgifter som florerar men de är inte 

dokumenterade. Man har sett att tiggarna samlas i grupp efter dagen och samlar ihop pengarna men 
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det kanske är helt naturligt i en familj. Jag tror att folk kanske utgår från att det måste vara 

kriminellt eftersom det är så omfattande. Folk klarar inte av att ta in alla människor som ligger 

inlindade i filtar på stan (Dagens Nyheter, 2012-12-20)  

I detta citat beskrivs vad författaren menar är en helt normativ handling såsom att en familj 

samlas i grupp men att många människor utgår från att denna normativa handling är en 

kriminell handling enbart därför att den involverar tiggare. Tiggare konstrueras som avvikare 

eftersom de inte verkar vara berättigade att utföra en social handling som att samlas i grupp 

utan att andra misstänkliggör denna handling.  

I detta tema hittas stigmatiserande beskrivningar om tiggeri och tiggare. Uttalanden skapar 

skillnader mellan ”normala” och tiggare. Stigmatiseringen sker alltså både mot subjektet 

tiggare och mot fenomenet tiggeri. Enligt ett socialkonstruktionistiskt perspektiv innehåller 

våra konstruktioner av världen maktförhållanden som talar om vad som är rätt och fel samt 

hur människor ska agera och därmed behandla andra (Burr, 2003:3). Inom detta tema finns 

det vissa normer och värderingar som människor vill att man ska förhålla sig till. Dessa 

konstruerar tiggeri som något normbrytande och fel i samhället. Goffman (1972) talar om den 

avvikandes roll och identitet och menar att normstandarden sätts av de som följer den rådande 

normen utan att reflektera över den, det är först när normen bryts som normen blir synlig och 

då försöker de ”normala” hitta förklaringar till varför människor beter sig annorlunda. Inom 

detta tema beskrivs Sverige som ett städat och rättvist land som inte har plats för tiggare. 

Enligt samhällsnormen ska människor inte försörja sig genom att tigga pengar vilket också 

framkommer inom detta tema. Även hur människor väljer att hitta åtgärder eller lösningar till 

varför människor beter sig annorlunda finns inom detta tema. Diverse handlingar och 

benämningar såsom att samlas i grupp eller att få räknas som resenär på tunnelbanan är några 

exempel där tiggare utesluts. En social handling som att samlas i grupp verkar vara något som 

är reserverat åt ”normala” eftersom denna handling beskrivs som misstänksam när tiggare 

utför den och åtskillnader mellan resenärer och tiggare görs på tunnelbanan, vilka konstruerar 

tiggare som avvikare.  Att handlingen tigga ses som normbrytande har i vissa uttalande pekat 

på att det rör sig om utebliven agens, där tiggare konstrueras som lata och passiva personer 

som inte gör något för att förtjäna andras pengar.  

5.4 Sammanfattande resultat  

Resultatet kring föreställningar av tiggeri och tiggare i Dagens Nyheter tycks mynna ut i två 

diskurser: fördömandet och empatin där varje diskurs tillskriver tiggaren ett antal egenskaper, 
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skildrar ett paket normer, har värderande uppmaningar och sätt att förklara bakomliggande 

faktor till tiggeri och tiggare. Det konstrueras alltså två förhållningssätt gentemot tiggare och 

tiggeri i tidningen. Resultatet pekar på att det över tid skett några förändringar kring hur 

tiggeri och tiggare framställs i tidningen, men att det i stort sett är dessa två diskurser som är 

rådande och beständiga över tid.   

Inom temat subjektspositioner identifierades två framställningar av tiggare. Den första 

beskriver tiggaren som ”hemlös med missbruksproblematik”. Denna subjektsposition ersätts 

sedan av subjektspositionen som beskriver tiggaren som ”utsatt eller kriminell romsk 

migrant”. Detta resultat är intressant eftersom subjektspositionen tiggaren som ”hemlös med 

missbruksproblem” i verkligheten inte har försvunnit men de har i tidningen bytts ut mot 

”romska migranter”. Föreställningar som (re)produceras i de senare artiklarna rör tiggeri och 

tiggare som associeras till den ”nya” subjektspositionen, ”tiggaren som romsk migrant”. 

Liknande beskrivning av dessa ”nya” tiggare finns även i andra nordiska länder som hittas i 

både Alenius (2012) och Engebrigtsen (2012) studier där tiggare ofta får negativa 

tillskrivningar. Båda subjektspositionerna i denna studie får negativa tillskrivningar såsom 

kriminalitet och missbruk vilket konstruerar tiggaren som avvikare. Resultatet visar att tiggare 

beskrivs som homogena grupper och hamnar ofta under samma sociala kategori där de 

negativa egenskaperna inte sällan representerar hela gruppen. Det är inte tiggarna som uttalar 

sig utan tolkningsföreträdet ligger hos auktoritära källor så som polisen, debattörer och 

politiker. 

Studien pekar på att utestängningsmekanismerna är något föränderliga över tid. Det verkar 

finnas tendenser som pekar på att konstruktionen av det som beskrivs som problematiskt i de 

tidiga texterna pekar på en lite mer hotfull interaktion mellan tiggaren och enskilda personer. 

Subjektspositionen ”tiggaren som hemlös och missbrukare” har makt att skapa oro hos vissa 

grupper, såsom kvinnor och gamla. Medan konstruktionen av det som beskrivs som 

problematiskt i de senare texterna pekar på att subjektspositionen ”tiggaren som romsk 

migrant” har makt att skapar oro i hela Sverige och beskrevs som problematisk för alla 

samhällsmedlemmar. Oavsett subjektsposition så (re)produceras samma åtgärder och liknande 

problematik kring tiggeri och detta verkar vara beständigt över tid. Studien visar även att 

stigmatiseringsprocesserna är rådande över tid viket konstruerar tiggeri och tiggare som 

avvikare i samhället. Att tiggare konstrueras som avvikare skapar avstånd mellan tiggare och 

övriga människor.  
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Inom bägge diskurserna finns bestämda sätt att beskriva tiggeri och tiggare. I den empatiska 

diskursen beskrivs förbud som en icke-lösning och förhållandet mellan tiggaren och andra är 

mer medmänsklig men samtidigt konstrueras det olika former av skuldkänslor hos människor 

som inte vet hur de ska förhålla sig till tiggeri och tiggare. Inom fördömandetdiskursen är 

förbudet det mest förekommande lösningen på tiggeri. En misstro gentemot tiggare finns 

inom denna diskurs. Tiggare beskrivs som kriminella, missbrukare eller bedragare och tiggeri 

konstrueras som något självvalt. Inom den empatiska diskursen beskrivs tiggeri inte som 

något självvalt utan mer som konsekvenser av diskriminering, sociala orättvisor och 

fattigdom. Dessa två olika världsbilder (re)produceras i tidningen och påverkar sannolikt 

läsarens åsiktsbildande kring fenomenet.  

6. Diskussion 

Syftet med denna studie var att analysera diskurser om tiggeri och tiggare i Dagens Nyheter 

under de senaste 15 åren och belysa om/hur diskurserna förändrats. Studien visar att tiggare 

ofta konstrueras som besvärliga för andra individer och att tidningen är med och förstärker 

homogena bilder av tiggare. Dessa bilder visar bland annat att tiggaren kan hota och/eller 

skuldbelägga den ”vanliga” och ”hederliga” individen. Swärd (2001) visar att media är med i 

skapandet av värderingar kring utsatta grupper vilket kan leda till utestängningar. I denna 

studie hittas föreställningar av tiggare som homogena grupper vilket kan vara problematiskt 

och leda till utestängningar för dessa individer. Exempelvis om lagstiftningen ändras och 

tiggeri i Sverige förbjuds kan detta innebära större utestängningar för gruppen då det inte 

finns tillräcklig mycket information om variationerna och de bakomliggande orsakerna till 

tiggeriet. Frågan om hur en lagstiftning som förbjuder tiggeri i Sverige skulle utformas 

uppstår. Ska den gälla alla tiggare eller ska förbudet riktas mot tiggare från andra länder? Vad 

ska gälla om en tiggare säljer en tidning eller spelar ett instrument? Trots oklarheter kring 

dessa frågor menar många att lösningen ligger i att förbjuda tiggeri. Vi måste ställa oss frågan 

om ett förbud mot tiggeri kommer att gynna tiggare eller den som slipper se tiggare? Att 

förbjuda tiggeri skulle innebära att få bort tiggare från människors åsyn men ett förbud ger 

varken svar eller lösningar på varför människor tigger.  
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Burr (2003) menar att en av de socialkonstruktionistiska utgångspunkterna är att vår 

världsbild är i ständig förändring, vilket innebär att kunskap är socialt konstruerat i ett 

kulturellt och historiskt sammanhang. I denna studie hittas förändring runt den kunskap som 

förmedlas i tidningen kring vilka tiggarna är idag jämfört med 15 år sedan men den visar 

också att en liknande problematik och liknande lösningar kring tiggeri existerar över tid. 

Globaliseringen gör att det sker förändringar i hur världen ser ut vilket innebär att nya möten 

och gemenskaper uppstår. En mer synlig fattigdom finns på Sveriges gator men många 

människor riktar misstro och ifrågasätter om fattigdomen är på riktigt. Oavsett vilka 

anledningar de som tigger har så finns det alltid andra personer som misstror tiggare och deras 

behov. Medmänskligheten är i fara när vi inte kan vara solidariska mot de allra fattigaste och 

mot de som lever under de hårdaste livsförhållanden. Denna studie visar att tiggare ofta 

konstrueras som icke-personer som på ett eller annat sätt stör andra medborgare, och det är 

just denna konstruktion som riskerar att avhumanisera tiggare.   

Kennedy och Fitzpatrick (2001) som väljer att benämna tiggare för socialt exkluderade 

efterlyser fler studier kring tiggarnas egna erfarenheter. Jag håller med forskarna och menar 

att framtida studier kring tiggarnas egna upplevelser är högst relevanta och extremt 

nödvändiga eftersom det kan bringa mer kunskap och förståelse kring tiggeri och tiggare. 

Denna studie ger en lite inblick av olika framställningar kring tiggeri och tiggare utifrån en 

tidning vilket kanske inte är tillräckligt för att diskutera hur hela den svenska dagspressen 

framställer dessa. Därför behövs fler studier om hur andra, exempelvis kvällspress och annan 

dagspress, framställer tiggeri och tiggare. Denna studie och tidigare forskning pekar på att 

medias framställningar av tiggeri och tiggare påverkar hur människor i sin tur bildar sig en 

uppfattning kring detta. För att fördjupa sig ännu mer på området skulle exempelvis 

kvalitativa och kvantitativa studier kunna ge svar på hur stor inverkan media faktiskt har när 

det gäller människors attityder och åsiktsbildning kring tiggeri och tiggare.  Det finns mycket 

kvar att studera kring tiggeri och tiggare och det ska bli spännande att följa den framtida 

forskningen på området.  
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