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Sammanfattning 

  

Det sociala fenomen tiggeri har nyligen varit en vanlig syn i Sveriges städer. Detta har lett till 

livliga debatter och delade åsikter om fenomenet bland människor. Det är ett nytt fenomen 

och det finns nya tiggare i staden som representerar stadsbilden. Uppsatsen fokuserar på att 

studera allmänhetens uppfattningar mot den svenska tiggaren och den romska tiggaren. Syftet 

med denna studie var därför att utföra fem semistrukturerade intervjuer i Stockholm om hur 

allmänhetens uppfattningar gällande fenomenet och om det finns en skillnad på hur man ser 

den svenska tiggaren och romska tiggaren. Studien visar att synen på den svenska tiggare och 

den romska skiljer sig åt. En skillnad är att den svenska tiggaren beskrevs som en missbrukare 

eller hemlös under alla intervjuer, medan det fanns en stereotyp bild av tiggaren som romer, 

som beskrivs vara en tiggare som reser till Sverige och arbetar i grupp med andra tiggare. 

Detta har bland annat bidragit till misstankar om organiserat tiggeri. Den teoretiska 

utgångspunkten i uppsatsen är i Edward Saids teori Orientalism och Erving Goffmans stigma 

teori. 

  

  

Nyckelord: tigga, tiggare, den andra, stigma, romer,   
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1. Introduktion  
Fenomenet tiggeri är något som både berör och upprör och under det senaste åren har det varit 

ett omdebatterat ämne både i media och bland de svenska medborgarna.   

Gruppen tiggare är inte homogen grupp, men en stor majoritet av denna grupp är romer. En 

folkgrupp som under en lång tid varit en utsatt minoritet (Socialstyrelsen, 2013).   

Under 90-talet fanns det bara ett hundratal tiggare som endast tiggde i Stockholm. Denna tid 

var tiggeri kopplat till svenskt missbruk och inte fattigdom (Ulla Beijer, 1999:33). Idag 

kommer tiggarna från platser utanför Sveriges gränser. Allt fler människor från fattiga 

områden i Östeuropa söker sig till Sverige för att försörja sig som tiggare. Antalet hitresta 

tiggare i Sverige idag är framför allt människor ifrån Rumänien och Polen (Socialstyrelsen, 

2013).   

 

I Sverige har det förts argument för en kriminalisering av människor som tigger på de svenska 

gatorna. Moderaterna har bland annat lagt fram förslag för att komma åt organiseringen av 

tiggeriet. Frågan om att förbjuda tiggeri i Sverige var uppe i moderaternas dagordning redan i 

våras. Partiet ville göra det möjligt för de svenska kommunerna att anställa personer som 

håller ordning på tiggarläger (Göteborgsexpressen, 2015). Flera av Sveriges kommuner har 

försökt införa egna förbud mot tiggeriet. Först ut var Sala då man genom en ändring i 

ordningsföreskrifterna förbjöd kommunens tiggeri under 2011. Kommunen fick häva sitt 

förbud då länsstyrelsen ansåg att det stred mot ordningslagen (SVT nyheter, 2014).   

I takt med att debatterna allt mer blir heta gällande hur tiggeriet ska hanteras, så är det viktigt 

och undersöka hur tillexempelvis bemötandet och föreställningen mot tiggarna ser ut bland de 

svenska invånarna. Ett ämne som blir viktigt är hur människor förhåller sig till tiggaren då 

detta fenomen under senare tid blivit allt mer synligare i landet. Egna uppfattningar om att 

romska tiggare är en utsatt grupp som fått en negativ stämpel i samhället bidrog till intresset 

för att undersöka människors uppfattningar om detta fenomen i samband med just denna 

minoritetsgrupps.   

  

Denna uppsats är baserad på fem intervjuer, där informanternas syn på en svensk och en 

romsk tiggare lyfts fram. Detta för att utifrån medians rapporteringar och den egna 

uppfattningen om att det är EU-migranter främst från Rumänien som kommit till Sverige för 

att tigga. Alla tiggare är inte romer, men man kan inte bortse från att det är romerna som är 

överrepresenterade när det gäller tiggarna i Sveriges gator.   

Valet av att studera romsk tiggare var för att denna minoritetsgrupp tillhör majoriteten av 

dagens tiggare i samhället, även att studera den svenska tiggaren är av intresse för uppsatsen. 

Den svenska tiggaren representerar nationaliteten av majoritetssamhället där undersökningen 

kommer att utföras. Detta är av intresse för att studera hur andrafiering kan förekomma i det 

svenska samhället. Begreppet andrafiering innebär att framställa någon som ”den andra”, 

d.v.s. något främmande (Språkvård, 2007).   
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Funderingar över kategorisering och andrafiering i samband tiggaren kan bidra till att det 

väcker frågor om hur vi ser människor, vad vi människor väljer att se och var gränsen ska 

sättas för vem, kring vem som ska få hjälp och vem vi väljer och inte hjälpa.   

Detta område är viktigt att undersöka i samband med det allt synligare fenomenet då det har 

skapats allmänna uppfattningar, fördomar, myter och rädslor kring de ”nya” romska tiggarna. 

Denna studie om tiggare ur ett andrafierings perspektiv bidra till en förståelse om hur dessa 

uppfattningar kommer till uttryck bland människor, då forskning om exkludering om romerna 

är relevant.  

 

 

 

  

1.1 Syfte och frågeställning  

 
Forskning om tiggeri som ett socialt fenomen har varit begränsat och har för det mesta utgått 

från två huvudsakliga perspektiv. När det har varit att förmedla och förstå de tiggande 

människors levnadsvillkor i samhällen eller hur exempelvis politiska beslut bidragit till att 

påverka tiggares levnadsvillkor i olika riktningar.   

Syftet med studien är att förstå hur allmänheten förhåller sig till personen som tigger och om 

synen på ”den andra” förekommer gentemot den romska tiggaren i samband med den svenska 

tiggaren. ”Den andra” förklaras som något främmande som inte förknippas med en själv. 

Dessutom kommer uppsatsen att ha fokus på att undersöka människors uppfattningar gällande 

en svensk och romsk tiggare. Det teoretiska ramverket för uppsatsen är baserad på Edward 

Saids teori orientalism som används för att förklara och förstå den tiggaren som den andra och 

Erving Goffmans stigmateori för att förstå informanternas uppfattningar och erfarenheter 

gällande romska tiggare.    

  

  

  

  

Frågeställningarna lyder:  

• Finns det några skillnader på synen mellan en svensk och romsk tiggare bland 

människor?   

• Vad är det för åsikter som framkommer mot tiggaren som andrafieras och hur görs 

detta?  
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1.2 Avgränsning  
  

De främsta avgränsningar som kommer att göras i denna uppsats är att närmare att undersöka 

skillnader mellan svenska och romska tiggare i Liljeholmen i Stockholms län.  Den 

geografiska avgränsningen för studien har varit i Liljeholmen. Detta val gjordes slumpmässigt 

men ansågs vara en plats där människor vistas på, där sökandet av informanter kan ske. 

Därmed valdes inte platsen efter någon tanke med att påverka studiens resultat. 

Undersökningen kommer enbart utgå ifrån den svenska och romska tiggare, även om tiggaren 

kan vara individer med andra nationaliteter än just de undersökta.  

  

Med andrafiering avses endast skapandet av ”den andra”. Det som görs vid andrafiering är 

skapandet av ”de andra” och även ett så kallat ”vi”. Uppsatsen kommer endast behandla hur 

bilden av ”de andra” skapas, då intresset är att undersöka bilden av människors uppfattningar 

om den svenska och romska tiggaren.  

Antalet intervjuer har begränsats till fem, med tanke på det känsliga ämnet ses intervjuerna 

tillräckliga för att kunna besvara på forskningsfrågorna.  

Utöver detta har ytterligare förstudier gjorts som bidragit till en bättre förståelse av fenomenet 

och för att förstå hur ”de andra” kan skapas. Syftet är inte att uppsatsens resultat ska 

generaliseras utan mer förstå hur ett skapande av ”de andra” kan se ut och vad för åsikter som 

kan komma fram. Uppsatsen kommer att avgränsa sig till nutid, vilket bidrar till att 

informanternas syn på fenomenet tiggeri avgränsar sig till vad de upplever om fenomenet 

idag. På så sätt är bland annat intervjufrågorna utformade utifrån dagens syn.   
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1.3 Begreppsdefinition   
  

Tiggeri – Tiggeri definieras av Nationalencyklopedin (2015) som ”Tiggeri, bettleri, genom 

vädjan, bön eller begäran försöka insamla medel eller allmosor utan att utföra någon 

motprestation, ofta rör det sig om små summor.”  

  

  

Tiggare - ”Som tiggare räknas personer som med största sannolikhet erhållit eller försökt 

erhålla ekonomiska bidrag genom tiggeri. Detta innebär att tiggare begär pengar utan 

ersättning för någon form av tjänst, uppträdande eller vara och att inkomsterna från tiggeri 

förefaller utgöra en avsevärd del av försörjning.”  (Beijer, 1999:32)  

  

  

  

Romer – ”en folkgrupp som utgör en etnisk minoritet i de länder där de lever”(NE, 2015).  

  

  

  
  
Andrafiering – ”innebär att framställa någon som ”den andra”, d.v.s. något främmande ” 

(Språkvård, 2007).  
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1.4 Disposition  

   

Inledning har introducerat, studiens syfte och frågeställningar samt gett en överblick av vad 

uppsatsen handlar om. Nästa avsnitt kommer att presentera bakgrundsinformation som är 

relevant för uppsatsen. Därefter redogörs tidigare forskning som är av relevans för studien, 

tidigare forskning kommer bland annat behandla begrepp som social kategorisering och 

stereotyp. I det teoretiska kapitlet redogörs teorier som är relevanta för uppsatsen. Dessa 

teorier kommer även att användas och analyseras i samband med datamaterialet som samlats 

in. Metod avsnittet inleds sedan med en introduktion till kvalitativ ansats som följs av 

metodval. Där val av intervjuteknik och urvalet för undersökningen presenteras. De etiska och 

vetenskapliga överväganden kommer tas upp i samband med detta då dessa tas i hänsyn i 

uppsatsen. Sedan presenteras analysen för att därefter presenteras slutsats och diskussion av 

empirin. Avslutningsvis ges förslag för vidare forskning.  
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2. Bakgrund  

  
2.1 Tiggeri en historisk tillbakablick fram tills idag  
I Sverige har tiggeri funnits så länge fattigdom har funnits, att avskaffa fenomenet ansågs vara 

omöjligt tidigare. På grund av att fattigdomen var ett samhällsproblem så skulle en 

avskaffning av tiggeriet inte få någon effekt. Den vanligaste inställningen var då istället att 

tiggeri sågs vara en del av ett levnadsättet. Att skänka förnödenheter eller pengar ansågs 

istället vara en gärning till de behövande (Harrison, 2014). Under 1300-talet kom det många 

lagar kring ett förbud mot tiggeri men dessa lagar gick sällan igenom. Detta berodde på att 

Sverige under denna tid drabbades av missväxter och lågkonjunkturer som bidrog till ett 

behov av att tigga (Beijer, 1999:23). Under medeltiden bidrog folkökningen till att tiggeriet i 

landet alltmer blev påtaglig. Synen på de fattigas rättigheter började även då att förändras  

(Harrison, 2014). En gräns drog mellan ”goda” och ”dåliga” fattiga. Den sanna fattiga 

personen var en människa som inte var kapabel att arbeta på grund godkännbara orsaker som 

exempelvis hög ålder och sjukdom. Personen som var frisk och kunde arbeta men tiggde 

förtjänade ingenting då arbeta sågs vara en skyldighet i samhället (Harrison, 2014).   

  

Under 1500-talet skedde en förändring i Sverige då statsmakterna utvecklades. Den nya tidens 

kungar och byråkrater ville kontrollera sina medborgare. Något förbud mot tiggeri gick inte 

att införa i dåtidens samhälle. Istället regalerades tiggeriet under denna tid. Regleringarna 

innebar att en tiggare fick be om pengar eller om nödvändiga varor inom en begränsad krets 

(Harrison, 2014). Från år 1698 var det även förbjudet att tigga utanför hemsocken, i samband 

med detta var personen som tiggde tvungen att visa ett ”tiggarpass” även en så kallad 

tiggarbricka. Under 1900-talet var tiggeriet inte en vanlig syn i Sverige, när det annars genom 

historiens gång varit en påminnelse om fattigdomen som råder i samhället (Harrison, 2014).   

 

Under år 1999 fanns det minst ett hundra tiggare i Stockholm. Ungefär 86 procent av dessa 

människor hade missbrukarproblem och även. Två tredjedelar var bostadslösa eller var 

uteliggare, och en femtedel led av hade allvarliga psykiska problem (Beijer, 1999:43).   

Ulla Beijers FoU rapport visar att många började tigga på grund av att de inte ville gå till 

socialtjänsten för att be om hjälp. Andra förklaringar som att människor tiggde för att 

underhålla sitt missbruk (Beijer, 1999:143).   

Under de senaste femton åren har tiggeriet i svenska städer ökat markant och det har getts 

olika förklaringar till varför. Socialpolitiska förändringar och den ekonomiska krisen kan ha 

fått fler att tigga även medians rapporteringar om tiggeriets lönsamhet har påstått som orsak 

skriver Helene Gustavsson i Svenska Dagbladet (Svenska Dagbladet, 2014).   

Idag är människor som reser till Sverige och tigger på gatorna personer som är 

marginaliserade i samhället. Detta är de oavsett ifall de stannat i sitt hemland eller rest till ett 

annat Europeiskt land. Majoriteten av dessa individer kommer ifrån Rumänien där de inte har 

grundläggande medborgliga rättigheter (Stadsmissionen, 2015).  
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2.2 Den största etniska minoriteten i Europa  
  
Romerna i Europa tycks vara ättlingar till de människor som runt 900-talet av okänd 

anledning lämnade Norra Indien som idag är nuvarande Pakistan, och istället begick de sig 

mot Europa. Romerna tros ha sitt ursprung från Indien. Runt 1200-talet rörde sig romerna 

västerut mot Balkan och Östeuropa därefter vidare ut i Europa. Denna förflyttning var inte fri 

från lidelse, romerna förföljdes och utstod dödshot om de inte lämnade landet (Regeringen, 

1997). I boken Svenska romer/zigenare skriver Sidja Dimetri & Gustav Dimetri.Friberg 

(2004) om romernas historia att romerna kom till Europa runt 1300-talet och till Sverige kom 

de runt 1515-talet. Under denna period skapades det nya lagar och romerna var folket som 

blev laglösa. I Sverige beslutades det under 1600-talet att alla romer skulle utvisas eller dödas.  

 

Det var i början av 1800-talet som romer började kategoriseras som zigernare eller tattare och 

föreställningarna människor hade om de var negativ, då dessa människor ansågs vara en fara 

för samhället (Regeringen, 1997).   

Under 1860-talet började en romsk folkförflyttning från Valakiet, som idag är dagens 

Rumänien och delar av Ungern. Där hade de romska människorna under flera hundra år levt 

som livegna, med inga rättigheter alls (Regeringen, 1997).   

Romernas historia har präglats av slaveri, marginalisering och förföljelse, i Europa har denna 

folkgrupp varit förtryckte i 500 år. Synen på romerna har oftast varit farliga och kriminella 

och förtrycket har lett till bland annat slaveri, förvisning, massmord och tvångsassimilering 

(SOU 2010:55). Europa under andra världskriget var påverkat av rasistiska tankar, då 

exempelvis Italien år 1926 gav order om att alla romer skulle utrensas, vilket ledde till att 

många sattes i läger eller skickades till Österrike eller Tyskland där de därefter avrättades. 

När det gällde romer i Rumänien började även dem utsättas för likadana grymheter som 

judarna i Tyskland blev utsatta för (SOU 2010:55). År 1954 skrev Sverige på ett fördrag som 

gällde de mänskliga rättigheter och inte förrän då öppnades gränsen och den rådande romska 

invandrings-förbudet försvann (Dimetri & Dimetri-Friberg, 2004).   

 

I Sverige har även romer varit utsatta då man uppmuntrade myndigheterna att ingå i ett 

steriliseringsprogram. Sverige som tidigare varit neutralt i förhållande till andra Europeiska 

länder uppmuntrade myndigheterna till ett steriliseringsprogram där romer var den 

huvudsakliga målgruppen. Romer steriliserades även i grannlandet Norge (SOU 2010:55).  

Under andra världskrigets tid anordnades ett register där alla romer i Tyskland stod med.  

Detta register kom sedan i användning i nazisternas förintelse av romerna i Österrike och 

Tyskland. I Sverige inrättades även ett register om romer mellan åren 1907 och 1922. Romer 

drabbades enormt under andra världskriget och blev av naziledningen definierade som 

rasmässigt underlägsna och blev berövade från sin nationalitet och sina medborgerliga 

rättigheter. Romerna har alltid stått utanför det europeiska samhället, och gör så än idag (SOU 

2010:55).  

Under senare tid har bland annat det Europiska parlamentet år 2008 samlat in fingeravtryck av 

romer. Detta var ett självklar agerande utifrån en diskriminering grundat på ras och etnisk 

tillhörighet. Detta har bidragit till mycket konflikter för romer och även myter om denna 

grupp. Bakgrunden till detta är utbredningen av EU österut, länder som Bulgarien och 

Rumäniens deltagande i EU 2007 har bidragit till att invånarna i dessa länder kom att omfatta 

den fria rörligheten. Detta innebär att dessa människor kan vistas i andra EU-länder under en 

begränsad tid och även utan tillstånd och krav på försörjning (2010:55).  

Även i Sverige har den svenska polisen under senare år utfört en liknande registrering av 

tusentals romer. Dagens nyheter skrev att den svenska polis genomfört ett olagligt register 
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över romer, då detta totalt innehållit en registrering på cirka 4000 romer spridda över hela 

landet. Då även barn utgjorde en fjärdedel av hela registret (DN, 2013).   

  

  

  

3. Tidigare forskning   
I detta kapitel presenteras tidigare forskning som är relevant för uppsats ämnet. Forskning om 

bland annat vad social kategorisering och stereotyp innebär och hur det skapas presenteras 

först. Dessa begrepp är bidragande till bland annat hur andrafiering sker, då denna studie vill 

undersöka allmänhetens uppfattningar gällande svenska och romska tiggaren.  Social 

kategoriseringen och stereotypisering kommer styrka informanternas föreställning om synen 

på den tiggaren som ”den andra”.  

Därefter presenteras forskning om andrafiering och hur romer har framställts i studier.   

3.1  Social kategorisering  
John C Turner (1999: 21) förklarar social kategorisering som något när en social grupp får en 

eller flera gemensamma egenskaper. Sociala grupper måste finnas för att kunna kategorisera 

andra människor och sig själv i dem. Det är samhället avgör vilka kriterier som ska användas 

för att kategorisera människor. De människor som utgör majoritetsgruppen är de som inte 

anses vara annorlunda. Kategorisering av människor i sociala grupper är utifrån en oklar 

blandning av kännetecken eller egenskaper. Dessa kännetecken kan exempelvis vara kulturer, 

attityder, beteenden och så vidare. En kategori kan ses som en grupp med gemensam nämnare 

tillexempel kvinnor kan utgöra en kategori, invandrare, funktionshindrade, och så vidare.  

(Turner, 1999:21).  

Kategorisering bidrar till att det skapas skillnader och gränser mellan människor. Detta görs 

genom att ställa respektive mot varandra, som t ex normal mot avvikande, bra mot dålig. Vi 

konstruerar en uppfattning om kategorierna som verkliga och inte bara språkliga 

beteckningar. Oftast förekommer en rangordning vilket innebär att det ena paret i en dikotomi 

har ett högre värde. Tillexempel ”man” och ”normal” kan ses som högt värde (Mattsson, 

2010). Kategoriseringar kan ses som historiskt tillfälliga och beroende av förändringar i vår 

människosyn och världsbild (SOU:048).  

Detta måste inte bidra till rasism eller diskriminering, utan social kategorisering kan även 

beskrivas som mängder med personers utmärkande drag, som bestäms av de individer som 

definierar kategorin. Det innebär inte heller att de individer som ingår i en kategori själva 

anser att de tillhör den (SOU:048).  Thomas Hylland Eriksen (1998) förklarar i boken 

Etnicitet och nationalism, att kategoriseringar och även stereotyper till en viss del kan bidra 

till hjälpa att ordningsamhet för individen i en komplicerad värld och därmed även definiera 

gruppens egna gränser. Utifrån att kategorisera individer och därefter associera dessa 

kategorier utefter vissa karaktärsdrag för att betrakta individerna i kategorin som har dessa 

egenskaper är förklaringen på stereotyper (Eriksen, 1998:34,39).  
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3.2 Stereotypisering  
  
Begreppet stereotyp skapades av socialpsykologen Walter Lippman i början av 1920-talet. 

Lippman (1922:3) förklarar stereotyp som förenklade bilder i vårar huvuden av människor i 

omvärlden. Detta ska inte ses som säker kunskap då detta endast är baserat på ”bilderna” i 

vårt huvud. Vi agerar utifrån hur vi tror att det är, inte utifrån hur det verkligen är (Hinton 

2003:13). Stereotyper är en del av att upprätthålla den sociala ordningen. Det sätter upp en 

gräns mellan det som anses vara ”acceptabel” och ”oacceptabel” ”normal” och ”onormal”. 

Forskaren Stuart Hall menar att stereotyper är en kamp om makt och kunskap, som 

klassificerar människor enligt en norm som anses vara det rätta och konstruerar uteslutande 

som ”övriga” (Hall 1997: 258-259). Hall (1997) skriver att stereotyping fastställer skillnader 

mellan det ”normala och accepterande” från det ”onormala och icke accepterande”. I detta fall 

exkluderas allt som inte hör till den förstnämnda kategorin. Genom detta blir följden en gräns 

mellan det normala och det avvikande, mellan ”vi” och ”dem”. Det bidrar till 

sammanhållningen inom det normala som förklaras som” vi” och det avvikande som ”de” 

(Hall, 1997: 258).    

Enligt Gordon Allport (1954) är stereotyper en uppsättning av övertygelser om egenskaperna 

hos en social kategori av människor som exempelvis, personlighetsdrag och beteenden. 

Vanligtvis delas två typer av stereotyper upp: auto-stereotyper, som betraktas som människor 

i en så kallad in-grupp och hetero stereotyper som är relaterade till en out-gruppen som 

betraktas som den exkluderade. De kan tjäna syftet att visa hur överlägsen en grupp är och 

även hur olik en annan är (Allport, 1954:342). Andrafiering är en annan form av social 

representation, som är mycket relaterade till stereotyper. Genom att studera sociala 

kategoriseringar och stereotyper kan man bli medveten om inom vilka ramar människor 

tänker och handlar efter.  

  

  

  

3.3 Andrafiering  
Det är inom postkoloniala teorier processen andrafiering har behandlats som kommer att 

presenteras här nedan. Den västerländska kulturen bildar en föreställning gällande 

normalisering av de egna kulturella traditionerna som bidragit till att man utesluter andra 

kulturer till marginalerna.  

I boken Language and society skriver Nicolas Coupland (2010) om hur ”den andra” 

framställs. Enligt författaren finns det en användning av ”den andra” som anses vara vanligt 

förekommande. Just denna användning av begreppet bidrar inte till någon annan funktion än 

att beskriva relationen mellan jaget och ”den andra”. Denna användning av ”den andre” 

används som ett objektivt begrepp som ”du och jag”.   

Det finns även en annan förklaring av begreppet ”den andra” som Coupland beskriver.  Denna 

användning av begreppet kallar författaren för ”den farliga sorten” av den andre. Han 

förklarar då andrafiering som en process som bidrar till att göra en individ eller en social 

grupp avlägsen eller främmande från den dominerande gruppen (Coupland, 2010:242). Den 

här typen av användning av begreppet ”den andra” innebär att skildringen av en grupp som 

domineras av en annan grupp bidrar till konflikter och diskriminering (Coupland, 2010:242). 

Gruppen som benämns som ”oss” har rätt att skildra andra. Resultatet blir en skildring av en 

grupp som annorlunda i förhållande till det som ses ”normala viet”   
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Det är den sistnämna förklaringen av begreppet ”den andra” som är av intresse för denna 

studie.  Coupland (2010) lägger även fokus på olika uttryck för den sistnämnda negativt 

laddade andrafieringen. Förklaringen av andrafiering får det då när det sociala avståndet 

kopplas ihop med en maktposition. Följden blir att vi:et ses som det neutrala och ”normala” 

och de andra till det ”onormala”. Vi:et ses som den överordnade gruppen med en negativ 

föreställning om de andra som avvikande i förhållande till det vi själva ser hos oss.   

  

Coupland skriver också denna typ av avståndstagande inte endast förekommer mellan sociala 

och etniska grupper utan även mellan kortvarigare sociala grupperingar i vardagen. Ett exempel 

på detta ger han när han nämner vardagliga jämförelser av olika normalitetsgrad, detta gör han 

genom att nämna när vi människor talat om gamla mödrar och ”normalåldersmödrar” 

provrörsbarn och ”vanliga barn och så vidare (Coupland, 2010:241- 243). Nicolas Coupland 

nämner även att andrafiering förekommer genom något som han utrycker ”homoogenisation”. 

Detta innebär att människor ignorerar en grupps omväxling i exempelvis egenskaper. Utan man 

ser gruppen som ett antal likartade människor, med liknande normer och kulturella drag. Fokus 

hamnar på kulturella ”olikheter” som anses vara utmärkande för den gruppen. Detta tyder på en 

form av social stereotypisering då alla i en grupp dras över en och samma kam. Denna 

homogenisering betyder oftast att man sätter förminskande egenskaper för en hel grupp 

(Coupland, 2010: 248).  

  

  

  

3.4  Romer och andrafiering  
 I artikeln A taste for the Other förklarar Virgina Domingueez att andrafiering alltid innebär 

en konstruktion, som även är mycket skadligt och påverkande för den andrafierade gruppen. 

Att skilja på en grupp emot oss, bidrar till att vår egen uppfattning vi har om oss själva stärks 

och även vår position i samhället stärks.  För gruppen som blir andrafierade blir följderna inte 

lika ”positiv” då de redan rådande föreställningarna gentemot gruppen stärks. Det som redan 

uppges om en viss grupp blir utgångsläget för diskussion om alla individer som är i den 

gruppen, detta är något som även Coupland tog upp i samband med begreppet homogesering.  

McGarry (2014) har undersökt i en artikel om representationer av romer i Europa, då syftet 

varit att undersöka om representationerna är en hjälp eller hinder när det gäller samhällelig 

inkludering. McGarry (2014) skriver att det är vanligt förekommande med en syn på romsk 

kriminalitet och emigrerade romska tiggare. Romerna är idag mer synlig än vad dem varit 

tidigare, idag är det främst som ett problem för majoritetssamhället. Konstruktionen av olika 

representationer av romerna från majoritetssamhället är till exempel som tiggare, fattiga och 

kriminella. Det är det romska samhället som har utpekats som ett problem, följderna har varit 

marginalisering och förföljelse. Det spelar ingen roll om dessa representationer som samhället 

har är sanna. Utan det som är av stor vikt är istället hur de existerar och reproduceras vidare 

(McGarry, 2014:761f).   

  

Det har gjorts studier om andrafiering av romer, framförallt i median och svensk dagspress. 

Emilia Berving & Karin Karlsson (2014) undersöker i sin studie om hur romer som tigger 

framställs i svensk dagspress. Författarna har med hjälp av en kritisk diskursanalys använt sig 

utav artiklar från olika tidningar som analyserats. För att därefter finna vilka stereotyper som 

framkommit i den svenska dagspressen. I studien har författarna utgått ifrån teorier om 
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”stereotyping” och andrafiering. Frågeställningarna författarna ställde var hur framställer 

svensk dagspress romer som tigger? Och vilka stereotyper framställs i svensk dagspress kring 

romer som tigger?   

Utifrån undersökningen sker en stereotypisering och andrafiering av romska tiggare i svensk 

dagspress. Resultatet författarna fått fram påvisar medians inflytelse i samhället som varit ett 

bidragande till den strukturella diskrimineringen. Studiens resultat visar att det finns artiklar 

som upprätthåller stereotyperna ” vi och de” utan också exemplifierar diskrimineringen av 

romer som tigger. Författarna menar att artiklarna som endast rapportera om romer som 

tiggare bidrar till att bevara ett ”vi” och de” vilket skapar ett intresse bland läsarna. Utifrån de 

få artiklar som författarna analyserat har det även skrivits med ett mer lösningsfokuserat på 

situationen. Vissa artiklar skriver om diskrimineringen mot romer som än idag är aktuellt, för 

att förklara bakomliggande faktorer till varför just romer tvingas tigga.  

  

Erik Hansson (2011) har i sin masteruppsats undersökt om hur stockholmare förstår 

fenomenet tiggeri på offentliga rum i Stockholm. Detta gjordes utifrån 30 informanter 

kvalitativa livsvärldsintervjuer. Perspektivet på uppsatsen är att tiggeri är ett fenomen som är 

beroende av både tid och plats. Dessa faktorer avgör hur fenomenet kommer att förstås.  

Genom intervjuerna kom han fram till att tiggande EU-migranter verkar ha orsakat en rädsla 

för fenomen som undkommer erkända kategoriseringar. Hansson skriver att informanterna 

upplever att migranterna inte är så utsatta som de visar allmänheten att vara. Detta beror på 

informanternas föreställning om ”fattigdom” som en annorlunda värld än vad Sverige är. 

Detta bidrar till uppfattningar om att EU- migranterna inte anses vara lika transparenta för att 

förtjäna tillit. Ett annat resultat Hansson fick fram var hur svenska tiggare uppfattas jämfört 

med EU-migranter. Informanterna såg inte svenskar som tiggare utan som hemlösa med 

missbruk. Till skillnad från EU-migranter som upplevs som organiserade tiggare och beskrevs 

komma till Sverige som en ”invasion”.  

  

  

4. Teori  
I detta kapitel presenteras teoretiska utgångspunkter som anses vara relevanta för uppsats 

ämnet. Teoridelen i uppsatsen är den delen som bestämmer det tankemässiga utgångsläget, 

som även hela uppsatsen ska ses i relation till och är därmed av stor vikt.  

Uppsatsens syfte är att undersöka hur allmänheten förhåller sig till tiggaren och om människor 

andrafierar tiggaren beroende på om tiggaren är romsk eller svensk. Edward Saids teori om 

orientalism kommer att bidra till en bättre förståelse om vad föreställningen om den andra 

innebär. Studien kommer att inte föra en diskussion om åsikterna är positiva eller negativa 

gällande synen på tiggeri eller om man ska ge eller inte. Fokusen kommer att läggas på frågan 

om människor kategoriseras eller om beskrivningar av så kallade ” de andra” kring tiggaren 

förekommer. Uppsatsen kommer även ha sin teoretiska utgångspunkt i Erving Goffmans 

stigmateori.  
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4.1 Postkolonialism  
Ania Loomba (2006) skriver i boken Kolonialism/Postkolonialism att kolonialismen innebar 

att de stora kolonialmakterna utgjorde en skillnad på världens befolkning som tillskrevs med 

”vi” och ”dem” vilket idag även kan beskrivas som ”the West and the rest”.   

De som benämns som ”vi” beskrivs som civiliserade medan de som benämns som ”dem” ses 

som det motsatta. I Europa uppkom en föreställning om att de vita hade en skyldighet till och 

hjälpa de koloniserade länderna. Loomba förklarar att det koloniala tankesättet än idag finns 

kvar fast i nya former. Hon syftar på att föreställningar man har om ”den andra” som 

ociviliserade och som även borde gå igenom en förändring för att kunna leva bland ”vi”. 

Människor skiljer människor åt först för att därefter kunna sätta de i kategorier som kommer 

ge de egenskaper och framställer de på ett visst sätt (Loomba, 2006:53).  

  

4.2 Föreställningen om den andra    
Begreppet Orienten är skapad av Edward Said som syftar på den postkoloniala tanken som 

inte finns. Edward Saids (2000) teori om orientalismen handlar om hur Västlandet förhåller 

sig till det som han definierade som Orienten. Said (2000) beskriver hur Västvärlden enda 

sedan imperialismens tid fram till idag har skapat en föreställning om Orienten.   

Han förklarar att den europeiska kulturen fann självkänsla och styrka utifrån att reflektera sig 

mot Orienten. Den europeiska identiteten var allt som Orienten inte var, den västerländska 

människan var en unik individ i motsatts till Orienten, som alltid var ansågs vara ett kollektiv 

med liknande egenskaper som den individuella orientalen. Alla orientaler tillskrevs med 

samma negativa egenskaper oavsett nationstillhörigheter eller bakgrund. Väst stod för det 

moderna, demokratiska och rationella, medan Orienten stod för motsatsen (Said, 2000:113). 

Orienten tillskrevs alltså med särskilda attribut och egenskaper som innebär en uppdelning 

mellan öst och väst (Said 2000, s. 63-64).   

Denna syn på att orientalen ansågs vara helt olik den västerländska individen och slutsatsen 

blev därmed att ”de” i Öst lever i en helt annan värld än vad ”vi” i Väst gör.   

När Väst betraktade Öst som ”den andra” bidrog det till att framhäva egna framgångar menar 

Said (2000:66). Said (2000) menar att det är detta kategoriserande sätt som bidrar till att skapa 

skillnaderna mellan ”vi” och ”dem”. Därmed kan denna teoretiska utgångspunkt förstå hur 

grupper som är marginaliserade blir behandlade eller tolkade, då denna grupp upplevs som 

främmande som ”de andra”. I studiens fall är det av intresse och se om människors 

värderingar bildar en bild av ”de andra” gällande den romerska tiggaren.  

  

Användningen av Edward Saids teoretiska ramverk i denna studie är för att den bidrar till en 

förståelse på hur majoritetssamhället och styrande värderingar bildar grupper i samhället som 

ses som ”de andra” och inte ”vi”. Orientalism som teori i uppsatsen kan alltså appliceras för 

att förstå hur marginaliserade grupper i samhället blir framställda, tolkade och behandlade, till 

följd av att de upplevs som just främmande.  

Sedan Edward Saids teori blev publicerad har det funnits dem som tillämpat och vidare 

utvecklat hans teori. Utvecklingen av Saids teori om ´den andre´ har bland annat varit centralt 

i forskning om diskriminering. Masoud Kamali som är professor i Socialt arbete beskriver 

andrafiering som en process för diskriminering. Kamalis syn på andrafiering förstås som en 

avståndstagande framställning av de andra som vår motståndare.  Detta bidrar till ett ”vi” och 

”de” som är ett negativ särskiljande. Enligt Kamali (2005) görs inte ”de andra” endast till en 

olik grupp från andra sorts människor eller nationer. Utan följden blir även en underlägsenhet 

vilket gör ”oss” till en bättre och överlägsnare kultur och art. På så sätt skapas även både 
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biologisk och kulturell rasism menar Kamali. Den underordnade ”de andra” görs till en 

ideologi.   

  

  

Kritik mot Edward Said  

Efter att Saids teori om orientalismen presenterats har mängder av studier publicerats kring 

olika typer av orientalismer. Kritik bland annat varit mot Saids förklaring av Orientalismen. 

Den största kritiken mot hans arbete om orientalism är bilden av att Edward Said skapar en 

relation eller föreställning mellan öst och väst som oföränderlig. Kritikerna syftar på att 

attityder och förhållandet mellan parterna väst och öst inte endast skiljt sig över tid. Utan även 

mellan platser och kontexter som är viktigt att ta hänsyn till, vilket Said inte gör i sitt 

beskrivande av förhållandet mellan parterna (Loomba, 2006:57). Saids teori utgår ifrån att 

förhållandet mellan väst och öst är oförändrad oavsett på grund av historiska händelser och 

utveckling. Den vanligaste kritiken mot Saids arbete kring orientalism är att han anses lägga 

allt för stort vikt på kolonialmakternas föreställningar, d.v.s. väst och inte på de koloniserades 

egna framställningar. Kritikerna förklarar att Said på ett omedvetet sätt ger en bild på att 

förhållandet mellan väst och öst som oföränderlig, då man får bilden av att dominerade inte 

kan bryta mot maktstrukturen (Loomba, 2006:58).   

  

  

4.3 Stigma  

Stigma innebär felaktiga tankar och idéer som finns i samhället, om vilka egenskaper en viss 

grupp av människor har. Det som påstås vara sanna bidrar till att skapa negativa känslor hos 

människor bland annat rädsla vilket i sin följd bidrar till ett avståndstagande från 

människor/grupper man känner ett obehag för (Lysaker, Roe, Yanos 2014). Stephen P. 

Hinshaw and Andrea Stier skriver i boken Explicit and Implicit Stigma Against Individuals 

With Mental Illness att det är olika begrepp som skapar stigma. Stier & Hinshaw (2007)  

nämner bland annat stereotyper som ett begrepp som är generella egenskaper vi tilldelar en 

viss social grupp. Fördomar är den dömande inställningen mot grupper vilket görs utan någon 

helhets kunskap om gruppen i fråga. Även diskriminering nämns av författarna då detta 

innebär att man behandlar en gruppmedlem olika än resterande vilket ofta innebär lägre 

livsmöjligheter eller begränsningar i rättigheter.  

Erving Goffmans stigmateori handlar om den avvikande individens/gruppens kamp i 

samhället på olika sätt (Goffman, 2007:145). Stigmatisering sker ofta när det handlar om 

minoritetsgrupper. Eftersom att uppsatsen bland annat vill undersöka ifall föreställningen om 

den andra finns gällande den romska tiggaren så är denna teori applicerbar. Goffmans (2007) 

teori är relevant för studien för att se om informanters uppfattningar bidrar till att den romska 

tiggaren blir stigmatiserad i förhållande till den svenska. Det kan vara ”små” saker som anses 

vara stigmatiserande; som de romerska tiggarnas klädsel eller beteenden. 

Erving Goffmans (2007) förklaring av begreppet stigma är egenskaper hos en individ eller 

grupp som i samhället upplevs vara det motsatta med bilden vi har av hur en viss individ eller 

grupp bör vara. På grund av dessa egenskaper som individen har, blir konsekvenserna att 

personen inte har någon möjlighet att vinna ett socialt erkännande. Detta innebär att personen 

blir stigmatiserad. I alla samhällen finns det kategoriseringar av människor, dessa människors 

egenskaper är gemensamma med andra i samma kategori.   

Enligt Goffman (2007) påbörjar kategoriseringen när vi för första gången möter en person. Vi 

ger person egenskaper, vilket kan vara utifrån klädsel, titel, beteende och andra saker vi kan 
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identifiera. Detta hjälper oss att placera in personen i en kategori. Det som vi anser vara okänt 

för oss skapar en osäkerhet, detta kan bland annat ske när vi möter människor från en grupp 

som har andra beteenden och sociala koder än vad vi är vana vid i vårt samhälle.   

Vid det första intrycket framställer och bildar vi egenskaper för att sedan kategorisera 

individen vi möter. Möter vi på en individ eller en viss grupp som har egenskaper som vi 

utifrån våra normer finner är negativa och skild från det övriga samhället vi lever i så blir 

individen/gruppen betraktade som annorlunda och utstött (Goffman, 2007:14). De 

förväntningar vi har blir vi inte medvetna om förens vi förstår att dessa förväntningar inte 

uppfylls, det är även då vi reflekterar synen om ”den andre”. På så sätt blir individen/gruppen 

stigmatiserad (Goffman, 2007:14).  

Goffman (2007) menar att människor utan stigma ”normala” han menar att de normala 

individernas attityder mot människor med ett stigma ska verka som en hjälp för att lindra 

stigmat. Stigmatisering kan visas genom undvikande, social utstötning, en motvilja för 

interaktion och så vidare. De funktioner som stigmatisering kan ha är ett antal.  

Exploatering och dominans är funktioner som kan påvisas, då detta kommer i uttryck när 

personer med mer kraft kan stigmatisera personer med mindre makt. Detta för att upprätthålla 

ojämlikheter mellan grupper. Varje samhälle har en föreställning om vad som anses vara  

”normalt” där det även finns inlärda beteenden och sociala koder. Även reglerna hur en 

individ ska vara och bete sig, menar han.   

 

Goffman (2007) beskriver även tre olika sätt en individ kan stigmatiseras. Han delar upp 

stigma i fysiska, psykiska och gruppstigman.  

Det fysiska stigmat är kroppsliga missbildningar vilket innebär individens fysiska 

missbildningar eller funktionshinder. Det andra sättet han tar upp är psykisk stigma som 

innebär att individer lider av någon typ av missbruk eller anses vara psykiskt instabila. Det 

tredje sättet en individ kan stigmatiseras på förklarar Goffman (2007)  som gruppstigma. 

Individen blir då stigmatiserad på grund av nationalitet, ras eller religion. Utav dessa tre 

kategorier av stigman är det den tredje typen som passar in gällande minoriteter som romerska 

tiggare i Sverige. Då detta gruppstigma kan t.ex. vara att tillhöra en specifik etnisk minoritet. 

Att ange en individ eller grupp med skam för den eller de skiljer sig från normen är en del i 

stigmatiseringen. Detta leder till diskriminering. Människor som är stigmatiserade och utsätts 

för diskriminering tvingas förhålla sig till omvärldens fördomar och tankar om dem 

(Goffman, 2007). Enligt Goffman (2007) sker stigmatisering av människor strukturellt på en 

samhällelig nivå. Detta i form av gemensamma negativa uppfattningar gentemot en grupp. 

För att möjligheten till att inkluderas i majoriteten och samhället ska acceptera individen 

måste individen som blir stigmatiserad förändra något hos sig själv.   

 

Den stigmatiserade individen/gruppen placeras i en underlägsen position av samhället i 

relation till normen.För att ett behållande av sin status i samhället måste majoriteten återge 

sina normer och även övertyga andra i samhället gällande om att en viss individ eller grupp 

inte passar in. Detta görs för att den stigmatiserade gruppen eller individen ses som ett hot 

mot majoriteten och fara för normen vilket kan bidra till förändringar i nuvarande normer. Att 

stämpla en människa utifrån den kategori där han/hon inplaceras benämns som stigma 

(Goffman, 2007).   
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John B Pryor och Glenn D Reeder (2011) har skapat en modell då syftet är att skapa större 

förståelse om stigma (se figur 1). Det är fyra olika sammankopplade typer av stigma som 

skildras. Samhälleligt stigma är kärnan i Pryor och Reeder modell som representerar 

människors psykiska och sociala reaktioner på någon individ eller grupp som de uppfattar ha 

ett stigmatiserat tillstånd. Samhälleligt stigma innebär människors reaktioner på den 

stigmatiserade människan.  

Den andra typen av stigma som Pryor och Reeders (2011) modell visar är själv-stigma, denna 

typ av stigma återspeglar den psykologiska och sociala effekten av att ha ett stigma.  Ett 

flertal studier har visat att självstigma har negativa konsekvenser för psykiskt välbefinnande 

för stigmatiserade individer. Själv stigma kan bero på en medvetenhet om den offentliga 

stigman, eftersom människor med stigmatiserade villkor är mycket medvetna om att de ses 

som stigmatiserade. Självstigma innebär alltså hur människan som blir utsatt för fördomarna 

blir påverkad.  

Den tredje typen av stigma som författarna tar upp är stigma genom associering. Denna typ av 

stigma är innebär att stigmatisering inte bara drabbar de som har ett stigmatiserat tillstånd; det 

påverkar också andra. Forskning har visat att människor i samband med stigmatiserade 

individer (t.ex. familj, vänner, vårdgivare) kan uppleva som en följd av att de har en relation 

till varandra.  

Den sista typen av stigmatisering som Pryor och Reeder redogör i sin modell är strukturell 

stigma som definieras som legitimitet och bevarandet av en stigmatiserad status av samhällets 

institutioner och ideologiska system. Strukturellt stigma innebär att samhället gör 

stigmatisering acceptabelt och hur detta kan fortsätta. Senare litteratur om stigma beskriver att 

stigma reproduceras av existerande sociala ojämlikheter och vidmakthålls av makt (Pryor & 

Reeder, 2011).  

  

  

  
Figur 1. Fyra olika typer av Stigma Källa: Pryor & Reeder, (2011)  

  
  



   19  

  

5. Metod   
Uppsatsens vetenskapssyn  
Uppsatsens syfte är att undersöka enskilda allmänhetens uppfattning av tiggaren och om 

synen på tiggaren kan bidra till andrafiering mellan en svensk och romsk tiggare. Därmed 

kommer det hermeneutiska vetenskapsperspektivet vara relevant för denna studie. Målet är 

inte att kunna kvantifiera eller generalisera kunskapen utan istället få en förståelse av vad 

människor har för åsikter och förhållningsätt kring tiggaren. Detta kan uppnås bäst med en 

hermeneutisk tolkning.   

5.1 Hermeneutik   
De finns två huvudinriktningar inom vetenskapsteori, nämligen positivism och hermeneutik. 

Den hermeneutiska vetenskapssynen skiljer sig i många sätt från den positivistiska, då 

hermeneutik är positivismens motsats, och innebär tolkningslära. Forskaren söker inte efter en 

absolut sanning. Denna vetenskapliga ansats tillämpas främst inom kultur, human och 

samhällsvetenskapen. Inom detta vetenskapsteoretiska synsätt innebär det dels om metoder 

för förståelse och tolkning (Aitken & Valentine, 2006). Med en hermeneutisk ansats är målet 

att förstå ett fenomen, än att förklara eller bekräfta en hypotes.   

Thorsten Thorén skriver i boken Vetenskapsteori för nybörjare att hermeneutiken vill förstå 

och inte bara begripa då tolkning är en viktig inom denna vetenskapsteori. Det handlar om att 

förstå människor och deras handlingar (Thorén, 2007). Anledningen till att en hermeneutisk 

ansats valdes till studien av andrafiering av tiggaren, var att det är av uppsatsens intresse att 

försöka förstå om hur människor ser på den svenska tiggaren och den romerska tiggaren och 

vad för åsikter de har.    

  

5.2 Forskningsstrategi  
Uppsatsen kommer att ha en kvalitativ ansats vilket kan tolkas som ett synsätt inom 

samhällsvetenskapen då man inte samlar in eller genererar kvantitativ data. Syftet med 

uppsatsen är inte, som i den kvantitativa metoden, att mäta olika fenomen och uppnå 

generaliserbarhet. Kvalitativa studier innebär en forskningsstrategi då tonvikten oftast ligger 

på ord än kvantifiering gällande insamling och analys av data (Bryman, 2011).  

Bryman (2011) tar upp tre skillnader som en kvalitativ forskning uppvisar:  

  

• Den kvalitativa forskningen har en induktiv syn på förhållandet mellan teori och 

praktik. Detta innebär att teorin bestäms på grundval av de praktiska 

forskningsresultaten.   

  

• Kvalitativ forskning har en kunskapsteoretisk utgångspunkt, detta beskrivs som ett 

tolkningsinriktat perspektiv. Detta betyder att forskaren lägger tyngden på förståelse 

av den sociala verkligheten. Det kan vara hur deltagarna i forskningen tolkar denna 

verklighet.   

  

• Den sista punkten som Bryman (2011) nämner är att den kvalitativa forskningen har 

en ontologisk ståndpunkt som beskrivs som konstruktionistisk. Det betyder att ett 

samspel mellan individer och inte företeelser som finns och de som är åtskilda ifrån 

dem som är inbegripna i konstruktionen av dem resulterar i sociala egenskaper.  
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5.3 Material  
Primärdata  

Primärdata betyder att författaren själv gör undersökningen, vilket betyder att man går ut och 

samlar in data direkt från källan. I denna uppsats handlar det om att genomföra fem 

semistrukturerade intervjuer med människor.  

I andra fall kan det även vara att lämna ut enkäter som sedan besvaras av en grupp människor 

eller en observation som genomförs, noteringar och svar insamlas som sedan utgör en grund 

till det fortsatta arbetet. I primärdata finns det både för- och nackdelar. Fördelen med 

primärdata är att den är aktuell och relevant eftersom den samlas in i det syfte författarna har 

med undersökningen. Det negativa kan exempelvis vara att datainsamlingen är svåråtkomlig 

och kan kräva att stora resurser tas i anspråk vilket bland annat kan förekomma vid 

enkätundersökningar (Bryman, 2011).   

  

5.4 Källkritik  
Även sekundära källor bland annat ifrån Svenska Dagbladet, Länsstyrelsen, vetenskapliga 

rapporter, uppsatser har använt för uppsatsen. Sekundärdata är tillgängligt samlat information 

som man har tillgång till. En viktig åtanke gällande sekundärdata är att det inte är statiskt, 

vilket innebär att man måste vara källkritisk då gammal information ständigt med nytt 

(Flowerdew & Martin, 2005: 57,59). Därmed är resultatet som samlats in utifrån mina 

intervjuer inte en helhetssyn utan snarare en överblick där egna åsikter uttrycks och är inte 

något specifikt faktabaserat.   

  

 

5.5 Urval  
Eftersom att studien inte är kvantitativ och har som mål att generaliseras över en hel 

population har urvalet av informanter varit utifrån ett bekvämlighetsurval för att skapa en så 

god överensstämmelse som möjligt mellan frågeställningarna och urval (Bryman, 2011). 

Bekvämlighetsurval innebär när personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för 

forskaren. Nackdelen med denna typ av urvalsstrategi är att det inte är möjligt att generalisera 

resultaten, eftersom att vi inte vet vad det är för typ av population detta stickprov är 

representant för (Bryman, 2011). Antalet intervjupersoner blev fem då intresset var att göra 

intervjuerna lite längre för att få detaljrika svar. Även på grund av tidsbrist har det varit 

aktuellt att begränsa antal intervjuer till fem stycken. Därmed antas de intervjuade inte heller 

vara representativa för en större population. Intervjuerna har skett med både män och kvinnor 

i olika åldrar (se tabell 1). Detta för att belysa olika erfarenheter och uppfattningar om den 

svenska och romska tiggaren och hur en andrafiering eventuellt kan skapas mot tiggaren. De 

som valts att exkluderas i undersökningen som potentiella informanter var minderåriga 

personer d.v.s. personer under 18 år. Antalet intervjupersoner kan även bidra till att 

undersökningens analys och resultat ytterligare begränsas.   
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Pensionär, 67  Liljeholmen  

Student, 23  Aspudden  

Student, 25  Sickla  

Lärare, 28  Liljeholmen  

Snickare, 40  Axelsberg  

Tabell 1. Informanternas yrkesstatus och boende område  

  

  

  

5.6 Datainsamling  
  
För datainsamlingen användes en kvalitativ metod med fem semistrukturerade intervjuer då 

uppsatsens syfte är att förstå och tolka allmänhetens uppfattningar gällande synen på den 

svenska och romska tiggaren. Den kvalitativa intervjun lägger vikt vid intervjupersonens egna 

uppfattningar och synsätt. Intervju är en flexibel och öppen metod, genom att använda öppna 

frågor bjuds intervjupersonens intresse in och därmed kan olika riktningar uppstå utifrån 

intervjupersonens ställning till ämnet. En intervju innebär att intervjuaren ställer frågor och 

därefter lyssnar. Intervjuaren undviker att dela med sig utav sina egna åsikter, vilket annars 

kan påverka intervjuns utfall (Bryman 2011). 

Kvalitativa intervjuer kan både ha fördelar och nackdelar. Kvale & Brinkman (2009) tar bland 

annat upp fördelen med att det inspelade materialet i efterhand går att lyssna om på därmed 

kan även intervjun ordagrant skrivas ut. En nackdel som författarna nämner är att det är 

väldigt tidskrävande att lyssna på all det inspelade materialet även naturliga gester och 

ansiktsuttryck går förlorade. Sedan måste man som forskare även vara medveten om att alla 

intervjupersoner inte vill bli inspelade vilket betyder att intervjuaren istället detaljerat får 

anteckna under intervjun vilket kan bli svårt att hinna med (Kvale & Brinkman, 2009). 

Utifrån de fem semistrukturerad intervjuerna kommer svaren från informanterna behandlas i 

två olika teman. Det första temat kommer att vara hur informanten uppfattar fenomenet 

tiggeri och vem tiggaren är. Det andra temat är mötet med tiggaren.   

  

Intervjuerna är semistrukturerade på så vis att de endast utgår från vissa specifika huvudteman 

för att kunna besvara frågeställningarna. Intervjuerna har sedan fått gå i den riktning som 

informanterna tar den, då detta ger kunskap om vad respondenterna själva upplever vara 

viktigt och relevant. Den semistrukturerade intervjun har valts för att innehålla olika teman 

som kan besvara uppsatsens syfte, men även för att låta informanterna tala mer fritt.  Frågorna 

som finns på intervjuguiden behöver inte ställas i ordning, vilket det inte gjorts under samtliga 

intervjutillfällen. Även frågor som inte ingår i intervjuguiden kan ställas om intervjuaren 

refererar till något som intervjupersonen sagt tidigare (Bryman, 2011).  

En diskussion gällande detta metodologiska val är att vara medvetna om rollen som 

intervjuare. I en kvalitativ intervju finns det alltid en risk att påverka informanterna baserat på 

hur en utformar och ställer frågorna samt hur en bemöter respondenter. Där av är det av stor 

vikt att vara medveten om detta och ständigt kritiskt granska sin egen metod samt utförandet 

(Bryman, 2011).   

  
  



   22  

  

  
  

5.7 Tillvägagångsätt   
Intervjuerna utfördes under en vecka i mitten av december vid Liljeholmens galleria i 

Stockholms län, som är en stadsdel i Söderort för att få tag på fem informanter som skulle 

känna sig villiga och delta i undersökningen. Valet av platsen valdes inte för att bidra till att 

påverka studiens resultat på något sätt. Platsen Liljeholmen valdes slumpmässigt men med en 

medvetenhet om att det förekommer mycket människor där på grund av Liljeholms galleria 

som kan likna vilket köpcenter som helst med folksamlingar.  

Människor på allmänna platser i Liljeholmens Galleria tillfrågades men utan att tränga in på 

informanternas personliga sfär. Informanterna söktes utifrån ett bekvämlighetsurval vilket 

innebär att i studien ingår informanter som har varit tillgängliga för tillfället (Bryman 2011).  

  

Jag har cirkulerat mig i Liljeholmens Galleria under en veckas tid och haft som mål att 

intervjua en person om dagen. För att få tag på intervjupersoner för uppsatsen presenterade 

jag mig som student från Stockholm Universitet som skriver min examens arbete i  

Kulturgeografi. Därefter förklarades uppsatsens syfte och om dem varit intresserade att bidra 

med sitt deltagande. Av de fem deltagarna som ingick i intervjuundersökningen, bad två av 

personerna mig att återkomma lite senare. Dessa intervjuer gjordes lite senare fram på dagen.  

Innan intervjun påbörjades frågades det om informanter har något önskemål gällande platsval 

där intervjun skulle utföras. Detta gjordes för att informanterna skulle känna sig bekväma i 

miljön intervjun utfördes. Samtliga intervjuer gjordes på Waynes Coffee då det inte förekom 

några önskemål om platsval. Samtliga intervjupersoner erbjöds på kaffe under intervjuns gång 

för att visa uppskattning för deras tid och deltagande. Samtliga informanter godkände 

inspelning av intervjutillfället. Tiden för samtliga intervjuer varade mellan 35-50 minuter 

vilket var olika bland intervjutillfällena, beroende på hur mycket informanterna valde att 

beskriva och förklara. 

  

Vid början av varje intervju tillfälle togs de etiska punkterna som gäller kring deras 

deltagande. Under de fem intervjutillfällena har språket anpassats för att öka informanternas 

förståelse av frågorna som ställdes. Detta innebar ett undvikande gällande begrepp eller 

akademiska uttryck som skulle vara svårt att förstå för informanter som kanske inte är pålästa 

i ämnet. Under de fem intervjuerna som utfördes användes ett inspelningsprogram som finns i 

min mobiltelefon som hjälpmedel. Under tiden togs även lite anteckningar i ett 

anteckningsblock för att eventuellt anteckna specifika detaljer eller uttryck.   

Jag har lyssnat aktivt på intervjupersonerna för att skapa förtroende som skulle bidra till att 

deltagarnas vilja att dela med sig av sina åsikter och erfarenheter. Detta gjordes genom att inte 

avbryta informanten och undvika störningsmoment som att telefonen vibrerar/ringer osv.   
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5.8 Metod för databearbetning  
Intervjuerna som utförts med informanterna har transkriberats efter samtliga samtalstillfällen 

med fokus på att återge respondenternas berättande. Transkriberingen har utförts tätt inpå 

intervjutillfället var slut. Tonlägen och pauser som har förekommit under intervjuerna har inte 

inkluderats i bearbetningen av materialet (Kvale & Brinkmann, 2009).   

Efter transkriberingarna var färdiga lästes materielat igenom för att få en överblick. En 

sammanställning gjordes av eventuella skillnader och likheter som informanterna framfört 

under intervjuerna. Under tiden tänkte jag på vad som skulle kunna vara viktig för att besvara 

på uppsatsens frågeställning. Efter att transkriberingen av intervjumaterialet var klart lästes 

text igenom flera gånger för att återigen hitta likheter och för att få idéer till intressanta teman. 

Utifrån detta valdes två teman som intervjuerna kunde sammanställas under. Dessa teman var: 

vem är tiggaren och mötet med tiggaren – tanken om den andra. Under bearbetningen av 

materialet lästes intervjuerna om igen och då ströks även det som var viktigt även med hjälp 

utav nyckelord för att på ett övergripande sätt se vad som berättades i texten.   

  

Denna metod kallas för meningskodning som Kvale (2009) beskriver går ut på att man 

använder ett eller flera nyckelord för att sedan kunna få ihop det med en större text.   

Analysmetoden för denna studie är ungefär överenstämmelse med Kvale (2009) förklaring på 

kodning. Denna analysmetod innebär att hitta meningen med det sagda, i detta fall är det 

utifrån det informanterna sagt under intervjuerna. Meningskodning används även för att bryta 

ner och kategorisera data man har. En sammanfattning gjordes av vad varje informant sagt 

under varje tema. Syftet med undersökningen är inte komma fram till en absolut sanning 

därmed läggs fokus på att hitta skillnader, likheter och upprepningar. Intervjumaterialets 

resultat och analys redogörs i ett kapitel där det övergripande sammanfattats samt även 

exemplifierats genom citat från informanterna. Citaten skiljer sig ifrån varandra gällande 

längden på de men är mestadels relativt korta. Långa citat kan bidra till en svårighet för 

läsaren att följa med (Kvale, 2009).   

Gällande citaten har delar valts bort när informanterna pausar eller upprepar sig. Citaten har 

valts utifrån från alla de fem informanter då informanterna har minst ett citat presenterat i 

studien. Fördelningen av citaten är d.v.s. inte jämn dem emellan.  
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6. Etiska överväganden   

  
  
Det är fyra viktiga punkter som (Bryman, 2011) hänvisar till att ta hänsyn till när man utför en 

samhällsvetenskaplig forskning   

• Konfidentialkravet  

• Nyttjandekravet  

• Samtyckeskravet   

• Informationskravet  

  

Dessa fyra punkter kommer i denna uppsats tas i anspråk. Personerna som kommer att ingå i 

undersökningen kommer att behandlas inom konfidentialitetskravet. Det innebär att uppgifter 

om personerna som ingår i undersökningen ska behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. Detta gäller all forskning då personuppgifter etc. måste förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan komma åt dessa uppgifter.  

Nyttjandekravet som även ska tas hänsyn till i forskningsprocessen, kommer tas i hänsyn 

gällande uppgifter som kommer att samlas in om de enskilda personerna kommer endast 

användas i forskningsändamålet. Därmed kommer det inspelade materialet av den 

genomförda intervjun även att raderas efter en noga transkribering.   

I undersökningen kommer informanterna att bli informerade kring undersökningens syfte, 

dessa personer får veta att det är ett frivilligt deltagande. De deltagande har rätt att själva 

bestämma över deras medverkande då samtyckeskravet och informationskravet tas i anspråk. 

Det är även viktigt att som forskare att inte ha någon förutfattad mening eller fördom eftersom 

att det kan påverka forsknings resultatet. Därmed kommer intervju frågorna vara utformade på 

samma sätt och beröra samma teman när intervjuerna utförs med de olika informanterna 

(Bryman, 2011).  
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7. Resultat och analys  

  

Intervjuer  
I detta kapitel kommer informanternas åsikter och tankar presenteras och sammanställas under 

utvalda teman och även tydliggöras med hjälp av citat från deltagarna. De utvalda teman som 

presenteras är hur människors syn på tiggaren är och det andra temat är mötet med tiggaren.  

  

Tema 1 – Vem är tiggaren  
  

”Romer är de jag tänker på” (man, 23)  

  

”Ja det är väl romerna, de är ju väldigt många idag som tigger” (man, 40)  

  

Samtliga intervjupersoner upplevde att begreppet tiggeri förknippades med utanförskap i 

samhället. Deltagarna delar uppfattningen om att tiggaren idag är en person som lider av 

fattigdom och att dessa individer har brist på möjligheter att kunna försörja sin familj i 

hemlandet. Det finns en gemensam föreställning bland samtliga informanter som beskriver 

tiggaren ”som någon från Rumänien” eller ”en romer”. Det framkommer att deltagarna 

beskriver den typiske tiggaren som romer man förklarar medians rapportering om fenomenet i 

samband med just denna grupp varit stort. Även utifrån egna uppfattningar av vad de 

informanterna själva upplever idag. Median har bland annat beskrivit de som organiserade, att 

deras klädsel är på ett visst sätt och använder sig utav vissa metoder. Detta har gjort så att 

informanterna likställer denna bild som de fått med tiggarna de möter på ute idag. Den 

romska tiggaren beskrivs som en medelålders man eller kvinna som åker ifrån Rumänien hit 

för att tigga. Dessa tiggare beskriver informanter oftast vara i stora grupper som möjligtvis 

även utför någon typ av samarbete här menar en av informanterna. Under intervjuerna 

beskrivs det att den romska tiggaren alltid använder sig utav föremål som pappersmuggar, 

tidningar eller fotografier när personen ska tigga.  

 

Föreställningen av den svenska tiggaren beskrevs som en etnisk svensk man som inte 

kategoriserades som någon tiggare utan istället som en person som är hemlös eller 

missbrukare. Denna person beskrivs ha försatt sig i sin utsatta situation på grund av missbruk 

och därmed tigger i staden nu. Synen på den svenska hemlöse personen är att han är ensam 

och tigger själv och inte går ihop med andra individer som befinner sig i samma situation. 

Den hemlösa personen beskrivs som en person som även står på offentliga platser bland 

folksamlingar och säljer tidningen Situation Stockholm. Den svenska tiggaren beskrivs inte ta 

hjälp av några hjälpmedel som den romska hade.   

Fenomenet tiggeri förklarades som ett allt mer vanligare påkommande fenomen än vad det 

varit tidigare. Bilden av tiggaren idag ser också annorlunda ut än vad den gjort tidigare menar 

en av informanterna. Hon menar att för cirka 15 år sedan var inte de tiggande människorna i 

staden vanligt förekommande och i så fall var det en annan typ av utsatt i staden då hon 

syftade på hemlöshet och missbruk. Både hon och även en annan informant medger den fria 

rörligheten bland EU staterna bidragit till att människor åker hit och ser tiggeriet som ett 

försörjningssätt.  
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”Om du frågade mig för kanske femton år sedan så skulle jag nog säga att tiggaren är en 

person som har en bakgrund med missbruk, men idag är det första jag tänker på är de här 

romerna ” (Kvinna, 67)  

  

En av deltagarna beskriver även kulturella skillnader i synen på tiggeri som en orsak till att 

människor tigger. Han säger till exempel att tiggeri i vissa länder anses det som ett jobb och 

inte särskilt skambelagt som i Sverige. Han nämner att vi i västvärlden inte är i så stor behov 

av att tigga som andra delar av världen och kan därför tänka sig att det inte hör hemma här nu 

när det under senare tid blivit en allt mer vanligare syn i Sverige.  

  

”… Det är väl vanligt i fattiga länder liksom här hör ju det inte hemma det är ju bara 

konstigt” (man, 23)  

  

  

Det var olika typer av tiggare som beskrevs utifrån tillvägagångsätt de använder sig utav. De 

typerna som nämndes vara bland annat. Den typen av tiggare som spelar musik i folktäta 

platser. Gatumusikanterna beskrivs mestadels vara en man från Rumänien med dragspel eller 

fiol.   

Även en annan typ av tiggare beskrivs av informanterna och det är personen som går genom 

tunnelbanevagnar för att dela ut lappar på tomma sittplatser. Dessa lappar föreställer oftast på 

efterlämnade familjemedlemmar i Rumänien som lider av någon sjukdom. Detta är en av 

strategierna som av informanterna upplever som opålitlig och som bidrar till en 

misstänksamhet. När lapparna är utdelade återvänder tiggaren för att samla ihop de igen och 

därmed samlar ihop pengar som folk förhoppningsvis skänkt.   

Den sista typen av tiggare som beskrivs är människor som haltar sig fram för att visa något 

slags handikapp. Detta gör tiggaren samtidigt som han sträcker fram en pappersmugg där 

människor kan lägga i pengar. Dessa tre strategier som beskrivits av informanterna förknippar 

samtliga med den romska tiggaren med. Den svenska tiggaren nämns inte i dessa 

beskrivningar av tillvägagångsätt.   

  

Eftersom att studiens syfte bland annat är att undersöka på vilka sätt en andrafiering kan ske 

blir det därmed relevant och undersöka hur intervjupersonerna betraktar tiggaren. Detta 

undersöktes utifrån frågor gällande tiggarens kläder och utseende. Informanterna ger olika 

beskrivningar på hur en svensk tiggare ser ut och hur en romsk tiggare ser ut gällande 

klädseln. Samtliga informanter menar att man på direkten kan se vilka tiggare som är ifrån  

Rumänien utifrån klädseln. Den svenska tiggaren beskrivs som ”vanligt klädd” och 

”vardagligt klädd” med kanske lite slitna jeans och smutsig tröja som visar att personen är i 

behov av hjälp. När det gäller den romska tiggaren beskriver samtliga informanter specifikt 

den romerska kvinnans klädsel oftast som långkjolar med färgstarka färger. Kvinnorna 

beskrivs även ha en löst knuten sjal runt ansiktet.  

  

”… Det är främst på romerska kvinnor, man märker att de har en viss klädstil. De har ju 

alltid långkjolar på sig…” (kvinna, 25)  

  

  



   27  

  

”… Jag tror de har på sig folkkläder eller något traditionellt kanske, kvinnorna de ser ju 

likadana ut…” (man, 23)  

  

  

  

Tema 2 – Mötet med tiggarna och tanken som den andra  
  

”På något sätt försöker jag sålla tiggarna, alltså jag menar att jag försöker hjälpa de jag 

känner är värda det och det blir det ju så att vissa räknas bort. Man kan inte hjälpa alla som 

finns” (man 40)  

  

Mötet med tiggaren hanteras olika av deltagarna, ett sätt har varit att ignorera personen som 

sitter och tigger och ett annat sätt har varit att ge gåvor. Informanterna är överens om är att 

tiggeriet som nu syns på gatorna runt om i landet är ett samhällsproblem. Det förekommer 

vissa skilda meningar om vad som bör göras utav människor gällande mötet med tiggaren i 

det offentliga rummet. Alla deltagare som blivit intervjuade har i någon form varit i kontakt 

med tiggaren, det har då mestadels handlat om när man givit pengar till tiggaren. Samtliga 

informanter har givit allmosor någon gång. De övriga två informanter ger pengar om de skulle 

ha något på sig för tillfället.   

De informanterna som än idag ger pengar berättar att det handlar om en skyldighet de känner 

till och bidra med något. Det framkommer även av en av informanterna som än idag brukar ge 

pengar känner en skyldighet att i alla fall möta tiggarens blick för att visa sympati för 

situationen tiggaren befinner sig i. En av deltagarna nämner att hon känner att det är en plikt 

hon har som medmänniska att i alla fall visa lite ödmjukhet genom att få ögonkontakt. Vad 

som avgjort för de informanter som ger pengar till tiggaren idag är svaren ganska lika. Det är 

en förståelse av att vi svenskar har det bättre ställt än de individer som rest hit till Sverige för 

att tigga. Det förklaras med att vi svenskar även har en skyldighet att agera utifrån det.   

  

”Jag tycker att man kan bemöta tiggaren på ett vänligt sätt, det är en skyldighet man har som 

människa” (kvinna, 25)  

  

Förklaringen till varför informanter inte väljer att skänka pengar till tiggaren längre var på 

grund av det organiserade tiggeriet. En av deltagarna nämner att hon inte vill skänka pengar 

till tiggaren vid något möte då hon känner en osäkerhet kring vart pengarna hamnar i stället 

skänker hon en gåva till Stockholms Stadsmission.  

Hennes osäkerhet kan relateras till misstanken om det organiserade tiggeriet. Det 

framkommer även att informanterna väljer och inte att ge för att man inte vill uppmuntra 

tiggeri. Med detta menar dem att människor kan tro att det lönar sig att tigga, att skänka 

pengar ska inte ses som en lösning vilket bidrar till att normalisera tiggeriet.  

Informanterna berättar att det upplevs mer accepterat att ge en gåva till en person som utför 

någon form av social accepterad aktivitet. Dessa tiggare påvisar på en drivkraft och vilja att 

förtjäna sin egen inkomst. Deltagarna gav exempel på att gatumusik eller annan form av 

underhållning är ett mer accepterat sätt att be om pengar och kan uppskattas mer. 

Informanterna berättar att det oftast är de romska tiggarna man stöter på i torg och 

tunnelbanan som utför något spelande med instrument. Den tiggande gatumusikanten beskrivs 

av informanterna ”som en romsk man” ” med ett dragspel”, ”med fiol” eller ”med munspel”. 

Då han väljer att spela på tunnelbanan under färden mellan en eller två stationer för att 

därefter gå runt med en pappersmugg för att få ihop pengar från resenärer.   
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”Innan de börjar spela någon låt så hälsar de och även om de inte får in pengar från folk som 

tackar de högt och glatt typ eller vad man ska säga” (man, 23)  

  

”Det är trevligt om de kan spela lite instrument och förtjäna pengarna folk ger” (kvinna, 67)  

 

Informanterna jämför den romska gatumusikanten med den svenska hemlösa personen som 

oftast brukar stå och sälja tidningen situation Stockholm på centrala platser. Den svenska 

tiggaren beskrivs också gå förbi tunnelbanevagnar för att sälja tidningen fast detta sker inte 

lika ofta som den romerska gatumusikanten. Den svenska tiggaren beskrivs som mer passiv i  

”arbetet”. Den romska gatumusikanten som utför sitt ”arbete” med att spela instrument anses 

vara mer aktiv och synlig. Därmed skiljs dessa tiggare åt när de även är ute och tigger på ett 

mer accepterande sätt.   

Båda dessa tiggare utför en tjänst menar informanterna som ses vara mer accepterande än att 

direkt tigga.  

Ett återkommande mönster gällande intervjupersonernas svar var att ärlighet avgjort om man 

väljer att ge pengar eller inte. Det framkommer även att man ibland känt sig lite osäker på vad 

man egentligen hjälpt till med då det har talats väldigt mycket om det organiserade tiggeriet 

både i median och bland människor i ens omgivning. Pålitligheten i detta samband syftades på 

att man är lite skeptisk om hur utsatta de romerska tiggarna egentligen är. Ett av skälen som 

togs upp var osäkerheten när den tiggande romerna använt sig utav att tigga med ett fotografi 

som föreställer tiggarens familj som är kvar i hemlandet för att väcka känslor bland 

människor. De nämner att den romerska tiggaren kan se väldigt ledsna och bedrövade ut, att 

de sätter på sig slitna och förstörda kläder för att stärka bilden av att de är i behov av hjälp. En 

bild som samtidigt kritiskt ifrågasätts genom de rykten som sprids om hur utsatt och ärlig 

tiggarens situation egentligen är.  

  

En av deltagarna känner att han börjat ifrågasätta tiggarens utsatthet på senare tid då han läst 

väldigt mycket om hur ligor kan fejka till sig medlidande hos allmänheten. Han nämner även 

att han alltid varit lite kritisk när det gäller tiggare som lämnar ut fotografier på sina svårt 

skadade barn i hemlandet.  

  

”Jag känner bara att det blir lite överdrivet ibland, eller jag vet inte, det kanske låter lite allt 

för nedlåtande men jag tycker att tiggarna redan är i en utsatt situation och att de liksom vill 

övertyga nästan tvinga allmänheten till att ge något” (man, 40)  

  

Eftersom att det organiserade tiggeriet blev ett återkommande samtalsämne under alla 

intervjutillfällen, så ställdes frågan vad och vem man tänker på när man hör ”organiserat 

tiggeri”. Beskrivningarna var relativt lika från samtliga intervjupersoner, då det förklarades 

vara människor som i olika grupper reser hit från Rumänien och tigger. Uppfattningarna är att 

ett flertal människor samarbetar inom gruppen då pengarna går till någon eller några med  

”större makt”.  Det organiserade tiggeriet beskrivs utifrån något man läst om på tidningarna 

och hört människor prata om, då detta varit ett omdebatterat ämne.  

Informanterna förklarar även vissa tillfällen man stött på tiggaren i det offentliga rummet som 

fått en att vara misstänksam och förknippat det som någon kriminell verksamhet. Det 

framkommer att det finns misstankar gällande vissa attribut som tiggare påvisar då man har en 

bild av att fattiga människor inte ska ha tillgång till vissa tillbehör.   
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Några exempel på tillbehör var Iphones och mp3 som några av informanterna sett i samband 

med personen som tigger. Det förklaras att tillbehör av det slaget inte visar någon utsatthet när 

man tigger, även märkesplagg beskrivs vara förekommande då informanterna varit lite 

misstänksamma. Det framkommer alltså att samtliga informanter har en bild om vad som 

förknippas med utsatthet, och en stereotyp av vad en tiggare ska ha för egenskaper.  

  

”Det är klart man blir misstänksam när man hör allt det här med organiserade ligor även om 

man inte vill vara fördomsfull”(Kvinna, 67)  

  

”Det var en romsk kvinna som satt utanför Ica en gång och hälsade på mig, så fort jag hade 

gått förbi tog hon upp sin Iphone och knappade, vilket jag såg när jag vände mig om. Tycker 

bara det är lite konstigt o tigga med en Iphone” (man, 40)  

  

Det är inte endast ärlighet som nämns som en avgörande faktor för informanterna när de 

väljer att hjälpa en tiggare. Deltagarna känner även att strategier som tiggaren använder sig 

utav gör så att de väljer vem man vill ge något till.   

Intervjuerna visar att samtliga informanter inte uttrycker någon osäkerhet gällande givandet 

av pengar till den svenska missbrukaren då ingen osäkerhet finns gällande vart pengarna tar 

vägen. Detta berodde på att den svenska personen som beskrevs i de flesta intervjutillfällen 

uppfattades mer pålitlig. Detta förklaras genom att denne person inte hade något filter med sitt 

syfte att tigga. Pengarna som den svenska tiggarna får, vet även informanterna vart det kan gå 

till. Antingen nödvändigheter eller missbruk. Informanterna känner inte någon typ av 

moraliskt ansvar gällande den tiggande svensken då man syftat på dem försatt sig i sin 

situation frivilligt och det ligger på välfärdsstatens ansvar att hjälpa den utsatta då.   

Fyra av de fem informanterna har gett den svenska tiggaren småmynt även om de är medvetna 

om att det skulle kunna gå till missbruk men detta görs på grund av en handling av 

medlidande, att man tyckt synd om personen.   

Det utmärkande här blir att synen på att hjälpa det organiserade tiggeriet anses som något 

informanterna vill undvika, med det likställs inte med den svenska tiggarens missbrukar 

problem. Detta för att den tiggande svensken upplevs som en person utan hemligheter för 

medborgarna. Medan det organiserade tiggeriet förklaras på ett sätt som att man blir lurad. 

Under intervjuerna framkommer även att de som gett pengar till den svenska tiggande 

personenen inte tror att deras pengar skulle kunna gå till missbruk just för att det handlar om 

så pass små summor.  

  

”Visst vet man vad som kan hända med pengarna om man väljer att ge de till någon som man 

märker är missbrukare. Men sen är också frågan om den lilla summan verkligen han bidra till 

något sånt. Alltså jag menar det är ju bara några mynt ” (man, 23)  

  

 ”Jo, jag vet vad pengarna kan gå till, men ändå så ger jag personen lite mynt för att jag 

känner att det känns äkta, jag blir berörd” (kvinna, 67)  
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Skillnaden mellan hur en svensk tiggare och en romersk tiggare går tillväga skiljs också åt av 

deltagarna. Det är olika typer av metoder och hur tiggaren går tillväga. Det framkom att 

samtliga informanter tyckte att de romerska tiggarna uppfattas som lite mer högljudda och har 

en slags envishet när de är ute och tigger. Två av informanterna beskrev tiggaren ”härifrån” 

som mer accepterande och inte ”tjatande”. Att endast sitta på gatan och hälsa vänligt är ett 

mer accepterat sätt än att närma sig en annan persons privata utrymme. En av deltagarna 

utryckte sig den svenska tiggaren sköter det lite snyggare” än de romerska tiggarna gör då han 

tycker att romerska tiggarna visar en envishet när de tigger. Vilket bidrar till att han hade 

större lust att ge pengar till den tiggaren som inte är så ”klängig”.   

  

”Alltså är det framfusiga tiggare så blir jag mer irriterad, liksom det hjälper ju inte och då 

väljer jag hellre att ge någon lugnare. Jag tycker de här tiggarna från Rumänien kan vara lite 

för på om man säger så” (man, 40)  

  

Åsikten om den romska tiggarens envishet gällande tiggeriet förekommer hos tre av de fem 

informanterna som intervjuades. Denna åsikt framkom när frågan om vad som avgör om 

informanterna väljer att hjälpa tiggaren. Envisheten uppfattas som något jobbigt och 

avgörande om man vill ge eller inte. Det som framgår tydligast är att de inte får vara 

påträngande eller vara för närgången. Den typ av tiggare som då nämndes i samband med 

detta var tiggaren i tunnelbanan som kommer fram till resenären med en pappersmugg. Man 

som sittande resenär har ingenstans att ta vägen, till tiggaren bestämmer sig för och väljer att 

gå vidare. Tidigare under intervjumaterialet förknippade informanterna romska tiggare denna 

tillvägagångsätt. På så vis framkommer det att informanterna tilldelat egenskaper som de 

förknippar med att finnas enbart hos den romerska tiggaren och inte den svenska.   

  

  

  

 

 

  

8. Diskussion och slutsats 

Syftet med studien var att förstå hur allmänheten förhåller sig till tiggaren och om synen om 

”den andra” förekommer mot den romska tiggaren i samband med den svenska tiggaren.   

Frågeställningarna uppsatsen ville besvara var följande: 

 Finns det några skillnader på synen mellan en svensk och romersk tiggare bland 

människor?   

 Vad är det för åsikter som framkommer mot tiggaren som andrafieras och hur görs 

detta?  

  

Det finns en generell föreställning om två grupper av människor som tigger. Den första 

gruppen beskrivs som den svenska missbrukaren/hemlösa personen. Som inte kategoriseras 

som tiggare då de inte anses vara organiserade. Informanterna beskriver denna grupp som 

genuina vilket betyder att denna tiggares behov av gåvor ses som genuina. Då den svenska 

hemlösa tiggaren ärligt går ut med sitt syfte till varför hen tigger.   
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Den andra gruppen av tiggaren var den vanliga bilden av en tiggare är en romer som reser hit 

från Rumänien för att och sedan åker hem. Romer som tiggare beskrivs i motsats till den 

svenska personen som organiserad och åker hit med en större grupp och samarbetar. I 

Hanssons (2011) forskning bekräftar han att den föreställning om den svenska personen som 

hemlös/missbrukare och romerska personen som tiggare. Upplevelsen bland informanterna 

var även att de romska tiggarna inte befinner sig vara i den utsatta situationen som de utger 

sig att vara i. Detta leder till att uppfattningar om den romska tiggande personen inte är 

tillräcklig pålitlig för att förtjäna tillit.  

Intervjuerna visade att det inte var alla informanter som valde att ge pengar till tiggaren vid 

mötet, vilket mest berodde på en osäkerhet kring vart pengarna går till och även en känsla om 

att man inte kan hjälpa alla. Osäkerheten kring vad pengarna går till förklarades vara på grund 

av medians rapportering om det organiserade bland romska tiggare. I samband med 

forskningen av Berving & Karlsson (2014)  som redogör medians inflytelse i samhället varit 

en stor bidragande faktor den strukturella diskrimineringen varav det funnit artiklar som 

upprätthåller dessa bilder av tiggande romer. Detta framkommer även i denna undersökning 

då informanterna likställer medians beskrivning av romer med det man ser. I tidigare 

forskning är det även bekräftat av McGarry (2014) att det är vanligt med en syn på romsk 

kriminalitet även att bilden av romerna fattig, tiggare och kriminella. Detta påvisas även 

utifrån intervjumaterialet då osäkerheten bland informanterna förknippades med organiserade 

kriminella ligor som tigger i staden. På grund av att romer stämplas som tiggare och även 

kriminell särskiljs de från ”oss” det svenska samhället. Den här studien bidrar till att bland 

annat påvisa hur just tiggare andrafieras samtidigt som romer. 

 

 

Goffman (2007)  menar då att en grupp som har egenskaper som majoritetssamhället finner är 

negativt och skild från det övriga samhället blir gruppen stigmatiserad och betraktade som 

annorlunda. I detta fall skulle man kunna majoritetssamhället motsvara de fem 

intervjupersonerna i studien. En av de stigma typerna som Goffman (2007) förklarar som 

gruppstigma kan t.ex. vara när en grupp tillhör en specifik etnisk minoritet. I detta fall kan de 

romska tiggarna ses som den stigmatiserade minoriteten utifrån föreställningar informanterna 

hade gällande egenskaper och beteenden man förknippade med dessa tiggare. Pryor och 

Reeder talade om en stigma typ som kallades för samhälleligt stigma vilket är människors 

sociala och psykiska reaktioner på någon individ eller grupp, som de anser ha ett stigmatiserat 

tillstånd vilket i denna studie känns mest relevant. På grund av hur informanters reaktioner 

eller uppfattningar kring den romska tiggaren. 

Det framkommer utifrån intervjuerna att andrafieringen sker på olika plan och genom olika 

processer. Informanterna målade inte ut den svenska personen som tiggare, utan som hemlös 

eller missbrukare. Istället förekom en stereotyp bild av tiggaren som romer. Enligt Allport 

(1954) är stereotyper en uppsättning av övertygelser om egenskaperna hos en social kategori 

av människor som exempelvis, personlighetsdrag och beteenden. Beteenden utifrån detta sätt 

skulle vara de olika typer av tiggare som informanterna beskrev gällande vilket 

tillvägagångsätt tiggaren använde sig utav. Antingen som gatumusikant, eller skicka ut 

fotografier eller tigga med ett handikapp. Åsikter som bidrar till en andrafiering i denna studie 

har bland annat varit när man tillskriver de romska tiggarna som framfusig, envisa, oärliga 

och organiserade. Egenskaper som denna grupp av människor kategoriseras utefter och där 

med avses som stigmatiserad.   

  

Med hjälp av Saids (2000) teoretiska ramverk var tanken att förklara den främmande Orienten 

som något annorlunda mot den svenska erfarenheten. I denna uppsats skulle det exempelvis 

kunna vara egenskaper eller beteenden som framkommit i informanternas beskrivningar av 
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tiggaren. Det framkom att informanterna haft en omfattande föreställning om karaktärsdrag 

hos alla tiggare som romer. Detta är ett av de sätten andrafiering sker som Coupland nämnt 

utifrån begreppet homogesering då människor ignorerar en grupps omväxling och därmed ser 

gruppen som ett antal likartade individer (Coupland, 2010: 248). Även i Edwards Saids 

(2000:66) teori nämner han att alla orientaler tillskrevs med samma egenskaper. Orienten som 

alltid ansågs vara ett kollektiv med liknande egenskaper.   

Oritenten kan även påvisas när informanterna förklarade att ”de i Rumänien” inte skam 

belägger tiggeriet som ”vi i Sverige” eller västvärlden gör. Detta visar en bild av Sverige som 

en plats som är olik ”det andra” eller ”orienten” som i detta fall syftade till Rumänien. Enligt 

Said (2000) såg synen på orientalen vara helt olik den västerländska individen vilket bidrog 

till ”de” i Öst lever i en helt annan värld än vad ”vi” i Väst gör.   

En annan typ av andrafiering som framkommer utifrån intervjumaterialet var att 

informanterna inte likställde synen på den svenska missbrukarens behov och den romska 

tiggarens behov som de bland annat förknippades till det organiserade tiggeriet. Utan att 

skänka pengar till den svenska tiggaren med eventuella missbrukar problem framkom som 

mer acceptabelt d informanterna menade att de i alla fall visst vart pengarna kunde gå till. 

Medan det motsatta kändes för den romska tiggaren. Detta kan vara en ”brist av andrafiering” 

bland människor gentemot den svenska tiggaren.  

Det finns olika uppfattningar gällande den svenska och romska tiggaren utifrån den här 

studien. Andrafierings processen har bland annat förekommit då informanterna förklarar 

metoder och syftet hos de tiggande människorna. Utifrån detta har man bland annat 

kategoriserat och även haft en stereotyp bild som bidragit till att andrafierings processen 

stärkts.  

  

Vidare forskning   
Det är relevant för vidare forskning kring ämnet. Inom detta område skulle förslag på 

forskning vara: hur levnadssituationen för tiggaren ser ut idag, hur tiggaren förhåller sig till 

majoritetssamhället, vilka följder av ett kriminaliserande av tiggeri skulle ske? Gentemot 

tiggaren och samhället? Även fortsatt forskning i en större geografisk kontext med fler 

informanter skulle även kunna utföras. En större population av samma undersökning skulle ge 

en bättre bild på ämnet, samt om det görs två undersökningar med olika informanter från olika 

platser så man får bättre förståelse om hur folk tänker och deras syn på tiggeri från plats till 

plats.  
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Bilaga 1: Intervjuguide   
  

 Kort beskrivning av dig själv: kön, sysselsättning (arbetar, arbetslös, sjukskriven, student 

osv.)  

  

Tema 1 - Vem är tiggaren  

1. Vem är tiggaren? Vart kommer tiggaren ifrån? Hur kommer det sig att de hamnade här? 

Vem är den typiska tiggaren enligt dig? Finns det olika typer av tiggare? Vilken 

bakgrund tror du en romersk tiggare har? Vilken bakgrund tror du en svensk tiggare 

har? Hur klär sig en tiggare? Skiljer klädseln åt mellan tiggarna? Hur klär sig en 

svensk tiggare? Hur klär sig en romersk tiggare?  

  

Tema 2- Mötet med tiggare/skapande av andrafiering  

2. Vad tycker du om folk som tigger?  Har du givit allmosor till tiggare någon gång? I så 

fall vad har avgjort att du givit allmosor till just den tiggaren? Hur väljer du vem du 

vill hjälpa? Har du haft någon annan kontakt med tiggare t.ex. konversation, hälsa på 

hen etc. ? Vad var det som avgjorde att du började prata med just den tiggaren? Om 

inte – vad får dig att avstå från att ge? Vad tror du tiggaren gör med pengarna hen fått?  

Skiljer det sig åt mellan olika tiggare vad hen väljer att göra med pengarna?  

  

  

3. Kan du föreställa dig hur det är att vara tiggare? – Hur skulle det vara? Hur tror du det 

är för en icke svensk att tigga i Sverige? Finns det några fördelar/nackdelar att tigga 

som icke svensk? Hur tror du den icke svenska tiggaren haft det i hemlandet?   


