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Abstract 

The purpose of this study was to examine how the Swedish press produced begging phenomenon 

in Sweden during the year of 2014. The used method was a qualitative content analysis using the 

theoretical perspectives, social constructionism and labeling theory. This study has covered 90 

articles focused on begging phenomenon within the Swedish press. 

The main results in this study were that Swedish media often present the phenomenon of begging 

on the basis of ethnic group, the Roma. Due to a long history of discrimination they lack social and 

economic security both in Sweden and in the rest of the EU. The phenomenon of begging is 

presented as a result of organized crime and the given solution resolving begging is to ban it. Social 

knowledge about who the involved individuals are and why they beg is represented clearly in the 

press. We acknowledge that the results, based on theories and previous research, not always 

integrates and correspond with reality. The press often forgets to mention that this ethnic group has 

no safe and secure place to call "home". 

Keywords: Begging, Beggars, Roma, Ethnic group, Media, Discrimination.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

 

Förord 

Innan du får bita tänderna i denna uppsats om fenomenet tiggeri i svensk press vill vi ta tillfället i 

akt att tillägna två stora tack.  

Tack till Linda Faller som har korrekturläst vår uppsats vilket har varit till stor hjälp, och tack till 

vår handledare My Lilja som har kämpat på med oss under denna process från första till sista 

ordet. 

Denna uppsats är gemensamt utförd mellan uppsatsens två författare.  
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1. Inledning  

Idén bakom denna studie kom när vi gjorde vår verksamhetsförlagda utbildning i Bolivia under 

hösten 2014. På varje gata och i varje hörn satt en kvinna och hennes barn, barnen sov ofta i 

moderns famn eller grät. Detta var en ovan syn för oss och vi blev berörda av dessa familjers 

dagliga situation, både som medmänniska och som blivande socialarbetare. Genom sociala medier 

läste vi, under vår tid i Bolivia, mycket om fenomenet tiggeri i Sverige och uppmärksammade att 

media skrev ständigt om hur den fria rörligheten hade lockat romer till Sveriges gator. Precis som 

de familjer vi såg på gatorna i Bolivia. Väl hemma i Sverige sökte vi efter tidningsartiklar som 

innehöll begreppet tiggeri i högskolans databaser, vilket gav oss otroligt många träffar. Därmed 

bestämde vi oss för att göra en studie på hur media framställer dessa människor i den svenska 

pressen då vi fann det intressant att se vilket budskap som förmedlas varje dag i interaktionen 

mellan svenska medborgare och journalister 

 

1.1 Bakgrund 

Fenomenet tiggeri beskrivs, i Sverige, bero på utsatta EU-medborgare som präglas av fattigdom 

och arbetslöshet i dess hemländer, främst från Bulgarien och Rumänien (socialstyrelsen 2016). 

Fenomenet tiggeri har under den senaste tiden ökat i Sverige på grund av den fria rörligheten inom 

EU. Den rådande arbetslösheten bland EU-medborgare gör att var tredje EU-medborgare försörjer 

sig genom tiggeri eller gatumusik (Socialstyrelsen, 2014). 

Utsatta EU- medborgare i Sverige beskrivs tillhöra folkgruppen romer vilka har med sig en historia 

av diskriminering i många EU-länder (Statens offentliga utredningar [SOU] 2016:6). Den 

diskriminering som följts individer med romskt ursprung har lett till mindre sociala och 

ekonomiska rättigheter och till att dessa individer befinner sig i en marginaliserad livssituation. En 

vilja att försöka skapa bättre levnadsvillkor och materiella förutsättningar beskrivs som orsaken till 

att dessa individer tigger på Sveriges gator. Reaktionerna på fenomenet från svenska medborgares 

sida tyder på ett obehag då man inte möts av denna misär på Sveriges gator i dagens samhälle. 

Välfärdstatens utveckling medförde att tiggeri mer eller mindre försvann i Sverige under 1900-talet 

men som idag har uppdagats med en ny dimension. Ökningen av tiggeri i Sverige har bidragit till 

debatter av olika slag, dels i politiska sammanhang, mellan privatpersoner, myndigheter och 
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organisationer samt i mediala sammanhang (ibid.). Johansson (2008) menar att utvecklingen av 

EUs fria rörlighet innebär utmaningar för ländernas invånare och dess medborgarskap. Tidigare 

sågs medborgarskapet som en faktor för att integrera människor i samhället samt ett medel för att 

skapa en lojalitet mellan stat och invånare. EU:s länder består idag av invånare med olika 

medborgarskap. Vilket gör att Johansson ställer frågan om vad medborgarskapet ska innebära, för 

rättigheter och skyldigheter, och för vem (ibid.)? 

Media har förmågan att skapa generella uppfattningar hos läsaren, såväl negativa som positiva 

(Autumn Brown & Marx Ferree, 2005). Media kan förmedla en hotande bild av fenomen genom 

att uppmärksamma problem på ett utmanande sätt samt rikta innehållet mot olika målgrupper. 

Framställningar av fenomen som presenteras av media kan skapa känslan av skyldighet eller krav 

i samhället om att följa beskrivna normer. Därmed beskrivs media ha tillräcklig makt för att 

påverka hur ett fenomen eller händelse uppfattas av målgruppen eller läsaren (ibid.). Cohen (i 

Swärd & Starrin, 2006) menar att media vidare anses kunna skapa moralisk panik, en stark känsla 

hos läsaren som utvecklas hos läsaren vid tolkningen av innehållet. Detta genom att media kan 

rapportera om vissa beteenden på ett överdrivet sätt och därmed skapa rädsla hos läsaren. Utifrån 

detta kan även påverka beslutsfattare och myndigheters agerande genom olika framställningar 

(ibid.). 

När det gäller utsatta grupper och sociala problem kan även media fungera som en aktör för att 

informera och synliggöra problem samt möjliga lösningar (Swärd & Starrin, 2006). Därmed utgör 

media en viktig roll i samhället (ibid.). Abu-Laban och Garber (2005) menar att media konstruerar 

sanningar om verkligheten, detta genom att presentera nya uppfattningar om fenomen men även 

reproducera redan befintliga uppfattningar hos läsaren (ibid.) Detta menar vi också kan relateras 

till den uppmärksamhet som tiggeri fått i Sverige, pressens framställningar kan vara en viktig aktör 

i den rådande diskussionen om tiggeri i det svenska samhället. 

Swärd (2015) diskuterar hur fenomenet tiggeri i Sverige har ökat och fått stor plats i debatten 

gällande juridiska, civila och sociala frågor. Då detta innebär frågor om enskilda individers 

levnadsvillkor och dagliga situation ser vi relevansen i att studera fenomenet tiggeri inom det 

sociala arbetes område. Allmänheten tar del av pressens beskrivningar av fenomenet tiggeri, vilket 

skapar uppfattningar och egna tolkningar av det som framställs hos läsaren. Därför finner vi det 

intressant att studera pressens innehåll för att söka förståelse om hur tiggeri och de involverade 

människorna framställs i svensk press. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att studera framställningar av fenomenet tiggeri i den svenska pressen, 

detta kommer göras utifrån tre följande frågor: 

• Hur beskriver svensk landsorts- och storstadspress fenomenet tiggeri?  

•  Hur diskuteras etnicitet relaterat till tiggeri? 

• Hur diskuteras orsaker och eventuella lösningar relaterat till tiggeri? 

 

1.3 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till svensk landsorts- och storstadspress från år 2014, som innehåller 

sökorden tiggeri och tiggare. Då många tidningsartiklar publicerades under 2014 valde vi att vidare 

avgränsa oss till att varje tidningsartikel innehöll minst 300 ord för att undvika mindre notiser. 

1.4 Uppsatsens disposition 

Detta är en kvalitativ innehållsanalys som strävar efter att undersöka hur svensk press framställer 

fenomenet tiggeri i Sverige. Metoden kvalitativ innehållsanalys används för att möjliggöra en mer 

djupgående analys av datamaterial för att se underliggande betydelser av ord och meningar. Då 

media har en stor inverkan på läsare använder vi oss av teorierna socialkonstruktionism och 

stämplingsteorin. Detta för att studera om det finns sociala konstruktioner bakom fenomenet samt 

hur/om dessa individer stämplas av samhället. Genomgående i uppsatsen relateras innehållet till 

studiens syfte och frågeställningar. Dialogen förs mellan både resultatanalysen och den tidigare 

forskningen samt med de teorieriska perspektiven för att upprätthålla en röd tråd genom hela 

studien.      

1.5 Begreppsförklaringar 

Begrepp som kommer användas mer eller mindre genomgående i denna studie är tiggeri, tiggare, 

romer, minoritet och stigmatisering. För att underlätta läsningen och förståelsen för studiens 

innehåll ges en kortare klargörelse för dess innebörd nedan. 

Tiggeri: Enligt Bronislaw Geremik (1991) i Meuwisse och Swärd (2008) beskrivs den europeiska 

fattigdomen alltid har inrymt människor i nöd, vilket anses ha föranlett att fenomen som tiggeri har 

funnits som överlevnadsstrategi. Enligt Nationalencyklopedin (NE) innebär tiggeri en vädjan eller 
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bön om allmosor utan att utföra någonting i gengäld och detta är definitionen vi har valt att relatera 

begreppet tiggeri till i studien. 

Tiggare: I denna studie använder vi begreppet tiggare då det talas om en person som tigger, som 

utför tiggeri. Begreppet tiggare används endast där den tidigare forskningen använder det eller för 

att det uttryckts i det empiriska materialet. Detta för att inte stigmatisera de involverade individerna 

kommer vi varsamt att använda detta begrepp under diskussionen. 

Romer: Enligt Nationalencyklopedin (NE) benämns romer som en etnisk minoritets folkgrupp. 

Detta begrepp framkommer återkommande i såväl den tidigare forskningen som i det empiriska 

materialet och vi kommer ålägger oss inte att ge det mer betydelse än att det är en folkgrupp. För 

att ge en mer ingående beskrivning, Arbetsmarknadsdepartementet (2014) har publicerat en vit bok 

och framhåller att den romska minoritetens historia behöver belysas, detta för att öka förståelse för 

den situation gruppen befinner sig i idag. Gruppen beskrivs ha blivit utsatta för övergrepp, bland 

annat av diskriminering, förföljelse och stereotypa föreställningar. Dessa menar man har lagt 

grunden för statliga politiska beslut och som därmed gjort gruppen många gånger inte blivit 

erkända som fullvärdiga medborgare (ibid). 

Etnisk minoritet: Beskrivs enligt NE, som en minoritetsgrupp med samhörighet till varandra 

utifrån etnisk bakgrund i ett specifikt område eller region. K (2016) menar att etniska minoriteter 

ofta upplever olika nivåer av social exkludering och diskriminering. Begreppet förekommer såväl 

i den tidigare forskningen och som i det empiriska materialet och i studien tolkas begreppet tolkas 

enligt NE:s definition. 

Stigma och stigmatisering: är ett begrepp som innebär en tillskrivelse av egenskaper (Goffman, 

2011). Detta betyder att man exempelvis utifrån sociala regler och normer avgör om en persons 

beteende är acceptabelt eller inte, men det kan vidare vara en person som anses vara utstött på 

grund av olika saker. Brottslighet, förräderi eller annat avvikande beteende kan betraktas som 

stigmatiserade personer (ibid.). Begreppet framkommer i tidigare forskning, resultat och analys 

samt i diskussionen.  
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2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi att sammanfatta den forskning vi funnit intressant och relevant till 

uppsatsens syfte. Den tidigare forskningen består av studier som handlar om fenomenet tiggeri och 

de involverade människorna utifrån olika perspektiv. Forskningsläget kring tiggeri är inte så 

omfattande i Sverige varav har vi valt att främst använda internationella studier men även nationella 

i den mån det är möjligt, i den tidigare forskningen. Vi har också uppmärksammat att tiggeri ofta 

relateras till andra fenomen i samhället, såsom fattigdom, romers situation eller hemlöshet.  

 

Under sökprocessen har vi använt databasen Discovery för att hitta tidigare studier i ämnet. De 

sökord vi använt oss av är för internationella studier begging och media, medan vi använde 

sökorden tiggeri och media för nationella studier. I sökprocessen av internationella studier fann vi 

73 stycken granskade artiklar. Av de 73 internationella studierna har vi valt att använda de som ger 

en framställning av hur fenomenet uppstår, hur det definieras samt hur fenomenet uppfattas. 

Sammantaget fann vi fem granskade internationella artiklar av relevans som vi kommer använda 

oss av. Nationella studier för med dessa sökord, som är granskade, har vi inte funnit i databasen 

Discovery, däremot användes Google scholar för relevant svensk forskning. En svensk studie av 

relevans kommer att användas, där tiggeri studeras främst utifrån en nordisk kontext.  

 

2.1 Fenomenet tiggeri i en nordisk kontext 

I en artikel av Swärd (2015) stammanställs kunskapsläget kring det som han benämner som det 

moderna tiggeriet. Han skiljer det moderna tiggeriet från historien då det idag beskrivs utgöras av 

en ny sorts mobilitet bland fattiga människor inom EU. Syftet med artikeln är att belysa tiggeriets 

konsekvenser och att ta upp olika moraliska dilemman som studerats inom området, detta genom 

en litteraturstudie.  Huvudsakligen utgår studien från en nordisk kontext men som även berör andra 

Europiska länder genom tidigare forskningsstudier i ämnet. Swärd menar att den ökade framväxten 

av EU-medborgare i tiggeri har getts mycket uppmärksamhet men att det finns lite forskat i ämnet, 

därför behöver situationen för fattiga EU-medborgare problematiseras.   

Swärd (2015) beskriver att antalet medlemsstater i EU har ökat och fler länder från öst är nu 

medlemmar. År 2007 gick länderna Bulgarien och Rumänien med i Europeiska unionen, vilka 

beskrivs utgöra EU:s fattigaste länder.  Ländernas fattigaste invånare har påverkats negativt av 
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den globala finanskrisen 2008 och det har även skett en försämring av infrastruktur och juridiska 

system, efter Ceausescus fall. EU:s medlämsländer får, sedan fri rörlighet infördes inom unionen, 

resa och röra sig fritt mellan länder vilket gör att fattiga människor söker sig till andra länder för 

att nå bättre levnadsvillkor. Vidare menar Swärd att de individer som befinner sig i Norden idag 

och försörjer sig genom tiggeri eller som gatumusikant tycks komma från Rumänien eller 

Bulgarien. Tiggeri beskrivs som en försörjningsmöjlighet som tas vid när det inte finns andra 

möjligheter för dessa utsatta EU-medborgare, vilket gör att fattigdomen har blivit synligare i 

Europa och mer utspridd. Vidare menar Swärd att romer är en folkgrupp som sedan lång tid tillbaka 

i historien har präglats av diskriminering i flera EU-länder (ibid). Enligt Buerta (i Swärd, 2015) bor 

de flesta romer i Rumänien där 90 % av 2-3 miljoner invånare lever i fattigdom. Romer har en lång 

historia av utnyttjande och slaveri och gruppen har blivit särskilt drabbade när ekonomin 

försämrades i landet. Minnen från historien (förintelsen) och pågående diskriminering gentemot 

romer tycks generera rädsla hos gruppen att registrera sig hos myndigheter, på grund av en misstro 

mot dessa. Myndigheter i sig har även visat sig motarbeta registrering av gruppen romer. Många 

romer utsätts fortfarande för fientliga handlingar, såsom tältbränder av boplatser (ibid.). 

Swärd (2015) problematiserar de begrepp som är vanligt förekommande för medborgare som söker 

sig till andra länder för att förbättra livssituationen. Begrepp som används är ”Utsatta EU 

medborgare”, ”Romer”, ”Tiggare” samt ” EU migranter” och Swärd menar att det gör det svårare 

att tala om fenomenet när det inte finns någon gemensam definition. Begreppet EU-migranter kan 

enligt Post m.fl., (i Swärd, 2015) göra att romer, som redan befinner sig i en utsatt situation, 

stigmatiseras ytterligare och att fördomar som finns om gruppen reproduceras. Detta då man 

separerar EU-medborgare till en egen kategori, EU- migranter. Detsamma gäller ”tiggare”, dessa 

individer söker sig till andra länder för att försöka nå bättre livssituationer, vilket utgör det främsta 

syftet. Genom att använda begreppet tiggare återges bara en liten del av de involverade individernas 

helhetssituation, vilket är den historiska bakgrunden och innefattar inte de bakomliggande 

orsakerna till fenomenet. Swärd problematiserar även den svenska beteckningen, ”Utsatta EU- 

medborgare”, man frågar sig här om utsatt är ett relevant begrepp att använda för att skildra 

diskriminerade människor, som knappt har grundläggande rättigheter (ibid.). 

Swärd (2015) lyfter vidare att flera forskare påvisar att det finns ett avstånd mellan 

majoritetssamhället och främlingen. Engebrigtsen (i Swärd 2015) studerade myter och 
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föreställningar om tiggare, detta genom intervjuer med tiggare i Norge. Resultatet i studien visade 

att myterna om tiggare inte överensstämde med verkligheten.  De föreställningar som hon fann var 

att människor som tigger inte gör det för att de är fattiga utan att de lurar allmänheten genom att 

spela sjuka och utsatta, en annan föreställning är att de människor som tigger tjänar mycket pengar 

eller utnyttjar sina barn samt föreställningen om att de människor som tigger är offer för 

människohandel, trafficking eller tiggerikungar. Studiens resultat visade sig inte ge stöd för 

föreställningarna. Swärd menar vidare att det viktiga är att se individerna de involverade 

människorna som människor och inte som främlingar samt att de ska ges grundläggande rättigheter. 

Glappet mellan främlingen och majoritetssamhället gör att det skapas myter och föreställningar 

och att de berörda individerna diskrimineras (ibid.)  

Nagel (i Swärd, 2015) beskriver att det råder två sätt att se på fenomenet, där den ena står för förbud 

och ansvarsbefrielse, tankar som att dessa individer inte behöver tigga och att det anses oönskat. 

Den andra linjen står för ansvar och omsorg och ser fenomenet i en diskrimineringsfråga, man ser 

att det handlar om utsatthet och fattigdom i hemländerna och därför ska dessa individer få stöd. 

Man menar vidare att inget av dessa är ett bra sätt att lösa eller se på situationen, dessa individer 

behöver erkännas rättighetsmässigt, oberoende på vilken nationell gräns de befinner sig behöver 

de erhålla grundläggande rättigheter. Swärd menar att det finns lite kunskap om fenomenets 

omfattning och innebörd, vilken betydelse den fria rörligheten har samt den utsatta situationen som 

EU-medborgare befinner sig i. Europeiska länderna har visat sig hantera fenomenet på olika sätt. 

Swärd lyfter avslutningsvis att fattigdom är något som kan bekämpas till skillnad från många andra 

problem, det handlar om att fattiga EU-medborgare behöver grundläggande rättigheter och ses som 

människor och inte främlingar (ibid.). 

Engebrigtsen, Frenkel och Pop (i Swärd 2015) har i sin studie genomfört intervjuer med tiggare i 

Norge. Det framkommer att det till största delen är romer som blir tvungna att resa ifrån sina 

familjer för att tjäna pengar, vilket de inte har möjlighet till i hemlandet. Väl i Norden är det svårt 

för dessa människor att få ett arbete på grund av bristen på utbildning och språkkunskaper, vilket 

leder till att de måste förvärva inkomst på annat sätt. De intervjuade beskriver att de helst vill ha 

ett arbete och att sista utvägen blir tiggeri eller aktiviteter, som gatumusikant eller panta burkar. 

Många skickar hem pengar till sina barn och familjer hemlandet. Vissa av de intervjuade i studien 

beskrivs skämmas över att tigga och längtar hem, medan andra drivs av att försöka skapa ett bättre 

liv för sina familjemedlemmar oavsett vad de får hantera i de nordiska länderna (ibid.). 
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Swärd belyser även rätten till skydd som en fråga gällande EU medborgare, detta då många romska 

tiggare utsätts för brott som exempelvis att läger där de bor bränns upp, och det sker också 

avhysningar från boplatser. Detta gör att handlingsförmågan begränsas i och med att de inte kan 

röra sig fritt. Många utsatta EU medborgare är också rädda för att anmäla brott på samma sätt som 

rädsla för att registrera sig (ibid.).  

 

2.2 Fenomenet tiggeri 

 Britos (2013) studie handlade om att finna en objektiv och generell definition av fenomenet tiggeri 

som skulle kunna användas internationellt. Definitionen ska alltså kunna användas i det 

internationella sociala arbetet samt fungera som ramverk för såväl andra forskare som för Världens 

regeringar. Studien söker en djupare förståelse och att enskilt se tiggeri som ett socialt problem. 

Brito menar vidare att det finns brister i den befintliga litteraturen samt att fenomenet saknar en 

tydlig och fristående definition. Detta är en jämförande studie mellan såväl olika länder som 

befintlig litteratur om fenomenet. Brito kommer fram till att tiggeri består av tre delar; regler, 

strategier och tekniker. Människor som tiggeri skapar olika regler och principer kring hur tiggeri 

ska utföras beroende av hur omgivningen ser ut. Detta genom att anpassa tiggeriet till vad som 

antas provocera förbipasserande till att ge allmosor. Vilka strategier som människor som tigger 

använder är alltså beroende av hur den lokala platsen ser ut samt hur de på bästa sätt kan utnyttja 

platsen och de förbipasserande. Det finns därmed ingen given metod som används utan fenomenet 

tiggeri kan se olika ut på olika platser. Den tredje delen i fenomenet tiggeri som Brito beskriver är 

tekniker, det innebär att individen som tigger tar tillvara på de egenskaper och förmågor som denne 

har i förhållande till de regler och strategier som råder på den lokala platsen. Exempel på tekniker 

kan vara underhållning på olika sätt eller att på något annat sätt skapa en interaktion med 

förbipasserande. Enligt Brito kan dessa definitioner av tiggeri ses som ett alternativ till att förstå 

fenomenet istället för att se det som en stigmatiserande aktivitet. Slutligen menar Brito att forskare 

och samhället bör förstå tiggeri genom ett interaktionsperspektiv då dessa människor, ur en social 

aspekt, anpassar sig till sin omvärld och samspelar med den (ibid.).    

Kennedy och Fitzpatrick (2000) beskriver i sin studie att stora delar av den tidigare forskningen 

kring tiggeri är relaterat till hemlöshet. Deras artikel studerar fenomenet tiggeri utifrån ett socialt 

exkluderingsperspektiv, detta för att försöka ge en bredare syn på fenomenet. Studien syftar till att 

studera om tiggeri är ett hemlöshetsproblem eller om det kan ses på ett annat sätt. Vidare studeras 
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även förhållandet mellan tiggeri, uteliggare och olika former av hemlöshet. Metoden i denna studie 

är kvalitativ med djupgående intervjuer, fokusgruppsintervjuer, biografiska intervjuer och 

strukturerade observationer. Fokusgruppsintervuer genomfördes med hemlösa (uteliggare) och 

människor som tigger i olika former, resterande intervjuer skedde med personer som på något sätt 

kom i kontakt med personerna i fokusgrupperna. En kartläggning utifrån hur många individer det 

handlade om, ålder och kön utfördes genom strukturerade observationer. 

Artikeln visar att hemlöshet och tiggeri är en form av social exkludering och för att åtgärda 

problemen i samhället behöver politiska aktörer och myndighetsutövare se problemet utifrån ett 

helhetsperspektiv. Författarna menar att tiggeri inte kan studeras enskilt utan behöver sättas in i ett 

större socialt sammanhang. Bostadslösningar räcker inte, de involverade människorna beskrivs 

uppleva acceptans och tillhörighet till ”gatan”. För att kunna möta och lösa problemen av social 

exkludering behövs ett helhetsperspektiv, för att inte se förbi viktiga delar som inrymmer 

fenomenet tiggeri (ibid.)  

 

2.3 Orsaker till tiggeri 

I en artikel skriven av Stone (2006) studeras individen som tigger utifrån individens perspektiv. 

Studien syftar till att fylla de brister som finns inom den psykologiska förståelsen av fenomenet 

tiggeri samt till att undersöka om tiggeri kan vara relaterat till självkänsla och känsla av hjälplöshet. 

Stone använde sig av en kvalitativ metod och intervjuade individer som tigger på gatan samt utförde 

deltagande observation. Intervjuerna innehöll frågor kring hur individernas vardag såg ut och den 

deltagande observationen utfördes av en student som under två veckor satt på marken och tiggde, 

detta för att få en egen uppfattning om hur det upplevs att tigga. I urvalet av deltagare i denna studie 

fanns fyra krav; deltagarna skulle vara villiga att berätta om sina tankar, erfarenheter men också 

om den grundläggande anledningen till varför individerna tigger, deltagarna skulle även vara 

villiga att berätta om deras levnadsförhållanden och hur detta kan ha påverkat deras val i livet. 

Vidare behövde deltagarna vara villiga att möta forskaren för samtal under en längre tid samt 

förutsatt för alla krav var att personen kunde kommunicera med forskaren i ett gemensamt språk. 

Studien kommer fram till att orsaken till tiggeri ofta handlar om låg eller ingen utbildning, 

arbetslöshet och hemlöshet. Alkohol och droger visade sig inte vara en bidragande orsak till att 

individerna började tigga, psykisk eller fysisk ohälsavisar sig heller inte vara en orsak. Dock såg 

individerna på tiggeri som en frihet i jämförelse med ett vanligt arbete då de kunde välja själva när 
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och hur mycket de skulle arbeta. Vidare fann Stone en skillnad mellan de yngre, runt 20 år, och de 

äldre, runt 30 år. De yngre individerna tycktes ha ett hopp om framtiden och ville en dag kunna 

studera och få ett bra jobb medan de äldre individerna som medverkade ansåg att de saknade hopp 

om framtiden och dess möjligheter till förändring. Det framkommer i resultatet av intervjuerna att 

dålig självkänsla och känsla av hjälplöshet uppkommer när individer börjar tigga. Enligt Stone är 

orsaken till att tiggeri tar form avsaknad av utbildning och arbetslöshet, vilket reproduceras då det 

blir svårare att förändra sin situation ju längre tid som går (ibid.). 

Kennedy och Fitzpatrick (2001) har även gjort en ytterligare studie för att komplettera den tidigare. 

Denna artikel studerar sambandet mellan tiggeri och uteliggare på ett djupare plan samt belyser 

den moraliska debatten om tiggeri och dess lagliga omständigheter. Motiveringen till denna 

fördjupning grundar sig på att författarna uppmärksammade, i den tidigare studien, att samhället 

tenderar att se hemlöshet som orsaken till tiggeri och om hemlöshet bekämpas skulle fenomenet 

tiggeri försvinna. Metoden i denna studie är kvalitativ där det empiriska materialet består av den 

tidigare studiens inhämtade fakta, empiri från relevant litteratur och tidigare forskning i ämnet samt 

av nyutkomna tidningsreportage om tiggeri (ibid.). Studien resulterar i tre huvudsakliga delar i 

denna mer djupgående studie. Ett starkt samband mellan tiggeri och hemlöshet framkommer då 

den största delen av de intervjuade hade varit hemlösa vid åtminstone ett tillfälle innan de började 

tigga eller började tigga på grund av hemlöshet. Vidare visar studien även att över hälften av de 

intervjuade var hemlösa och resterande hade ingen egen bostad utan bodde på vandrarhem eller 

hos vänner. Traumatiska erfarenheter och missbruk visade sig vidare vara den främsta anledningen 

till att dessa människor blev hemlösa eller började tigga. Övergrepp, alkoliserade föräldrar och 

familjeproblem var vanligt förekommande faktorer, vilket i somliga fall lett till erfarenheter av 

hemlöshet i tidig ålder. Ensamhet och social exklusion i olika sociala sammanhang visade sig även 

vara en anledning till hemlöshet och tiggeri. Då avsaknad av social och ekonomisk säkerhet samt 

viljan att inte välja en kriminell livsstil var stark hos dessa människor valde de tiggeri som utväg 

för att överleva. Den tredje delen av studiens resultat handlar om vägen ur tiggeri, vilka var ett eget 

hem, möjlighet till vanligt arbete, sociala rättigheter och säkerhet samt rehabilitering för missbruket 

(ibid). Vidare diskuteras slutligen behovet av att tigga som en faktor att beaktas. Detta behov av att 

tigga samt den sociala exklusionen som tiggeri medför bör beaktas och motarbetas för att 

fenomenet tiggeri ska minska. (ibid).   
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I en artikel skriven av Kwesi Kassah (2008) vill författaren informera och vägleda regeringar samt 

andra berörda organisationer i hur fenomenet tiggeri kan minskas. Metoden som användes för att 

genomföra studien var kvalitativ med semistrukturerade intervjuer med individer som tigger. 

Studien kommer fram till att de som intervjuades såg tiggeri som ett arbete. Kwesi Kassah menar 

att individerna försvarar tiggeri som ett arbete i bristen på annat arbete, då detta på grund av att de 

har funktionsnedsättningar, avsaknad av arbete och utbildning eller ingen möjlighet till annat 

arbete. Det framkommer i studiens reslutat att de intervjuade upplever en omöjlighet att få ett 

arbete, på grund av sin funktionsnedsättning. De intervjuade anser att utbildning beskrivs som 

viktigt men att de saknar förutsättningarna för att studera. Studien visar på ett samband mellan 

utbildning, arbete och tiggeri. Kwesi Kassah menar att om det fanns tillgång till utbildning och 

arbete för dessa människor skulle fenomenet tiggeri inte kunna försvaras som den enda 

inkomstbringande sysselsättningen (ibid.). 
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3. Teori 

Vi kommer att utgå från två teorier i denna studie, socialkonstruktionismen och stämplingsteorin. 

Dessa har vi valt för att vi finner teorierna relevanta i förhållande till varandra men även till studiens 

syfte. Socialkonstruktionismen utgår från att sociala interaktioner skapar social kunskap, vilket kan 

ske på olika sätt (Burr, 1995). Genom interaktioner inom sociala grupper och normer menar Becker 

(2006) att regler och förväntningar skapas. Vid händelsen av ett avvikande beteende stämplas 

därmed handlingen eller personen som avvikande (ibid.).  

 

3.1 Socialkonstruktionistiska perspektivet 

Det socialkonstruktionistiska perspektivet utgår enligt Burr (1995) från interaktioner i det sociala 

samspelet. Dessa interaktioner konstruerar såväl identiteter som sociala normer om vad som 

betraktas som rätt eller fel i olika sammanhang. Burr exemplifierar sitt synsätt på 

socialkonstruktionism ur ett, vad som kan kallas, familjeperspektiv. I en familj har inte alla samma 

egenskaper, vilket innebär att man inte föds in i en familj och redan besitter de egenskaper som 

resterande familjemedlemmar har. Burr menar att dessa egenskaper inom familjen konstrueras 

genom den dagliga interaktionen och skapar en gemenskap och känsla av samhörighet (ibid.). Inom 

det socialkonstruktionistiska perspektivet menar Burr (1995) att det finns fyra utgångspunkter. Den 

första utgångspunkten handlar om att ha en kritisk inställning till självklar kunskap. Detta då vår 

uppfattning av verkligheten samt hur vi kategoriserar omvärlden är en konstruktion utifrån social 

kunskap, vilket gör att en objektiv sanning av verkligheten inte kan ges. Vidare menar Burr även 

att historisk och kulturell bakgrund påverkar vår syn och kunskap om den sociala världen, detta 

innebär att somliga sociala mönster kan reproduceras över tid. Winther Jörgensen och Philips 

(2000) styrker denna process och menar att all kunskap samt sociala identiteter förändras över tid. 

Dock kan specifika situationer förbli oförändrade vilket gör att även de sociala identiteterna inom 

sammanhanget förblir oförändrade eller har ett begränsat utrymme att utvecklas (ibid.). Den tredje 

utgångspunkten, enligt Burr (1995) innebär att sociala processer och interaktioner producerar och 

reproducerar vår kunskap och syn på omvärlden. Dessa processer och interaktioner skapar även 

sanningar om vad som beaktas som sant eller falskt. Slutligen menar Burr vidare att olika synsätt 

på och kunskaper om omvärlden ger upphov till olika sociala handlingar vilket är en följd av en 
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social konstruktion. Det finns alltså ett konstruerat samband mellan sociala interaktioner, social 

kunskap och sociala handlingar (ibid.).    

Då vi har för avsikt att studera hur svensk press framställt fenomenet tiggeri finner vi det relevant 

att använda oss av det socialkonstruktionistiska perspektivet i analysarbetet. Genom att använda 

denna teoretiska ansats i relation till det inhämtade datamaterialet söker vi hur pressen konstruerar 

fenomenet tiggeri i tidningsartiklar. Enligt Burr (1995) kan även media i sig ses som en social 

konstruktion av verkligheten, vilket också gäller de fenomen som media framställer. Därav finner 

vi det relevant att använda detta perspektiv, då syftet är att studera pressens framställning av 

fenomenet tiggeri.  

 

3.2 Stämplingsteorin  

Stämpling är ett begrepp som är utformat av Beckers och Lemerts arbeten (Payne, 2005). Becker 

beskriver i stämplingsteorin hur olika sociala grupper skapar avvikare eller ”outsiders” genom att 

sätta regler inom gruppen. Payne beskriver vidare hur Cohen (i Payne, 2005) diskuterar att speciella 

former av avvikelse inom sociala grupper kan skapa en social oro, moralisk panik. Denna sociala 

oro utgör en förstärkning av stämplingsprocessen (ibid.). 

Becker (2006) beskriver att sociala grupper har bestämda regler för vilket handlande som är rätt 

och vilket handlande som är fel. Dessa regler kan vara både formella, i form av nationella lagar 

och regler, och informella. De informella reglerna produceras och reproduceras inom en social 

grupp. Gruppen bestämmer vilka regler som gäller inom gruppen och vilka som innefattas av dessa. 

Becker menar vidare att det finns olika typer av avvikande beteende och det är här viktigt att beakta 

människors handlande och inte personligheten hos en person. En persons beteende kan i vissa 

situationer eller grupper räknas som avvikande och i andra inte. Inom ramen för avvikande 

beteende presenterar Becker fyra olika varianter, falskt anklagat, konformt, rent avvikande och 

hemligt avvikande. Falskt anklagande innebär att personen handlar enligt gruppens regler men 

uppfattas av omgivningen som avvikande till skillnad från ett rent avvikande då reglerna bryts och 

gruppen har uppfattat regelbrytandet. Ett konformt beteende innebär att regler följs och gruppen 

upplever då inget avvikande beteende. Ett hemligt avvikande innebär att reglerna inom gruppen 

bryts men utan gruppens kännedom. När en person identifierats av den sociala gruppen som en 

regelbrytare på grund av sitt avvikande beteende betraktas denne som utanförstående (outsider). 
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En person som stämplas som utanförstående kan i sin tur uppfatta sitt handlande som icke 

regelbrytande. Becker menar då att regelbrytaren kan betrakta den sociala gruppen som 

utanförstående. Detta synsätt innebär att betraktelsen om vem som är utanförstående beror på hur 

en handling uppfattas av såväl den sociala gruppen som hos personen själv. 

Då det finns många både oskrivna och officiella regler i samhället kring vad som är ett bra beteende 

och vad som är ett dåligt finner vi det av relevans att studera fenomenet tiggeri utifrån Beckers 

stämplingsteori. Då media har en stor inverkan på samhället finner vi det intressant att studera hur 

media eventuellt stämplar individer som tigger utifrån Beckers stämplingsteoris definitioner på 

avvikelser och utanförstående.   
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4. Metod  

Inom samhällsvetenskapen studeras människor i samhällen, oftast gäller det utvalda grupper eller 

relationer mellan människor (Bergström och Boreús, 2012). På senare tid har intresset ökat för 

språkliga och textuella analyser bland forskare. Anledningen till det ökade intresset är att språket 

förmedlar uttalanden och bör därmed studeras för att se människans sätt att tänka och handla. 

Människans språk beskrivs som den yttersta förmågan till att uttrycka tanke och handling. Texters 

mening har stor betydelse världen över då det handlar om att förmedla något som i sin tur får 

konsekvenser eller skapar kunskap för den som läser (ibid.). Bergström och Boreús menar vidare 

att det är viktigt att vara medveten om tolkningens betydelse, resultatet är beroende av 

förförståelsen hos den som tolkar, av studiens syfte samt valda metoder i forskningsdesignen.  

I denna uppsats har vi valt att använda metoden kvalitativ innehållsanalys. Krippendorff (2004) 

framhåller att en innehållsanalys kan användas vid kvalitativa studier, som en tolkande metod där 

man kan söka förståelse för samhällsfenomen på ett djupare plan. Detta till skillnad från en 

kvantitativ innehållsanalys som syftar till att söka statistiska mängder (ibid.)  

 

4.1 Kvalitativ innehållsanalys 

En kvalitativ innehållsanalys består, enligt Krippendorff (2004), av flera delar och är en pågående 

process från början till slut. Genom att göra en innehållsanalys utifrån hans direktiv innefattar 

metoden sex delar som alla är relaterade till och överlappar varandra, men utgår från studiens syfte. 

Inledningsvis krävs en avgränsning för vad det är som ska analyseras, för att sedan göra ett urval 

vid inhämtningen av empiriskt material. Avgränsningen och urvalet utförs i förhållande till studiens 

syfte och frågeställningar då det empiriska materialet ska vara relevant för studien. När urvalet, av 

exempelvis tidningsartiklar, är utfört sker en kodning av materialet. Kodning innebär att en 

systematisk sortering av representativa meningar eller ord tas ut ur det empiriska materialet. Dessa 

har bestämts i förtid (ibid.). Då en kvalitativ innehållsanalys hela tiden kan förändras beroende på 

vad som framkommer i analysen menar Kvale och Brinkman (2009) att kodningsprocessen kan ske 

osystematiskt. Detta innebär att representativa meningar eller ord inte är förbestämda utan dessa 

identifieras och tas fram under analysprocessen, därmed sker kodningen under resultatets 

utveckling (ibid.). För att undvika för mycket data rekommenderar Krippendorff (2004) att det 

empiriska materialet i nästa skede sammanställs utifrån de representationer av innehållet som har 
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gjorts. Utifrån denna sammanställning kan en kategorisering ske för att relatera innehållet av det 

empiriska materialet i relation till studiens frågeställningar. Denna kategorisering utförs även för 

att underlätta överskådligheten av samband mellan analysen och studiens syfte för läsaren. När 

kategoriseringen av de kodade representationerna är färdigställd påbörjas analysarbetet. Analysen 

utförs genom att studera texten och kategoriernas innebörd, vilket görs utifrån att relatera citat och 

sammanhang till den tidigare forskningen samt studiens teoretiska perspektiv. Slutligen resulterar 

den kvalitativa innehållsanalysen i ett resonemang kring det framkomna resultatet i relation till 

studiens frågeställningar och syfte samt huruvida frågorna har besvarats på ett tillfredsställande sätt 

(ibid.). 

Då denna studie söker framställningar av fenomenet tiggeri i svensk landsorts- och storstadspress 

har vi valt en metod som studerar innehållet en i text, för att se underliggande betydelser. Vi finner 

den kvalitativa innehållsanalysen relevant då det sker en ständig dialog mellan såväl studiens syfte, 

den tidigare forskningen, teorier som det inhämtade materialet. 

 

4.2 Tillvägagångssätt  

4.2.1 Urval och avgränsning  

Då denna uppsats är en kvalitativ innehållsanalys sker urvalet inte med syfte att söka statistisk 

mängd utan syftet är att söka djupare förståelse av ett fenomen (Bjereld m.fl., 2009:118). Därmed 

avgränsas det empiriska materialet för att ge utrymme för en mer djupgående analys och därmed 

se underliggande betydelser utifrån den tidigare forskningen samt den teoretiska ansatsen.  

Datainsamlingen av artiklar som använts är inhämtade från den svenska databasen Retriever med 

sökordet tiggeri under år 2014. Studiens syfte är inte att undersöka skillnader över tid vilket gör att 

ett brett tidsspann är irrelevant. Under året 2014 skrev svensk media mycket om fenomet tiggeri 

vilket ger oss valmöjligheter i urvalsprocessen. Den typ av tidning som används som datamaterial 

är landsorts- och stadspress, sökningen gjordes med sortering ”senast först”. Antal funna artiklar 

på sökning var 1464 stycken. På grund av det stora urvalet av artiklar som fanns gjordes ytterligare 

avgränsning relaterat till studiens syfte och tidsram. För att artiklarna skulle ge ett fylligt material 

i relation till studiens syfte och teoretiska utgångspunkt, begränsades artiklarna ytterligare till ett 

minimun av 300 ord. Antal analyserade artiklar resulterade i 120 stycken. Antalet artiklar 

möjliggjorde att ett bortfall av artiklar som i huvudsak inte handlade om tiggeri eller inte var 

relaterade till Sverige kunde genomföras på grund av saknad relevans till ämnet. Efter 
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tillfredställande sammanställning av de avgränsade artiklarna fann vi 90 relevanta artiklar att 

analysera.  

4.2.2 Bearbetning av material 

Vi inledde analysarbetet med att skriva ut de 90 artiklarna i pappersform för att vi skulle få en 

tydligare överblick när vi skulle analysera materialet. Vi läste artiklarna var för sig och delade 

sedan upp dessa för att koda hälften var. För att kontrollera att våra kodningar och 

sammanfattningar stämde överens med varandras valde vi ut och läste 20 artiklar enskilt för att se 

likheter och skillnader mellan våra sätt att koda materialet. Därefter använde vi oss av ett 

internetbaserat dokument för att ta del av varandras kodning av de uppdelade artiklarna.  

 

När kodningen av det empiriska materialet var färdigställt sammafattades artiklarna utifrån dess 

kodning vilket möjliggjorde en överblick av vilka kategorier som var vanligt förekommande i 

materialet. Återkommande kategoriseringar av kodningen var problemlösning, förbud, utsatthet, 

organiserad brottslighet, ansvar, EU och Rumänien/romer. Under kodningsprocessen utgick vi från 

Kvale och Brinkman (2009) som menar att representationer av materialet kan framkomma under 

läsningen av materialet. För att sedan relatera sammanfattningarna av representationerna till 

studiens syfte och frågeställningar i kategoriseringen och skapandet av relevanta teman 

(Krippendorff 2004).   

Utifrån de representerade sammanfattningarna skapades analysens teman i relation till studiens 

syfte och frågeställningar. Dessa teman för analysen är (1) etnicitet och (2) orsaker och lösningar. 

Temat orsaker och lösningar är uppdelad i underteman för att ge en mer överskådlig bild av hur 

orsaker och lösningar framställs. Etniciteten har vi valt att inte dela upp i underteman då pressen 

framställer etnicitet väldigt övergripande och berör många delar. Temat etnicitet inrymmer även 

orsaker och lösningar, varav detta presenteras inledningsvis då detta representerar en stor del av 

hur pressen framställer fenomenet tiggeri. Krippendorff (2004) menar att en sammanfattning av 

det empiriska materialet, som i denna studie är svensk landsorts- och stadspress, motverkar en 

mångfald av liknande material. Detta har vi tagit i beaktning under analysprocessen och för att 

styrka trovärdigheten i innehållet har vi använt oss av signifikanta citat som representerar flertal 

förekomna utlåtanden.  

Analysarbetet av det empiriska materialet utgår från Krippendorffs (2004) kvalitativa 

innehållsanalys. Han menar att analysen bygger på en dialog mellan den tidigare forskningen, 
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teoretisk ansats, studiens syfte och frågeställningar samt det inhämtade materialet. Vidare menar 

Krippendorff att utöver detta bör metoden kombineras med ett perspektiv på hur texten ska 

analyseras (ibid.). I analysprocessen har vi ständigt jämfört enskilda delar av materialet med det 

sammantagna temat (Kvale & Brinkman, 2009). Detta innebär att vi har relaterat citat och meningar 

till valda teman i sin helhet. Detta för att kontrollera att temat uttrycker samma sak som 

sammanfattningarna och de i sin tur detsamma som citaten. Det kontrollerande momentet av 

innehållet utförs både från helhet till citat och från citat till helhet. Processen pågår till dess att det 

inte finns några motsättningar eller oklarheter i hur den underliggande meningen tolkas (ibid.).  

Krippendorff (2004) beskriver hur diskussionen av analysen utmynnar i svar på frågeställningarna 

utifrån resonemang som är förståeligt för läsaren. Vidare nämner han även hur denna avslutande 

diskussion även beskriver tillkortakommanden, förslag till vidare forskning samt var i 

kunskapsläget som denna studie passar in och varför (ibid.). I diskussionen resonerar vi därmed 

kring vad vi har kommit fram till i resultatet av analysen, motiverar hur vi själva som konstruerare 

av studien har påverkat resultatet samt hur valen som gjorts i form av teorier och tidigare forskning 

har påverkat. Förslag till vidare forskning berörs samt egna reflektioner av vad som framkommit 

presenteras.  

 

4.3 Uppsatsens trovärdighet 

Reliabilitet beaktas i forskningsresultatens tillförlitlighet och om det ses som möjligt att kunna göra 

om exakt samma studie och få lika resultat (Kvale & Brinkmann, 2009). Då detta är en kvalitativ 

innehållsanalys är den inte generaliserbar i förhållande till andra texter eller sammanhang av 

liknande slag (ibid.). Vi är medvetna om att vår förförståelse och teoretiska ramverk spelar roll för 

vad resultatet visar, tolkningsprocessen skulle kunna se annorlunda ut om en annan person 

använder annan teori eller utgår från en annan förförståelse. Krippendorff (2004) menar att en 

kvalitativ innehållsanalys är i ständig utveckling och anpassas efter det empiriska materialet och 

metoden som är ett levande verktyg under analysprocessen. En kvalitativ innehållsanalys är känslig 

för hur forskaren tolkar det empiriska materialet, därmed kan återskapandet av en studie få ett annat 

resultat än den föregående. Detta gör att en medvetenhet kring detta är viktig när man såväl 

beskriver den metod som använts som när man återskapar en redan befintlig innehållsanalys (ibid.). 

Detta tar vi i beaktning genom att självkritiskt granska oss själva samt tidligt och förståeligt 

beskriva forsknings designen i denna studie.  
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Validitet ställer frågan om studien undersöker det den avser att undersöka, det handlar inte bara om 

att metoden är väl utförd utan att alla delar följer en forskningsprocess som läsaren kan ta del av 

(Kvale & Brinkman, 2009). Under processens gång har vi återkommande gånger relaterat 

materialet till studiens syfte för att bibehålla en röd tråd mellan den inhämtade empirin, syfte, 

frågeställningar, tidigare forskning och använda teorier. Detta gör att vi stärker validiteten och 

förmedlar en transparens till läsare.  Även Krippendorff (2004) styrker att delarna inom den 

kvalitativa innehållsanalysen hela tiden relateras till varandra samt studians frågeställningar och 

syfte, vilket ger en genomskinlighet.  

 

4.4 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) nämner fyra etiska principer;  samtyckeskravet, nyttjandekravet, 

konfidentialitetskravet och informationskravet. Vidare följer en reflektion kring dessa utifrån vad 

dessa krav innebär. Denna uppsats grundar sig på offentliga texter i form av press. Därmed blir de 

etiska överväganden annorlunda till skillnad från exempelvis i en kvalitativ intervjustudie. 

Samtyckeskravet behövs därför inte efterfrågas av personer då det finns publicerat offentligt. 

Konfidentialitetskravet innebär att de som ingår i undersökningar ska skyddas med vissa etiska 

aspekter såsom sekretess. Då de texterna i analysen är offentliga handlingar behöver ingen hänsyn 

tas till konfideltialitetskravet. Nyttjandekravet menar att inhämtade uppgifter ska användas for 

forskningens syfte och inget annat (Vetenskapsrådet, 2002). Därför betonar vi uppsatsförfattare 

vikten av att tydligt redovisa teoretiska utgångspunkter och använda metoder för att stärka 

kopplingen mellan det empiriska materialet och syftet med studien. En annan etisk princip att ta 

hänsyn till är att materialet i studien inte ska medföra att personer tar skada av att undersökningen 

görs, det vill säga inte inkräkta på deltagares privatliv (ibid.). I studien används emperi i form av 

offentliga tidningsartiklar vilket är allmänna handling som är tillgängliga för samhällets invånare 

att ta del av. Därav finner vi det inte nödvändigt att föra en mer ingående diskussion kring etiska 

aspekter.  

  



 

20 

 

5. Resultat och analys 

I denna del kommer vi att analysera det empiriska materialet som består av tidningsartiklar från 

svensk landsorts- och storstadspress. Resultatet analyseras i dialog med relevant tidigare forskning 

och i den mån möjligt även valda teorier. Analysen är uppdelad i teman utifrån studiens syfte och 

frågeställningar samt vad pressen har skrivit om fenomenet tiggeri, dessa teman är etnicitet samt 

orsak och lösningar. 

5.1 Etnicitet 

I flera artiklar intervjuas personer som tigger varav de berättar varför de tigger och var de kommer 

ifrån. Pressen förmedlar också uttalanden från olika aktörer som handlar om vilka de är som tigger 

och varför, dessa uttalanden kommer bland annat från polisen, frivilliga organisationer, kommuner, 

politiker samt privatpersoner. 

5.1.1 Vilka är det som tigger i Sverige? 

I flertalet av pressens artiklar beskrivs de tiggare som är i Sverige vara romer eller utsatta EU-

medborgare som kommer från Rumänien eller Bulgarien. Vidare förmedlar pressen att den fria 

rörligheten inom Europeiska unionen gör att EU-medborgare kan resa mellan landsgränser och att 

dessa kan vistas som turist i Sverige under tre månaders tid. Pressen menar att Sveriges 

tillgänglighet för EU-medborgare har gjort att främst romer har valt att ta sig till Sverige i syfte att 

söka arbete eller tigga:  

”Tiggare: många rumäner, främst romer, kommer till Sverige för att tigga. Arbetslösheten bland 

romer i Rumänien är nära 70 %. I Rumänien är tiggeri förbjudet.”(Blekinge Läns Tidning, 2014-12-

22 s.2-3) 

Swärd (2015) problematiserar definitionen av de fattiga EU medborgare som kommer till nordiska 

länder för att söka bättre livsvillkor. Användningen av begreppet tiggare utgör bara en liten del av 

individens situation vilket gör att andra faktorer förbises samt att gruppen romer som redan är i en 

utsatt situation riskerar att stigmatiseras ytterligare. Begreppet utsatta EU-medborgare kritiseras i 

frågan om ”utsatt” är relevant ord för att skildra diskriminerade individer med begränsade 

rättigheter (ibid.) Återkommande i pressen beskrivs tiggare befinna sig i fattigdom och vara utsatta 

för diskriminering. I intervjuer med romer som tigger i Sverige framkommer det i pressen att dessa 

människor inte vill behöva tigga men att det är deras enda utväg. Anledningen är ofta att de inte 

kan ta hand om sina familjer och barn utan pengarna som tiggeri inbringar. Andra uppger i pressen 
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att de har sjuka släktingar som behöver vård de inte har råd med i hemlandet. Utsattheten beskrivs 

flera gånger i pressen bero på att dessa individer är romer och att romer har sedan lång tid tillbaka 

varit diskriminerade. Livssituationen i hemlandet för dessa människor beskrivs bland annat genom 

att exemplifiera fallfärdiga hus, avsaknad av eller begränsad tillgång till sjukvård och social 

trygghet. Swärd (2015) belyser i sin studie att romer har blivit och fortfarande är diskriminerade i 

många Europeiska länder, vilket begränsat deras tillgång till arbetsmarknaden och sociala 

rättssystem. Romer är den grupp som drabbats tydligast av Rumäniens försämrade infrastruktur 

och ekonomiska kriser, stor del av landets romska invånare lever i fattigdom (ibid.): 

”Oavsett vilket är detta en europeisk verklighet och angelägenhet som handlar om romer. (…) 

Den romska verkligheten i Sverige går dock inte att jämföra med den i länder som Slovakien och 

Rumänien. I Slovakien lever romer i bosättningar som är så usla att dess like inte står att finna 

någon annanstans.” (Norra Skåne, 2014-12-15 s.6) 

Pressen beskriver att Sverige är en välfärdsstat och att landets lagstiftning begränsar kommuners 

förmåga att tillgodose romer med deras behov. Diskrimineringen beskrivs i pressen främst som en 

avsaknad av arbetsmöjligheter i hemländerna och därför reser man till Sverige. Pressen skriver om 

romers långa historia av diskriminering och förföljelse i Europa. En insändare beskriver hur denna 

historia består av folkmord och tvångsbehandling av olika slag mot romer. Denna diskriminering 

av minoritetsgruppen romer visar sig fortsätta på svenska gator även idag enligt återkommande 

beskrivningar i pressen. Engebrigtsen (i Swärd, 2015) studerade rådande föreställningar om 

tiggare, vilka handlar om bilden av tiggaren som lurar allmänheten genom att spela sjuka samt 

föreställningen om att tiggare inte är fattiga utan egentligen tjänar mycket pengar. Andra 

förekomna föreställningar är att de människor som tigger är offer för människohandel eller 

“tiggerikungar”. De studerade föreställningarna gavs inget stöd i resultatet (ibid.):    

”-Antiziganismen har djupa rötter i Sverige och det finns människor som ser på romer genom ett 

klassiskt rasistraster: "De bara låtsas vara fattiga. I själva verket är de både förmögna och listiga. 

Det är vi som är offren och de skrattar i mjugg åt vår dumhet. " ” (GT, 2014-12-11 s.2) 

 

5.1.2 Livssituationen i Sverige 

Utsattheten hos de romer som tigger i Sverige uttrycks ofta i pressen i samband boendesituationen, 

såväl i Rumänien som i Sverige. Kommuner i Sverige beskrivs i pressen hantera fenomenet tiggeri 

på olika sätt. Somliga kommuner tillgodoser EU migranter med tillfälliga tältplatser under sin 
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vistelse i Sverige, medan det å andra sidan finns exempel på mer drastiska avhysningar från platser 

där det inte ansetts lagligt att bosätta sig. Pressen beskriver hur denna utsatta grupp människor bor 

i tältläger, bilar, husvagnar eller sover på gatan i Sverige. Trots denna situation uttrycker romer 

själva i pressen att dessa förhållanden ändå är att föredra i jämförelse med deras boendesituation i 

hemlandet. Swärd (2015) menar att många av de EU-medborgare som tigger i de nordiska länderna 

drivs av att kunna skicka hem pengar till hemlandet, vilket gör att de kan hantera situationen medan 

andra skäms för att tigga och längtar hem (ibid.). I följande citat beskriver pressen EU-medborgares 

situation i Sverige:  

“Här finns varken rinnande vatten, el eller några toaletter. Marken är förgiftad och det ligger sopor 

överallt. Här bor Vasile, Gina, Maria, Nicosur, Catalin och många fler. De har några saker 

gemensamt. De är romer från Rumänien som kommit till malmö för att tigga (Kvällsposten 2014-

10-26 s.8) 

Polisen uttrycker i pressen att det finns begränsad kännedom om vilka levnadsförhållanden tiggare 

har i Sverige. Hur många som tigger, bemötanden, missförhållanden och utpressning är svårt att 

kartlägga. Swärd (2015) framhåller att det saknas kännedom om fenomenets omfattning, vilka 

konsekvenser den fria rörligheten för med sig och hur utsattheten för EU medborgare ser ut. Många 

vågar inte anmäla händelser eller registrera sig hos myndigheter, detta på grund av den 

diskriminering romer utsätts för, dels minnen från historien och nutida fientliga handlingar mot 

gruppen, dels misstro mot myndigheter (ibid.). En polis uttrycker i pressen:   

”- Det är ett gigantiskt problem. Om ingen anmäler så vet vi ju inte omfattningen av problemet, 

hur ska vi då kunna göra något åt det.” (Göteborgs-posten, 2014-09-29 s.11). 

I flertalet av pressens artiklar beskrivs även situationer då tiggare har blivit påhåppade, både verbalt 

med hot och uppmaningar om att återvända till hemlandet samt även fysiska handlingar som 

förstörelse av bosättningar. Enligt Swärd (2015) blir många fattiga EU- medborgare bemötta med 

fientliga handlingar och ställer frågan om EU-medborgares möjlighet till skydd (ibid.): 

”Ibland handlar övergrepp på romer om ren, grov kriminalitet, som när en bil med två romer 

attackerades av en mobb i småländska Habo. Eller bränder som anlagts i romska tältläger. Vid en 

brand i höstas, söder om Stockholm, avled en 41-årig tvåbarnsfar.” (GT, 2014-12-11 s.2) 

Pressen beskriver i flera artiklar att det finns en rädsla för myndigheter som socialtjänst eller polis 

då de inte vill bli registrerade. Denna rädsla medför även en misstänksamhet för andra aktörer i det 



 

23 

 

svenska samhället. En journalist beskriver i pressen att han kommer till ett tältläger och blir bemött 

med nyfikenhet bland de boende men att misstänksamheten är större. I tältlägret bemöts 

journalisten med olika uppfattningar hos de som bor där, dels frustration och rädsla, dels skeptiska 

blickar beskrivs förekomma under besöket. 

”- De som vill prata vill göra det om tre saker: de berättar att de känner rädsla, att de skäms över 

att tigga och att de längtar hem till sina barn” (Kvällsposten, 2014-10-26 s.8-11) 

Swärd (2015) menar att i och med att de sker avhysningar från platser de bor på och brott mot 

gruppen som de inte vågar anmäla gör att deras handlingsförmåga att röra sig fritt begränsas. 

Fattiga EU-medborgare beskrivs knappt har grundläggande rättigheter och i och med det har de 

inget skyddsnät i något land (ibid.) 

Pressen framställer i flertalet artiklar uttalanden som handlar om allmänhetens svårigheter att 

hantera fenomenet tiggeri och tiggare. Pressen beskriver att det syns en påtaglig klasskillnad i 

samhället och flertalet privatpersoner uttrycker i insändare att det är jobbigt att se tiggare och den 

misär de befinner sig i. Swärd (2015) menar att EU:s fria rörlighet ökar mobiliteten bland fattiga 

EU-medborgare vilket gör att fattigdomen blir påtaglig (ibid.): 

“- De här människorna beter sig på ett sätt som är ovant, vilket skapar en moralisk panik eftersom 

det går emot så många föreställningar vi har.” (Metro Skåne, 2014.12-29 s.2) 

 

5.2 Orsaker och lösningar 

I denna del som vi valt att kalla Orsak och lösningar presenteras hur svensk press har beskrivit och 

diskuterat orsaker och potentiella lösningar till fenomenet tiggeri. Många artiklar framställer 

orsaker till tiggeri och lösningar i relation till varandra, därmed kommer dessa två delar att 

redovisas gemensamt.  Föreställningen om en organiserad brottslighet bakom tiggeri är vanligt 

förekommande samt diskussionen om vem som bär ansvaret för dessa EU-medborgare. Dessa 

framställningar och diskussioner mynnar ofta ut i förslag på att lösa problemet med hjälp av ett 

förbud mot tiggeri. 

5.2.1 Organiserad brottslighet som orsak 

En diskussion om tiggeri grundar sig i organiserad brottslighet eller inte framkommer 

återkommande i den svenska pressen. Pressen beskriver att privatpersoner har sett att romer blir 
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runtskjutsade i fina bilar och har mobiltelefoner och ifrågasätter dess utsatthet eller fattigdom. I en 

tidningsartikel beskrivs en kyrkoherdes utlåtande, detta utifrån att kyrkomedlemmar lämnat kyrkan 

i protest, då de har ansett att man genom kyrkans insamlingar och önskan att hjälpa romer stödjer 

kriminalitet:   

”- De tycker att vi stödjer brottslingar. 

De är övertygade om att det är organiserade ligor som ligger bakom tiggarna”  

(Aftonbladet, 2014-11-25 s.22) 

Privatpersoner uttrycker sig i pressen om att de inte vill vara delaktiga i stödjandet av kriminella 

aktiviteter och ger därmed inte allmosor. Flera tidningsartiklar skriver om tiggeri utifrån insändare 

eller annan inkommen information där privatpersoner uttryckt hur tiggare lurar dem och utnyttjar 

deras medmänsklighet. Brito (2013) framställer tiggeri utifrån olika delar och menar att det finns 

strategier inom tiggeri som är utformade i syfte att nyttja platsen och förbipasserande så mycket 

som möjligt. Dessa strategier är skapade för att förbipasserande ska ge allmosor, exempelvis genom 

tilltalande skyltar eller bilder på familjen (ibid.). Somliga privatpersoner anser i pressen att det inte 

alls är synd om romerna och utgår från att de bara utnyttjar det svenska systemet när de egentligen 

har det bra. Kvällsposten menar i ett tidningsreportage att; 

”- Det är en obehaglig påminnelse att det finns länder i Europa där det finns en helt annan 

levnadsstandard och då kan det vara behagligt att förenkla sanningen och säga: ”Men det är 

organiserat, så det behöver jag inte ha dåligt samvete över”. Sådana mekanismer spelar också in, 

det är jag helt säker på” (Kvällsposten, 2014-11-23 s.16-17) 

Trots att många delar denna uppfattning om den organiserade kriminaliteten bakom tiggeri uttalar 

sig polismyndigheten i ett flertal tidningsreportage om att de saknar bevis på detta. Polisen menar 

alltså att det inte har kommit in några misstankar om organiserad brottslighet eller kriminalitet för 

deras kännedom. Dock nekar de inte att de inte har hört talas om dessa påståenden men menar att 

detta ofta grundar sig i okunskap eller obehag. Burr (1995) menar att kunskap utvecklas genom 

sociala interaktioner, med andra människor men även i interaktionen med media. Genom kunskap 

om historiska och kulturella bakgrunder kan sociala mönster och uppfattningar bevaras över tid. 

Detta menar Burr beror på den sociala konstruktionen av exempelvis ett fenomen där sanningen 

om fenomenet grundar sig i sociala interaktioner och uppfattningar (ibid.).   
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“- Det har förekommit brottslighet i enstaka fall i länet, men ofta går uppgifter som polisen får in 

inte att styrka. Det handlar inte om någon större organiserad form iallafall. Det förekommer även 

mycket rykten.” (Borlänge Tidning, 2014-10-11 s.6) 

Även Swärd (2015) att det finns stereotypa föreställningar om romer, om att dessa lurar 

förbipasserande, utnyttjar sina barn för medmänsklighet eller att det är tiggerkungen som tjänar 

pengar på individerna på gatan. Stereotypa föreställningar och fortsatt diskriminering av dessa EU 

medborgare menar Swärd att denna uppfattning återskapar (ibid.). En ung rumänsk kvinna 

uttrycker sig i pressen om detta; 

”- Jag förstår att vissa tror att det är organiserat om de ser en kvinna som ger pengar till en man, 

men de misstolkar. Oftast är det då kvinnans make, som tigger någon annanstans, och som frågar 

hur det går och kanske får lite pengar för att gå och köpa bröd.” (Kvällsposten, 2014-10-27 s. 21) 

Att resan till Sverige för dessa EU-medborgare är organiserad är inte något som gör 

polismyndigheten förbryllad enligt pressens beskrivningar. Flertalet tidningsartiklar som beskriver 

förekomsten av tiggeri nämner även att det ofta handlar om en make och maka eller kanske en 

grupp släktingar eller vänner som reser till Sverige tillsammans. Denna uppfattning uttrycks även 

av poliser under intervjuer. Dock framkommer det i uttalande från polis i Bulgarien och Rumänien 

att: 

”- De här människorna som ni träffar uppe i Sverige, de har inte råd att resa, majoriteten har inte 

ens råd att åka buss till närmaste stad” (DN, 2014-10-04 s. 5) 

Att resan till Sverige är organiserad behöver nödvändigt vis inte betyda att den är kriminellt 

förknippad, försvarare i pressen menar att det inte är konstigt och exemplifierar svenskars sätt att 

organisera resor via ett resebolag. Vidare uppger pressen att det finns indikationer på att romerna 

får betala för att sitta på vissa platser. Polisen uttrycker att uppgifter om landsmän som tar hyra för 

attraktiva platser ses som utpressning. Detta innebär att tiggeriet inte är organiserat och kriminellt 

utan att utpressningen är det. I flera tidningsartiklar uppges poliser vädja om att romer själva ska 

våga anmäla händelser eller utpressning:  

”- Det är inte tiggeriet utan utpressningen som är organiserad. De personer som blir utsatta saknar 

nätverk i den här kretsen och blir därmed offer för utpressning.”  

(Göteborgs-posten, 2014-10-08 s. 6-7). 
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Den sociala exklusionen och ensamheten som uppkommer vid nya sociala sammanhang, som att 

flytta till en ny stad eller ett land är en stark anledning till tiggeri (Kennedy & Fitzpatrick, 2001). 

Polisen uppges i pressen vara öppen för att få information om misstankar gällande organiserad 

brottslighet när det kommer till tiggeri men uppger vidare att det inte finns någon reglerande 

lagstiftning i Sverige som tyder på att sysselsättningen tiggeri skulle vara olaglig eller på något sätt 

kriminell:   

“- Själva tiggeriet i sig är inte olagligt. (...) Bland annat säger ordningsstadgan att man inte får 

störa, ofreda eller annat hänsynslöst beteende. Ett vanligt tiggeri går ju inte in där.” (Borlänge 

Tidning, 2014-10-11 s.6) 

5.2.2 Ansvar  

Pressen beskriver i flertal artiklar hur Sverige bör hantera eller hur Sverige hanterar fenomenet 

tiggeri. Detta görs genom att förmedla politiska händelser samt olika synsätt från politiker, 

myndigheter, organisationer och privatpersoner. I pressen framkommer diskussioner om vem eller 

vilka som bör ta ansvar, olika synsätt på varför tiggeri ökat i Sverige samt förslag på lösningar. Det 

framkommer i pressen att det finns delade meningar mellan EU och dess medlemsländer samt 

mellan Sveriges regering och dess kommuner. I återkommande diskussioner ställs frågan om vem 

eller vilka som bör eller ska ha ansvar för de utsatta romer som tigger i Sverige.  Vissa av de 

intervjuade i pressen menar att det är EU´s ansvar medan andra föreslår arbetssätt på statlig och 

kommunal nivå: 

“Det är ju en oerhört svår fråga som bör lösas på internationell nivå med dialog och 

överenskommelse mellan EU:s medlemsstater. Varje land har ju ansvar för sin egen 

befolkning.”(Smålänningen 2014-12-10 s.33) 

De människor som tigger i Sverige beskrivs vara mestadels från Rumänien, huvudsakligen inte 

svenska medborgare utan EU-medborgare. Dessa EU-medborgare framställs i pressen befinna sig 

i en utsatt situation. Stone (2006) menar att tiggeri ofta beror på låg eller ingen utbildning, 

arbetslöshet eller hemlöshet. Vidare beskriver han även hur en långvarig utsatthet kan vara svår att 

komma ur och därmed återskapas situationen hela tiden genom saknad av utbildning eller 

arbetslöshet (ibid.). Genom att välja tiggeri som sysselsättning menar Kennedy och Fitzpatrick 

(2001) att ett liv av kriminalitet väljs bort då det ofta handlar om dessa två val. Situationen medför 

ofta även en social och ekonomisk osäkerhet vilket hoppas kunna uppnås genom tiggeri. Vidare 

beskriver flera journalister romers livssituation, både i Sverige och situationen i hemlandet 
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Rumänien. Trots de missförhållanden som framkommer i pressen anser flera intervjuade romer att 

de hellre bor under dessa förhållanden i Sverige än att åka tillbaka till Rumänien.  

Pressen förmedlar uttalanden om kortsiktiga respektive långsiktiga lösningar. En del menar att en 

lösning i Sverige endast skulle vara en kortsiktig lösning utan verkan på lång sikt. Olika journalister 

nämner Rumänien och menar att den Rumänska regeringen bör ansvara för sina medborgare. 

Samtidigt som flera intervjuade i pressen menar att problematiken bör lösas i romernas hemländer 

menar somliga att en insats i Rumänien och Bulgarien inte skulle hjälpa den nuvarande situationen 

i Sverige och att tiggerifrågan även behöver lösas kortsiktigt, här och nu då det sker: 

"Det finns egentligen bara en lösning. Att de länder som de kommer ifrån tar ansvar och att 

regeringarna där ser till att alla får drägliga livsvillkor” (Värnamo nyheter, 2014-12-09 s.6-7) 

Flertalet artiklar i pressen nämner Sveriges lagstiftning, vilka rättigheter som EU medborgare har 

och inte har i Sverige. I pressen framkommer det att Sveriges lagstiftning begränsar myndigheter 

såsom socialtjänsten och polisen i deras handlingsutrymme i förhållande till fenomenet tiggeri. 

Vidare menar flera journalister att socialtjänsten, som är en myndighet kontrollerad av lagar och 

regler, saknar en handlingsplan med riktlinjer på hur detta problem ska behandlas. Fenomenet 

tiggeri uttrycks i pressen som ett nytt socialt problem i dagens samhälle och att socialtjänsten saknar 

ramverk för detta. Pressen beskriver vidare att socialtjänsten endast har rätt att ge bistånd vid akuta 

situationer, när det berör barns utsatthet eller vid hemfärd, utöver detta ges inget utrymme för 

bistånd:  

“- Många upplever att lagen begränsar och vill ha mer direktiv om hur man ska arbeta med 

tiggeriet på kommunal nivå. (...) efterlyser ett liberalare förhållningssätt till socialtjänstlagen, och 

menar att kommunerna borde tolka lagens anda istället för dess bokstav.”  

( Hudiksvalls Tidning, 2014-11-19 s.6-7) 

Politiker uttrycker i pressen att det är Sveriges kommuner som ansvarar för situationen inom 

enskild kommun: 

”- I Sverige är det kommunernas ansvar. Regeringen kan däremot prata med ursprungsländerna, 

till exempel Rumänien. Det har man gjort och det tänker jag fortsätta med.”  

(Vimmerby tidning, 2014-10-27 s. 9) 

Dock uttrycker kommuner behovet av bistånd och hjälp med att hantera fenomenet tiggeri, 

problemet beskrivs vara för stort för kommunerna att ta hand om på egen hand, utan stöd från 
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regeringen. Det framkommer vidare i pressen  att socialtjänsten i kommuner runt om i landet sällan 

kommer i kontakt med den utsatta gruppen människor, vilket gör det svårt att överhuvudtaget 

hjälpa dessa människor. Kennedy och Fitzpatrick (2001) diskuterar hur tiggeri är en konsekvens 

av ensamhet och social exkludering och menar att man för att minska problemet måste arbeta 

inkluderande för att motarbeta fenomenet (ibid.). En kommun vars socialförvaltning beskrivs aktivt 

ha gått ut och talat med de personer som tigger på gatorna, detta för att visa att de finns och 

informera om att de vill hjälpa dem med det som är möjligt enligt lag. Under det uppsökande arbetet 

klargjordes att dessa personer inte ville ha någon hjälp. 

”- Ingen vill hem. Vi har inte fått några svar om var och hur de bor. Anledningen till det vet jag 

inte. Men vad gäller hjälp att komma hem, har ingen önskat någon sådan hjälp.”  

(Västgöta-bladet, 2014-10-02 s. 3) 

Detta beskrivs enligt pressen bland annat bero på att människor som tigger undviker att söka sig 

till myndigheten p.g.a. rädslan att bli hemskickad eller registrerad hos polisen. Pressen uttrycker 

vidare att det handlar om tiggande romer i Sverige, vilket är en grupp EU – medborgare som inte 

ingår i migrationsverkets lagar om asylsökande eller i invandrarpolitiken. Detta gör att de lämnas 

delvis utanför välfärdssystemet. Pressen diskuterar även den fria rörligheten som en faktor i 

situationen och att Rumänien och Bulgariens deltagande i Europeiska Unionen har skapat nya 

möjligheter för denna minoritet:  

”- (…) politiker och media har gjort om den fria rörligheten till ett migrationsproblem. Det är en 

illavarslande utveckling som vi inte ser vart den ska gå.” (Göteborgs-posten, 2014-11-18 s. 14-15) 

Då socialtjänster och andra aktörer i samhället uttrycker under intervjuer att det är svårt att hjälpa 

dessa människor menar många att det är upp till kyrkan, frivilliga hjälporganisationer och 

privatpersoner att agera. I pressens framkomna diskussioner gällande åtgärder som utförs på lokal 

nivå är det just dessa tre aktörer som benämns. Privatpersoner beskrivs ställa upp med allmosor, 

mat i den mån de kan och annat, kyrkan beskrivs organisera insamlingar och måltider. Frivilliga 

välgörenhetsorganisationer beskrivs ha stor betydelse när det gäller stöd till utsatta individer, ofta 

handlar det om möjlighet till en dusch, måltider eller tillfälligt husrum. Detta är något man arbetar 

aktivt med i exempelvis Nässjö: 

”- Nässjö allians- och baptismförsamling bjuder 1 gång i veckan tiggarna på sopplunch och på 

RIA planeras för att tiggarna ska få tillgång till dusch och tvättmaskin varje måndag.” (Smålands-

tidning, 2014-10-10 s. 4) 
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För att genomföra detta framkommer det att frivillig arbetskraft krävs. Nässjöborna och 

församlingen uppges i pressen vara aktiva i frågan: 

”- Vi blev mycket uppmuntrade av intresset (…) mycket möjligt att romerna snart åker hem, men 

liknande grupper lär återkomma till våren. Då är det bra att ha beredskap för att kunna hjälpa” 

(Smålands-tidning, 2014-10-10 s. 4) 

Det svenska samhället beskrivs ständigt diskutera dessa delade meningar om hur tiggerifrågan bör 

lösas. Pressen beskriver att EU talar om en dialog med Rumänien men att de berörda länderna 

ansvarar för den nationella problematiken som utvecklats. Den svenska regeringen ålägger 

kommunerna att ansvara och lösa problematiken på lokal nivå och de i sin tur efterfrågar direktiv 

och handlingsplaner utan resultat. Välgörenhetsorganisationer och privatpersoner visar 

medmänsklighet men vädjar till kommuner och regering för långsiktiga lösningar.  

 

5.2.3 Förbud som lösning  

I flertalet av pressens diskussioner som gäller lösningar talas det om huruvida ett förbud skulle vara 

en lösning eller inte, vilket skiljer sig åt mellan flera tidningsartiklar. Att se fenomenet tiggeri ur 

ett helhetsperspektiv menar Kennedy och Fitzpatrick (2000) är gynnsamt i hanteringen av 

fenomenet och den sociala exkluderingen. Vidare beskrivs hur samhällets aktörer och myndigheter 

bör beakta det sociala sammanhanget som gatorna utgör för dessa människor (ibid.).  I ett reportage 

framkommer ett argument om att det inte är skälig levnadsnivå för människan att tigga och menar 

att det svenska välfärdssamhället är skapat för att människor ska slippa tigga för att klara av 

vardagen. För andra är förbud den enda tänkbara lösningen:   

”Jag tycker nog att vi borde förbjuda tiggeri. Det börjar bli alldeles för många och regeringen i de 

land de kommer ifrån borde ta sitt ansvar och hjälpa dem, säger namn.”  

(Ttela, 2014-12-01 s. 8) 

Andra uppfattningar i pressen menar att ett förbud inte ses som en bra lösning, bland annat för att 

det inte skulle hjälpa de involverade människorna då det är en utsatt situation de befinner sig i. I 

pressen uppges att Sverige inte blev en rik välfärdsstat genom att införa förbud, utan genom att 

bygga upp samhället underifrån genom social säkerhet, utbildning, arbetsmöjligheter och 

integration. Kwesi Kassah (2008) menar att tiggeri är en inkomstbringande sysselsättning som 

utnyttjas på grund av bristen på annat arbete. Dessa individer står ofta utan eller med låg utbildning 
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och har inte möjlighet till ett vanligt arbete, därmed försvaras tiggeri som den enda inkomstkällan 

(ibid.):  

”- Tvingande åtgärder löser inte grundproblemet i den här frågan. Det handlar om fattigdom och 

integration. (…) Vi måste utbilda och integrera romerna.”  

(Göteborgs-posten, 2014-11-18 s. 14-15) 

I en intervju med journalist uttrycker en privatperson: 

”- Hur löser ett förbud problemet med att människor är fattiga? Vi skulle bara skicka problemet 

någon annanstans” (Värnamo nyheter, 2014-12-04 s. 10) 
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6. Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur svensk press framställt fenomenet tiggeri under 2014 

i Sverige. Metoden som använts var en kvalitativ innehållsanalys med hjälp av de teoretiska 

perspektiven socialkonstruktionism och stämplingsteorin. Det främsta resultatet med denna studie 

är att svensk press ofta framställer fenomenet tiggeri utifrån etnisk grupp, romer, som på grund av 

en lång historia av diskriminering saknar social och ekonomisk trygghet. Orsaken till fenomenet 

tiggeri i Sverige framställs bero på en organiserad brottslighet och att lösningen på detta skulle 

främst vara ett förbud mot tiggeri. Resultatet i studien av medias framställningar visar vidare på att 

de involverande individerna saknar rättigheter i såväl Sverige som i resterande delar av EU. 

Kunskaper och föreställningar om vilka de involverade individerna är och varför de tigger 

framställs på ett tydligt sätt i pressen. Dock resulterar vi i, utifrån teorier och den tidigare 

forskningen, att dessa föreställningar inte alltid överensstämmer med verkligheten.   

 

6.1 Resultatdiskussion  

Syftet med denna uppsats har varit att studera hur svensk press framställer fenomenet tiggeri i 

Sverige under 2014. I studien har vi, för att kunna svara på studiens syfte, använt oss av en 

kvalitativ innehållsanalys. De huvudsakliga områden som framkommit under analysen av den 

svenska pressen är etnicitet, orsaker och lösningar.  

 

Enligt socialkonstruktionistiska perspektivet lever historisk och kulturell bakgrund kvar över tid 

och det är svårt att frångå den sociala identiteten (Burr, 1995). När pressen beskriver de involverade 

människorna i definitionerna, tiggare och romer, ser vi hur denna folkgrupps historiska och 

kulturella bakgrund återskapas i dagens samhälle. Tidigare forskning visar att det inte finns någon 

enhetlig definiton vilket gör att fenomenet blir svårt att tala om. I pressen framkommer det att de 

involverade individerna är utsatta EU-medborgare, detta innebär att de inte inryms av 

socialtjänstlagen för bistånd och klassificeras inte heller som invandrare. Pressen belyser att den 

långa historien av diskriminering gjort att romers sociala och ekonomiska rättigheter är begränsade. 

Swärd (2015) menar att folkgruppen romer har hamnat utanför systemet och befinner sig ett 

ingenmansland. Situationen i Sverige tycks inte presenteras mycket bättre än i hemlandet utifrån 
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pressens framställningar. Dessa individer beskrivs bo i bilar, husvagnar eller på gatan och har sällan 

tillgång till sanitära behov. I Rumänien lever 90 % av romska befolkningen i fattigdom vilket enligt 

Swärd (2015) driver dem till bland annat Nordiska länder i hopp om ett bättre liv. Pressen beskriver 

att utsatta EU-medborgare ofta möts av verbala och fysiska kränkningar som ofta relateras till 

rasistiska avsikter, man talar om att det råder antiziganism i Sverige likt det gjorde på 30 – talet i 

Sverige. Exempel på händelser som har framkommit är bränder i tältläger och grus som kastas i 

koppen hos personen som tigger istället för allmosor. Utrop som ”du är smutsig” eller ”åk tillbaka 

tid du kommer ifrån” är exempel på verbala kränkningar som pressen beskriver. I Swärds studie 

framkommer det att föreställningarna om att romer utnyttjar andra människor och egentligen har 

det bra har visat sig vara osant och studien belyser att avståndet mellan majoritetssamhållet och 

främlingen gör att gruppen romer forsätter att stigmatiseras. När pressen beskriver fenomenet 

synliggörs en uppfattning om ett, som vi ser det, ”vi och dem”, en ovana att se denna klasskillnad 

i det svenska samhället tycks skapa obehag hos den svenska befolkningen. Detta framkommer i 

olika föreställningar som pressen beskriver som orsaker till fenomenet.  

Föreställningen om att fenomenet tiggeri grundar sig i organiserad brottslighet är en framträdande 

orsak i pressen till att fenomenet har nått Sveriges gator. Påståenden om att de involverade 

individerna hämtas och lämnas i fina och nya bilar, att det finns så kallade ”tiggerikungar” som 

tjänar mycket pengar på individerna är vanligt förekommande i svensk press. Föreställningen om 

att tiggeriet är systematiskt utformat för att utnyttja svenska medborgare och deras 

medmänsklighet, att lura förbipasserande på allmosor genom att låtsas vara i behov av hjälp är även 

uppfattningar som pressen förmedlar. I en definition av tiggeri, innebär fenomenet en rad av olika 

regler, principer, strategier och tekniker som alla är utformade för att provocera förbipasserande 

till att ge allmosor (Brito, 2013). Däremot menar Swärd (2015) att dessa föreställningar om hur 

tiggeriet utnyttjar andra människor och dess empati och medmänsklighet inte visat sig vara sann, 

då de involverade människorna ofta känner skam och en önskan om att de kunde få ett riktigt arbete. 

Pressen beskriver hur polismyndigheten uttrycker att det inte finns något stöd i föreställningen om 

att fenomenet skulle vara organiserad brottslighet, vilket även de involverade individerna själva 

berättar i intervjuer med journalister. Trots detta tycks de svenska privatpersonerna som uttrycker 

sig om detta i pressen mena att detta är den självklara orsaken till att fenomenet kommit till Sverige. 

Sanningar om verkligheten skapas genom social kunskap som i sin tur har utvecklats i sociala 

interaktioner (Burr, 1995). Detta innebär att kunskap om vad som är sanningar och inte skapas i 

sociala sammanhang där en gemensam uppfattning övergår till en gemensam sanning (ibid.). Dessa 
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sociala grupper avgör därmed vilket typ av beteende som är rätt eller fel, vid ett allt för avvikande 

beteende kan den sociala gruppen stämpla beteendet eller individen som avvikande eller 

utanförstående (Becker, 2006). Vi kan se i pressen att svenska medborgare uppfattar fenomenet 

tiggeri som en avvikande sysselsättning, dels att den svenska normen är att man ska arbeta för sitt 

levebröd, dels att man inte är van att se denna misär på svenska gator i nutid. Vi tycker oss se att 

den sociala interaktionen tycks ha skapat en sanning om att fenomenet tiggeri ses som en typ av 

organiserad brottslighet.  

Pressen förmedlar vidare hur de involverade individerna tas om hand, i relation till skydd och 

ansvar. Enligt pressen uttrycker EU att ansvaret för den resande folkgruppen från mestadels 

Rumänien och Bulgarien ligger hos de berörda länderna. EU uttrycker vidare att de har en dialog 

med hemländerna till de involverade individerna men att under tiden som dialogen förs är det 

kommunerna som ansvarar för nationella lösningar. Vidare framkommer i pressen att den svenska 

regeringen ålägger de enskilda kommunerna att hantera fenomenet lokalt och anser att de har 

tillräckliga resurser för detta. I sin tur uttrycker kommunernas socialtjänster och polismyndigheter 

att de saknar handlingsplaner och riktlinjer för detta fenomen och vädjar till regeringen om 

gemensamma tillvägagångssätt. Att se fenomenet tiggeri ur ett helhetsperspektiv menar Kennedy 

och Fitzpartick (2001) är ett gynnsamt tillvägagångssätt för att de involverade individerna ska 

integreras i samhället. Trots att kommunerna vädjar till regeringen, enligt pressen, uttrycker 

regeringen att åtgärder får skötas på lokal nivå medan de för dialogen med Rumänien. 

Socialtjänsten beskrivs att inte ha möjlighet, på grund av lagstadgan, att hjälpa de involverade 

individerna och de uttrycks därmed i pressen att det i slutändan åligger privatpersoner, frivilliga 

välgörenhetsorganisationer och den svenska kyrkan att ta ansvar och hjälpa individerna. Swärd 

(2015) talar om ett ingemansland, de involverade individerna hör inte ”hemma” någonstans och 

ansvaret för deras skydd och rättigheter hamnar mellan stolarna. Svensk press förmedlar många 

privatpersoners åsikter i denna diskussion där uttryck om att Rumänien själva borde ta hand om 

sina egna medborgare såsom Sverige tar hand om sina. Vi kan se en uttryckt frustration i situationen 

om vem som bär ansvaret för de involverade individerna och relaterar detta till historiska och 

kulturella sammanhang. Det framkommer i såväl den tidigare forskningen som i den svenska 

pressen att individerna är en del av en folkgrupp som länge har varit diskriminerade i hela Europa. 

Det historiska och kulturella sammanhanget som är relaterat till fenomenet tiggeri är djupt präglat 

och svårt att undgå men även att komma ur. Utifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet kan 

man anse att dessa djupt präglade identiteter finns kvar över tid (Burr, 1995). Vidare synliggörs 
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även de sociala identiteter som har skapats och förknippas med romer och fenomenet tiggeri, vilket 

i Sverige tycks ha utvecklats till ett icke välkommet fenomen. Därmed kan vi tänka oss att den 

pågående diskrimineringen och förföljelsen av denna folkgrupp har stämplats som avvikande och 

utanförstående (Becker, 2006). Svensk press har ständigt förmedlat reproducerande föreställningar 

om detta vilket även det gör att fenomenet kan bli svårt att hantera eller ansvara för.         

Den svenska pressen framställer även åsikter om hur fenomenet ska hanteras, lösas eller minskas. 

Delade meningar utrycks här då man menar att det finns såväl långsiktiga som kortsiktiga lösningar 

att tillta. Ett förslag som återkommande presenteras i pressen är ett förbud mot tiggeri, 

privatpersoner menar att detta är den enda lösningen på att fenomenet ska försvinna från de svenska 

gatorna. Dock motsätter sig andra privatpersoner i pressen denna lösning och menar att ett förbud 

endast skulle förskjuta problemet till någon annan och därmed ändå inte vara hållbar. Vidare menar 

motståndare till förbud att Sverige inte utvecklades till en välfärdsstat genom förbud utan genom 

att interagera och utbilda alla landets invånare. Detta menar även Kennedy och Fitzpatrick (2001) 

då fenomenet tiggeri medför en social exkludering från resterande del av samhället och därmed 

skapar en känsla av ensamhet. Att utbilda och interagera involverade individer med hjälp av ett 

helhetsperspektiv och en gemensam handlingsplan är en hållbar lösning (ibid.). Det framkommer 

vidare i pressen att lösningar måste utformas för individernas hemländer för att de ska kunna få ett 

skäligt liv där och inte behöva komma till Sverige eller andra Europeiska länder för sysselsättning. 

Trots dessa alternativa åtgärder och lösningar förmedlar dock pressen en aktiv diskussion om att 

förbjuda tiggeri i Sverige.  

Fenomenet tiggeri har tagit stor plats i den svenska pressen under 2014 och utifrån den tidigare 

forskningen samt teoretiska perspektiv kan vi se att det inte alltid handlar om att presentera 

verkligheten sanningsenligt. Denna utsatta grupp EU-medborgare tycks befinna sig i en situation 

där länder, kommuner och lokalbefolkningen har svårt att hantera situationen och hela tiden vill 

förskjuta den. Privatpersoners uppfattningar i pressen utgår från myter om att fenomenet tiggeri är 

organiserat och brottsligt och bör därmed förbjudas, trots att poliserna i landet inte har indikationer 

på detta. Pressen beskriver förbud som lösning på feomenet men även att utbildning och integration 

skulle vara av värde för de involverade människorna. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv tycker vi oss se att den historiska och kulturella bakgrunden till fenomenet tiggeri har 

stor inverkan på såväl den sociala kunskapen om sanningen, som hur de tillskrivna egenskaperna 

har befästs. Vidare tänker vi att de konstruerade verkligheterna, som beskrivs i pressen, har 
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utvecklat och reproducerat egenskaper hos de involverande individerna. Vi ser hur en redan utsatt 

grupp stämplas som utanförstående och inte en del av det svenska samhället, utan som främlingar.  

 

6.2 Avslutande reflektion och koppling till socialt arbete 

Tiggeri handlar om människors livssituationer och tidigare forskning visar att det främst handlar 

om en diskriminerad grupp människor. Som blivande socialarbetare anser vi att det är viktigt att 

uppmärksamma vilken roll media har och vilka föreställningar som media framställer om sociala 

fenomen i samhället.  

Vi medvetna om att vår egen förförståelse och påverkan i hur denna studie har genomförts samt 

vad resultatet visat. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan det tänkas att vi som 

författare har konstruerat denna studie på samma sätt som den svenska pressen har konstruerat 

föreställningar om tiggeri. Utifrån denna utgångspunkt har vi försökt vara tydliga och argumentat 

för våra val i studiens alla delar samt försökt att kritiskt granska våra egna tolkningar. Detta för att 

hålla oss så objektiv som möjligt.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning  

Vi har i denna studie fört en dialog mellan medias beskrivning av fenomenet gentemot tidigare 

forskning och teoretiska perspektiv, vilket har gett oss en fördjupad förståelse om vilka 

föreställningar som pressen förmedlar om tiggeri. Vi tycker det skulle vara intressant att jämföra 

vår studies framkomna föreställningar om tiggeri med ett perspektiv utifrån de involverade 

individerna själva. Det skulle kunna ge ett annat resultat. Det skulle också vara intressant att 

jämföra tiggeri utifrån press med andra länders framställningar, detta för att se hur sociala och 

ekonomiska tillgångar, kulturella skillnader kan påverka föreställningar om tiggeri.  
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