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Abstract 
The aim of this study is to examine discourses on EU migrants and how roma migrants, who 

are begging in Sweden, are represented in Swedish newspapers. To do this a critical discourse 

analysis of four texts was performed, starting with a debate article in which the Swedish 

conservative party “Moderaterna” advocates for a ban of organized begging. We used Critical 

Discourse Analysis and Orientalism as theoretical perspectives. By using the theory of 

Orientalism our aim was to analyze if the texts produce and reproduce images of the EU 

migrants as The Other. An overall purpose of the study has been to examine if the texts 

harbour antiziganistic images. Our analysis indicates that the texts are producing ideas of the 

EU migrants as a threat and an outsider that needs to be controlled by Us. Our conclusion was 

that even though the texts are not explicit antiziganistic they do portray EU migrants as The 

Other and act antiziganistically. We also found two main discourses in the debate about the 

EU migrants, in one discourse law and order is central and in the other the welfare state is 

central. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det är i dagsläget svårt att öppna en tidning, uppdatera sitt Facebook-flöde eller besöka en 

tidnings hemsida utan att stöta på utsagor och tyckande om EU-migranter och tiggeriet. Få 

kan ha missat den kontinuerliga diskussionen om EU-migranter, deras sysselsättning och 

boplatser som pågår i olika kanaler. De tiggande individerna tillskrivs ofta en romsk etnicitet 

(Hansson, 2014:51), ett antagande som ingår i begreppet EU-migrant. Diskussionen existerar i 

en materiell verklighet där EU-migranter handgripligen blir attackerade, och dessutom vräkta 

från sina provisoriskt uppbyggda boplatser. Pahnke (2015, 2 april) skriver i Feministiskt 

Perspektiv att hatbrotten riktade mot EU-migranter har ökat, och Poohl (2015, 3 maj) skriver i 

Expo Idag att den negativa uppmärksamheten som riktas mot EU-migranterna riskerar att tas 

som intäkt för människor att attackera dem – ord kan leda till handlingar.  

Swärd (2014:24) skriver i Socionomens forskningssupplement att tiggarna de senaste åren har 

fått stor uppmärksamhet och väckt olika frågor om bland annat vilken bild av tiggaren vi får, 

om och för vem tiggaren är ett problem och vad orsaken bakom detta problem är? Är orsaken 

EU:s fria rörlighet eller diskriminering och bristande rättigheter i migranternas hemländer? Är 

det främst ett fattigdomsproblem eller är det i första hand ett ordningsproblem för den svenska 

staten? Med EU-medborgarskapet medföljer rätten till fri rörlighet, dock saknar dessa tiggare 

svenskt medborgarskap och därför är det idag inte självklart om och hur det svenska samhället 

bör hjälpa dem. 

Gruppen EU-migranter som tigger är relativt liten, enligt en enkätundersökning från SVT 

riktad till Sveriges kommuner fanns det uppskattningsvis mellan 3400 och 4100 tiggande EU-

migranter i Sverige våren 2015 (Olsson & Axelsdotter Olsson, 2015 den 29 april). Swärd 

(2014:31) jämförde hösten 2014 antalet EU-migranter med gruppen papperslösa som enligt 

honom är betydligt fler, men ändå inte uppmärksammas i samma utsträckning eftersom de 

inte syns på samma sätt som människor som tigger på gatan.  

Zizek (2009:35) framhåller att det moderna samhällets bild av att det råder öppenhet och 

tolerans mot Den Andre motsägs av att det råder en besatt rädsla för att Den Andre ska 
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inkräkta i den privata sfären. I en rapport om exkluderande design drar Edin (2014:55) 

slutsatsen att det pågår en rensning av våra städer där de som är otillräckliga, det vill säga 

fattiga och utsatta, inte längre är önskvärda. Nilsson (2015, 18 maj) skriver på Dagens 

industris ledarsida att ett förbud mot tiggeri vore bra, inte för att det skulle hjälpa de fattiga i 

Rumänien, men vi skulle i alla fall slippa tiggeriet i Sverige vilket är gott nog.  

Tiggeridebatten pågår i en större samhällelig kontext där nationalism och främlingsfientliga 

partier har fått ökat väljarstöd både i Sverige och runt om i Europa. Sajten Det slutna Europa 

(u.å.) skriver att ”Högerpopulistiska och högerextrema partier har etablerat sig i Europa som 

en politisk kraft att räkna med.”. Hansson (2014, 15 september) menar att Sverige nu är “ett 

land som alla andra” eftersom vi numera, precis som i många andra europeiska länder, har ett 

främlingsfientligt parti med ett tvåsiffrigt väljarstöd. Hansson (2014, 15 september) nämner 

även att politiker som är under påtryckning av främlingsfientliga partier också brukar bli 

hårdare i sin inställning till invandring.  

Selling (2013) skriver i en studie om svensk antiziganism att ”antiziganismen endast kan 

brytas ner genom en dekonstruktion av de diskurselement den vilar på” (2013:187f). Enligt 

Selling (2013:188) finns det en enighet bland journalister och beslutsfattare att det behövs en 

uppgörelse med antiziganismen, men att det behövs ytterligare forskning för att undersöka om 

antiziganismen finns kvar. Antiziganism handlar om majoritetssamhällets fördomar gentemot 

romerna och inte om romernas egenskaper, därför utgår termen från den nedsättande 

benämningen ”zigenare” (Forum för levande historia, u. å.). Vi ska genomföra en kritisk 

diskursanalys av artiklar och texter för att undersöka hur de romska EU-migranterna som 

tigger framställs i svensk massmedia. Massmedia är en avspegling av dagens svenska 

samhälle och genom en analys av rådande diskurser kan vi också undersöka om debatten 

innehåller spår av den historiska antiziganismen. Vår ansats är inte att undersöka själva 

tiggeriet eller skälen till att människor reser hit för att tigga, utan istället att undersöka hur 

EU-migranter som tigger skildras i media.  

1.2 Uppsatsens anknytning till socialt arbete 

”Socialt arbete är en praktikbaserad profession och en akademisk disciplin som verkar för 

social förändring och utveckling, social sammanhållning, skydd och stöd för utsatta, 

empowerment och frigörelse av människors resurser.” (Akademikerförbundet SSR, 2014). 
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Citatet ovan är en del av den globala definitionen av professionen socialt arbete. Kritisk 

samhällsforskning tar sin början i frågor om hur existerande samhällen förser människor med 

möjligheten att leva rika och meningsfulla liv, och hur samhällen förvägrar människor dessa 

möjligheter? Språk och text bör ha en framträdande roll inom kritisk samhällsforskning 

eftersom den språkliga aspekten har blivit viktigare än den tidigare har varit – det går inte att 

förstå sociala förändringar utan att beakta språket (Fairclough, 2003:202f). Vår uppsats 

kommer att ha en kritisk utgångspunkt. Syftet med kritisk diskursanalys är att resultatet ska 

kunna användas för att åstadkomma social förändring och metoden uppfattar inte sig själv 

som politiskt neutral (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:70). 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att undersöka aktuella diskurser om EU-migranter i media och hur romska EU-

migranter som tigger konstrueras i tidningsartiklar.   

• Hur representeras EU-migranterna i artiklarna? Finns det ett Vi och Dem-perspektiv? 

• Vilka grundläggande antaganden finns i beskrivningarna av EU-migranter? 

• Går det att utläsa olika diskurser i artiklarna? 
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2. Forskningsöversikt 

2.1 Sökprocessen 

Vi har sökt efter forskningsartiklar i databaserna EDS och ProQuest och har avgränsat 

sökningarna till material som är peer-reviewed. Vi har använt oss av sökorden: anti-roma, 

roma, beggar, beggary, poverty, EU, EU citizen, EU citizenship, migration, poverty, Sweden. 

De artiklar vi presenterar i stycket om Sverigedemokraterna hittade vi i EDS med sökordet 

Sverigedemokraterna. Via de artiklar vi har hittat med hjälp av sökorden har vi funnit 

ytterligare artiklar på området vilka inte nödvändigtvis är peer-reviewed. Vår handledare har 

gett oss förslag på böcker som är relevanta för vår studie. 

Vi har även sökt efter svenskt material i Diva och Google Scholar med sökorden: 

antiziganism, EU-migranter, tiggeri, tiggare, men vi hittade inte mycket svensk forskning på 

området som var relevant för vår studie. Den svenska forskning vi har använt oss av är två 

uppsatser på masternivå, en studie om svensk antiziganism i bokform samt en artikel från 

tidningen Socionomens forskningssupplement.  

2.2 Diskriminering av romer 

Vi kommer här att presentera ett antal artiklar och studier som alla tangerar ämnet 

diskriminering av romer inom EU. I artiklarna diskuteras olika aspekter av situationen för 

EU:s romska medborgare, exempelvis övergripande EU-strategier för inkludering av romer, 

rätten till fri rörlighet samt medlemsstater som särbehandlat romer negativt. 

2.2.1 EU:s politik för unionens romska medborgare 

I en artikel från 2011 diskuterar McGarry hur EU förhåller sig till unionens romska 

medborgare och dess övergripande strategier för samhällelig inkludering av gruppen romer. 

Han argumenterar utifrån tidigare vetenskapliga publikationer (både egna och andras), 

tidningsartiklar samt en mängd EU-publikationer som behandlar EU:s romska medborgare. 

EU har främst fokuserat på att hantera sociala problem inom gruppen romer (exempelvis 

fattigdom och arbetslöshet), snarare än att uppmärksamma den strukturella diskrimineringen 
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av romer som lett till utanförskap och fattigdom. McGarry (2011) menar att EU:s åtgärder för 

att öka utbildningsnivån och sysselsättningen inom den romska gruppen måste kompletteras 

med strategier för att hantera majoritetssamhällets negativa attityder och fördomar mot romer. 

Även romska intresseorganisationer har framhållit att problemet med EU:s politik är att man 

bortser från det faktum att den största anledningen till att romer exkluderas från 

arbetsmarknaden beror på diskriminering av dem som grupp. Istället borde särbehandlingen 

av romer samt gruppens ställning som etnisk minoritet uppmärksammas och den romska 

kulturen erkännas som en minoritetskultur i positiv bemärkelse (McGarry, 2011). 

EU har valt att stödja 27 olika nationella strategier för att se över romers rättigheter istället för 

att skapa ett EU-övergripande dokument. Romska intresseorganisationer önskar snarare ett 

EU-övergripande policydokument som alla länder får rätta sig efter och där 

diskrimineringsfrågan är central. Dock framhåller McGarry (2011) att ett av flera problem 

med ett styrdokument utformat på det sättet är risken att en del länder skulle ta ett ännu 

mindre ansvar för den inhemska romska befolkningen och att romer skulle bli ett EU-problem 

istället för ett nationellt problem (McGarry, 2011). 

2.2.2 Den fria rörligheten och inskränkningar av romers rättigheter 

Gehring (2013) undersöker vad hon kallar för EU:s bristfälliga verkställande av rätten till fri 

rörlighet, bristfällig eftersom tillämpningen i praktiken hindrats av medlemsstater som velat 

begränsa migrationen till önskvärda individer. Gehring argumenterar främst utifrån artiklar i 

vetenskapliga tidskrifter, massmediala publikationer samt publikationer och dokument från 

olika EU-organ. Som exempel diskuteras Frankrikes tvångsutvisning av romer 2010 och hur 

Europeiska kommissionen förhöll sig till Frankrikes agerande, och i artikeln lyfts frågan 

huruvida den fria rörligheten verkligen existerar för alla EU-medborgare (Gehring, 2013:7f). 

Även Mäkinen (2013) diskuterar rätten till fri rörlighet när hon ur ett rättighetsperspektiv 

undersöker det idag aktuella problemet med romska migranter som tigger inom EU:s 

territorium. Hon bygger sin artikel på en stor mängd litteratur som till exempel vetenskapliga 

artiklar, EU-publikationer, böcker samt massmediala texter. 

EU har inte har någon gemensam strategi för hur den omfattande migrationen av romer som 

tigger i praktiken ska behandlas. Värdländerna har istället utarbetat egna strategier för 

hantering av det så kallade ”tiggeriproblemet”. Vanliga tillvägagångssätt har varit 

kriminalisering av tiggeriet, förstörande av boplatser och utvisning av individer som tigger 
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(Mäkinen, 2013). En vanlig motivering för värdländernas åtgärder, vid exempelvis Frankrikes 

utvisning av romer 2010, har varit hänsyn till den allmänna ordningen och säkerheten. Dock 

har få av de påtalade åtgärderna varit kompatibla med EU-medborgares grundläggande 

rättigheter till fri rörlighet (Mäkinen, 2013). EU-kommissionen tillrättavisade och kritiserade 

Frankrikes agerande, men detta till trots har tvångsavvisningar av romer fortsatt i unionens 

medlemsländer (Gehring, 2013:8ff). 

Gehring skriver att EU-kommissionen har misslyckats med att fullt ut implementera den fria 

rörligheten eftersom det praktiska genomförandet stött på betydande hinder. Generellt har 

många medlemsländer inte heller engagerat sig tillräckligt för att förbättra romernas situation 

(Gehring, 2013:26f) och medlemsstater som har deporterat romer har endast mötts av 

minimala sanktioner från EU (Gehring, 2013:7). Det faktum att Frankrike undkom tvingande 

sanktioner från EU bådar enligt Gehring (2013:28) inte gott för framtida EU-medborgare vars 

grundläggande rättigheter har inskränkts av starka medlemsstater. 

Även Martinez Guillem (2011) diskuterar hur EU förhållit sig till särbehandling av romer 

inom unionen när hon analyserar efterspelet till när Italien 2008 registrerade invånare i 

romska läger genom att ta deras fingeravtryck (Martinez Guillem, 2011:24f). Genom en 

diskursanalys undersöker Martinez Guillem (2011) förhållandet mellan diskursiva 

konstruktioner av minoriteter och diskriminerande politik i EU:s medlemsstater och EU som 

helhet. Eftersom Italien kunde visa på att inga data om ras eller etnicitet samlats in var EU-

kommissionen tvungen att godkänna Italiens förfarande (2011:35). EU misslyckades med att 

fördöma den diskriminerande handlingen att registrera de romska lägerinvånarna (Martinez 

Guillem, 2011:37). 

Martinez Guillem (2011) poängterar att lagar mot diskriminering kommer att misslyckas så 

länge diskrimineringslagarna enbart handlar om diskriminering grundat på uttalade 

raskategorier. Ett neutralt förhållningssätt till rasskillnader motverkar inte diskriminering om 

man inte samtidigt tar hänsyn till hur rasskillnader behandlas i vardagen och vad 

konsekvenserna blir (Martinez Guillem, 2011:38). I sin analys av svensk antiziganisms 

historia har Selling (2013:176) undersökt efterspelet till att polisen i Stockholm avvisat 

rumänska tiggande romer med den enda motiveringen att de tiggt. Han presenterar sin analys i 

en bok som är resultatet av forskning inom romska studier. Sveriges migrationsminister 

Tobias Billström stödde principiellt polisens agerande utan att kommentera det enskilda fallet. 

Efter att händelsen uppmärksammats i massmedia inledde justitieombudsmannen (JO) en 
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granskning. JO underkände Stockholmspolisens motivering till avvisningen och konstaterade 

att den stred mot andemeningen i den svenska utlänningslagen och dessutom mot EU:s fria 

rörlighet. Lagtolkningen som Stockholmspolisen gjorde när de avvisade romerna refererade 

till äldre antiziganistisk lagstiftning. Trots att Stockholmspolisen gjorde en tolkning baserad 

på gammal antiziganistisk lagstiftning och trots att alla avvisade var romer fann inte JO att 

avvisningen grundades på att de avvisade var romer och att de hade särbehandlats negativt på 

grund av sin etnicitet (Selling, 2013:178f). Sammanfattningsvis har romers fria rörlighet 

förhindrats och eftersom åtgärderna har fokuserat på en särskild etnisk minoritet kan 

behandlingen likställas med etnisk diskriminering (Mäkinen, 2013:208ff). När medlemsstater 

tillåts inskränka grundläggande rättigheter för vissa europeiska medborgare på grund av deras 

etniska tillhörighet, måste det påstådda jämlika europeiska medborgarskapet ifrågasättas 

(Gehring, 2013). Gehring konstaterar att rätten till fri rörlighet endast existerar för vissa 

(2013:27f). 

2.3 Rumänska romer 

Eftersom det i den svenska debatten om romska EU-migranter framhålls att majoriteten är av 

rumänskt ursprung presenteras här forskning kring situationen för romer i just Rumänien. 

2.3.1 Situationen i Rumänien 

Som del av ett större forskningsprojekt diskuterar Vincze (2013) populistiska diskurser i 

Rumänien och vad författaren kallar för kriget mot fattiga, ofta romer. Genom en 

diskursanalys av lokalpolitikers öppet uttalade motiv bakom tre fall av tvångsvräkningar av 

romer, tydliggör han hur diskriminering av gruppen romer rättfärdigas. Med populism menar 

Vincze (2013:2) offentligt uttryckta övertygelser och handlingar av makthavare som säger sig 

vilja försvara ”folket” (här de civiliserade/äkta rumänerna) mot farliga Andra (här fattiga 

romer), som antas hota den första gruppen. I de aktuella fallen har lokalpolitiker framställt sig 

själva som försvarare av folket som endast gör vad som måste göras för att säkra trivsel och 

trevnad i närsamhället. Vincze framhåller hur gruppen romer bland annat avhumaniseras 

(exempelvis likställs med djur) och framställs som annorlunda och avvikande. Romernas 

leverne och beteende framhålls som störande och en fara för den allmänna ordningen, vilket 

rättfärdigar diskriminerande handlingar såsom vräkningar och tvångsförflyttningar (Vincze, 

2013:2-5).   
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De vräkta individerna förflyttades exempelvis till deponi- eller avfallsområden och andra 

undermåliga boplatser där de isoleras från övriga samhället. Fattiga romer utmålas som en 

andra klassens medborgare och ställs mot den riktiga befolkningen som gör rätt för sig. Det är 

den senare gruppen som förtjänar hjälp och service från lokalpolitikerna och det rumänska 

samhället (Vincze, 2013). Att också många av romerna från Östeuropa, däribland Rumänien, 

saknar personliga dokument som krävs för att få tillgång till samhällelig service försvårar 

deras situation. Anledningarna kan till exempel vara att personen saknar födelsebevis 

eftersom föräldrarna inte har haft råd med mödravård och därför flytt från sjukhuset efter 

avklarad födsel (Cahn, 2012:308f). 

Cretan och Turnock (2008:274) som är verksamma inom det geografiska forskningsfältet 

hävdar dock att romernas marginalisering i Rumänien till viss del bygger på självexkludering. 

De har gjort en studie där de diskuterar vad som gjorts för att integrera de rumänska romerna i 

det rumänska samhället och vad det har fått för resultat. Som underlag för studien har de 

bland annat använt sig av data från officiella publikationer som till exempel 

myndighetsdokument (Cretan & Turnock, 2008:275). Cretan och Turnock (2008:296) hävdar 

att romer kontinuerligt överger sin gamla tillhörighet och ansluter sig till majoritetssamhället 

vilket innebär att den synliga romska gruppen förblir missgynnad. Gruppens heterogenitet, 

vilken manifesteras i olikheter i synen på icke-romer samt sociala och ekonomiska skillnader 

inom gruppen, visar enligt dem på att det pågår en fortlöpande integrationsprocess. 

2.4 Konstruktion, representation och identitet 

Den icke-romska majoritetskulturen har historiskt och i nutid konstruerat negativa bilder av 

romer, exempelvis som en tvivelaktig främling. Nedan redovisar vi forskning som diskuterar 

olika konstruktioner och representationer av romer, och konsekvenser av dessa 

framställningar – forskning som bland annat framhåller att problemet med romernas 

exkludering ligger i antiziganistiska föreställningar om romerna, och inte hos romerna själva.  

2.4.1 Föreställningar om romerna  

McGarry (2014) undersöker i en artikel representationer av romer i Europa. Artikelns syfte är 

att undersöka huruvida representationerna är till hinder eller till hjälp för samhällelig 

inkludering av den romska gruppen. I media är det vanligt med skildringar av emigrerade 

romska tiggare och spekulationer om romsk kriminalitet. Den romska gruppen är mer synlig 
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än den har varit tidigare, men när den nu uppmärksammas är det främst som ett problem för 

majoritetssamhället. Majoritetssamhället konstruerar olika representationer av romerna – till 

exempel som tiggare, offer, kriminella och fattiga. Att det romska samhället utmålats som ett 

problem har lett till marginalisering, förföljelse och folkmord. Det spelar egentligen ingen roll 

om de negativa representationer är sanna, det som spelar roll är istället huruvida de existerar i 

en samhällelig diskurs och reproduceras vidare (McGarry, 2014:761f). 

Ansträngningar att inkludera romerna i Europa har hindrats av att de har konstruerats, 

definierats och blivit tolkade på ett flertal sätt genom historien. Det är icke-romer som har 

konstruerat och burit på de dominerande uppfattningarna om romerna som farliga och 

tvivelaktiga. Dessa uppfattningar skapar en stigmatiserad romsk identitet, trots att det handlar 

om en väldigt heterogen grupp, och leder till samhällelig och politisk exkludering (McGarry, 

2014:770). 

Att det inte går att tala om romer som en homogen grupp visas i Romans (2014:796f) studie 

från Finland. Med anledning av den ökade närvaron av tiggande östeuropeiska romer i 

Helsingfors och den uppmärksamhet det har lett till, intervjuades finska romer angående deras 

uppfattning om situationen. Resultatet visade att europeiska romer inte har mycket 

gemensamt. Respondenterna i studien hänförde sin historia, kultur och sitt språk till sin 

identitet som finska romer, snarare än en internationell romsk identitet (Roman, 2014:805f). 

Att romerna inte är en grupp med gemensamma intressen förtydligas ytterligare av McGarry 

(2014:770). Det finns inga objektiva kriterier för att kunna bestämma vem som är rom. 

Romerna delar inte språk eller religion och gruppen är utspridd geografiskt och besitter olika 

erfarenheter och status. McGarry (2014:771) drar slutsatsen att en politik som bygger på 

inkludering av romerna på en europeisk nivå är lönlös. För att inkludera romerna krävs 

ansatser på lokal och nationell nivå. En annan slutsats i McGarrys (2014:770) studie är att en 

politik i syfte att inkludera, som inte fokuserar på stigmatiseringen, kommer att misslyckas. 

Ett inkluderande arbete som utgår från att romer behöver särskilda insatser kommer att befästa 

uppfattningar om romer som avvikande. Cretan och Turnock (2008:286) skriver att 

internationell hjälp specifikt riktad till romska grupper i Rumänien till och med har lett till 

fientlighet från andra etniska grupper som inte tycker att romerna har gjort tillräckligt för att 

hjälpa sig själva. 

Selling (2013:17) har i sin studie av svensk antiziganism analyserat konstruktionen av 

”zigenaren” genom att urskilja centrala diskurselement i svenska facklitterära framställningar. 
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Selling visar på att det finns en historisk kontinuitet i antiziganismen som diskurs, vilket visar 

sig i en exkludering byggd på sociala och etniska kriterier. Zigenaren framställs som en 

främling som sviker gästfriheten genom asocialt beteende och sin vägran att anpassa sig - det 

gör att ”zigenaren” drar på sig fientlighet och därför måste tvångsassimileras (Selling, 

2013:43). Uppfattningen att romerna konstrueras som främlingar framförs också av 

sociologerna Bhopal och Myers (2008). De har gjort en fallstudie där de jämfört de brittiska 

tidningarna The Sun och The Independents utgåvor från den 21 mars 2005. The Sun beskrivs 

som rasistiskt/nationalistiskt positionerad och The Independent som liberalt positionerad 

(Bhopal & Myers, 2008:164). Syftet med studien var att undersöka hur gruppen Gypsies 

framställdes. Gypsies är en engelsk benämning på gruppen romer och vi kommer nedan att 

använda oss av benämningen romer. Båda tidningarna konstruerar romerna som De Andra. 

Romen görs till en främling i majoritetskulturen, vilket är ett vidmakthållande av den 

föreställning om romerna som funnits ända sedan de anlände till Storbritannien. Båda 

tidningarna behöver konstruktionen av romen som en främling för att tillgodose ett behov av 

”annanhet”, The Sun framställer romen som en landstrykare och The Independent som Den 

Exotiska Andra. Både The Sun och The Independent producerar gränser inom vilka nationen 

konstitueras och föreställningar om Främlingen behövs för att markera nationens gränser 

(Bhopal & Myers, 2008:172f). En undersökning av Fox, Moroşanu och Szilassy (2012:9) 

visar att de traditionella antiziganistiska narrativen om Gypsies i Storbritannien fungerar som 

en referenspunkt för att beskriva östeuropeiska migranter. Syftet med studien var att med en 

frame-analys förklara hur östeuropeiska migranter i Storbritannien rasifieras i 

tabloidtidningar. Artikelförfattarna har undersökt artiklar i tabloidtidningar i samband med att 

stora grupper av migranter från Ungern och Rumänien kommit till Storbritannien de år 

respektive land blev EU-medlemmar. När Fox, Moroşanu och Szilassy (2012) använde en 

”roma-frame” på skildringarna i media så visade sig en tydlig rasifiering. Oavsett om de 

östeuropeiska migranterna identifierade sig som romer eller inte så tillskrevs migranterna 

redan existerande urbana myter om inhemska romer (Fox et al, 2012:9f).  

3.5 Den svenska synen på tiggeriet 

Swärd (2014:31) skriver i en reflektion om tiggeridiskussionen att dagens tiggeri ses som 

något nytt och kopplas till EU-migranter. Det framkommer i en masteruppsats, som bygger på 

intervjuer om människors inställning till tiggeriet, att den övergripande uppfattningen är att 
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tiggaren är av romsk etnicitet (Hansson, 2014:51). En liknande förklaring presenteras även i 

en annan masteruppsats, där syftet är att undersöka hur tiggeri konstrueras som ett socialt 

problem. I uppsatsen har författaren intervjuat människor med inflytande, så kallade 

anspråksformulerare. Där framgår att de tiggare som är en del i konstruktionen av tiggeriet 

som ett socialt problem är EU-migranter med gemensam etnisk och kulturell bakgrund. De 

beskrivs bland annat som ”zigenare” av anspråksformulerarna (Bengtsson, 2012:49). 

Tiggeri förekommer i likhet med många andra sociala problem även längre tillbaka i 

historien, men när tiggeriet nu är mera utbrett uppfattas det som en ny företeelse och blir 

därför mer hotfullt. När ett problem är mer synligt uppfattar vi det även som mer allvarligt – 

Swärd (2014:31) jämför tiggarna med papperslösa som är betydligt fler och också lever under 

svåra förhållanden men inte uppmärksammas i samma utsträckning. Det finns enligt Swärd 

(2014:30f) en osäkerhet och otydlighet kring ansvarsfrågan för EU-migranterna, vilket öppnat 

upp för olika åsikter och bedömningar vad gäller misstankar om människohandel, huruvida 

tiggeriet är organiserat, eller om tiggarna alls behöver tigga för sin överlevnad. I Hanssons 

(2014:59) uppsats om människors inställning till tiggeri framkommer det att vissa av de 

tillfrågade inte tror att tiggarna verkligen är i behov av att lämna sina hemländer för att 

komma till Sverige och tigga. Det finns en osäkerhet kring tiggarnas motiv till sin verksamhet 

som leder till att rasistiska föreställningar används för att förklara tiggeriet som organiserat av 

kriminella aktörer (Hansson, 2014:67). 

2.6 Sverigedemokraternas inverkan på det politiska klimatet  

Forskning om populistiska högerpartiers inverkan på den övriga politiken är inte entydig. 

Green-Pedersen och Odmalm (2008:378) hävdar i en studie som analyserar högerpartiernas 

attityder gällande invandring och integration, att Sverige har förändrats från en tidigare 

konsensus bland partierna vad gäller invandringsfrågan, till en tydligare uppdelning mellan 

vänster- och högerpartierna. Uppdelningen handlar dock mest om huruvida välfärdsstaten 

eller marknaden är bäst lämpad att bryta segregationen. Hellström och Hervik (2013:463) 

visar på ett förändrat språkbruk om Sverigedemokraterna i media mellan 2004 och 2009. 

Deras studie bygger på en jämförande frame-analys av större tidningar i Sverige och Danmark 

där de hämtat sin empiri från specifika perioder åren 2004 respektive 2009 (Hellström & 

Hervik, 2013:454ff). År 2004 var de flesta röster i media överens om att det inte gick att 

bemöta Sverigedemokraterna, men år 2009 betraktades de i högre grad som ett parti värt att 



12 
 

bemöta i politisk debatt. Sverigedemokraterna hade gått från att vara ”monster” till att bli en 

politisk motståndare till övriga partier (Hellström & Hervik, 2013:463). 

Jensen och Thomsen (2011:833) skriver att så länge de nya och gamla högerpartierna 

använder invandringspolitiken som en arena för att konkurrera med vänsterpartierna så 

kommer invandringen att vara en stor fråga. De hävdar vidare att om Moderaterna skulle göra 

gemensam sak med Sverigedemokraterna i invandringsfrågor är det troligt att invandringen 

skulle bli alltmer ifrågasatt i Sverige. Jensen och Thomsens (2013:821) bygger sin studie på 

longitudinella analyser och tvärsnittsanalyser från data som beskriver perioden 1990-2008. 

Bolin, Lidén och Nyhlén (2014:337) hävdar istället att Sverigedemokraterna på kommunal 

nivå visserligen har en möjlighet att påverka i sin vågmästarroll, men att detta är oberoende av 

hur stora de är. Detta emotsäger enligt dem tidigare teser om att radikala högerpopulistiska 

partier kontaminerar övriga partier. Studien är kvantitativ och bygger på data från svenska 

myndigheter och andra etablerade datakällor i den kommunala sektorn (Bolin et al., 

2014:332).  

2.7 Sammanfattning 

Vi har presenterat studier från olika forskningsfält som visar att romer diskrimineras i Europa. 

Diskrimineringen tar sig olika uttryck och finns både i romernas hemländer och i de länder dit 

de emigrerar. Forskningen visar att diskriminering grundad i antiziganistiska föreställningar 

inte uppmärksammas i tillräckligt hög grad av de organ som har haft till uppgift att utreda 

situationer där romer diskriminerats av myndigheter. I sitt arbete för samhällelig inkludering 

av romer förbiser EU diskrimineringsaspekten och fokuserar istället på sociala problem inom 

gruppen romer. Samtidigt visar forskningen på att arbetet mot diskriminering måste fokusera 

på antiziganismen snarare än på problem inom de romska grupperna. EU har misslyckats med 

att tillförsäkra att romernas grundläggande rättigheter garanteras inom medlemsstaterna.   

På en europeisk nivå går det inte att tala om romer som en grupp eftersom det är en heterogen 

grupp med stora skillnader inom gruppen. Romerna består av olika grupper med olika språk, 

intressen och mål och identifierar sig inte nödvändigtvis med varandra som tillhörande samma 

grupp. Forskningen vi har tagit del av behandlar främst romer från Rumänien, men vi har 

även tagit med forskning som studerar föreställningar om svenska och brittiska romer. Det 

framgår att antiziganismen ändå överskrider gränserna mellan de olika grupperna eftersom 
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den drabbar romer på liknande sätt oavsett land och kontext. De antiziganistiska 

föreställningarna tillskrivs även migranter som inte identifierar sig som romer. Det idag 

synliga och omdebatterade tiggeriet på svenska gator härleds till denna grupp.  

Den forskning vi presenterar om Sverigedemokraternas (SD) inverkan på det politiska 

klimatet i Sverige är tvetydig. Forskning visar dock att SD:s status förändrats i massmediala 

framställningar och att partiet numera kommit att betraktas som en riktig politisk motståndare, 

samt att SD i sin roll som vågmästare har möjlighet att påverka den politik som förs.   

Vi vill med den här studien undersöka hur den aktuella gruppen konstrueras i en svensk 

kontext. Syftet är att vi ska bidra med kunskap där vi istället för att rikta in oss på romerna 

fokuserar på utsagor om de romska EU-migranterna, och i synnerhet antiziganistiska sådana, 

något som Selling (2013) efterfrågar. Den kritiska diskursanalysen förespråkar social 

förändring mot mer jämlika maktförhållanden i samhället. Genom att analysera rådande 

diskurser gör vi en ansats till att synliggöra potentiellt negativa framställningar, vilket kan 

vara början till en förändring. Genom historien och även idag har negativa konstruktioner av 

gruppen romer producerats av individer med icke-romskt ursprung. Även de forskare som står 

bakom de studier och artiklar vi har presenterat är oss veterligen icke-romer och bidrar till det 

historiska utifrånperspektivet vid framställningen av romer. Majoriteten av den forskning som 

vi har presenterat fokuserar på diskriminering och fördomar. Slutsatserna är samstämmiga 

vilket styrker forskningsresultatens trovärdighet. Den enda studien som tyder på att romernas 

exkludering till viss del kan vara självvald är Cretan och Turnock (2008), men samtidigt 

handlar deras forskning om Rumänien och inte på en europeisk nivå. Dessutom emotsäger 

inte deras resultat att det förekommer diskriminering av romer i Rumänien.  
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3. Teori och metod 

3.1 Orientalism 

Edward Saids (1993) teori om orientalismen, som handlar om hur Västerlandet förhåller sig 

till vad det definierat som Orienten, är passande i analysen av hur romska östeuropeiska EU-

migranter skildras i svensk media. Forskningen vi har presenterat visar på att romer då och nu 

konstrueras som De Andra. Inhemska antiziganistiska uppfattningar har kunnat tjäna som 

förklaringsmodell när majoritetssammhället identifierat nyanlända migranter som romer 

(Bhopal & Myers, 2008; Fox et al, 2012; McGarry, 2014). Antiziganismen är en del av 

Sveriges historiska arv (Selling, 2013:15). I de antiziganistiska föreställningarna målas 

”zigenaren” upp som en främling, någon som vägrar anpassa sig och därför måste 

tvångsassimileras (Selling, 2013:43). Selling visar på att Sveriges migrationsminister, genom 

sitt försvar av Stockholmspolisens avvisning av romer 2010, uppvisade historiskt förankrade 

essentialistiska och exkluderande föreställningar om romer (2013:188). Det går att dra 

paralleller mellan Saids (1993) teori om orientalismen där Orienten är det avvikande, och den 

historiska uppfattningen om ”zigenaren” som den avvikande. Orienten har genom 

Västerlandets historia varit Det Annorlunda. Orienten har dessutom varit bidragande till att 

definiera Västerlandet genom att fungera som dess motbild (Said, 1993:64). Said (1993:66) 

hävdar att man måste undersöka orientalismen som en diskurs i Foucaults mening, för att 

förstå hur Västerlandet styr och producerar Orienten (Foucaults diskursbegrepp beskrivs i 

stycke 5.1). Enligt Said (1993) placerar sig den som skriver om Orienten i en relation till 

Orienten vilket i texten kommer att ange motiv, teman och strukturer. Detta samverkar i 

skribentens medvetet utarbetade sätt att lägga fram Orienten för sin publik, och att företräda 

den och tala för den. Den som skriver gör det utifrån vad som tidigare skrivits, texten ansluter 

till andra texter och till sin publik (Said, 1993:88).  

Enligt Said (1993) är en förutsättning för orientalismen dess avstånd till och utanförskap från 

vad som ska behandlas. Istället för att avbilda Orienten som den är, skrivs det 

ställföreträdande framställningar. Uppfattningen är att Orienten inte kan företräda sig själv 

utan måste representeras av någon som står utanför Orienten. Den som skriver om Orienten 

gör det endast för att använda den som utgångspunkt för det hen vill säga (Said, 1993:88). 

Romerna har genom historien inte tillåtits representera sig själva vilket bidragit till deras 
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exkludering. Uppfattningar om romer som farliga och tvivelaktiga har upprätthållits av icke-

romer. Trots att gruppen romer är väldigt heterogen och egentligen inte går att beskriva som 

en grupp så har icke-romer, genom att inte tillåta gruppen att tala för sig själv, konstruerat en 

romsk identitet (McGarry, 2014).  

Said (1993) skriver att fältet orientalism är ett sätt för Väst att dominera Orienten. Den 

europeiska kulturen har vuxit sig starkare genom att använda Orienten som dess motbild 

(Said, 1993:66). Även inom Europas gränser används föreställningar av romer för att 

konstituera nationen genom att dra en gräns mellan majoritetskulturen och De Andra. Romer 

kan i dessa bilder fungera både som den farliga Andra och den exotiska Andra men är 

konsekvent en främling (Bhopal & Myers, 2008). 

Vi kommer att göra en kritisk diskursanalys för att undersöka de texter som beskriver gruppen 

EU-migranter av romskt ursprung. Kritisk diskursanalys är dels inriktad på diskursiva 

praktiker som konstruerar sociala subjekt, världsbilder och sociala relationer, dels på vilken 

roll som dessa konstruktioner har för att bidra till att upprätthålla bestämda gruppers intressen 

(Winter Jørgensen & Phillips, 2000:69). Det är inte säkert att alla EU-migranter är av romskt 

ursprung. De uppfattas dock som romer (Bengtsson, 2014:49; Hansson, 2014:51). Said 

(1993:89) skriver att analysen inte ska handla om att utforska vad som är korrekta 

återbildningar av verkligheten och vad som inte är det. Eftersom vårt syfte är att undersöka 

framställningar av romska EU-migranter spelar det mindre roll om EU-migranterna är av 

romskt ursprung eller inte. Att det spelar mindre roll visas av hur inhemska antiziganistiska 

uppfattningar om romer använts som modell för att förklara och förstå vissa migranter, 

oavsett huruvida migranterna själva identifierat sig som romer (Fox et al, 2012).  

Said (1993:445) definierar fyra dogmer som sammanfattande för det orientalistiska fältet:  

• Det finns en skillnad mellan Västerlandet och Orienten där Väst står för det utvecklade 

och rationella och Orienten det avvikande och outvecklade. 

• Abstraktioner om Orienten är att föredra framför belägg tagna direkt från verkligheten. 

• Orienten saknar i sin enhetlighet och evighet förmåga att definiera sig självt. 

• I grunden är Orienten någonting som behöver fruktas eller kontrolleras. 

Said (1993:66) påpekar det nödvändiga i att undersöka orientalismen som en diskurs. Vi har 

även argumenterat för varför teorin om orientalismen är lämplig för vårt syfte. Eftersom vi 
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ska undersöka hur en etnisk minoritet konstrueras i svenska dagstidningar är den kritiska 

aspekten passande för vårt syfte. Med hjälp av den kritiska diskursanalysen vill vi studera 

majoritetssamhällets framställning av en historiskt utsatt grupp och undersöka om dagens 

diskursiva praktiker reproducerar gårdagens.  

3.2 “Den vite mannens börda” 

”Den vite mannens börda” (The White Man’s Burden) är en dikt av Rudyard Kipling 

publicerad 1899 (History Matters, 2015). Easterly (2006) skriver att begreppet ”den vite 

mannens börda” uppstod ur västvärldens självgoda fantasi om att vi i väst var de utvalda för 

att rädda resten av världen (“The West and the Rest”). Easterly visar att det är en uppfattning 

som går att spåra genom historien hela vägen tillbaka till upplysningstiden. Väst såg resten av 

världen som ett oskrivet blad utan någon egen meningsfull historia eller institutioner av värde, 

där väst kunde implementera sina egna överlägsna ideal (Easterly, 2006:22f). Vid 

Berlinkonferensen 1885 delades Afrika upp mellan de europeiska kolonialmakterna. 

Kolonisationens syfte var bland annat att utbilda de infödda och därigenom leda dem in i 

civilisationen (Easterly, 2006:23). Efter andra världskriget ändrades språkbruket, 

”ociviliserade” blev istället ”underutvecklade” och ordet ”vildingar” byttes ut mot den ”tredje 

världen”, men en tvingande och paternalistisk hållning kvarstod (Easterly, 2006:24). Den vite 

mannens börda är en metafor för idén att vi i väst behöver rädda de underutvecklade andra 

från sig själva, där räddning likställs med att civiliseras och ett övertagande av våra ideal.  

3.3 Kritisk diskursanalys som teori 

Det finns en mängd olika uppfattningar om hur en diskursanalys bör se ut men central är den 

filosofiska utgångspunkten om språkets betydelse i den sociala konstruktionen av världen. 

Med hjälp av språket skildrar vi vår omvärld vilket gör att det är genom språket som den 

fysiska världen tillskrivs betydelse. Alltså skapas vår uppfattning om verkligheten genom 

språket. Vidare tillhandahåller diskursanalysen teoretiska modeller och metodologiska 

riktlinjer för hur vi bör närma oss forskningsområdet samt specifika tekniker för analys av 

språket (Winter Jørgensen & Phillips, 2000).  
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Utmärkande för den kritiska diskursanalysen är tanken att diskursiva praktiker medverkar till 

produktion och reproduktion av ojämlika maktrelationer. Analysformen är kritisk då den 

strävar efter att synliggöra den diskursiva praktikens roll i bevarandet av den sociala världen 

med dess ojämlika maktförhållanden. Winther Jørgensen & Phillips skriver att: ”Syftet är att 

bidra till social förändring i riktning mot mer jämlika maktförhållanden i 

kommunikationsprocesserna och i samhället som helhet.” (2000:69). Begreppet diskurs ges av 

Norman Fairclough betydelsen språkbruk som en form av social praktik (Fairclough, 

1992:63) och det är hans kritiska diskursanalys vi ska använda oss av.  

Fairclough diskuterar delar av Foucaults arbete som han uppfattar som de viktigaste insikterna 

i teoretiserandet av diskursbegreppet, perspektiv värdefulla för hans egen modell (Fairclough, 

1992:39ff).  För det första nämner han Foucaults syn på diskurs som konstitutiv, det vill säga 

att diskurs konstituerar och är en aktiv skapare av vår sociala värld, inklusive skapandet av 

kunksapsobjekten och det sociala subjektet. För det andra betonar Foucault även 

interdiskursivitet, hur diskursiva praktiker inom olika fält och institutioner påverkar och 

definieras av varandra, samt intertextualitet, det vill säga hur texter alltid bygger på, och 

förändrar, andra texter (både nutida och äldre) (Fairclough, 1992:40). Fairclough framhåller 

att grunden för systematiska undersökningar av förhållanden mellan och inom olika diskurser 

och texter tillhandahålls här (1992:47). För det tredje framhåller Fairclough Foucaults teorier 

om maktens diskursiva karaktär, och förhållandet mellan makt och kunskap, som 

betydelsefullt för hans egna diskursanalys (Fairclough, 1992: 50ff). Enligt Foucaults sägs 

makt vara relationell och produktiv, och snarare något som utövas än en resurs som besitts av 

vissa institutioner, grupper och individer i samhället (Lindgren, 2007:360). Makten finns 

implicit inom alla vardagens sociala praktiker, den är ingen negativ kraft som tvingande 

dominerar subjekten som utsätts för den, makten införlivar subjekten och anses vara produktiv 

då den formar och anpassar subjekten efter maktens behov. (Fairclough, 1992:50). En fjärde 

aspekt från Foucault är antagandet om diskurs politiska natur och att maktkamp pågår både 

över och inom diskurser. Slutligen nämner Fairclough antagandet om sociala förändringars 

diskursiva natur, och att förändringar av diskursiva praktiker spelar en viktig roll i sociala 

förändringar (Fairclough, 1992:56). 

Foucault vill teckna den moderna människans uppkomst, och gör detta genom att undersöka 

subjektets historia (Lindgren, 2007:350). Det är för det första genom processer där människan 

skapat sig själv som ett kunskapsobjekt, något att studera, som hon också har konstituerat sig 
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som subjekt. Foucault syftar här på de historiska processer där människan studerats, 

undersökts och blivit en vetenskap (Lindgren, 2007:349). För det andra är det genom så 

kallade åtskiljande praktiker, när subjekt skiljts ut från varandra, samt genom 

självregleringstekniker där människan aktivt, av egen vilja handlat och omvandlat sig själva, 

som subjektet har skapats (Lindgren, 2007:349). 

Den moderna makten är inte påtvingad uppifrån (av ledande klasser), den utvecklades 

underifrån genom olika mikrotekniker, exempelvis undersökningar i skol- och 

medicinsammanhang, som uppstod vid institutioner som skolor, fängelser och sjukhus 

(Fairclough, 1992:50). Mikroteknikerna för maktutövning antyder en ömsesidig relation 

mellan makt och kunskap, maktteknikerna utvecklades utifrån kunskap som exempelvis 

genererades ur samhällsvetenskapliga discipliner, samtidigt är dessa tekniker en del av det 

maktutövande som utspelas i processerna av kunskapsframställning (Fairclough, 1992:50).  

I det moderna samhället är maktens natur knuten till problem med att hantera samhällets 

invånare (Fairclough, 1992:50) och maktens disciplinära tekniker är inriktade mot att 

producera vad Foucault kallar för fogliga kroppar, kroppar som är anpassade efter det 

moderna samhällets behov (Fairclough, 1992:52). Även om den disciplinära tekniken 

utvecklats för hantering av den stora massan, samhällsinvånarna, är det praktiska utövandet av 

individualiserande art då det är en särskiljande teknik som fokuserar på varje enskild individ 

(1992:52). I de disciplinära teknikerna står det utsatta subjektet i rampljuset medan själva 

makten är osynlig. Samtidigt som mikroteknikerna möjliggör för en hantering av individerna 

som objekt, individen blir ett ”fall”, ett beskrivbart och analyserbart kunskapsobjekt som 

används för register- och normskapande, sker också en subjektifiering som följd av att 

individen ständigt är synlig (Fairclough, 1992:). Det vill säga observation och objektifieringen 

skapar också subjektet.  

De makttekniker Foucault lyfter upp, exempelvis undersökningen och bekännelsen, har blivit 

betydande element i det moderna samhällets framträdande diskurstyper. Intervjun, som en 

vidareutveckling av den disciplinära undersökningen, representerar den objektifierande 

tekniken medan rådgivningen, en vidareutveckling av bekännelsen (den religiösa bikten), 

representerar den subjektifierande tekniken. Därav antyder Foucaults maktbegrepp också att 

diskurs och språk har en central betydelse i det moderna samhällets sociala processer 

(Fairclough, 1992).  
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Hos Fairclough benämns produktion och konsumtion (däribland tolkning) av texter som 

diskursiva praktiker vilket i sin tur är en central form av social praktik. Diskurs som social 

praktik medverkar till att skapa, förändra och reproducera vår sociala värld. Samtidigt formas 

diskursen av andra sociala praktiker varför den sägs stå i ett dialektiskt förhållande till dessa 

(Winter Jørgensen & Phillips, 2000).  Den diskursiva praktiken är alltså konstituerande på 

både ett konventionellt sätt, det vill säga bidrar till att reproducera det existerande samhället, 

samt på ett mer kreativt sätt då den även bidrar till förändring av samhället (Fairclough, 

1992:65). Social praktik har olika inriktningar, som ekonomiska, politiska, kulturella och 

ideologiska, och diskurs kan vara inblandade i alla dessa utan att någon av dem kan reduceras 

till att vara endast diskursiva (Fairclough, 1992:66). Diskurs som en form av ideologisk och 

politisk praktik är av framträdande betydelse för Faircloughs kritiska modell eftersom diskurs 

som politisk praktik etablerar, upprätthåller och förändrar maktrelationer i samhället 

(Fairclough, 1992:67). 

Fairclough framhåller att diskurs har tre konstruerande funktioner; diskurs bidrar till att 

konstruera sociala identiteter, sociala relationer och kunskaps- och betydelsesystem. Dessa tre 

aspekter motsvarar tre språkfunktioner; språkets identitetsfunktion, relationella funktion och 

ideationella funktion, som existerar och samverkar i all diskurs. Identitetsfunktionen 

innefattar de sätt som sociala identiteter formas på inom diskurs, den relationella funktionen 

hur sociala relationer mellan diskursdeltagare förhandlas fram och ikläs, och den ideationella 

funktionen hur texter ger betydelse åt världen och dess processer (Fairclough, 1992:64).  

3.4 Kritisk diskursanalys som metod 

Kritisk diskursanalys handlar om att undersöka den dialektiska relationen mellan diskurs och 

andra former av social praktik (Fairclough, 2003:205). För att göra en diskursanalys är det 

nödvändigt att beakta tre separata dimensioner av diskursen. Fairclough demonstrerar 

dimensionerna och dess förhållanden sinsemellan med figur 1.1 (Fairclough, 1992:72f), 

modellen är en analytisk ram för den konkreta diskursanalysen där alla tre dimensioner ska 

ingå (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:74)  
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(Figur 1.1) 

Den sociala praktiken är en dimension och texten är en annan. Dessa två dimensioner 

förhåller sig till varandra via en tredje dimension, den diskursiva praktiken. I den konkreta 

analysen är det dock svårt att separera de tre dimensionerna som oundvikligen kommer att 

överlappa varandra (Fairclough, 1992:231).  

Text  

I textanalysen ligger fokus på textens egenskaper och formella drag som lingvistiskt utformar 

diskursen, exempelvis textens grammatik, vokabulär och hur förhållandet mellan meningar 

och satser ser ut (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:74ff). Viktiga frågor att undersöka är 

vem som kontrollerar interaktionen i texten, vilken funktion specifika formuleringar har samt 

vem som uttrycker dessa formuleringar (Fairclough, 1992:234ff). Vi kan analysera textens 

retoriska form, exempelvis om den har en argumenterande eller berättande struktur, hur 

identiteter konstrueras (etos), och nyckelord ur texten samt vilken mening dessa tillskrivs 

(Fairclough, 1992:234ff). Av intresse är även transitivitet och modalitet. Transitivitet handlar 

om hur subjekt och objekt knyts samman med olika händelser (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:87), om agenten är aktiv eller passiv och hur orsakssamband uttrycks (Fairclough, 
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1992:235ff). Modaliteten är i vilken grad talaren instämmer i ett påstående (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:87).   

Diskursiv praktik 

Den diskursiva praktiken innehåller element som textproduktion, textens distribution och hur 

texten konsumeras. I den konkreta analysen ligger fokus på exempelvis interdiskursivitet och 

intertextualitet, det vill säga att undersöka vilka diskurstyper och vilka tidigare texter som den 

aktuella texten bygger på och hur dessa används, samt att tyda olika genrer och stilar 

(Fairclough, 1992:232ff). En genre är en relativt stabil uppsättning konventioner som 

förknippas med en viss socialt ratificerad verksamhet, exempelvis en anställningsintervju eller 

en vetenskaplig artikel. Utöver en viss verksamhet, eller texttyp, ingår även specifika 

processer för framställning, distribution och konsumtion av text i genrebegreppet (Fairclough, 

1992:126). Stilen bestäms av relationen mellan talarna (stilen kan vara formell, informell, 

intim, etc.), av textens form (skriven eller talad etc.) och av den retoriska formen 

(argumenterande, berättande etc.) (Fairclough, 1992:127).  

Textproduktionen i en nyhetsartikel är sammansatt och kan behöva dekonstrueras i olika 

element. Det gäller att skilja på textens författare och huvudpersonen som återges i texten 

vilket kan vara oklart i en nyhetsartikel. Konsumtionen av texten är beroende av den sociala 

kontext som texten läses inom. Olika texter distribueras också på olika sätt, en vardaglig 

konversation kan till exempel bara betyda något i just det sammanhanget medan andra texter 

har en mer avancerad distribution och mening (Fairclough, 1992:78f). 

Social praktik 

Den diskursiva händelsen (texten) måste analyseras i relation till de sociala förhållanden 

texten uppstått i (den sociala praktiken), och vilka effekter den har på olika nivåer i samhället 

(Fairclough, 1992:56). Fairclough (1992:239) ger ett par riktlinjer för analys av den sociala 

praktiken men poängterar att det är svårt att sammanfatta hur en analys av den här 

dimensionen bör se ut. Fokus är att undersöka den bredare sociala praktik som de inre 

dimensionerna är en del av, varför den diskursiva praktiken ser ut som den gör och vilka 

effekter den diskursiva praktiken har på den sociala praktiken. Här ingår bland annat att 

undersöka diskurs ideologiska och politiska effekter (Fairclough, 1992:327ff).  

I allmänhet finns diskursen närvarande i de sociala praktikerna på tre olika sätt. För det första 

så figurerar den som en social aktivitet inom en specifik praktik, det handlar till exempel om 
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att använda språket på ett bestämt sätt. För det andra så uppträder diskursen i 

representationerna. Sociala aktörer inom en viss praktik producerar representationer av andra 

praktiker men även bilder av sin egen praktik. Olika sociala aktörer producerar 

representationer på olika sätt beroende av vilken praktik de verkar inom. För det tredje så 

finns diskursen i olika sätt att vara och i konstruktionen av olika identiteter (Fairclough, 

2003:206).  

De diskursiva aspekterna av identiteter handlar om stil. Den man är handlar delvis om hur 

man uttrycker sig och stilen är kopplat till identifikation. Att använda sig av nominaliseringen 

”identifikation” snarare än substantivet ”identitet” betonar identifieringsprocessen, alltså hur 

personer identifierar sig själva och hur andra identifierar dem. Identifikationsprocessen 

handlar till viss del om en textmässig process, den bör betraktas som ett dialektiskt skeende 

där diskurser inlemmas i identiteten (Fairclough, 2003:159). Diskursen figurerar alltså i den 

sociala praktiken som handling, representation och identifikation. Handling gäller 

huvudsakligen relationer och på grund av detta också om makten att bestämma handlingar. 

Representation handlar om kunskap och därför också kontroll. Identifikation handlar om 

relationen till sig själv, etik och det moraliska subjektet. Genom att koppla var och en av 

dessa tre meningsaspekter till olika kategorier i samhällsteorier finns möjlighet till en djupare 

förståelse av texten som ska analyseras (Fairclough, 2003:27f). 

Fairclough (2003:191ff) har listat olika områden med tillhörande frågor att använda i 

analysen, områden som tangerar de olika dimensionerna. Vi kommer att fokusera på de 

områden som presenteras nedan.  

• Sociala händelser; vilken social händelse och vilka händelsekedjor är texten en del av, 

är texten en del av en kedja av texter eller ett nät av texter? 

• Skillnader; hur karakteriseras skillnader i texten? Är det en betoning på skillnader, 

konflikter, norm- och maktsträvanden? Finns det en vilja att lösa upp eller överbrygga 

skillnader? 

• Antaganden; vilka existentiella och värdemässiga antaganden görs, finns anledning att 

se dessa antaganden som ideologiska? 

• Representationer av sociala händelser; hur abstrakt eller konkret presenteras 

händelserna? Hur presenteras de sociala aktörerna, passiva/aktiva, 

personliga/opersonliga? Vilka element i den sociala händelsen är inkluderade eller 

exkluderade? 
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• Värderingar; vilka värderingar hyser författaren, och hur avslöjar det sig i vad som är 

önskvärt eller icke önskvärt? Hur realiseras värderingar i texten? 

3.5 Urval 

En förutsättning för att vi ska kunna uttala oss om hur EU-migranter och tiggeri konstrueras i 

samhällsdebatten är att vi har en god överblick av det aktuella fältet. För att bilda oss en 

uppfattning om ämnet valde vi att titta på artiklar från fyra rikstäckande dags- och 

kvällstidningar publicerade i perioden 2015-01-01 till och med 2015-04-30 (Dagens Nyheter, 

Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen). Vi använde oss av tidningarnas egna 

sökfunktioner och valde sökorden tiggeri, tiggare, EU-migrant, romer och Rumänien. Av de 

träffar vi fick valde vi sedan ut de artiklar som var relevanta för oss, det vill säga alla artiklar 

som berörde dagens tiggeri och de EU-migranter som tigger. Det resulterade i 433 artiklar: 

109 stycken från Dagens Nyheter (DN), 97 stycken från Svenska Dagbladet (SvD), 97 

stycken från Aftonbladet och 130 stycken från Expressen. Vi läste artiklarna för att få en 

överblick och kännedom om fältet och därefter välja ut artiklar som beskriver olika 

ståndpunkter för analys. På grund av den stora mängden artiklar sökte vi efter en naturlig 

avgränsning av materialet, vi ville ha en startpunkt att utgå ifrån för att kunna välja ut de 

texter som kom att utgöra vårt analysmaterial. 

Efter det första urvalssteget och efter en genomgång av alla artiklarna valde vi ut en artikel för 

analys. Vi insåg att den texten, en debattartikel av Moderaternas Tobé och Ask publicerad den 

30 april 2015 genererat ett flertal repliker i form av nya artiklar. Vi följde denna kedja av 

reaktioner publicerade till och med den 5 maj 2015, och valde här ut ytterligare två artiklar för 

analys. Bland de texter som behandlade Moderaternas debattartikel refererades det till en 

frågestund i riksdagen mellan Björn Söder och Fredrik Reinfeldt från den 8 maj 2014. Vi 

valde ut transkriberingen av frågestunden, i form av ett riksdagsprotokoll, som vår fjärde text 

för analys. Vårt slutgiltiga urval består alltså av fyra texter som vi presenterar nedan i vår 

analysdel. Den första är en debattartikel från Dagens Nyheter, den andra är en replik på 

debattartikeln i form av en intervju med en före detta tiggare, även denna från Dagens 

Nyheter. Den tredje artikeln är ytterligare en replik på debattartikeln från Aftonbladets 

ledarsida. Vår fjärde och sista text är ett meningsutbyte mellan Sverigedemokraternas Björn 

Söder och dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt från statsministerns frågestund.  
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3.6 Metoddiskussion 

3.6.1 Validitet och reliabilitet 

Det finns en svårighet i att analysera diskurser som ligger nära en själv. Närheten gör det svårt 

att uppfatta att socialt konstruerade betydelsesystem (diskurser) hade kunnat se ut på ett annat 

sätt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:28). Texterna vi avser att analysera är sådana vi 

läser i vår vardag. De berör ett ämne som allmänt diskuteras vilket naturligtvis riskerar att 

påverka hur förutsättningslöst vi tar oss an materialet. Ofta är både forskaren och materialet 

en del av samma kultur vilket gör det svårt att ta avstånd från ämnet som analyseras (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:28). För att uppnå en hög validitet är det viktigt att vi har detta i 

åtanke och gör det vi har för avsikt att göra, det vill säga att vi genomför en korrekt 

diskursanalys. 

Vid studier av diskurser undersöks språkets styrande mönster samt hur dessa diskurser 

fungerar i den specifika sociala kontexten. Dock gör forskaren alltid en tolkning. Här är det 

inte forskarens egen upplevelse av en diskurs som är intressant utan det är den delade, eller 

intersubjektiva, förståelsen, av ett fenomen som eftersträvas (Bergström & Boréus, 2012:406). 

Då vi är nya på ämnet och detta blir vår första kritiskt diskursanalytiska studie har vi ej den 

trovärdighet och hantverksskicklighet som enligt Kvale och Brinkmann (2014:297) har 

betydelse för hur studiens validitet kommer att uppfattas av forskarkollegor. Istället ökar vi 

vår studies validitet genom att redovisa stegen i vårt arbete och genom att koppla våra resultat 

till tidigare forskning. 

För en hög reliabilitet måste kraven på noggrannhet och intersubjektivitet uppfyllas. Med 

andra ord krävs det att forskaren utförligt förklarar hur ett visst resultat uppnåtts, vilket ökar 

chansen för att andra forskare ska nå samma eller liknande resultat (Bergström & Boréus, 

2012:406). Möjligheten till en god intersubjektivitet kan öka exempelvis genom användandet 

av mer utvecklade analysverktyg. Dock kan svårtolkade analysverktyg göra att också studiens 

slutsatser bli svåra att förstå (Bergström & Boréus, 2012:406). Fairclough tillhandahåller en 

utarbetad analysmodell för hur en kritisk diskursanalys i praktiken kan genomföras (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:70). Vi ska genomföra vår analys utifrån samma modell vilket 

ökar vår studies intersubjektivitet, förutsatt att vi förstår och beskriver samt tillämpar 

modellen korrekt. Eftersom vårt empiriska material består av färdiga texter behöver vi inte 

oroa oss för slumpmässiga fel vid exempelvis insamling eller transkribering av materialet. Vi 
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som forskare kommer inte heller att påverka framställningen av texterna. Gällande studiens 

generaliserbarhet finns det två nivåer. För det första är frågan om vi har gjort ett urval som går 

att generalisera till en större diskurs, för det andra handlar det om vi har valt att fokusera på de 

delar av texterna som är representativa. I stycke ”3.5 Urval” och ”4.1 EU-migranter och 

tiggeri i media” så argumenterar vi för generaliserbarheten i vårt textmaterial. 

3.6.2 Etiska överväganden 

En risk med att undersöka framställningar av en minoritetsgrupp är att vi själva, med vår 

studie, är med och reproducerar majoritetssamhällets föreställningar om gruppen som De 

Andra. Ett annat problem är att när vi undersöker hur andra icke-romer skildrar romer i text, 

gör ungefär vad Said (1993:445) definierar som en av orientalismens dogmer: att vi istället för 

att lyssna till direkta belägg analyserar abstraktioner. Dock är vårt uttalade syftet att 

undersöka just dessa utsagor i en västerländsk kontext. Texterna vi ska analysera är skrivna 

för allmänheten och de är avsedda att väcka reaktioner. Det finns inte någon etisk problematik 

med att använda den typen av texter i vårt arbete. Undantaget är den artikel som bygger på en 

intervju, trots att vi har valt att inte skriva ut intervjupersonernas namn är det enkelt att 

identifiera dem. Båda personerna har dock en viss officiell ställning och har valt att framträda 

under eget namn. Putnam hävdade att ”varje dekonstruktion utan rekonstruktion är 

ansvarslös” (citerad i Ferraris, 2014:9). Det kan vara ett problem att vi dekonstruerar och 

analyserar utsagor utan att komma med förslag på lösningar, och det går att invända mot vårt 

arbete och hävda att det är ansvarslöst. Dessutom är risken stor att vi med vårt syfte, och 

genom sättet vi beskriver gruppen, själva är med och reproducerar stigmatiserande 

föreställningar om EU-migranter. Trots att vårt syfte är att analysera utsagor ger vi oss själva 

rätten att skriva på ett sätt som kan uppfattas som att vi tagit på oss en roll som representanter 

för EU-migranterna. 

 

 

 

 

 



26 
 

4. Resultat och analys 

4.1 EU-migranter och tiggeri i media  

De 433 artiklar som representerar vårt ämnesområde (debatten om EU-migranter och tiggeri) 

utgörs främst av debattartiklar, ledartexter och nyhetsartiklar, ett fåtal artiklar är även hämtade 

från tidningarnas kultursidor. Trots skilda genrer har artiklarna mycket gemensamt, framför 

allt hur textproducenterna använder sig av samma ord och begrepp. Vi fann att gruppen EU-

migranter som tigger representerades på ett liknande sätt oavsett tidning. I nyhetsartiklarna, 

som ofta var kortare notiser, behandlades främst två teman, dels hur EU-migranter utsatts för 

hot och våld av privatpersoner alternativt avhysts från sina boplatser av polis, dels hur goda 

medmänniskor och civilsamhället på olika sätt hjälpt EU-migranterna. Dessa teman återkom 

inom andra textgenrer där de problematiserades och inlemmades i en bredare diskussion om 

tiggeriet. Genomgående i debatt- och ledarartiklarna var uppfattningen om tiggeriet som ett 

socialt problem. I ansvarsfrågan, vad som måste göras och av vem, syntes skillnader. I en 

majoritet av artiklarna poängterades det dock att det här är en komplex fråga utan enkla svar, 

och få eller inga fullvärdiga lösningar erbjöds. Många texter upplevde vi som något försiktiga 

med en ”å ena sidan- å andra sidan”-struktur, men det framgick tydligt att problemet måste 

lösas. Handlingskraft efterfrågas från såväl Sverige, som Rumänien och EU, men detta 

innebar allt från medkänsla till förbud av tiggeri. Återkommande inslag i debatten var EU-

migranternas boplatser, utsatthet, och tiggeriet som ett fattigdomsproblem. Både boplatserna 

och sysselsättningen beskrivs vidare som ovärdiga. 

Situationen i migranternas hemländer, främst Rumänien, med fattigdom och diskriminering 

av romer i fokus, är ett annat återkommande tema. Tiggeriet beskrivs också som en utmaning 

för både de svenska kommunerna och civilsamhället, för svenska politiker, och för EU 

inklusive Rumänien. Många artiklar berörde även den fria rörligheten, om inte som orsak till 

problemet så i alla fall en faktor som har synliggjort fattigdomen. Det finns juridiska inslag i 

debatten, dels EU-migranternas faktiska och potentiella lagöverträdelser, dels deras rättigheter 

som EU-medborgare och som människor. Att ordningsregler måste följas och befogenheter att 

avhysa måste finnas, varvas med spekulationer om människohandel, prostitution och 

utnyttjande av EU-migranter. Samtidigt beskrivs läget som akut, och att insatser måste till för 

att hjälpa dessa människor i nöd. Civilsamhället och frivilligorganisationer framhålls vara 
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goda aktörer som jobbar för EU-migranternas rättigheter och överlevnad, men deras arbete är 

inte tillräckligt. Andra framträdande aktörer är olika “experter”, politiker och polisen som 

bland annat diskuterar om ett organiserat tiggeri existerar eller inte.  

Sammanfattningsvis framträder dels en hot mot lag och ordning-diskurs där hårdare tag 

efterfrågas och tiggeriförbud eller förbud av organiserat tiggeri beskrivs som lösningar på 

problemet, dels en utsatta människor i behov av hjälp-diskurs där välfärdsstaten har ett ansvar 

för att ingen ska behövs leva i fattigdom och misär. Oavsett vilken diskurs artiklarna befann 

sig inom konstruerades EU-migranterna som annorlunda och avvikande från oss, och en Vi 

och Dem-uppdelning framträdde. Det framgick även att Vi måste ta ansvar för EU-

migranternas välstånd.  

De tre artiklar vi har valt att lyfta upp i analysen är alla representativa för den större 

massmediala debatten som de är en del av. Moderaternas debattartikel är ett svar på sista 

tidens diskussion om tiggeriet och ett försök att visa handlingskraft. Den innehåller många av 

de frekvent förekommande inslagen i dagens debatt, rör sig inom hot mot lag och ordning-

diskursen och får med tanke på avsändarna (Moderaterna) större genomslagskraft och 

betydelse. De två efterföljande texterna skrevs som repliker till Moderaternas artikel och är 

både exempel på olika ställningstaganden i tiggeridebatten och tillhör olika genrer. Den andra 

artikeln (By, 2015, 30 april) tillhör intervjugenren och är i sin utformning inte representativ 

för fältet eftersom få artiklar lyfter EU-migranternas egna röster. Trots detta är den ett 

intressant inslag i debatten och ett exempel på hur ord, begrepp och föreställningar trotsar 

textgenrerna. Den visar på fältets bredd samtidigt som den visar hur skilda talare är med och 

konstruerar samma bild av EU-migranterna. Ledarartikeln från Aftonbladet (Lindberg, 2015, 

30 april) är kritisk till Moderaternas förslag och får i vår analys representera den utsatta 

människor i behov av hjälp–diskurs vi nämnde ovan. För att kunna yttra oss om en eventuell 

diskursförändring, och i synnerhet hur Moderaternas inställning förändrats, har vi inkluderat 

den fjärde texten som behandlar meningsutbytet mellan Fredrik Reinfeldt och Björn Söder. I 

kritisk diskursanalys ska man beakta både kontinuitet och förändring i diskursen på en 

strukturell nivå, men även vad som händer i specifika texter (Fairclough, 2003:3). Vi kommer 

att analysera texterna var och en för sig, men även jämföra texterna med varandra. Artiklarna 

finns med i sin helhet som bilagor. 
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4.2 Text 1: ”Vi föreslår att organiserande av tiggeri ska kriminaliseras” 

(Tobé & Ask, 2015, 30 april) 

Det här den text vi har använt som utgångspunkt i vår kritiska diskursanalys. Texten är 

undertecknad av Tobé och Ask men den presenteras som att det är Moderaternas åsikt i 

frågan.  

Den fria rörligheten är en grundpelare inom EU-samarbetet och främjar både 

tillväxt och sysselsättning. De flesta som reser mellan EU-länder gör det för att 

semestra eller arbeta. Men den fria rörligheten är inte ovillkorlig och får redan i 

dag begränsas till exempel med hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa. 

Alla måste dessutom följa den lagstiftning som finns i respektive medlemsland. 

(Tobé & Ask, 2015, 30 april). 

Texten gör en skillnad mellan oss som använder den fria rörligheten till att resa och arbeta 

och de som inte använder den fria rörligheten på rätt sätt. Textcitatet ovan berättar att den fria 

rörligheten är till för att arbeta eller semestra. Eftersom texten i sin helhet handlar om att 

förbjuda organiserat tiggeri utfört av en viss grupp människor, EU-migranter, så skapar texten 

en bild av att EU-migranterna inte ämnar använda den fria rörligheten för att arbeta eller 

semestra. Grundantagandet är att EU-migranter inte arbetar. Texten skiljer också mellan Vi 

som gör rätt och De som gör fel. Vi som tillhör det utvecklade samhället arbetar och semestrar 

medan De som tillhör den avvikande gruppen missbrukar den fria rörligheten, för att anknyta 

till Saids (1993) dogmer om orientalismen. Vidare så förklaras det i texten att den fria 

rörligheten kan begränsas när allmän ordning, hälsa och säkerhet hotas. Genom att nämna det 

i ett sådant sammanhang ges en bild av att EU-migranterna utgör ett hot mot ordningen, den 

bilden förstärks ytterligare av att texten påtalar att lagstiftningen gäller för alla. Antydningar 

om att EU-migranterna inte har samma rätt att använda den fria rörligheten som vi figurerar i 

en social praktik som genom kriminalisering av tiggeri och utvisningar av romer (Mäkinen, 

2013) förvägrar EU-migranter rätt till fri rörlighet på samma premisser som vi andra som 

använder den på rätt sätt. Genom att ifrågasätta EU-migranternas rätt till fri rörlighet handlar 

Moderaterna dels genom att göra EU-migranterna till De andra, dels så beskriver de en vilja 

att handla materiellt eftersom de öppnar upp för möjligheten att förhindra den fria rörligheten 

för EU-migranterna.  
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Många av dessa EU-migranter bor under ovärdiga levnadsförhållanden på gatan, i 

läger eller i det som närmast kan beskrivas som kåkstäder. Bosättningarna, som 

ofta är olagliga, medför sanitära olägenheter och nedskräpning. Utvecklingen 

innebär många gånger oacceptabla boendemiljöer med risker för de enskilda i 

form av miljö och hälsoproblem (Tobé & Ask, 2015, 30 april). 

EU-migranternas boplatser är inte bara uppförda mot gällande regler, de är dessutom hälso- 

och miljöfarliga. I citatet ovan framgår att Vi, som tillhör det rationella samhället, måste fatta 

beslut åt EU-migranterna. De förstår inte sitt eget bästa när de bor på ett sätt som är riskfyllt, 

och det är våra ideal av vad som är ett civiliserat liv som färgar Moderaternas uttalanden. EU-

migranterna är vår ”börda” och måste räddas från det underutvecklade liv de lever. Texten gör 

inte bara klart för de materiella förutsättningarna för boplatserna utan beskriver dem dessutom 

med det subjektiva värdeomdömet ”ovärdiga”. Det viktiga här är inte huruvida boplatserna 

verkligen är en risk. Det viktiga är att texten beskriver en bild av EU-migranternas boplatser 

som olagliga, farliga och ovärdiga och därmed reproducerar föreställningar om De andra som 

några som inte är som Vi. Enligt Said (1993) har orientalismen haft som funktion att skapa en 

bild av Orienten som en motbild till det civiliserade Västerlandet. Att skildra EU-migranterna 

genom att ge en bild av deras tvivelaktiga boplatser och deras missbruk av den fria rörligheten 

fungerar som en motbild för Oss. När Vi ser på oss själva, med EU-migranterna som motbild, 

identifierar vi oss som en grupp som är något annat än vad EU-migranterna är, enligt teorin 

om orientalismen. Att göra EU-migranten till Den Andre definierar oss som grupp. Genom 

textens bild av EU-migranterna, de andra, som avvikande från oss definieras samtidigt bilden 

av oss. Liksom orientalistens moraliska avstånd från den Orient hen beskriver (Said, 1993) 

kräver den här typen av beskrivning ett avstånd mellan den som skildrar EU-migranterna och 

EU-migranterna själva. Orientalisten betraktar inte Orienten på ett objektivt sätt, tvärtom vad 

hen tror (Said, 1993:194), och detsamma gäller således för den som betraktar EU-

migranterna. Liksom orientalisten lutar sig på tidigare skildringar av Orienten (Said, 1993) så 

utgår den som skriver om EU-migranter från vad som tidigare skrivits. Inom orientalismen 

förutsätts det att Orienten skulle företräda sig själv om det var möjligt, men eftersom så inte är 

fallet måste den företrädas av Väst (Said, 1993). På samma sätt förutsätts det att EU-

migranterna inte kan representera sig själva, de måste representeras genom ställföreträdande 

framställningar.  
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Det som skrivs i debattartikeln är filtrerat genom värderingar om vad som är ett värdigt 

boende. När artikelförfattarna konstaterar att boendeformerna är ovärdiga säger de samtidigt 

att de som bor där lever ett ovärdigt liv. Men texten är inte riktad till EU-migranterna utan till 

Oss. Att människor lever under okontrollerade och ovärdiga förhållanden i Sverige påverkar 

bilden av oss själva och vårt land. Texten beskriver en tillvaro och boendeförhållanden som 

står i motsats till Sverige som välskött och rikt. Det är De Andra som kommer till vårt land 

och för med sig ovärdighet.  

Det är viktigt med fler och uppdaterade kartläggningar för att bättre i detalj 

klargöra hur situationen ser ut i dag, men antalet tiggare och den omfattande 

utbredningen i landet tyder på att det ofta bygger på en organiserad och 

strukturerad verksamhet. Moderaterna vill inte förbjuda enskilda människor att 

tigga, men vi kan heller inte acceptera ett omfattande och organiserat tiggeri i hela 

landet. Därför kommer vi inför Moderaternas partistämma i höst föreslå att 

organiserande av tiggeri ska kriminaliseras. (Tobé & Ask, 2015, 30 april). 

Om vi vänder på meningen så att det står: vi kan inte acceptera ett omfattande och organiserat 

tiggeri, men vi vill inte förbjuda enskilda människor att tigga, blir meningen en annan. 

Författarna skriver först vad de önskar men den verklighet vi har att förhålla oss till kommer 

efter ”men”. “Men” har i sammanhanget en kontrasterande funktion, det särskiljer hur 

meningarna står i förhållande till varandra (Fairclough, 2003:89). Citatet säger vad som är 

önskvärt och hur det förhåller sig till den verklighet författarna skildrar. Verkligheten är som 

vi beskrivit tidigare att tiggeriet utförs av EU-migranter som inte håller sig inom de spelregler 

vi har att förhålla oss till. Enskilda tiggare går att tolerera, men när tiggeriet utförs av 

omfattande mängder människor som dessutom satt tiggeriet i system så krävs kontroll. Att 

Orienten är någonting som förtjänar fruktan och därmed kontroll är en grundläggande dogm 

inom orientalismen (Said, 1993). Tiggeriet måste på grund av sin oacceptabla omfattning 

kontrolleras. Vi har tidigare visat på hur EU-migranterna beskrivs som ett hot mot allmän 

ordning, säkerhet och hälsa. Said (1993) ger exempel på de orientaliska skälen till fruktan: 

mongolhorderna och de bruna besittningarna. EU-migranterna beskrivs i texten som ett 

omfattande hot som måste kontrolleras. 

Vi har i bakgrunden till vår studie och i genomgången av tidigare forskning beskrivit det 

större sammanhang dessa texter är ett resultat av. Den sociala praktiken är att romer är 

diskriminerade i Rumänien och att det leder till verkliga konsekvenser som avhysningar och 
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tvångsförflyttningar (Vincze, 2013) och många av dem saknar personliga dokument som 

krävs för en inkludering i samhället (Cahn, 2012). På EU-nivå har länder som mot principen 

om den fria rörligheten deporterat romer mötts av minimala sanktioner (Gehring, 2013). 

Textens genre är debattartikelns, dess handling är en argumentation för en slutsats. Den 

förordar dessutom en handling som har som syfte att få direkt materiell inverkan i människors 

liv. Artikeln handlar också genom att producera och reproducera skildringar av EU-migranter 

vilka vi har presenterat ovan. Ask är Moderaternas representant i justitiefrågor och före detta 

justitieminister vilket påverkar hur texten verkar som handling i den sociala praktiken. Texten 

producerar bilder av andra praktiker och därmed en bild av sin egen praktik (Fairclough, 

2003). När texten skapar representationer av andra aktörer som passiva i förhållande till 

problemet framhåller de sig själva som aktiva och handlingskraftiga. Genom att vara med och 

skapa en bild av EU-migranterna som något hotfullt representerar textförfattarna sig själva 

som de som har kunskapen och makten att ta hand om problemet. Textförfattarna inlemmar 

diskursen om EU-migranter i den egna identifikationsprocessen genom att använda uttryck 

som tiggeri och kåkstäder men även genom att identifiera EU-migranterna som ett hot. Den 

diskursiva aspekten av identiteten visar sig i textens stil vilket bland annat handlar om 

uttryckssätt (Fairclough, 2003). En stilmarkör i texten är att EU-migranterna inte explicit 

benämns som romer, men det är inte heller nödvändigt eftersom läsaren är införstådd med att 

så är fallet.  

Artikeln är ett tydligt exempel på hur identiteter och kunskaps- och betydelsesystem 

produceras och reproduceras i den aktuella debatten om EU-migranterna, och i den bredare 

sociala praktik artikeln uppkommit i och verkar inom. Vi som läsare ges en bild av gruppen 

EU-migranter som bland annat annorlunda, smutsiga, hotfulla och inte minst som lagbrytare. 

Artikeln innehåller många av de ord som tillskrivits denna grupp människor och som nu ingår 

i vår uppfattning om deras identitet; organiserade, tiggeri, kåkstäder, illegala boplatser, 

ovärdiga levnadsförhållanden och utsatthet. Den kunskap vi har om EU-migranterna bygger 

främst på massmediala beskrivningar, kunskap vi tar till oss som sann och som konstitueras 

genom ständiga upprepningar, och även utvecklas i takt med att diskurser och samhället 

förändras. Texten speglar vår samtid – den är ett svar på Sveriges och svenskarnas önskan att 

slippa se dessa tiggare vilket är en nödvändighet för att återställa vår förstörda stadsbild och 

skadade självbild. Det förändrade politiska klimatet, med populistiska högerpartier som når 

framgång både i Europa och i Sverige, skjuter på gränsen för vad vi får säga. När 
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samhällsdebatten förändras och acceptansen för en främlingsfientlig retorik ökas, tillåts även 

andra partier som Moderaterna att tala om hotet utifrån.  

Idag ifrågasätts fortfarande påståendet om att det existerar ett så kallat ”organiserat tiggeri”, 

men i framtiden kan också detta komma att accepteras för sanning.  

4.3 Text 2: ”Många i min situation är utlämnade åt kriminella” (By, 2015, 

30 april) 

Samma dag som DN publicerar debattartikeln av Moderaterna, publicerar de även en intervju 

med en före detta tiggare (intervjuperson 1) och en person som uppger att han arbetar för EU-

medborgarna (intervjuperson 2). Artikeln efterfrågar intervjupersonernas syn på förslaget att 

kriminalisera organiserat tiggeri. Eftersom det är en nyhetsartikel så är det viktigt att man ger 

akt på vad som är författarens ord och vad som är huvudpersonernas ord (Fairclough, 2003). 

Ur sina Ikeapåsar plockar hon sjalar, grytlappar och mössor. En del säger hon att 

hon virkat själv, annat är hantverk hon tagit med från hemlandet.  

– Jag tigger inte längre. Jag säljer. Och jag vill ingenting hellre än att göra rätt för 

mig, försörja mig och mina två barn säger hon.” (By, 2015, 30 april). – 

Intervjuperson 1. 
 

Här tecknas en motsättning mellan värdet av att tigga och att sälja. Tiggandet står i kontrast 

till det önskvärda som är att göra rätt för sig. Även om frånvaron av att göra rätt för sig inte 

nödvändigtvis betyder att det man gör är fel, så tecknas ett motsatsförhållande. I texten finns 

således en skillnad på att göra rätt för sig och att tigga, och det görs inga försök att överbrygga 

den skillnaden. Fairclough (1992) beskriver maktens vilja att inkorporera människor och göra 

dem till fogliga kroppar som är lämpade för det moderna samhällets behov. Att producera och 

sälja varor är att möta det behovet, att tigga är inte ett sätt att tillmötesgå maktens behov. Den 

urgamla uppfattningen om att göra rätt för sig är inkluderad i texten på ett sätt som visar att 

den förutsätts som ett grundläggande antagande som delas av mottagarna. I Bibeln formuleras 

arbetslinjen enligt följande: ”När vi kom till er gav vi er som föreskrift: den som inte vill 

arbeta får inte heller äta.” (Andra Thessalonikerbrevet 3:10, 2000). Huvudpersonen i artikeln 
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placerar sig inom arbetslinjens diskurs och reproducerar bilden av arbete som det primära 

sättet att göra rätt för sig.  

”– Det bästa vore om samhället hjälpte oss att komma in i det här samhället. De flesta av oss 

vill inget heller än att arbeta…” (By, 2015, 30 april), säger intervjuperson 1 i texten. 

Intervjuperson 1 gör sig till en representant för gruppen hen tillhör och uttrycker tydligt att 

gruppens önskan är att inkluderas i samhället genom arbete. Den bilden av av vad som är 

önskvärt skiljer sig från den bild Moderaterna presenterar som målet med EU-migranternas 

migration: ”Det finns inga bekräftade siffror på hur många människor från EU-området som 

kommer till Sverige i syfte att tigga…” (Tobé & Ask, 2015, 30 april). Intervjuperson 1:s 

reproducering av arbetslinjens diskurs står i motsättning till de beskrivningar av EU-migranter 

som Moderaterna ger. Motsättningen handlar alltså inte om vad som är önskvärt. Både 

Moderaterna och intervjuperson 1 anser att arbete är att göra rätt för sig, Moderaterna genom 

att hävda att arbete är nyckeln till rätten att få ta del av den fria rörligheten och 

huvudpersonen i artikeln genom att likställa arbete med att göra rätt för sig. Den avgörande 

skillnaden ligger i konstruktionen av EU-migranternas mål med migrationen. Moderaterna 

befinner sig diskursivt i ett fält där EU-migranter likställs med utövare av tiggeri. I diskursen 

som framställer EU-migranten som en tiggare och ett socialt problem finns inte möjligheten 

att se hen som en människa med samma önskemål som vi andra förutsätts ha.  

Rubriken till artikeln är: ”Många i min situation är utlämnade åt kriminella” vilket placerar 

artikeln i den sociala händelse som diskussionen om EU-migranter utgör. Citatet förekommer 

sedan inte i artikeln, men det framgår att påståendet kommer från intervjuperson 1 som 

beskrivs som före detta tiggare. Citatet fungerar som bekräftelse på Moderaternas förslag om 

att förbjuda organiserat tiggeri, det bekräftar den bild som målas upp i Moderaternas 

debattartikel om EU-migrationen som en hotfull organisation där EU-migranterna utnyttjas. 

Ur modalitetshänseende så instämmer således rubriken med essensen i Moderaternas text. 

Den som talar i texten, den före detta tiggaren, säger att många ”är” utlämnade och instämmer 

alltså helt i sitt påstående om att många är utlämnade åt kriminella.  

– Min erfarenhet är att många tvingas hit och sedan tvingas de underkasta sig de 

som står högst upp i hierarkin. I spåren av det följer, hot, våld och till exempel 

prostitution. 

– De frivilliga hjälporganisationer som förnekar att det är så är antingen naiva 

eller så vill de skydda tiggarna i allmänhet... (By, 2015, 30 april). Intervjuperson 2 
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Den första meningen i citatet går att tolka på två sätt. Den kan betyda att alla som har kommit 

är hittvingade, och de är många, eller att en stor del, men inte alla av de som är här, har blivit 

tvingade att åka hit. ”Många” är alltså antingen en beskrivning av att det utan jämförelse är 

många eller så betecknar ordet ett förhållande till den sammanlagda mängden EU-migranter. 

Texten ger en bild av att det inte finns utrymme för EU-migranterna att vara någonting annat 

än antingen offer eller förövare. Texten beskriver ett skeende: efter att de tvingats hit så måste 

de även underkasta sig personer med mer makt och av det följer hot, våld och prostitution. I 

texten inkluderas element med uppgift att utmåla EU-migranterna som något hotfullt. Även 

om en majoritet av EU-migranterna är passiva offer, så kommer deras närvaro att föra med sig 

oönskade, hotfulla och farliga element. EU-migranterna är alltså någonting hotfullt som måste 

kontrolleras. Eftersom Vi står för det utvecklade och De för det avvikande så är ansvaret Vårt 

att genom lagstiftning upprätthålla ordningen. 

Intervjuperson 2 säger sig arbeta för EU-migranterna och ger sig själv rätten att representera 

dem, ”de kan inte företräda sig själva, de måste företrädas” skrev Marx (citerad i Said, 

1993:89). EU-migranterna anses inte till fullo kunna företräda sig själva. Enligt orientalismen 

är skälet för den utomstående att skildra Orienten att ha den som utgångspunkt för vad hen 

själv vill säga (Said, 1993). I artikeln är således den utomstående företrädarens 

(intervjuperson 2) motiv bakom sina uttalanden om vad som är bäst för EU-migranterna att 

använda dem som grund för vad hen själv vill framföra. Nyhetsartikeln låter inte personen 

som varit tiggare (intervjuperson 1) stå som ensam företrädare och representant för EU-

migranterna, utan låter även en utomstående företrädare tala för gruppen. 

Artikeln handlar på olika sätt, den både säger emot och bekräftar den bild debattartikeln av 

Moderaterna ger. I texten tillåts en EU-migrant representera sig själv och gruppen, och då 

framträder en bild av att EU-migranterna har samma mål med migrationen som andra som 

använder den fria rörligheten – att jobba och därmed göra rätt för sig. På det sättet handlar 

texten genom att bestrida Moderaternas påstående om att målet med migrationen är att tigga. 

Frågan är om och hur den bilden uppfattas av textkonsumenterna eftersom både artikelns 

rubrik och intervjuperson 2 bekräftar Moderaternas text?  
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4.4 Text 3: ”Tiggeriförbud löser inte sociala problem” (Lindberg, 2015, 30 

april) 

Texten som analyseras nedan är en ledarartikel från Aftonbladet och är en reaktion på 

debattartikeln där Moderaterna (Tobé & Ask, 2015, 30 april) förordar ett förbud mot 

organiserat tiggeri.  

De flesta experter brukar vara överens om att det egentligen inte finns något 

”organiserat tiggeri”. I stället handlar det om storfamiljer som organiserar resor 

ihop och fördelar arbetsuppgifter mellan sig. Ofta handlar det om grupper av 

romska EU-migranter från Rumänien. Man kan rimligen inte förbjuda familjer att 

samarbeta. Om frågan däremot gäller människohandel eller prostitution så är det 

redan förbjudet. Vad Moderaterna i sak tror sig ändra med att förbjuda något som 

inte finns är oklart. (Lindberg, 2015, 30 april). 

Texten hänvisar till experter som säger att det inte finns något ”organiserat tiggeri”. Det 

framgår inte vilka experterna är, men det är uppenbarligen inte EU-migranterna själva som 

åsyftas. I sin framställning av EU-migranterna hänvisar textförfattaren alltså till andra 

ställföreträdande framställningar, något som Said (1993) diskuterar. Skildringar av Orienten 

är en ensidig kommunikation där författaren iakttar sitt ämne och skapar sina framställningar. 

Oavsett om Vi argumenterar för eller emot ett förbud är det Vi som skildrar EU-migranterna – 

Vi företräder och representerar Dem.  I debatten cirkulerar ständigt nya påståenden och 

uttalanden kring huruvida det organiserade tiggeriet existerar eller inte, och det är ofta oklart 

vilka belägg som faktiskt finns för dessa påståenden. Samma dag som DN publicerar en 

artikel med rubriken ”Polisen: Tiggeriet är organiserat” (Lisinski, 2015, 18 maj), publicerar 

även Expressen en artikel med rubriken ”Nu backar polisen – är inte organiserat tiggeri” 

(Salihu, 2015, 18 maj). I ena stunden påstår polisen att ett visst läger med tiggande EU-

migranter omsätter tio miljoner kronor om året (Lisinski, 2015, 18 maj), och i nästa stund 

menar polisen att de inte vet varifrån siffran på tio miljoner kommer (Salihu, 2015, 18 maj). 

Påståenden framhålls som fakta trots att det, precis som i Lindbergs text, är oklart varifrån 

informationen kommer. 

Gällande textens modalitet så säger inte textförfattaren emot påståendet eller antagandet om 

att organiserat tiggeri är fel, utan förklarar att organiserat tiggeri ”egentligen” inte 

förekommer. Premissen som framgår är alltså att organiserat tiggeri är fel så länge det inte 
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handlar om ett mer informellt samarbete familjemedlemmar emellan. Texten medger därmed, 

med tanke på sammanhanget, att organiserat tiggeri vore fel men ger sin tillåtelse till tiggeri 

som är mer informellt organiserat. Artikeln argumenterar inte för EU-migranternas rätt att 

organisera sig utan rör sig inom samma grundantagande som Moderaterna har. Enligt den här 

texten vill Moderaterna kontrollera något som inte finns, och om frågan gäller exempelvis 

prostitution eller människohandel så finns det redan lagstiftning inom de områdena vilket gör 

förslagen onödiga. Liksom orientalisterna som använder Orienten som en utgångspunkt för 

vad de själva har att framföra (Said, 1993), så använder artikeltexten EU-migranterna som en 

utgångspunkt för att framföra kritik mot Moderaterna. 

Självklart kan vi inte tillåta kåkstäder att växa fram. Men av politiker krävs bättre 

svar än så här. Om man bara skulle göra det lättare att riva läger, vart ska folk ta 

vägen? Självklart kan man införa tillfälliga härbergen, men sen då? Det är som att 

klämma på en ballong, den ändrar form och du kan flytta runt luften. Men 

ballongen kommer att vara lika stor oavsett hur mycket du klämmer. (Lindberg, 

2015, 30 april). 

Moderaternas bild av att kåkstäder håller på att växa upp förnekas inte i texten. 

Grundpremissen här är ungefär densamma som hos Moderaterna (Tobé & Ask, 2015, 30 

april) – kåkstäder är någonting som självklart är oönskat av Oss. Frågan är vilka Vi är som 

inte kan tillåta kåkstäder? Vi konstaterade i analysen av Moderaternas artikel att de gör en 

skillnad på Vi och Dem. Det är alltså Vi som ska förhindra att kåkstäder växer fram. De som 

bygger upp och väljer att bo i kåkstäder har ingen talan eftersom de rimligtvis inte kan vara 

lika negativt inställda som de som inte vill tillåta den typen av boplatser. Citatet ovan förordar 

alltså att vi måste kontrollera att EU-migranterna inte bygger upp kåkstäder. Frågan om hur 

objektet kåkstad förbinds med det subjekt som av nödvändighet krävs för att uppföra en sådan 

handlar om textens transitivitet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:87). Agenten, den som 

bygger kåkstäderna, är utelämnad i citatet och läsaren ges bilden av att kåkstäderna endast 

växer fram av sig själva. När det gäller textens modalitet så instämmer den fullt i 

Moderaternas påstående om att kåkstäder är oacceptabelt. Det instämmandet har betydelse för 

hur diskursen om EU-migranter konstrueras.  

Det aktiva subjektet som finns i första meningen i citatet är det ”Vi” som måste förhindra 

uppkomsten av kåkstäder. De EU-migranter som bygger kåkstäder är bortplockade ur 

meningen, det förstärker bilden av kåkstäderna som något som växer okontrollerat om inget 
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görs. Kåkstäderna uppförs inte som en följd av ett rationellt beslut att bygga dem, utan det är 

en primitiv konsekvens av att vissa förutsättningar föreligger. Vi som står för det utvecklade 

och rationella tänkandet måste därför ha mandat att säga att vi inte tillåter kåkstäder. Texten 

är med och reproducerar föreställningar om EU-migranterna som en hotfull avvikelse som 

därför måste kontrolleras. Texten är även med och reproducerar föreställningen av oss i 

Västerlandet som utvecklade och civiliserade, vars uppgift är att rädda migranterna från sig 

själva genom att förbjuda det ovärdiga livet i kåkstäderna.  

Texten gör experter, frivilligorganisationer och Moderaterna till subjekt, medan EU-

migranterna görs till passiva objekt. Att EU-migranterna är passiva mottagare är inte 

underförstått utan illustreras med ballongmetaforen. EU-migranterna blir i texten en 

avhumaniserad volym upplåten för olika former av hantering och kontroll. EU-migranternas 

röst exkluderas och de tillåts inte tala om vad de själva har för mål. Istället för att beskriva 

verkligheten använder textförfattaren en metafor för att skildra EU-migranterna och låter 

experter och frivilligorganisationer företräda gruppen. Det är en debatt som exkluderar de 

debatten handlar om. Texten verkar som handling genom att misskreditera Moderaterna och 

lyfta upp delar av civilsamhället och deras goda gärningar. 

Samtidigt som politikerna inte verkar förmögna att ta tag i grundproblemen visar 

det svenska civilsamhället sin styrka. Filadefiakyrkan öppnar sina portar för 

människor som behöver hjälp, erbjuder dusch, en säng och en hand att hålla i. 

Stadsmissionen och Frälsningsarmén gör underverk i mötet med de mest utsatta. 

(Lindberg, 2015, den 30 april). 

I citatet ovan formuleras en önskan om vad politikerna borde göra. Det visar på en värdering 

om att samhället har ett ansvar att erbjuda människor hjälp och stöd när de behöver det. 

Civilsamhället gör dock vad de gör samtidigt som politikerna inte kan ta tag i problemen, inte 

på grund av att politikerna inte kan ta tag i problemen. Den grammatiska relationen i 

meningen visar att civilsamhället har en roll även om välfärdssamhället skulle fungera 

önskvärt (Fairclough, 2003:92). Det handlar alltså inte om att civilsamhället uppstår som en 

följd av brist på välfärd utan beskrivs som något som ingår i samhället.  

Men bara staten och kommunerna har de resurser som behövs för att lösa ett 

problem som är så här stort. Filadelfiakyrkan och Läkarmissionen samarbetar 

exempelvis med organisationen Liv & Ljus i Rumänien för att hjälpa tiggare i 
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Stockholm att bygga ett bättre liv hemma med sin familj i de byar de kommer ifrån. 

(Lindberg, 2015, 30 april). 

Precis som i Moderaternas debattartikel utgår citatet ovan från att EU-migranterna inte hör 

hemma i Sverige. Båda artiklarna tar sig rätten att förklara att EU-migranternas hem inte 

ligger i Sverige. Aftonbladets text delar, trots sin kritiska utgångspunkt, samma grundpremiss 

som Moderaternas text och reproducerar därigenom uppfattningen om att EU-migranterna 

inte är önskvärda i Sverige. Samtidigt presenterar Lindberg ett förslag till en lösning som ska 

gynna både Vi och Dem. I artikeln uttrycks en vilja att med samhällets hjälp överbrygga den 

skillnad som finns mellan oss, och det påpekas att det finns resurser inom stat och kommun 

för att hjälpa och samarbeta med aktörer i hemländerna. Istället för rollen att kontrollera och 

vräka ges staten i första hand en hjälpande och stödjande roll i texten. 

4.5 Text 4: Statsministerns frågestund i Riksdagen 

Texten nedan är en mindre del av ett riksdagsprotokoll och en transkribering av 

statsministerns frågestund i riskdagen den 8:e maj 2014. Den valda delen är ett meningsutbyte 

mellan Björn Söder från Sverigedemokraterna och Moderaternas dåvarande partiledare, 

statsminister Fredrik Reinfeldt. Det har gått nästan exakt ett år mellan Söder och Reinfeldts 

meningsutbyte i riksdagen och den debattartikel av Tobé och Ask vi analyserat ovan.  

Texten är en dialog mellan två jämlika talare som båda försöker misskreditera den andre och 

vinna genomslag för den egna tolkningen av situationen - vanliga inslag i debattgenren och i 

den politiska praktiken. Texten inleds med ett argumenterande anförande av Björn Söder, han 

beskriver ett problem och erbjuder en lösning med frågan: ”Tycker inte statsministern det är 

dags att förbjuda tiggeri i Sverige?” (Söder, 2014). Frågan är en positionering från 

Sverigedemokraternas (SD) sida och argumentation är tydlig, SD är för ett förbud. Söder 

målar upp en bild av ett Sverige på väg i förfall:  

Runt om i vårt land, inte bara i våra storstäder, har gatubilden den senaste tiden 

förändrats markant. Genom ett fullständigt raserat gränsskydd och en liberal syn 

på rörlighet ser vi nu allt fler yrkestiggare på våra gator. Inte sällan utgörs de av 

hitresta romer från framförallt Rumänien. I våra större städer har till och med 

kåkstäder etablerats. (Söder, 2014).  
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Andemeningen är att vår en gång vackra stad har tagits över av yrkestiggande romer och deras 

kåkstäder. Med formuleringen ”till och med” förstärker Söder hur avvikande och orimligt det 

är med kåkstäder i Sverige. I Söders tal antyds dock ingen omtanke om de som tvingas bo i 

kåkstäderna utan det är orimligt med kåkstäder eftersom det inte är ett accepterat inslag i 

svenska städer. Vidare beskriver Söder det egna partiet som en aktiv agent som med 

(underförstått) Sveriges bästa i fokus, försöker ingripa för att stoppa förfallet. Söder ställer sig 

själv och SD, det handlande partiet, i kontrast till de passiva regeringspartierna och 

Moderaterna som tillåter problemet att fortgå. På liknande sätt som Moderaterna i sin 

debattartikel ovan, framhåller Söder också Sverigedemokraterna som handligskraftiga, något 

resterande partier inte är: ”Från Sverigedemokraternas sida har vi gång efter annan lagt 

konkreta förslag på hur man ska komma till rätta med detta med yrkestiggeri.”, ”...Sveriges 

ovilja att förbjuda tiggeri...” (Söder, 2014).   

Reinfeldt (2014) benämner aldrig den aktuella gruppen människor som tiggare, han säger 

istället ”människor som är fattiga” och ”enskilda som är utsatta” och därav konstrueras 

gruppen i första hand som utsatta människor som försöker försörja sig.  

Det är väl känt att vi har en situation där många romer har kommit från Rumänien 

därför att de har svårt att klara sitt uppehälle, svårt att få jobb. De kommer hit, 

många av dem i hopp om att här kunna hitta ett arbete eller åtminstone klara en 

försörjning. (Reinfeldt, 2014).  

Genom hela texten framhåller Reinfeldt att det handlar om människor i nöd och att Sverige 

inte kan attackera människorna; “gör inte människorna till problemet” (Reinfeldt, 2014). 

Reinfeldt stannar inom sin ”öppna hjärtan”-diskurs där Sverige inte skuldbelägger enskilda 

utsatta utan istället försvarar och värnar om dem. Söder (2014) däremot benämner dem som 

”yrkestiggare”, ett begrepp med vilket det tydligt framgår att målet med migrationen är just 

tiggeri. Påståendet att själva syftet med migrationen till Sverige är att tigga, istället för att 

arbeta och försörja sig, fann vi även i Moderaternas artikel (Tobé & Ask, 2015, 30 april). De 

skilda antagandena och ordvalen skapar skilda representationer av gruppen EU-migranter, 

som offer för dåliga levnadsförhållanden eller som beräknande aktörer som aktivt har valt 

tiggeriet som yrke. Paralleller kan dras mellan Söders begrepp yrkestiggare och det 

vedertagna begreppet yrkeskriminella. När Söder i samma anförande också talar om 

människohandel och utnyttjande av barn ingår det i begreppet yrkestiggeri också antaganden 

om tiggeriet som en kriminell verksamhet. Både Reinfeldts konstruktion av gruppen tiggande 
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människor som fattiga, utsatta och hjälplösa, och Söders framställning av dem som kriminella 

individer som hotar det svenska samhället, är frekvent förekommande avbildningar inom de 

större diskurserna.  

Både Söder och Reinfeldt tillskriver individerna som tigger en romsk etnicitet. Söder (2014) 

säger att ”inte sällan utgörs de av hitresta romer från framför allt Rumänien” och Reinfeldt 

(2014) att ”Det är väl känt att vi har en situation där många romer har kommit från Rumänien 

därför att de har svårt att klara sitt uppehälle,..”. Reinfeldt framhåller dock 

diskrimineringsaspekten, att romerna inte har tillräckliga möjligheter att försörja sig i sitt 

hemland Rumänien, medan Söder talar om att romerna behöver integreras i det rumänska 

samhället. Medan Reinfeldt lägger ansvaret för dessa människor på Rumänien lägger Söder 

ansvaret på individerna – romerna måste anpassas till det rumänska samhället. Tydligt hos 

båda talare är att tiggarna inte hör hemma i Sverige och att ansvaret inte ligger hos oss utan 

hos de andra, i det här fallen hos Rumänien och romerna själva. I nyare texter, däribland de 

ovan analyserade, nämns inte den romska etniciteten lika ofta, begreppet EU-migrant har 

istället blivit den vedertagna benämningen på individerna som tigger. Idag ingår dock 

antaganden om en romsk bakgrund i begreppet EU-migrant och därför behöver texterna inte 

uttryckligen nämna detta.  

Reinfeldt anklagar Söder för att ”försöka bygga upp ett vi och de tänkande” (Reinfeldt, 2014), 

något Reinfeldt själv menar är ”en mycket farlig väg att slå in på” (Reinfeldt, 2014) och han 

ger ett tydligt nej som svar på Söders inledande fråga om det är dags att förbjuda tiggeri. Idag 

har Moderaternas hållning, framförd av Tobé och Ask (2015, 30 april), förändrats och 

innehåller snarare spår av Söders argumentation och det vi och dem tänkande Reinfeldt för ett 

år sedan fördömde. Debatten om ett förbud mot tiggeri har snarare gått över i en debatt om ett 

förbud mot ”organiserat tiggeri”. Det är mer rumsrent att förbjuda ett så kallat organiserat 

tiggeri, organiserat som i kriminell verksamhet, eftersom Moderaterna då påstår sig jaga 

brottslingar och inte enskilda tiggare. De olika förbuden strävar dock mot samma mål, att bli 

av med tiggarna på gatorna. Sedan frågestunden i riksdagen den 8:e maj 2014 har 

Moderaterna och Sverigedemokraternas ställning förändrats. Efter valet i september 2014 

sitter Moderaterna nu i opposition och Sverigedemokraterna har vuxit och är idag tredje störst 

parti (Valmyndigheten, 2014). Det är skillnad på vilka förslag ett oppositionsparti och en 

regering kan lägga fram eftersom regeringen också måste leverera ett resultat. Att ett 

främlingsfientligt parti som Sverigedemokraterna har fått ett ökat väljarstöd gör att övriga 
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partier måste förhålla sig till SD:s politik och SD:s väljare. De förslag som Moderaterna idag 

lägger fram (Tobé & Ask, 2015, 30 april) kan ses i relation till en större social praktik där 

högerpopulism blivit ett vanligt inslag i samhällsdebatten och 13 % av väljarna 

(Valmyndigheten, 2014) röstar för den ideologin.  

4.6 De två diskurserna 

Trots att texterna utifrån ett orientalistiskt perspektiv rör sig inom samma Vi och Dem-diskurs 

när de framställer gruppen EU-migranter, så finns det grundläggande skillnader i förslagen på 

lösningar. Vi kommer här att fokusera på Moderaternas (2015, 30 april) debattartikel och 

Lindbergs (2015, 30 april) ledarartikel i Aftonbladet.  

Moderaterna efterfrågar lagar för att komma till rätta med tiggeriet och för att göra det lättare 

att avhysa EU-migranter från sina boplatser. Lindberg pekar på politikernas ansvar att aktivt 

arbeta emot tiggeriets orsaker och nämner att det var framväxten av välfärdssamhället som en 

gång fick tiggeriet att försvinna från Sverige. Moderaterna kan med sitt ifrågasättande av den 

fria rörligheten för EU-migranter och deras vilja att göra det lättare att avhysa EU-

migranterna, sägas vilja vara en aktiv part i att rensa staden från de oönskade fattiga (Edin, 

2014). I Moderaternas debattartikel uttrycks en önskan om ökade möjligheter för staten att 

kontrollera EU-migranterna vilket avspeglar en värdering om att samhällets roll är att 

kontrollera befolkningen. Lindberg uttrycker en önskan om att politikerna, därmed samhället, 

borde ha den roll civilsamhället har vilket istället avspeglar en värdering om samhällets 

ansvar att tillgodose befolkningens behov av stöd. Artiklarna representerar således två olika 

uppfattningar om statens överordnade uppdrag.  

Synen på den fria rörligheten är också en indikator på att vi har att göra med två olika 

diskurser. Moderaterna förespråkar en exkluderande politik med syfte att göra det svårare för 

fattiga människor att utnyttja den fria rörligheten, medan Lindberg företräder en linje där alla 

europeiska medborgare har samma rättigheter. Moderaternas politik representerar snarare vad 

Zizek (2009) beskriver som rätten att inte bli störd, enligt dem ligger problemet främst i vad 

EU-migranternas närvaro har för effekt på oss. Moderaternas och Lindbergs artiklar förhåller 

sig till varandra genom att båda inlemmar delar av varandras diskurser i sina texter. Till 

exempel så medger Lindberg att kåkstäder är ett problem och Moderaterna medger att EU-

migranter är fattiga och diskriminerade människor. Lindberg hänvisar till experter istället för 
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att hänvisa till EU-migranterna själva för att visa på att organiserat tiggeri inte existerar, vilket 

kan förklaras av att Lindberg måste ta hänsyn till Moderaternas diskurs som satt EU-

migranterna på de åtalades bänk. Ett utomstående vittne (experterna) väger i ett sådant 

sammanhang tyngre än den anklagades eget hävdande av sin oskuld. Lindberg måste förhålla 

sig till påståendet om det organiserade tiggeriet eftersom det numera är ett grundläggande 

antagande att något sådant kan existera. Kampen mellan diskurserna handlar om vilken 

problemformulering som ska beskriva verkligheten: EU-migranterna främst som ett 

ordningsproblem eller som människor i behov av hjälp och stöd. Företrädarna för de två 

diskurserna presenterar sig på olika sätt. I det ena fallet genom att lägga fram ett förslag på 

hur man via lag och ordning ska stävja ett socialt problem, och i det andra genom att betona 

insatser riktade till EU-migranterna. Diskurserna visar också på två olika berättelser om vilka 

staden är till för och vilka som har rätt att uppehålla sig i stadsrummet. 

I ”Den globala definitionen av professionen socialt arbete” beskrivs hur det sociala arbetet ska 

verka för social sammanhållning, social förändring samt skydd och stöd för utsatta 

(Akademikerförbundet SSR, 2014). Vårt syfte är inte att recensera olika texter och betygsätta 

dem som mer eller mindre ”goda”, men utsatta människor i behov av hjälp-diskursen snarare 

än lag och ordning-diskursen rimmar dock bättre med den verklighetsbeskrivning som 

formuleras utifrån det sociala arbetets perspektiv. Att peka ut en grupp i samhället som ett hot 

mot allmän ordning och hälsa främjar inte den sociala sammanhållningen. Skillnaden mellan 

diskurserna kan kortfattat och förenklat beskrivas som att lag och ordning-diskursen 

förespråkar Vår rätt att bli skyddade från Den Andre, och utsatta människor i behov av hjälp-

diskursen Vår rätt och skyldighet att hjälpa Den Andre. 
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5. Sammanfattande diskussion 
Vår analys visar att det finns grundantaganden som reproduceras både av de som är för ett 

förbud mot organiserat tiggeri och de som är emot. Dessa grundantaganden handlar om att 

EU-migranterna inte hör hemma här, att de måste representeras av utomstående och att de 

utgör ett hot. Vår textanalys pekar på att EU-migranterna, liksom romerna i McGarrys (2014) 

studie, konstrueras som tiggare, offer och fattiga. McGarry (2014) skriver även att romerna 

konstrueras som kriminella, något textförfattarna inte explicit gör i vår empiri. Däremot så tar 

texterna upp människohandel och prostitution, vilket framställs som något som potentiellt sett 

skulle kunna finnas inom gruppen. Med begrepp som ”yrkestiggeri” och ”organiserat tiggeri” 

antyds att kriminell verksamhet pågår. Texterna använder sig också av värdeladdade ord som 

”kåkstad” för att beskriva boplatserna, något som stigmatiserar gruppen. EU-migranterna 

konstrueras som De Andra och avvikande från oss med beskrivningar om att de inte följer 

våra lagar och regler, inte arbetar och gör rätt för sig och dessutom smutsar ner och bor under 

ovärdiga levnadsförhållanden. Samtidigt är det vi som måste rädda EU-migranterna från det 

liv de lever. I debatten är EU-migranterna ”Den vite mannens börda” och det är vår uppgift att 

både lösa tiggeriproblemet och att leda EU-migranterna in i ett civiliserat och värdigt liv.  

I vårt forskningsavsnitt (Selling, 2013; McGarry, 2014; Bhopal & Myers, 2008) visar vi på 

hur romerna historiskt och idag konstrueras som ”främlingar” och i vår analys har vi funnit 

liknande tendenser. Enligt Sellings (2013) studie av svensk antiziganism drar zigenaren på sig 

fientlighet genom sin vägran att anpassa sig till majoritetssamhället. Idag blir de romska EU-

migranterna handgripligen attackerade (Pahnke, 2015), men om det är en följd av 

migranternas romska etnicitet, själva tiggandet eller en kombination av båda, är svårare att 

uttala sig om. Begreppet ”ovärdigt” är återkommande i debatten, och genom 

framställningarna av EU-migranterna ges vi exempel på hur ett ovärdigt liv kan se ut. Det är 

dock inte migranterna själva utan Vi som tar oss rätten att bestämma vad som är värdigt eller 

inte. McGarry (2014) hävdar att beskrivningar av romska samhällen som ett problem har lett 

till både förföljelse och folkmord (McGarry, 2014), och även Moderaternas framställning av 

den romska gruppen EU-migranter som ett problem riskerar att få allvarliga konsekvenser. 

Man rör sig nära frågan om människors värde när man spekulerar i vad som är ett ovärdigt liv, 

i synnerhet då den aktuella gruppen identifierats som De Andra.   
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Det är svårt att uttala sig om huruvida motståndet mot tiggare och EU-migranter främst 

handlar om antiziganism, generell främlingsfientlighet eller det Zizek (2009) beskrivit som 

besattheten av rätten att inte bli störd. Mycket av det vi beskriver som ett Vi och Dem-

perspektiv går att tillämpa på andra grupper och är därmed inte uteslutande antiziganistiskt. 

Detta kan visserligen anses som mindre viktigt när romer de facto diskrimineras och utsätts 

för hatbrott i Europa, och när det faktiskt görs en uppdelning mellan Vi och Dem. I vår studie 

framgår att den bild som ges av EU-migranterna liknar den bild av romer som vi redovisat i 

vårt forskningsavsnitt. På samma sätt som det spelar mindre roll om den som utsätts för 

antiziganism identifierar sig som rom eller inte, kan det anses mindre viktigt om det är en ren 

”essentiell” antiziganism när den är antiziganistisk i sin handling. Det viktiga i vår analys är 

inte om textförfattaren är antiziganist eller inte, vårt syfte har inte varit att avslöja 

skribenternas verkliga intentioner. Av betydelse är istället huruvida texterna producerar och 

reproducerar antiziganstiska föreställningar, vilket vi har visat att de genomgående gör. 

Det råder oenighet om huruvida det existerar ett organiserat tiggeri eller inte, men det framstår 

ändå som att det finns viss konsensus om att organisering är en kriminell verksamhet och 

någonting icke önskvärt. Detta tar sig uttryck genom att den ena sidan vill förbjuda det 

organiserade tiggeriet, medan den andra förnekar att det existerar något sådant. Jensen och 

Thomsen (2011) hävdar att invandringsfrågan skulle få mer utrymme och invandringen bli allt 

mer ifrågasatt om Moderaterna skulle göra gemensam sak med Sverigedemokraterna. Vi har 

visat att Moderaterna rört sig närmare Sverigedemokraternas inställning till tiggeriet vilket 

skulle kunna vara en orsak till att frågan får en sådan uppmärksamhet i den allmänna 

debatten. 

I debatten om tiggeriet syns även en motsättning mellan å ena sidan en arbetslinjediskurs, och 

å andra sidan en diskurs om samhällets skyldighet att hjälpa människor i behov. Edin 

(2014:55) skriver att exkluderingen av fattiga är en konsekvens av en nyliberal 

samhällsutveckling där otillräckliga konsumenter inte är önskvärda i staden. Viljan att bli av 

med tiggarna i stadsrummet är således inte nödvändigtvis ett resultat av att Moderaterna 

närmar sig Sverigedemokraterna, utan kan betraktas som en konsekvens av den nyliberala 

samhällsutvecklingen.  

Det förment neutrala i att stifta lagar i syfte att förhindra tiggeri och göra det lättare att avhysa 

människor får konsekvenser i den sociala praktiken och verkar på ett sätt som gynnar 

ansträngningar att utmåla gruppen romska EU-migranter som tvivelaktiga. Även om 
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Moderaternas syfte är att rensa staden från fattiga, för att de inte ska störa dem som gör rätt 

för sig, blir syftet en handling i den sociala praktik där romska EU-migranter utsätts för hot 

och fysiska angrepp. Det finns dessutom en motsättning i att som Moderaterna (2015, 30 

april) fastslå att lagen gäller lika för alla, men samtidigt föreslå ny lagstiftning som riktar sig 

mot en specifik grupp. Även om lagen beskrivs som neutral, med syfte att förhindra 

kriminalitet och hjälpa människor från ett ovärdigt sätt att leva, stigmatiserar ett sådant 

lagförslag gruppen som drabbas.  

Sammantaget använder texterna samma begrepp och problemformuleringar vilket visas i en 

hög grad av intertextualitet. Enligt Fairclough (2003) skapar textproducenter representationer 

av andra, och representerar därmed sig själva på olika sätt (Farclough, 2003:206). I 

tiggeridebatten efterfrågar den ena sidan lag och ordning och representerar sig genom att lyfta 

ordningsstörande aspekter hos EU-migranterna. Den andra sidan lyfter både migranternas 

utsatthet och civilsamhällets välgörenhet, och representerar sig själva genom att bemöta och 

skapa framställningar av de förstnämnda. Gemensamt är att textproducenterna positionerar sig 

genom att ömsom representera EU-migranterna (Dem) och ömsom Oss. 

Texterna befinner sig i en social praktik där en lösning på ”tiggeriproblemet” efterfrågas, och 

där främlingsfientlighet fått ett större utrymme och en annan status jämfört med tidigare. Vi 

ser att främlingsfientlighet och nationalism i dagens samhällsklimat är mer tillåtet och att både 

politikers och journalisters uttalanden speglar detta. Det är möjligt att det största hotet som 

EU-migranterna utgör är hotet mot vår självbild. Bilden både av oss själva som generösa 

medmänniskor, och av det omhändertagande svenska folkhemmet där alla har en 

grundtrygghet, hotas när vi dagligen möts av tiggande människor på gatorna. Vi måste nu 

förhålla oss till att ge eller inte ge, och valet att göra ingenting har en negativ påverkan på vår 

självbild. Vilka blir vi när vi dagligen ignorerar andra människors lidande och när det till slut 

blir en självklarhet att bara gå förbi någon?  

Genom att försöka identifiera olika diskurser som handlar om en utsatt grupp och undersöka 

hur Den Andre skildras i media, positionerar sig vår studie i den kritiska samhällsforskningen. 

Vi har visat att de två diskurser vi har analyserat, lag och ordning-diskursen och utsatta 

människor i behov av hjälp-diskursen, båda reproducerar föreställningar om Den Andre. Vi 

har också visat på skillnader mellan de olika diskurserna i den massmediala debatten om EU-

migranter. 
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Det går att kritisera vår studie för att inte ha ett tillräckligt brett urval, och det finns även en 

risk för att urvalet färgats av vår kritiska och teoretiska utgångspunkt. Utgångspunkten för vår 

studie förutsätter vissa antaganden, det gäller både vår kritiska ansats och vårt val av 

orientalismen som teoretiskt perspektiv. Vi har försökt att förutsättningslöst välja ut texter 

som är representativa för diskussionen om EU-migranter, men det finns en risk att vårt urval 

påverkats av vår förförståelse av hur debatten ser ut – att vi har gjort ett urval som är baserat 

på en önskan om att analysera en viss diskurs.  

Eftersom det saknas svensk forskning på området, och de flesta studier (vår inkluderad) 

behandlar utomståendes syn på frågan, är vårt förslag till vidare forskning att låta EU-

migranterna själva representera den egna gruppen. Dock finns det ett inbyggt dilemma när 

representanter för majoritetssamhället bedriver forskning där EU-migranterna själva kommer 

till tals, eftersom det fortfarande handlar om framställningar som görs utifrån. Det kan trots 

detta tänkas att sådan forskning ändå blir mer direkt än att undersöka representationer av EU-

migranter som är fallet i vår studie.  
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7. Bilagor 

7.1 Text 1. 

”Vi föreslår att organiserande av tiggeri ska kriminaliseras” - DN.SE 2015-06-01 10:42  

En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2015-06-01 
10:42:14 Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/debatt/vi-foreslar-att-
organiserande-av-tiggeri-ska-kriminaliseras/  

”Vi föreslår att 
organiserande av tiggeri ska 
kriminaliseras”  

Publicerad 2015-04-30 00:00  

Foto: Roger Turesson Moderaterna vill göra det lättare för kommunerna att 
upprätthålla ordningen och säkerställa att illegala boplatser inte uppkommer. 
Flera av förslagen har tidigare presenterats av M i Stockholms stad, där 
oppositionsrådet Anna König Jerlmyr (M) i februari visade på problemen med 
nedskräpning.  

  
Ändra flera lagar. Vi vill att organiserande av tiggeri förbjuds. 
Kommunerna bör få anställa personal för att upprätthålla ordningen, och 
se till att illegala boplatser inte permanentas. Dessutom bör reglerna för 
Kronofogden förenklas. Lagarna för hur man får bo måste gälla för alla, 
skriver Tomas Tobé (M) och Beatrice Ask (M).  

De senaste åren har det blivit allt vanligare med människor från EU- länder, i 
synnerhet Rumänien och Bulgarien, som tigger runtom i Sverige. Det är en 
beklaglig och oroväckande utveckling som ofta innebär svåra förhållanden för 
de människor som det handlar om. Skälen till att många söker sig till Sverige 
varierar, men för de flesta handlar det om utsatthet och svår fattigdom. 
Grundproblemen finns i hemländerna där diskriminering är vanligt 
förekommande. Lösningen på problemen är dock inte att stå passiva inför ett 
ökat tiggeri på Sveriges gator. Tvärtom riskerar det att låsa fast människor i 
utanförskap.  

Det finns inga bekräftade siffror på hur många människor från EU- debattsida 
området som kommer till Sverige i syfte att tigga, men uppskattningar säger att 
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det kan handla om 4 000-6 000 personer. Antalet har ökat och förväntas öka 
än mer framöver.  

Många av dessa EU-migranter bor under ovärdiga levnadsförhållanden på 
gatan, i läger eller i det som närmast kan beskrivas som kåkstäder. 
Bosättningarna, som ofta är olagliga, medför sanitära olägenheter och 
nedskräpning. Utvecklingen innebär många gånger oacceptabla boendemiljöer 
med risker för de enskilda i form av miljö- och hälsoproblem. Det är en 
ohållbar utveckling. Vår uppfattning är att något måste göras för att komma 
tillrätta med problemen.  

Den fria rörligheten är en grundpelare inom EU-samarbetet och främjar både 
tillväxt och sysselsättning. De flesta som reser mellan EU-länder gör det för att 
semestra eller arbeta. Men den fria rörligheten är inte ovillkorlig och får redan i 
dag begränsas till exempel med hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller 
hälsa. Alla måste dessutom följa den lagstiftning som finns i respektive 
medlemsland.  

I maj 2014 presenterades en rapport från Länsstyrelsen i Stockholm som 
innehöll en nationell kartläggning där man inhämtat information från bland 
andra polismyndigheter, kommuner och frivilligorganisationer. I rapporten 
uppskattade man att 300–500 personer kan ha utnyttjats för tiggeri under 
2013. Det är viktigt med fler och uppdaterade kartläggningar för att bättre i 
detalj klargöra hur situationen ser ut i dag, men antalet tiggare och den 
omfattande utbredningen i landet tyder på att det ofta bygger på en 
organiserad och strukturerad verksamhet. Moderaterna vill inte förbjuda 
enskilda människor att tigga, men vi kan heller inte acceptera ett omfattande 
och organiserat tiggeri i hela landet. Därför kommer vi inför Moderaternas 
partistämma i höst föreslå att organiserande av tiggeri ska kriminaliseras.  

Artikelnförfattarna Beatrice Ask och Tomas Tobé. Foto: Paul Hansen/TT  

Kommunerna ställs också inför en rad frågor mot bakgrund av utvecklingen. 
På lokal nivå har socialtjänsten ett ansvar för att avvärja de mest akuta 
behoven. Många kommuner erbjuder bland annat platser för nattvila, akut mat 
och logi efter nödprövning, akuta hemresor samt tillgång till öppna 
dagverksamheter.  

Svenska kommuner måste ges verktyg att kunna möta utmaningarna på 
gator, torg och i parker. Det finns redan i dag regler för hur man får bo, både 
på kommunal och privat mark. Dessa lagar måste gälla för alla. Svårigheterna 
ligger i tolkningar av reglerna och brister när det gäller möjligheterna till 
avhysning av illegala bosättningar. Detta måste förtydligas. Dessutom vill vi att 
Ordningslagen ses över, bland annat vad gäller regler för penninginsamling 
och hur den ska tillämpas i landets kommuner för att man lokalt ska kunna 
agera enligt regelverket.  

Landets kommuner måste få bättre möjligheter att kunna säkerställa att 
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illegala boplatser inte uppkommer eller permanentas. Därför vill vi bland annat 
göra det möjligt att låta kommunerna anställa personal som upprätthåller 
ordningsföreskrifterna. I dag är det bara polisen som har den befogenheten. 
Bakgrunden är att insatserna är mycket resurskrävande, vilket inte bara gäller 
polisen, utan också sociala myndigheter och Kronofogdemyndigheten som 
kopplas in.  

Utöver översynen av regelverket för kommunerna vill vi även att regelverket 
för bosättningar på privat mark och avhysning ses över. Många markägare 
känner oro och frustration då det är markägarens sak att själv hantera ett 
avlägsnande av en grupp personer som olovligen bosatt sig på en fastighet, 
ofta med stora kostnader som följd. Vi vill att reglerna för så kallad särskild 
handräckning hos Kronofogdemyndigheten förenklas och ses över, eftersom 
de i dag är administrativt betungande.  

 
http://www.dn.se/debatt/vi-foreslar-att-organiserande-av-tiggeri-ska-kriminaliseras?rm=print Sida 2 av 3  

”Vi föreslår att organiserande av tiggeri ska kriminaliseras” - DN.SE 2015-06-01 10:42  

En nationell samordnare har fått i uppdrag att stödja det arbete som utförs av 
myndigheter, kommuner och landsting och organisationer som möter utsatta 
EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige. Det är bra. Regeringen bör dock 
agera skyndsamt.  

Utöver att hantera lokala problem och frågor i Sverige krävs att regeringen tar 
initiativ på EU-nivå.  

Sverige måste nu agera och sätta press på andra medlemsstater. 
Situationen vad gäller hälsa, bostäder, utbildning och arbete måste förbättras i 
de av EU:s medlemsstater det handlar om. Länder som Rumänien och 
Bulgarien måste vidta kraftfulla åtgärder för att minska de sociala problem och 
den utsatthet som ligger till grund för att deras medborgare söker sig till andra 
EU-länder. Ansvaret för detta ligger på de lokala och nationella 
myndigheterna, men såväl Sverige som andra EU-länder kommer att behöva 
bistå och ta ansvar i det arbetet framöver.  

För att bryta utanförskapet hos de människor det handlar om måste de få 
möjlighet till utbildning och hållbar försörjning för sig själva och sina familjer. Vi 
vill ställa skarpare krav på de EU-medlemsstater vars medborgare inte ser 
någon bättre lösning än att tigga på gatorna långt hemifrån och vi kommer 
aldrig att acceptera att utsatta människor utnyttjas.  

Tomas Tobé (M), partisekreterare Beatrice Ask (M), ordförande i 
justitieutskottet © Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.  
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7.2 Text 2. 

En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2015-05-05 11:24:28 
Artikelns ursprungsadress: 
http://www.dn.se/sthlm/manga-i-min-situation-ar-utlamnade-at-kriminella/  

”Många i min situation är 
utlämnade åt kriminella”  

Publicerad 2015-04-30 16:22  

  
Foto: Paul Hansen Geta Iorgu, 26, har slutat tigga och säljer i stället hantverk 
på gatan.  

Förslaget om förbud mot organiserat tiggeri välkomnas av rumänskan 
Geta Iorgu som har varit tiggare.  

Det är vardag i Stockholm city. Geta Iorgu, 26, breder ut sin filt utanför 
Gallerian på Hamngatan. Ur sina Ikeapåsar plockar hon sjalar, grytlappar och 
mössor. En del säger hon att hon virkat själv, annat är hantverk hon tagit med 
från hemlandet.  

– Jag tigger inte längre. Jag säljer. Och jag vill ingenting hellre än att göra rätt 
för mig, försörja mig och mina två barn säger hon.  

Det moderata lagförslaget att förbjuda organiserat tiggeri väcker dubbla 
känslor hos henne.  

– På gatan råder djungeln lag. Det finns kriminella som utnyttjar det. De ska 
straffas hårt, säger hon.  

Samtidigt inser hon att det kan leda till att den enskilde på gatan råkar illa ut. 
Att den personen, även om den är oskyldig, kan komma att trakasseras av till 
exempel polis.  

– Det bästa vore om samhället hjälpte oss att komma in i det här samhället. 
De flesta av oss vill inget heller än att arbeta, fortsätter hon.  

Men var går gränsen för organiserat tiggeri?  

– Man kan säga att jag organiserade min resa hit, tillsammans med min familj. 
Men vi är inte kriminella för det. Vi försöker hitta andra vägar att tjäna pengar 
än att tigga nu, och det gör många andra också.  
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En som applåderar lagförslaget är Bienviendo Flores, som i flera år på egen 
hand säger sig arbeta för utsatta EU-medborgares situation.  

– Moderaterna kommer att klandras och beskyllas för at de bara vill vinna 
röster. Men sanningen är att någon på allvar måste ta ansvar för situationen. 
Min erfarenhet är att många människor far väldigt illa i dag, just för att de 
exploateras.  

Hur då?  

– Min erfarenhet är att många tvingas hit och sedan tvingas de underkasta sig 
de som står högst upp i hierarkin. I spåren av det följer, hot, våld och till 
exempel prostitution.  

– De frivilliga hjälporganisationer som förnekar att det är så är antingen naiva 
eller så vill de skydda tiggarna i allmänhet, säger Bienvenido Flores.  

Enligt honom vore en skärpning av nuvarande lagstiftning tvärtom till gagn för 
den enskilde tiggaren på gatan:  

– I dag är den personen helt rättslös. Om han eller hon visste att 
rättssamhället står på dens sida skulle de kanske våga berätta och vittna om 
vad de faktiskt utsätts för, fortsätter Bienvenido Flores, som tidigare gjort flera 
kontroversiella och kritiserade uttalanden.  

Det var bland annat han som började prata med medier om att vissa tiggare 
krävs på hyror för de gathörn de sitter i _ något som förnekats av andra 
personer och frivilliga hjälporganisationer.  

Geta Iorgu säger att hon aldrig har betalat hyra till någon: – Den som går 
med på det får skylla sig själv. Man måste våga stå upp för sig själv, säger 
hon.  

DN har tidigare berättat om Geta Iorgu som efter attackerna mot 
EU-medborgarnas boplats i Kista bildade och blev vald till ordförande i 
föreningen Remis (Roma EU-migranter i Sverige). Föreningens mål är att få 
myndigheter att hjälpa utsatta EU-medborgare att på laglig väg kunna bosätta 
sig och arbeta i Sverige.  

Bienvenido Flores tror att det är precis det som behövs:  

– Det svenska samhället måste börja arbeta professionellt med den här 
frågan. Att ägna sig åt välgörenhet leder ingenstans. Hjälp till självhjälp, att 
försöka se och stärka människors egen förmåga vore mycket mer effektivt.  

Både Bienvenido Flores och Geta Iorgu tror att tiggeriet på våra gator skulle 
minska om det i sin organiserade form förbjöds.  

– Det skulle sprida sig och färre skulle välja att komma hit, det försvårar ju 
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situationen för alla, säger Geta Iorgu.  

Ulrika By  

ulrika.by@dn.se  

© 
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7.3 Text 3. 

  
Textstorlek:  

Tiggeriförbud 
löser inte sociala 
problem  

 

Naivt tro att M:s förslag löser något. Det 
är  

sämsta sortens symbolpolitik.  

Anna Kinberg Batra (M) har en svår balansgång att gå mellan 
partiets liberaler och de mer hårdföra krafter som vill vinna tillbaka 
väljare från Sverigedemokraterna. Det är i ljuset av detta man 
måste se dagens förslag om att förbjuda så kallat "organiserat 
tiggeri".  

Det är naivt att tro att förslaget skulle lösa något. Det är sämsta 
sortens symbolpolitik. Kanske än mer oroande än att Moderaterna är 
ute och vevar är att ansvarig minister Åsa Regnér till TT sade att 
hon "välkomnar förslaget". Sanningen är att sociala problem och 
fattigdom aldrig har kunnat hanteras av polis. Det var när vi byggde 
ut välfärden tiggarna en gång försvann från våra gator. Det fanns 
inga genvägar den gången och det finns inga idag.  

Mänsklig misär  

De flesta experter brukar vara överens om att det egentligen inte 
finns något "organiserat tiggeri". I stället handlar det om storfamiljer 
som organiserar resor ihop och fördelar arbetsuppgifter mellan 
sig. Ofta handlar det om grupper av romska EU-migranter från 
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Rumänien. Man kan rimligen inte förbjuda familjer att samarbeta.  

Om frågan däremot gäller människohandel eller prostitution så är 
det redan förbjudet. Vad Moderaterna i sak tror sig ändra med att 
förbjuda något som inte finns är oklart.  

Kåkstäder  

Moderaterna vill också hitta bättre möjligheter att ta bort de 
tältläger och bosättningar som växer fram. De pekar på ett viktigt 
samhällsproblem men kommer egentligen inte med någon lösning 
där heller. Självklart kan vi inte tillåta kåkstäder att växa fram. Men 
av politiker  

krävs bättre svar än så här. Om man bara skulle göra det lättare att 
riva läger, vart ska folk ta vägen? Självklart kan man införa tillfälliga 
härbergen, men sen då? Det är som att klämma på en ballong, den 
ändrar form och du kan flytta runt luften. Men ballongen kommer att 
vara lika stor oavsett hur mycket du klämmer.  

Kommunerna måste få bättre möjligheter att hantera problemen 
men om man vräker människor måste det finnas en plan för vad 
som ska hända med dem.  

Rättigheter  

I enlighet med EU:s fria rörlighet har människor rätt att stanna tre 
månader i Sverige, det gäller oavsett om de är tandläkare eller 
tiggare. Om vi inte hanterar tiggeriets orsaker kommer vi därför 
aldrig att kunna lösa varken tiggarnas situation eller kåkstäderna. 
Att föreslå enkla lösningar kan vinna röster, men löser 
inget. Samtidigt som politikerna inte verkar förmögna att ta tag i 
grundproblemen visar det svenska civilsamhället sin styrka. 
Fialdefiakyrkan öppnar sina portar för människor som behöver hjälp, 
erbjuder dusch, en säng och en hand att hålla i. Stadsmissionen och 
Frälsningsarmén gör underverk i mötet med de mest utsatta.  

Vill vara hemma  

Var är det starka samhället när vi behöver det? Frivilliga kan göra en 
del, var och en av oss kan göra viktiga insatser.  

Men bara staten och kommunerna har de resurser som behövs för 
att lösa ett problem som är så här stort. Filadelfiakyrkan och 
Läkarmissionen samarbetar exempelvis med organisationen Liv & 
Ljus i Rumänien för att hjälpa tiggare i Stockholm att bygga ett 
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bättre liv hemma med sin familj i de byar de kommer ifrån.  

Tänk om Stockholm stad på motsvarande sätt kunde bygga 
relationer med de kommuner människor flyr ifrån.  

Tar tid  

Romer har diskriminerats i hundratals år, i Rumänien var många 
slavar fram till mitten av 1800-talet. Europa kommer inte att kunna 
lösa detta i en handvändning. Men det är ett problem som är skapat 
av sociala orättvisor, fattigdom och diskriminering. Därför är 
lösningen att hantera just dessa frågor, i länderna människorna 
kommer ifrån, inom EU och i Sverige.  

Detta låter inte lika slagkraftigt som att ropa på polis och nya lagar. 
Men det kan göra skillnad på riktigt.  

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och 
hitta andra spännande ledartexter.  

Anders Lindberg  
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7.4 Text 4. 

Protokoll 2013/14:109  

Riksdagens protokoll 2013/14:109 
Torsdagen den 8 maj  
Förbud mot tiggeri  

Anf. 28 BJÖRN SÖDER (SD):  
Herr talman! Runt om i vårt land, inte bara i våra storstäder, 
har gatubilden den senaste tiden förändrats markant. Genom 
ett fullständigt raserat gränsskydd och en liberal syn på 
rörlighet ser vi nu allt fler yrkestiggare på våra gator. Inte 
sällan utgörs de av hitresta romer från framför allt Rumänien. I 
våra större städer har till och med kåkstäder etablerats. Från 
Sverigedemokraternas sida har vi gång efter annan lagt 
konkreta förslag på hur man ska komma till rätta med detta 
med yrkestiggeri. I delar av de förslagen har vi stöd från 
Rumäniens ambassadör i Sverige, som menar att Sveriges 
ovilja att förbjuda tiggeri försvårar deras arbete med att 
integrera romer i det rumänska samhället. Tycker inte 
statsministern att det är dags att förbjuda tiggeri i Sverige?  

Anf. 29 Statsminister FREDRIK 
REINFELDT (M):  

Herr talman! Nej, det tycker jag inte. Det leder till mycket 
vittgående konsekvenser om vi skulle förbjuda människor som 
är fattiga att be om hjälp. Det är väl känt att vi har en situation 
där många romer har kommit från Rumänien därför att de har 
svårt att klara sitt uppehälle, svårt att få jobb. De kommer hit, 
många av dem i hopp om att här kunna hitta ett arbete eller 
åtminstone klara en försörjning.  

Då tycker jag att vi ska vara tydliga – och vi agerar också för 
att vara det – med att detta framför allt är ett ansvar för 
Rumänien. Det är ett land som tar emot omfattande resurser 
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från Europeiska unionen och som också har mycket resurser 
som de borde använda bland annat för att förbättra situationen 
för minoritetsgrupper just i Rumänien. Angrip dem som har 
makt och inflytande att göra något åt detta! Gör inte 
människorna till problemet! Det blir en jakt på enskilda som 
redan är mycket utsatta. Så tycker jag inte att vi ska 
argumentera. Jag förstår att Sverigedemokraterna gör det. Det 
blir inte en sorts omsorg om dessa människor, utan det är att 
som vanligt försöka bygga upp ett vi-och-de-tänkande, som 
alltid ligger till grund för Sverigedemokraternas sätt att 
resonera. Det menar jag är en mycket farlig väg att slå in på.  

Anf. 30 BJÖRN SÖDER (SD):  

Herr talman! Jag tycker att det är fel att man 
svartmålar Rumänien på detta sätt, med de problem som finns, 
där man lever i svåra ekonomiska förhållanden i 
Rumänien. Rumänien har lägre arbetslöshet än EU-
genomsnittet. Man har en fullt utbyggd hälsovård, har 
socialförsäkringssystem och så vidare. Den rumänska 
ambassadören säger också att Sveriges tillåtande av tiggeri är 
något som försvårar deras arbete.  

Jag tycker att det är tråkigt att höra statsministerns något 
verklighetsfrånvända uppfattning. En ny rapport från 
Länsstyrelsen i Stockholms län pekar på att barn utnyttjas i 
tiggeriet och att människohandel ligger bakom.  

Att försöka skapa en samordning mellan olika myndigheter och 
ha klara strategier för hur man bemöter detta problem är en 
viktig faktor, vilket också Rumäniens ambassadör pekar på. En 
annan viktig faktor är att förbjuda tiggeriet, vilket länder som 
Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Grekland, Tyskland, 
Österrike, Schweiz och Ungern redan har gjort, antingen helt 
eller delvis. Ett förbud skulle kunna hjälpa länder som 
Rumänien att åstadkomma social integration av romer, vilket 
man också pekar på. Vi skulle slippa se en människohandel 
med bland annat romska barn och vuxna som utnyttjas som 
yrkestiggare i Sverige.  

Jag tycker att det är tragiskt att statsministern vägrar se denna 
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del av verkligheten och fortsätter att ge sitt stöd för att detta 
ska fortgå.  

Anf. 31 Statsminister FREDRIK 
REINFELDT (M):  

Herr talman! Så har vi då igen fått känna på 
Sverigedemokraternas sätt att se på världen: I ett lyckligt land 
som heter Rumänien har några halvt yrkeskriminella bestämt 
sig för att åka till Sverige och där bli yrkestiggare, och nu ska vi 
skicka polis på dem. Ja, så kan man tro att världen ser ut.  

Det finns säkert en och annan som har försökt organisera en 
del av detta. Men att inte se att detta handlar om fattiga, 
utsatta människor som inte har arbete och som inte har haft 
möjlighet att komma till sin rätt i sitt eget hemland, att inte se 
den romska bakgrunden och kopplingen till minoritetsfrågor, 
det är att blunda för allt som trots allt är de flesta människors 
verklighet.  

Ni försöker utnyttja det faktum att många människor tycker att 
det är jobbigt att se människor tigga på gatorna och att vi inte 
är vana vid det i Sverige, och så tänker ni: Då blir de SD-
sympatisörer. Det är så era ekvationer ser ut i era huvuden. 
Men ni tar fattiga människor som gisslan för att föra er 
argumentering framåt. Det tänker jag inte delta i. (Applåder)  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Kammaren/Protokoll/  

Riksdagens-protokoll-2013141_H109109/  
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