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Sammanfattning  
I denna studie undersöks hur tiggare porträtteras i debattartiklar samt om det 
finns mönster i de olika tidningarnas porträttering. Till vår hjälp har vi använt 
oss av en kvalitativ innehållsanalys och hämtat vår empiri från fyra utvalda 
tidningar. Empirin baseras på tjugoåtta debattartiklar från tidningarna; 
Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet.  
 
Studien utgår från en hermeneutisk inriktning med ett konstruktionistiskt 
synsätt. De teoretiker vi använder oss av i studien är; Bauman, Becker, Berg, 
Elias och Scotson. I analysen presenteras fyra teman som uppkom under 
resultatdelen. Dessa teman är samhällsansvar, medmänsklighet, åtgärder och 
förbud.  
 
Studien visar att det sker stämplingar, stigmatiseringar, utanförskap gällande 
tiggare och ett liv som en vandrare skildras. Det som också framkom är att det 
sker en diskriminering av romer som tiggare. De mönster vi fann hos 
tidningarna är att de i stort rör sig i samma ”åsiktsbubbla”, mer eller mindre. 
 
 
Nyckelord: tiggare, tiggeri, hemlösa, EU-migranter, media, debatt 
 
  



 

 
 
 
 
Abstract 
This study investigates how beggars are portrayed in opinion articles and to see 
if there are patterns in how they are depicted in different newspapers.  The 
method we have used is a qualitative content analysis based on twenty-eight 
selected opinions articles in four different newspapers; Aftonbladet, Dagens 
Nyheter, Expressen and Svenska Dagbladet.    
 
We chose to have a hermeneutic point of departure targeting with a 
constructionist approach. As a theoretical framework for our study we use 
Bauman, Becker, Berg, Elias and Scotson. The analysis presents four themes 
which emerged during the result stage. These are social responsibility, human 
solidarity, measures and bans. 
 
The study shows that beggars are labelled in a certain way and are subject to 
stigmatization and exclusion and life as a traveller is described. Another 
conclusion is that Romani people are discriminated against as beggars. The 
patterns we found in the newspapers are that they largely share the same points 
of view. 
 
Key words: beggars, begging, homeless, EU migrants, media, debate   
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Vi ska självklart inte glömma tacka de personer som stöttat och hjälpt oss att nå 
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hundra procent med allt vad det innebär. Tack ni är så enormt värdefulla! 
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och klokare. 
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1. INLEDNING 
 
Vi vill inleda denna resa genom vår studie med att be dig som läser föreställa 
dig den lokala hemköpsbutiken, en tiggare med ett bedjande ögonpar och en 
plastpåse vid sin sida. Vad ser du? Detta är den vardagliga bilden vi anser ha av 
tiggaren. I denna studie ämnar vi undersöka hur tiggaren porträtteras i 
debattartiklar. 
 
Debatten om tiggare har på senare år mer än någonsin florerat i 
medierapporteringar. Ytterligare debatt kring tiggeri har cirkulerat kring ämnen 
som organiserad verksamhet och fattigdom (Bengtsson, 2012). Sedan 2010 
släpper FN rapporter utifrån ett Multidimensional Poverty Index vilket inte 
enbart tittar på det ekonomiska utan lägger till faktorer som hälsa, utbildning 
och levnadsstandard för att bättre fånga fattigdomsbegreppet (UNDP, 2015). Vi 
ser det som användbart i vår datasökning, då ett traditionellt strikt ekonomiskt 
fattigdomsbegrepp inte blir lika analytiskt intressant. 
 
Vi lägger fokus i denna studie på tiggare som är EU- migranter. Enligt 
Meeuwisse & Swärd (2013) blir de andra ländernas sociala problem såsom 
fattigdom en del av EU:s kamp. Rapporten “Utsatta EU-medborgare i Sverige: 
Lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv” (2014:10) från länsstyrelsen i 
Stockholm beskriver hur människor inom andra EU- länder flyttar in till Sverige 
som en följd av den fria rörligheten. Dessa är från de fattigaste medlemsländerna 
och deras flytt beror på att de söker försörjning av något slag, som till exempel 
tiggeri. 
 
Exponeringen av tiggare i debattartiklar uppmärksammar problemet till att 
möjligen bli ett socialt problem då det tas upp på den offentliga arenan 
(Meeuwisse & Swärd, 2013). Ett socialt problem bör vara ett synligt problem, 
tiggeri är helt klart synligt och således också ett socialt problem. Vår syn kan 
färgas av våra egna erfarenheter och från vilken synvinkel problemet uttalas som 
här debattörens, den styrs också av om vi finner oss vara delaktiga (a.a.).  
 
Olika synsätt kring att tigga och/eller vara tiggare belyses på reguljär basis i 
debattartiklar, vilket medför ett sociologiskt problem såsom missförhållanden, 
fattigdom etc (Meeuwisse & Swärd, 2013). Att se tiggeri ur ett sociologiskt 
perspektiv kan innebära att vi ser problemet på flertalet olika sätt, exempelvis 
kan nämnas outsider och stigmatisering (a.a.).  
 
Det sociologiska problemet ligger i hur tiggare porträtteras i debattartiklar och 
vilken möjlig påverkan det kan ha på läsaren. Detta har vi för avsikt att 
analysera med en kvalitativ innehållsanalys. Sociala problem uppstår ofta via 
sociala konstruktioner (Swärd, 2008), som i detta fall är debattörerna och deras 
debattartiklar. Debattörerna har möjligheten att peka ut problemen som egentliga 
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problem och ge dem legitimitet. Tiggare är ett uppmärksammat ämne och ett 
välkänt sådant då allmänheten ser detta frekvent i vardagen (Swärd, 2008). 
 
Vårt fokus är att belysa hur tiggare porträtteras i fyra olika tidningars 
debattartiklar, Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter samt Svenska Dagbladet 
då debatterna generellt kan påverka samhället/läsaren. 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Tyngdpunkten i att undersöka tiggare är här inte tiggeriet i sig utan just hur 
tiggaren porträtteras i debattartiklar. Debattören konstruerar i sin framställning 
av tiggare en text som generellt kan påverka samhället/läsarna. Tidningarna gör 
val av vad de anser är nyhetsvärde och drar slutsatser från dem. Debattören kan 
anses ha vad som i politiska sammanhang kallas problemformuleringsprivilegiet 
(Gustavsson, 1989), alltså att den som formulerar problemet då också låser fast 
vilken sorts lösning det kan bli, i detta fall debattören (a.a.). 
 
Metoden vi använder oss av i denna studie är en kvalitativ innehållsanalys. En 
debattartikels uppgift är att påverka och förändra läsarnas syn på ämnet. Syftet 
med uppsatsen är att analysera hur tiggare som är EU- migranter porträtteras i 
debattartiklar och att se om det kan finna ett mönster i hur de olika tidningarnas 
porträttering ser ut.  
 
Utifrån detta formulerar vi två frågeställningar; 
 
·     Hur porträtteras tiggare i debattartiklarna? 
·     Vilka gemensamma mönster finns det mellan debattartiklarna på respektive 
tidning? 
 
1.2 Avgränsning 
 
Studiens empiriska material är fyra utvalda tidningar: Aftonbladet, Dagens 
Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet dessa valde vi på grund av deras 
läsarantal. För att kunna nå upp till studiens syfte och vårt intresse gjordes 
därefter en geografisk avgränsning till Svenska debattartiklar. En tanke kring 
detta från vår sida är att tiggare nu även innefattar EU- migranter och inte bara 
svenska samhällsmedlemmar. Intresset ligger i att studera hur tiggare som är 
EU- migranter porträtteras. För att påvisa vår oberoende ställning politiskt väljer 
vi bort debatter som är partipolitiska. Självklart är det svårigheter att förhålla oss 
helt fria från det politiska innehållet men vi söker göra det i så stor omfattning 
som möjligt. 
 
En av de svårigheter vi påträffat under processens gång var just att hitta 
debattartiklar som inte var politiskt färgade, då många av debattörerna var 
politisk bundna, alltså medlemmar av ett visst parti. De politiska symbolerna 
exempelvis M (Moderaterna) stod efter deras namn. Dessa valde vi således att 
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utesluta. Skälet till att välja bort partibundna är att dessa inte representerar sig 
själva som individer, utan oftast just som representanter. 
 
1.3 Disposition  
  
Uppsatsen innefattar sex kapitel samt underrubriker till dessa. Vi startar det 
första kapitlet med en inledning som förhoppningsvis leder till nyfikenhet, sedan 
presenteras syfte, frågeställning, avgränsning och disposition. 
       
Det andra kapitlet innefattar en tillbakablick om hur fenomenet sett ut genom tid 
samt tidigare forskning. En presentation av centrala återkommande begrepp och 
en bakgrundspresentation av de tidningar vi använt visas också under detta 
kapitel. 
 
Kapitel tre beskriver vilka teorier vi lutar oss mot i analysen. Det fjärde kapitlet 
är metod. Här presenterar vi våra metodologiska utgångspunkter och vilken 
metod vi använt oss av alltså en kvalitativ innehållsanalys samt hur 
urvalsprocessen gått tillväga. Vi presenterar också media och källkritik. 
Validitet, reliabilitet samt etiska överväganden ingår också i detta kapitel. 
 
Det femte kapitlet är resultat och analyskapitlet. Varje tidning är en rubrik där 
artiklarna placeras under det tema som artikeln representerar. I analysdelen 
tillämpas teori på de teman som är funna i resultatdelen. I slutet på analysdelen 
presenterar vi en begreppstabell över begrepp och dess återkommande frekvens. 
 
Kapitel sex är diskussions, slutsats och fortsatt forskning, där reflekterar vi över 
vårt resultat och hur vi bearbetat vår metod. Vi diskuterar också vilka styrkor 
och svagheter vi anser uppsatsens olika delar har haft.  
 
Detta är ett kollaborativt arbete, där vi suttit tillsammans genom hela 
arbetsgången. Vi letade båda efter litteratur, debattartiklar och diverse annat 
material. Vi har haft en växelverkan då en av oss skrivit och den andra letat efter 
litteratur och vice versa. Ingen har gjort mer än den andra. Hade vi gjort 
annorlunda skulle vi inte kunnat sitta tillsammans, vilket vi gärna ville. Vi 
känner båda två oss lika medverkande i arbetet av denna uppsats. 
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2.0 TILLBAKABLICK OCH TIDIGARE FORSKNING 
 
I följande stycke presenteras vår litteratur, och efter det följer en 
begreppsdefinition av de centrala begrepp vi använt oss av. Definitionerna kan 
variera men dessa är de definitioner vi utgår ifrån. Därefter följer en 
tillbakablick för att visa hur tiggeri sett ut genom tid, samt en redogörelse för 
den tidigare forskning vi funnit som har relevans för ämnet. Under insamling av 
datamaterial framkom att det är en brist på forskning om tiggare i Sverige, vilket 
både blev en utmaning för datainsamlingen och gjorde att detta arbete kändes än 
viktigare att genomföra.  
För att öka våra möjligheter till mättnad valde vi att finna relevant forskning 
även utanför Sverige. 
 
2.1 Litteratursökning 
 
Under tiden vi arbetat med uppsatsen har vi använt oss av Linköpings 
universitets bibliotekskatalog samt dess databaser för litteratur, avhandlingar 
och vetenskapliga artiklar, såsom Google Scholar, Ebsco, Google, Sociological 
Research online samt Academic Search Premier. Då vi fick ett stort antal träffar 
på respektive databas så gjordes urvalet utifrån vårt studieområdes relevans. 
Antalen varierade ligga mellan 1- 3 000 träffar utifrån valda sökord: tiggare, 
hemlösa samt EU- migranter. Dessa sökord söktes även på med engelsk 
benämning. De vi fann som var av relevans försökte vi blanda så vi fick med lite 
av det internationella och nordiska. 
 
För att utöka vår kunskapsbredd har vi också använt oss av olika statliga 
utredningar och sökt sådant som varit av relevans för vår uppsats. Ytterligare ett 
sätt var att titta på tidigare kandidat-, master- och avhandlingar och via dessa få 
tips om forskning och vidare kunskap.  
 
2.2 Centrala begrepp 
 
Under uppsatsens flöde kommer ett antal begrepp återkomma, begrepp som vi 
funnit via våra sökningar. Dessa vill vi förtydliga och definiera utifrån vår 
tolkning av dem. Begreppet tiggare kommer delvis användas med uttrycket EU- 
migrant. Vi ser att dessa begrepp förknippas med varandra i debattartiklarna och 
söker så gott vi kan hålla oss enbart till begreppet tiggare där det är möjligt. 
 
2.2.1 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, s. 32) 
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Tiggeri är ett sätt att få allmosor av något slag utan att ge något i gengäld 
tillbaka. (Nationalencyklopedin, 2015) 
 
2.2.2 Hemlösa och EU-migranter 
 
I vår sökning efter definitioner visade det sig att hemlösa samt EU- migranters 
definitioner var detsamma rubriken blir således för dem båda. 
 
Socialstyrelsen har en bred definition av hemlösa. De är fyra stycken där urvalet 
för definitionen är situationsbunden (se bilaga 2 för fullständig definition). Vår 
undersökning syftar till den fjärde situationen, vilken innebär att en individ 
tillfälligt bor utan kontrakt hos bekanta eller innehar ett boende med ett 
tidsspann på tre månader eller kortare. (http://www.socialstyrelsen.se) 
 
2.2.3 Läsarna 
 
Med begreppet läsare avser vi de samhällsmedlemmar som använder tidningar i 
någon form exempelvis; papperstidning, internet och mobilsajter. Vi avser 
således inte endast prenumeranter av dessa. 
 
2.2.4 Debattartikel 
 
En debattartikels syfte är att påverka och förändra människor (Debattartikel, 
Stam J, 2012). Debattören använder debattartiklarna som en argumenterande 
text för att få sin åsikt hörd. Debattartiklar handlar oftast om aktuella nyheter ur 
debattörens synvinkel. Ju mer insatt debattören är i ämnet desto bättre grund får 
artikeln (a.a.).  
 
2.2.5 Fattigdom 
  
Fattigdom är ett brett begrepp med många definitioner. Vi har valt att använda 
oss av The Multidimensional Poverty Index (MPI) som vi har nämnt tidigare. 
 
”Indexet identifierar försakelser över samma tre dimensioner som HDI (Human 
Development index) och visar antalet personer som är flerdimensionellt fattiga 
(lidande umbäranden i 33 % av viktade indikatorer) och antal umbäranden som 
fattiga hushåll vanligtvis brottas med. Det kan dekonstrueras efter region, 
etnicitet och andra grupperingar samt av dimension, vilket gör det till ett bra 
verktyg för beslutsfattarna” (http://www. Human Development Reports.se). 
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2.3 Tidningarnas läsarantal 
 
Aftonbladet ges ut sju dagar i veckan och har 3 447 000 läsare varje dag 
(Aftonbladet, 2015).   
  
Dagens Nyheter ges ut sju dagar i veckan och har ca 1 300 000 läsare vardag 
samt söndag (Dagens Nyheter, 2015). 
  
Expressen ges ut sex dagar i veckan och har ca 1 905 000 läsare varje dag 
(Expressen, 2015). 
  
Svenska Dagbladet ges ut sju dagar i veckan och har ca 1miljon läsare varje dag 
(Svenska Dagbladet, 2015). 
 
Vi har ringt upp samtliga tidningar för att se vad deras krav är gentemot 
debattören och dess artiklar. Samtliga svarade att nyhetsvärdet är det mest 
väsentliga och att debattörens värderingar inte är tidningens värderingar.   
Syftet med artiklarna är att skapa och främja debatt (personlig kommunikation, 
2015-04-22). 
 
2.4 Tillbakablick 
 
Tiggeri har existerat i Sverige i många år och fenomenet i sig är alltså inget nytt 
(Beijer, 1999). Meeuwisse och Swärd (2013) menar att under medeltiden var 
tiggeri normalt. År 1303 kom den första skriftliga lagstiftningen om lösdriveri 
(Beijer, 1999). Den innebar hot om spöslitning, avskärning av öron samt 
utvisning ur landet, en lag som vittnar om att fenomenet i sig inte är nytt. Beijer 
(1999) menar att tiggeri existerat i Sverige i många år och  
 
Mellan 1500-1700 talet stärktes attityden till tiggeri, det fanns “tiggargubbar”, 
deras uppdrag var att samla och föra ut tiggare ur Stockholms stad (Beijer, 
1999). Det anordnades ett “tiggarpass”, som möjliggjorde förmåner till mat. 
Passet utfärdades av biskopen (a.a.).  
 
Under 1800- talet definierades fattigdom som ett socialt problem, samhället 
ställdes för förändring och de klasskillnader som fanns blev mer uppenbara 
(Meeuwisse & Swärd, 2013). Tidigare hjälpte familjemedlemmarna varandra 
men detta fungerade inte i städerna och fattigdomen innebar en problematik som 
med viss mån kunde hjälpas med välgörenhet och fattighjälp (a.a.).  
 
1885 stiftades en lag om arbetslöshet, den togs bort från fattiglagen och blev ett 
eget problem (Sunesson, 2013:65-66), detta för att öka rörligheten för 
arbetsgivaren och arbetskraften kunde därmed förändra sin arbetssituation. 
Under 1960- talet började det bli synligt att alla samhällsmedlemmar inte fått ta 
del av den förbättrade social politiken såsom, högre inkomst och bättre 
levnadsstandard. Under denna tidsepok valdes det att inte nämna ordet fattigdom 
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och fattigvården var nu socialvård som bistod med socialhjälp (Sunesson, 
2013:65-66).  
 
Under 2000-talet har exponeringen i media blivit alltmer synlig enligt oss i form 
av reportage kring tiggare, några exempel på detta följer nedan; 
 
Sveriges Radio publicerade 2013 en enkät som 290 kommuner fått ta del av och 
222 kommuner besvarade den (Sveriges radio Publicerad, 2013, 23 november). 
Enkätens syfte var att visa hur många av kommunerna som har haft hemlösa 
EU- migranter i sin kommun. Enkäten definierar begreppet EU- migrant som en 
person från andra EU-länder/EES- länder som inte har uppehållstillstånd i 
Sverige, men som har uppehållsrätt enligt EU:s rörlighetsdirektiv. 67 kommuner 
redovisar att de haft hemlösa EU- migranter i sin kommun (a.a.). Av 44 
kommuner framkommer att tiggeri förekommer bland EU- migranterna, 
kommunerna nämner även att viss hjälp kan erbjudas i form av härbärgen samt 
ekonomiskt bistånd. Invandringen av EU- migranter underlättas då de har rätt att 
vistas i tre månader i ett annat EU- land. Flertalet kommuner uppger att en 
ökning kan ses bland hemlösa EU- migranter (Sveriges radio Publicerad, 2013, 
23 november). 
 
Socialstyrelsen uppger i en kartläggning av EU- migranter 2013 att en majoritet 
av dem kommer från Rumänien, Polen eller Spanien (Socialstyrelsen 
Publicerad, 2013, 28 maj). Vid tillfället för kartläggningen som varade i ett dygn 
uppgavs att ca 370 personer medverkat, siffran kan dock vara betydligt större så 
svaret ska tolkas med försiktighet. En fast statistik över EU- migranterna är svår 
att uppnå då denna grupp är rörlig och flyttar på sig med jämna mellanrum. 
Kartläggningen visar att 80 procent av EU- migranterna har varit hemlösa i ca 
ett år och dessa har inte varit hemlösa i sina egna länder (a.a.). Resultatet av 
kartläggningen visar att var femte får lön på någotvis och var tredje försörjer sig 
som gatumusiker eller tiggare. Kartläggningen visar också på brister för EU- 
migranterna att få sina basbehov tillgodosedda (a.a.).  
 
Synen på tiggare har under senare år gått från att vara ett samhälleligt- och 
kyrkligt ansvar till ett mer individuellt problem (Meeuwisse & Swärd, 2013). 
Åtgärder för problemet som sådant är fortfarande något som ligger på samhället. 
Meeuwisse och Swärd (2013) menar att om exempelvis hemlöshet skulle ses 
som ett individuellt problem skulle även insatserna ske på ett individuellt plan. 
Om däremot hemlösheten skulle definieras som problematik som sker på 
strukturell nivå, såsom en bostadsfråga skulle det mer luta åt en bostadspolitisk 
åtgärd (Meeuwisse & Swärd, 2013). 
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2.5  Tidigare forskning 
 
Under insamling av datamaterial framkom att det är en brist på forskning om 
tiggare i Sverige, varför vi då valde att använda oss av relevant forskning 
utanför Sverige. Vi fann heller inte några tidigare studier där forskningen sökte 
mönster i debattartiklar vilket gjorde vår studie än mer rolig och intressant att 
göra. Detta betyder inte att det inte finns någon sådan forskning men vi har 
under vår sökning inte funnit någon. Forskningen utgår ifrån att skapa en 
förståelse eller förmedling av dess levnadsvillkor i olika kontexter (Hansson, 
2014). Den tenderar också till att luta sig mot hur samhällets maktperspektiv 
påverkar deras livsvillkor (a.a.).  
 
Exempel på forskning som vi fann och valt ut utanför Sverige är exempelvis av 
de två sociologerna McIntosh och Erskine (2000). Dessa gjorde en studie i 
Edinburgh kring relationen mellan tiggaren och givaren samt deras upplevelser 
och föreställningar om tiggeri (a.a.). Det moraliska övervägandet hos givaren 
var en fråga om huruvida tiggaren var en "riktig" eller "äkta" tiggare i beslutet 
om att ge eller inte (a.a.). En annan forskare som har skrivit om mötet mellan 
tiggaren och givaren är Colin Radford (2001). Här framkom det i resultatet att 
mötet med tiggaren likt studien ovan att det är en fråga om ett moraliskt beslut, 
då det gäller givandet till tiggaren. Att ge allmosor till tiggaren är ett svårt beslut 
att fatta, då det icke givande går mot den medmänskliga reaktionen att hjälpa 
människor i nöd (Radford, 2001). 
 
Vi fann också Kennedy och Fitzpatrick (2001) som tar upp flertalet studier om 
tiggare i England, där tiggare ses som en produkt av hemlösa och uteliggare. 
Kennedy och Fitzpatricks (2001) egna studie Begging, Rough Sleeping and 
Social Exclusion: Implications for Social Policy visar ett resultat där uteliggare 
på ett eller annat sätt hamnar i tiggeri i kombination med drog- och 
alkoholproblematik. Det framkom även att tiggeri valdes framför andra 
oattraktiva sätt att tjäna pengar då det är en laglig och ärlig aktivitet (a.a.). Den 
artikeln omprövar synen på tiggeri och diskuterar huruvida tiggeri kan ses som 
en hemlöshetsfråga. Artikeln visar vikten av ett samhällsansvar och att en aktion 
behövs kring den sociala exkluderingen som sker gentemot tiggare (a.a.).  
 
2.5.1 Fattigdom en del av tiggeri? 
 
En studie kring tiggeri i Norden där tiggare definieras som rom är exempelvis 
Mäkinens (2013) studie som menar att de är romer som söker en trygghet genom 
försörjning över gränser. Under sökningen fann vi begreppet fattigdom som 
enligt Beijer (1999), Mäkinen (2013) och Swärd (2008) kan vara en orsak till 
just tiggeri. Då tiggeri förknippas med fattigdom i flertalet studier valde vi att 
följa den inriktningen för att nå mer omfattning på vår forskning. 
 
Fattigdom beskrivs beroende på författare som en komplex problematik som kan 
uppstå genom missbruk, låg utbildning, låg status, låg inkomst, familj samt 
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arbetssituation. Fattigdom påverkas också av vilka insatser och åtgärder som 
görs (Pereira da Costa & José G. Dias, 2013). Många studier gällande attityder 
till fattigdom fokuserar på de mest vanliga attributen som människor ger som 
orsak till varför de fattiga är fattiga (a.a.).  
 
Det finns tre attribut som studeras kring området fattigdom; individualism, 
samhälle och fatalism (Pereira da Costa & José G. Dias, 2013). Individualismens 
attribut ser den fattiga som orsak till sin egen fattigdom och anser att den fattiga 
har oönskade beteenden så som missbruk, låg intelligens, lathet (a.a.).  
 
Ur ett samhällsperspektiv är det de sociala orsakerna som dominerar, här 
beskylls samhället för fattigdomen (Pereira da Costa & José G. Dias, 2013). 
Dessa kan vara av slag som; brist på jobbskapande, diskriminering, dålig 
löneutveckling eller avsaknad av statligt bistånd (a.a.) 
 
De fatalistiska attributen tillskrivs de fattiga till att ha otur, sjukdom, 
funktionshinder eller att denne varit med om någon olycka som lett till en sådan 
framtid (Pereira da Costa & José G. Dias, 2013). Studier kring hur fattigdom 
uppkommer och dessa tre olika perspektiv är av vikt för hur 
samhällsmedlemmarna möter den fattiga och agerar gentemot dem.  Detta ökar 
också legitimiteten för hur politikerna bekämpar fattigdomen (a.a.).  
 
2.5.2 EU- medlemskapet en öppning till ett bättre liv?  
 
Det finns också en annan del i detta ämne och det är okunskap gällande 
fattigdom som leder till tiggeri som försörjning (Meeuwisse & Swärd, 2013). 
Okunskap skapar kontroverser runt det sociala fenomenet. En mängd olika 
definitioner drar det sociala problemet till att vara ett samhällsproblem och 
något som är icke önskvärt. (a.a.). En kontrovers vi tänker på är den Lotta 
Nylander skriver i sin artikel; Ett förbud att slippa se? Där nämner hon Hans 
Swärds åsikt kring förbjudandet av tiggeri (Forskning.se, 2015-04-07). Enligt 
Nylander menar Swärd att synen i det svenska samhället och den önskan som 
finns om att förbjuda tiggeri bottnar i en rädsla inför fattigdomen. En rädsla över 
att fattigdomen med dess EU- migranter ska leda till fler tiggare (a.a.) 

Sveriges EU- medlemskap 1995 innebär att individer får möjligheten att röra sig 
mellan gränserna. Det öppnar också möjligheten för att bosätta sig i ett annat 
EU- land i högst tre månader, samt arbeta där. Ett krav för vistelsen är att 
individen bör vara självförsörjande (EU- upplysningen, 2014-06-13). 
 
Engebrigtsen (2012) nämner i sin studie att när Rumänien år 2007 blev medlem 
i EU och kravet om visum avskaffades för resor till Västeuropa, möjliggjorde 
det en chans för tusentals rumäner och zigenare att finna en försörjning i andra 
länder inom EU, detta leder tankarna till Standing (2013) och hans begrepp 
cirkulanter. Begreppet beskriver en form av EU- migranter som lämnar sina 
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hem för att finna intäkter som innebär ett bättre liv, för att sedan resa tillbaka till 
sina hemländer (Standing, 2013).  
 
I Mäkinens (2013) artikel skriver han att EU- medlemskapet för Rumänien och 
Bulgarien 2007 ökade migrationen mellan gränserna. Mäkinen (2013) nämner 
även forskning som är gjord om rumäner i Finland, dessa är romer och tiggare. 
En av förklaringarna till de rumänska medborgarnas rörlighet är fattigdom i 
deras hemland (a.a.). 
 
Många av Europas samhällsmedlemmar ser tiggare på gatan som kriminella, 
obehagliga och besvärande (Engebrigtsen, 2012). I Rumänien finns individer i 
flertalet olika socioekonomiska situationer enligt Engebrigtsen (2012), många 
med god ekonomi men betydligt flera med sämre ekonomi. Rumänien hör till 
det land som har sämst ekonomi i Östeuropa (a.a.). 
 
Sveriges EU-medlemskap (Beijer, 1999) innebär att en acceptans bör ske hos 
samhällsmedlemmarna gentemot tiggeri, då det är vanligt i andra länder, men 
tiggeri väcker reaktioner och berör, såsom undran och irritation. Dessa känslor 
har delats upp i två läger, de som accepterat tiggeri samt de som är emot (a.a.). 
 
2.5.3 Avslutande reflektion tiggeri- fattigdom 
 
Vi avslutar denna del med att beskriva de likheter som finns mellan tiggeri och 
fattigdom, då de har en nära koppling enligt den forskning vi funnit. 
 
Argument om varför tiggeri existerar kan vara; arbetslöshet, socioekonomiska 
problem, modetrender, nedskärningar och begränsningar inom de mänskliga 
basbehoven (Beijer, 1999). Något som vi nämnt tidigare så beskrivs även detta 
inom fattigdom. Attityder gentemot fattigdom är detsamma som det finns 
gentemot tiggare såsom att de är lata och att de hamnat i denna situation på egen 
hand. Social exkludering (Angelin & Starrin, 2012) handlar om att bli socialt 
utestängd från resterande samhället, detta är något som förknippas med 
begreppen fattigdom och tiggeri (Se Bengtsson, T masteruppsats, 2012).  
  
Beijer (1999) beskriver i sin studie tiggare som svenska samhällsmedlemmar 
med missbruk och/eller psykiatriska problem, detta liknar den attityd som 
beskrivs i Kennedy och Fitzpatricks (2001) studie. Många av de resultat som 
uppkom i vår sökning definierar tiggare som romer samt EU- migranter. En av 
orsakerna till detta tycks vara EU- medlemskapet och dess möjlighet till rörelse 
över gränser samt fattigdom. 
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3.0 TEORETISK REFERENSRAM  
 
Då vårt arbete strävar efter att vara induktivt gäller det att vakta på vilken 
förförståelse vi har med oss. Med den sociologiska bakgrund vi har så har vi 
stött på ett antal teoretiker som på ett direkt eller indirekt sätt berör detta 
område. Det blir därför en växelverkan mellan vår egen analys och vår tolkning 
av de teoretiker som här presenteras; Elias och Scotson, Becker, Goffman och 
Baumann. Dessa kommer vi presentera var och en för sig och vi avslutar med en 
kortare sammanfattning där vi beskriver tankarna runt teorierna och argumenten 
för dem. De teoretiker vi utgår ifrån har vi valt då vi anser de komplettera det 
resultat vi fått fram bra. 
 
3.1  Etablerade och outsiders 
 
Kategoriseringen av etablerade och outsiders ger en förklaring för hur 
relationen fungerar mellan dessa grupper, vilket vi relaterar till bilden som 
skildras om tiggare av de etablerade, som här kan vara debattören och de dem 
skriver om. Porträtteringen tenderar visa sig i form av skvaller och rykten därför 
ser vi denna aspekt som relevant. 
 
Elias och Scotson (1999) beskriver i en studie av en brittisk stadsdel hur en 
dominerande grupp etablerade personer lyckas skapa och upprätthålla bilden av 
sin egen överlägsenhet gentemot en annan grupp, som forskarna ger 
benämningen outsiders. Kärnan i de etablerades relation till outsiders består i att 
stänga dem ute från möjligheter till makt och status (a.a.). Denna figuration 
mellan grupper kan ses i många olika sammanhang och kulturer och med en 
varierande grad av stigmatisering. Individuella egenskaper har egentligen ingen 
betydelse i sammanhanget. Att tillhöra en grupp eller kategori är tillräckligt för 
att individen ska förknippas med de egenskaper som anses utmärka respektive 
grupp: goda egenskaper och högt moraliskt värde för etablerade och dåliga 
egenskaper och lågt moraliskt värde för outsiders (Elias och Scotson, 1999).  
 
De etablerade är, menar Elias och Scotson (1999), så dominerande att de kan 
påtvinga sina definitioner på den andra gruppen, som då själva accepterar bilden 
av den egna gruppens sämre kvaliteter. De etablerade uppnår sin makt genom 
sin förmåga att hålla samman. Skvallret har en viktig funktion i detta 
sammanhang (a.a.). De etablerades skvaller (som har störst genomslagskraft) 
bygger främst på en fast, rotad uppfattning om outsiders. Beskrivningar av 
outsiders som inte bygger på och bekräftar den befintliga bilden har ett 
begränsat genomslag. Skvallret existerar för att upprätthålla den bilden som 
redan har skapats (a.a.). 
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3.2  Stämplingsteori och stigmatisering 
 
Denna teori anser vi passa in då den förklarar varför tiggare inte passar in i 
rådande samhälle, då de tycks uppfattas ha ett avvikande beteende i samhället. 
 
Howard Becker har, med det så kallade Thomasteoremet som grund, utvecklat 
en stämplingsteori (Berg, 1995). Enligt Thomasteoremet blir en situation verklig 
till sina konsekvenser om människor definierar den som verklig. Becker menar 
att en människa som definieras som avvikare också blir en avvikare (a.a.). 
Förutsättningen är att hen tillräckligt konsekvent utsätts för det tryck som det 
innebär med en sådan definition. Att vara avvikande är alltså ingen personlig 
egenskap, utan en relationell process (a.a.). 
 
Någon eller några med makt måste hävda att en individ beter sig avvikande, och 
det spelar ingen roll om beteendet i sak är avvikande eller inte, huvudsaken är 
att etiketten fastnar (Berg, 1995). Med tiden internaliserar ofta den som 
stämplats bilden av sig själv som avvikande, och kan utveckla en identitet som 
stämmer med bilden. Det förekommer att avvikare får en positiv uppfattning av 
sin avvikelse, vilken understödjs av att de umgås med grupper där avvikelsen 
uppfattas som positiv (a.a.). Det kan då vara svårt att utifrån försöka “korrigera” 
det avvikande beteendet. Individen skulle då ju bryta mot gruppens normer 
(a.a.). 
 
I varje samhälle finns oskrivna sociala regler och kategorier kring vad som anses 
normalt och onormalt beteende (Goffman, 2011). Den sociala miljön menar 
Goffman (2011) avgör hur människor kategoriseras och vilka spelregler som 
tillämpas. När en nykomling visar sig för första gången kan andra direkt 
kategorisera denna genom utseende och attribut. Utifrån det som syns på ytan 
dras slutsatser om personens egenskaper baserat på vad som anses normalt. Om 
beteendet anses avvikande kan en stämpling ske som också innebär en 
stigmatisering. I likhet med stämpling handlar stigmatisering om relationer 
(Goffman, 2011). 
 
Stigma (Goffman, 2011) kopplas ofta till ett tydligt kroppsligt avvikande attribut 
(tex handikapp), men kan även handla om karaktärsfläckar eller tribala 
avvikelser (etnicitet, nationalitet, religion). Stigmatisering kan hanteras på olika 
sätt av de individer som blir stigmatiserade (a.a.). De kan identifiera sig med 
stigmatiseringen och känna skam, och vilja dölja sin avvikelse om det är möjligt. 
Andra sätt att hantera detta är genom att använda stigmatiseringen, hitta en 
fördel med det och använda det till sin fördel. De som stigmatiserar använde en 
sorts stigmateori för att rationalisera det som anses vara avvikande i den sociala 
miljön. Då förklaras det avvikande på ett tillfredsställande sätt (a.a.). 
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3.3 Turister och vagabonder 
 
Begreppsparet turister och vagabonder är så uppenbart passande här då det är 
den typ av ämne vi förmodar Bauman måste ha sett då han skapade sina teorier. 
 
Många människor flyttar från en stad till en annan (Bauman, 2000), eller reser 
till andra länder. I dagens samhälle kan människan resa utan att lämna hemmet, 
genom internet, distansen spelar mindre roll längre. Enligt Bauman (2000) 
bidrar globaliseringen till konsumtionens värld och människorna blir till varor. 
Konsumtionens värld frestar med attraktioner och drömmar. Människorna 
formas av samhället till att bli konsumenter, de ska vara i rörelse och söka lycka, 
det är sensationen som lockar konsumenten till att vara konsument. 
Konsumenten tillåts inte att vila och utsätts ständigt för nya frestelser som 
kanske ger den lycka man sökt efter (a.a.).   
 
Konsumtionssamhället är ett stratifierat samhälle enligt Bauman (2000) med två 
grupper, turister och vagabonder. Turisten den sanna och goda konsumenten, 
den högre klassen. Vagabonden den som är begränsad i sina resurser, den 
oönskade, värdelösa och defekta konsumenten av den lägre klassen. 
Vagabonden önskar att bli turisten och turisten räds för att bli en vagabond och 
uppfattar dem som smaklösa och oanständiga (a.a.). Nivån av rörlighet är olika 
mellan dessa två grupper, vagabonden är begränsad och turisten fri att ta sig 
överallt. Den globala rörligheten avslöjar stratifieringens sidor, alla kan i 
praktiken bli vandrare men med olika förmåner eller inga alls. Genom till 
exempel immigrationslagar försöker man att begränsa vagabondens fria 
rörlighet. De kan aldrig stanna på en plats för länge eller bosätta sig på en plats 
de anser vara bra (a.a.).  
 
Att vara en vandrare eller att stå stilla är inte något som vagabonden i grunden 
önskar utan ett måste menar Bauman (2000). Vandringen kan vara drömmen om 
en bättre framtid eller liv. Deras liv går ut på att passa upp på turister, de har 
blivit berövade på sin rätt att bli en turist. Deras resurser och begränsade 
möjligheter till konsumtion bidrar till en osäker position i samhället. De bryter  
enligt konsumtionssamhället mot regler, normer som stör den ordning som är 
skapat för att konsumtionssamhället ska gå runt. Detta medför en stigmatisering 
av dem då de är oönskade (Bauman, 2000).  
 
3.4 Individualiserade samhället 
 
För att förstå vagabonden och turisten behöver man också förstå det samhällets 
krav som skapat dessa två kategorier, det individuella samhället (Bauman, 
2002).  
 
Bauman (2002) talar om ett samhälle där individen sätter sig själv före 
kollektivet och den gemensamma kampen om trygghet. Ett intensivt, snabbt, 
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flexibelt och rörligt samhälle där den fysiska relationen och platsen ersätts av 
cyberrymden. De långsiktiga målen ersätts med de kortsiktiga målen (a.a.).  
 
Enligt Bauman (2002) står ordningen i den globaliserade världen för en slags 
maktlöshet och underordning som blir alltmer privatiserat, de gemensamma 
frågorna och intressena skyms undan. Ett samhälle där alla problem är ens 
privata, och gränserna diffusa. Människorna i det han kallar postmoderniteten är 
utbytbara, överflödiga och miljön omkring oförutsägbar (a.a.).  Den valfrihet 
som råder är för de med högre social position och med den följer förmåner och 
privilegier, en polariserad post modernt samhälle. De som är i samhällets 
bottenskikt har inte råd att säga nej till de tunga jobben och betraktas som en 
börda och en företeelse för ilska. Stratifieringen berör också synen på 
migrationen och vilken osäkerhet det råder kring det (a.a.). 
 
Människan har tidigare blivit omhändertagande av samhället och i 
postmoderniteten ska människan vara självgående (Bauman, 2002). Mitt i allt 
detta så råder det en ambivalens hos individen kring vilka beslut som ska fattas, 
en osäkerhet som leder till ångest och lidande (a.a.). Besluten kan handla om till 
exempel att ta rätt utbildning eller pensionssparande. Ett människovärde grundas 
här på individens förmåga att klara sig själv och de som är i behov av stöd på 
något vis anses vara av lågt värde som bidrar till känslor av otillräcklighet och 
vanmakt hos människan. Likt Beck menar Bauman att institutioner framkallar 
problem men hanterar dem inte. Bauman (a.a.) menar att denna osäkerhet och 
otrygghet som finns leder till en längtan hos individen att återgå till det gamla, 
en återinbäddning av struktur (a.a.). 
 
3.5 Sammanfattning 
 
För att få en helhetsbild teorimässigt på vår problemformulering räcker det inte 
att se vårt problem utifrån endast en teori. Erving Goffman skriver om 
stigmatisering och nämner vad olika delar av stigma innebär och står för. Då 
stämplingen medför till att stigmatiseringen slår rot, behöver vi också Howard 
Becker som har en vidareutveckling av Goffmans arbete.  
 
Detta räcker inte heller, så vi fyller på med Zygmunt Bauman då han täcker in 
aspekter som den fria rörlighetens nya kategoriseringar och benämningar av 
människor. För att förstå upphovet till dessa begrepp, behöver vi också se miljön 
som föder vagabonden och turisten detta är det individualiserade samhället. 
Även Bauman behöver en komplettering då han inte urskiljer specifikt vilka som 
tillhör dessa grupper, mer än den privilegierade eliten och den fattiga 
underklassen. Bauman missar aspekter som stigmatisering, vilket ju då täckts av 
de föregående då tyngdpunkten ligger hos honom på den globaliserade världens 
effekter såsom skapande av större och bredare stratifikationer. Där behöver vi 
också Elias och Scotson som beskriver outsidern och de etablerade samt 
skvallrets funktion.  
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4.0 METOD 
 
I detta kapitel kommer en beskrivning om vårt tillvägagångssätt i 
datainsamlingen; kortare beskrivningar av de källor vi lutar oss emot; sökord vi 
använt oss av samt etik. De metodologiska utgångspunkterna presenteras här 
likaså, alltså validitet och reliabilitet samt metodval. Metoden är en kvalitativ 
innehållsanalys med en hermeneutisk ansats då vi vill analysera debattartiklar i 
valda tidningar. Vi ämnar studera hur tiggare blir porträtterade i debattartiklar 
och ser denna metod som ett lämpligt sätt att få fram den information vi strävar 
efter, med vår frågeställning ständigt närvarande. Vi söker ha ett flöde som 
sedan möjligen visar på ett samsynsmönster mellan de olika debattörerna och 
deras porträttering av tiggare.  
   
4.1 Urval – datainsamling 
 
Under uppsatsen vill vi analysera innehållet i debattartiklar som tar upp ämnena 
tiggare, tiggeri, hemlösa, EU- migranter, media samt debatt. Det vi använt oss 
av är specifika sökord baserat på kriterier (Patton, 2014). Vi har även använt 
oss av en form av snöbollsurval. I normalfallet innebär detta att det är en 
spridning av information från mun till mun (a.a.), men vi ser likhet med den 
urvalsmetoden eftersom när sökverktyget Google används så dyker fler 
rekommenderade val upp, vilket vi ser som mun till mun. Valet av vilka 
tidningar vars debattartiklar vi ville studera gjordes efter en sökning om antal 
läsare per dag. De valda tidningarna blev således: Aftonbladet, Dagens Nyheter, 
Expressen och Svenska Dagbladet. 
 
I vår sökning efter debattartiklar på Aftonbladet med sökordet tiggare fick vi 
143 000 träffar, EU- migranter gav 111 000 träffar samt hemlösa gav 70600 
träffar. I följande stycke redovisas antal träffar i samma ordning som 
Aftonbladets alltså tiggare, EU- migrant samt hemlösa. Dagens Nyheter gav 228 
000, 195 000 samt 121 000 träffar. Expressens sökresultat i samma ordning 
resulterade i 146 000, 60 900 samt 250 000 träffar. Slutligen Svenska 
Dagbladets resultat 67 700, 72 800 samt 24 400 träffar. Sökningen vi gjorde var 
på samtliga tidningar utan specifik tid, utifrån detta resultat sållade vi sedan 
fram de som var i vårt tidsspann. Vi sorterade artiklarna utifrån vilken tidning, 
vilken relevans till syfte och slutligen vilka sökord som fanns i artiklarna.  
 
Under urvalet avgränsade vi artiklarnas antal till det som berörde vårt syfte med 
uppsatsen, antalet artiklar fördelades mellan tidningarna på detta sätt:  

 
• Aftonbladet- 7 artiklar 
• Dagens Nyheter- 7 artiklar 
• Expressen- 7 artiklar 
• Svenska Dagbladet- 7 artiklar  
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4.1.2 Debattsökning och sökord 
  
Vi har använt oss av Google som sökverktyg för hämtning av debattartiklar från 
respektive tidning och andra forskningsrelaterade sökord. De tidningar som vi 
använder oss av kategoriseras under media nedan. Sökord vi använt samt 
tidsram och typ av artikel kategoriseras även de nedan:  
     
Media – Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet.  
 
Sökord - Tiggare, tiggeri, hemlösa, media, EU- migranter och debatt. 
 
Tidsram - debattartiklar publicerade januari 2011- april 2015. Tidsspannet 
bestämdes då tiggare enligt vår uppfattning blivit mer synliga på gator och torg 
och även i debattartiklar under denna tid.  
 
Typ av artikel - debattartikel. 
 
4.1.3 Etiska överväganden 
 
Det finns ett antal grundläggande etiska krav man bör följa som forskare. Dessa 
hanterar frågor om frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet 
(Bryman, 2008). Dessa nämns som informations-, samtyckes-, konfidentialitets- 
samt nyttjandekravet (a.a.). Då vårt material kommer bestå av debattartiklar 
behöver vi inte hantera det på samma sätt som i exempelvis intervjuer. Vi 
behöver inte låsa in känsligt material eller anonymisera informanterna. 
Debattörerna har själva valt att publicera sig på ett sådant sätt som gör att 
samtyckesbrist inte kan uppstå, eftersom hela deras syfte är att sprida just sina 
åsikter. Vi inkräktar heller inte på någons privatliv då ingen namnges i 
artiklarna, utöver det som tidningsredaktionen bedömer utifrån pressetiska regler 
vilket ligger utanför denna uppsats fokus.  
 
4.2 Media – Källkritik 
 
Då vi ämnar undersöka hur tiggare blir porträtterade i media så är det av intresse 
att se om debattören verkar insatt i ämnet i egenskap av vilka de är, då de kan 
söka bygga upp en trovärdighet utöver vad de faktiskt besitter – eller för den 
delen att de kanske borde vara mer trovärdiga än vad deras titel säger. 
Yrkeskategorierna hos debattörerna är synnerligen varierande exempelvis är en 
morfar, en professor och en chefredaktör för en gatutidning, detta för att få en 
nyansering i debattörernas porträttering. Det som stärker trovärdigheten i dessa 
debattörer är att vissa innehar en högre status och utbildning som vi kan se 
skulle kunna ha ett större inflytande hos läsarna. Exempel på detta kan nämnas: 
Bo Rothstein, professor i statsvetenskap samt Râduta Matache, Rumäniens 
ambassadör i Sverige. Ytterligare tre stycken debattörer med erfarenhet och 
utbildning är Kerstin Vinterhed, svensk filosofi doktor och journalist samt präst i 
Svenska kyrkan, Helene Lööw, docent i historia på Uppsala universitet samt 
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biträdande föreståndare för centrum för polisforskning och slutligen Christer 
Mattsson, doktorand i pedagogik på Göteborgs universitet. De två största 
svårigheterna för oss som författare är att avläsa hur insatt debattören egentligen 
är, samt att det sällan refereras till någon källa i debatterna.  
 
Flodin (1993) menar att mediernas sätt att rapportera bidrar till en förstärkning 
av redan existerande fördomar hos offentligheten. Vi tänker oss metaforen “döm 
inte boken efter omslaget” kring mediernas vinklingar och den påverkaneffekt 
det kan få för läsarna. Forskning visar att de frågor eller problem i mediernas 
dagordningsmakt som uppmärksammas stort också är de frågor som människor 
anser vara viktiga (Nord & Strömbäck, 2012).  
 
Forskning visar enligt Sandberg (2004) att debattörsrollen har förändrats från 
neutral till en mer aktiv roll som vill förändra och påverka. Debattörrollen har 
kommit att handla om något som går snabbt och är mindre kostsamt, exempelvis 
via visuellt mer lockande rubriker (a.a.). Tidningarna fyller funktionen att vara 
en informationsgivande aktör samt en arena för åsiktsbyggnader (a.a.). Detta 
knyter vi till våra debattartiklar som är ett forum för debattören och dess läsare.  
 
Helena Sandberg tar upp Beck och Risksamhället i sin avhandling Medier och 
fetma (2004) och drar paralleller till debattörens roll gentemot läsarna och 
besvarar frågor som kan leda till att deras trygghets- och handlingsbehov stärks. 
Hur media väljer att skriva om fenomenet påverkar också läsarens syn på tiggeri 
och dess agerande gentemot dem (a.a.). 
 
4.3 Vetenskapsteoretiska positioner 
 
Två vetenskapliga huvudriktningar beskrivs av Thurén (2007), den positivistiska 
och den hermeneutiska. Positivismen har sin bakgrund i naturvetenskap och 
förordar för en absolut sanning och för att finna denna måste man skala bort all 
tidigare osäker kunskap. Enligt den positivistiska synen (Thurén, 2007) så finns 
det enbart två källor till kunskap: en empirisk kunskap som utgår från 
människans sinnesförmåga att iaktta samt förmåga att logiskt dra slutsatser 
(Bryman, 2008). En forskare ska enligt positivisterna hålla ett kritiskt 
förhållningssätt under sökning efter kunskap och enbart förlita sig på den 
kunskap som är sann utan tvivel (Thurén, 2007). Positivismen kritiseras för att 
vara otillräcklig vid undersökningar som kräver mer än den objektiva 
kunskapssynen som exempelvis förståelse och inlevelse (Boolsen, 2007). Denna 
sista punkt visar då på ett tydligt sätt varför ett positivistiskt synsätt inte passar 
den typ av kvalitativt arbete som vi ägnar oss åt här, då tolkning är vårt 
huvudsakliga verktyg. Vi ämnar tolka debattörernas upplevelse och tankar kring 
våra frågeställningar och då är inte det positivistiska synsättet optimalt då deras 
tankar och upplevelser inte är mätbara. 
 
Thurén (2007) beskriver den andra riktningen, hermeneutiken som en 
humanistisk inriktning, en tolkningslära som utgår från att förstå och begripa. 
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Ytterligare en kunskapskälla är inkännandet som bygger på introspektion, en 
förståelse som innebär att kunna sätta sig in i andras situation (Thurén, 2007). 
Ordet hermeneutik härstammar från tolkning av bibliska texter (Andersson, 
2014). 
 
Hermeneutik handlar om att tolka och förstå den text som ska undersökas, 
hanteras och ifrågasättas (Patton 2014). Tolkningarna ses inte som sanningar 
utan som ett nytt sätt att förstå, då all kommunikation involverar tolkningar. I 
denna analys är kommunikationen i form av debattartiklar. När hermeneutiken 
används av en beteendevetare är det för att tolka människors handlande, enligt 
Boolsen (2007), vilket ju är vad vi avser göra. Det hermeneutiska synsättet anser 
vi lämplig i denna studie då det ger oss verktyg att tolka det innehållsliga 
budskapet i debattartiklarnas upplägg. Hermeneutiken kritiseras enligt Watt 
Boolsen (2007) för att vara för individfokuserad och tenderar att se olikheter 
men inte dess likheter. Ett problem för hermeneutiken är att det inte finns endast 
en sanning, vilket inbjuder till att vi inte kan tala om något som kan förstås av 
fler över tid (Gustavsson, 2004).  

Interpretativismen är ett något bredare begrepp än hermeneutik, som ju då har 
sin bakgrund inom texttolkning. Dess perspektiv menar att sanning inte kan 
grundas i en objektiv realism, samt att verkligheten är socialt konstruerad och 
flytande (Qualitative Research Guidelines Project, 2006). Interpretativismen är 
alltså också den en motsats till positivismen enligt Patel och Davidson (2003). 
Interpretativister förlitar sig på de naturalistiska metoderna såsom intervjuer, 
observationer och texter, då dessa metoder skapar en adekvat dialog mellan 
forskaren och dess studieobjekt. Dialogen handlar om att tillsammans skapa en 
konstruerad verklighet (a.a.). Detta perspektiv passar det kvalitativa arbetssättet, 
som i detta hänseende således är en kvalitativ innehållsanalys. Vi delar samma 
grundantagande som interpretativister, att vi som författare tolkar datasamlingen 
efter vår egna subjektiva förförståelse.  

Epistemologi betyder läran om vad som är kunskap och hur den kan nås samt 
vad som anses som kunskap inom ett ämnesområde (Bryman, 2008). Frågor som 
är i fokus inom epistemologin är huruvida den sociala verkligheten ska studeras 
enligt naturvetenskaplig uppfattning eller inte. Typiskt för det här 
naturvetenskapliga synsättet är att följa de lagmässiga regelbundenheter som 
finns uppsatta och att vara objektiv.  Denna tanke delar realismen (Bryman, 
2008).  
 
Ontologi som också kan betyda naturfilosofi bygger på hur vi betraktar den 
värld som utgör forskningsproblemets verklighet (Patel & Davidson, 2003). 
Patel och Davidson (2003) beskriver två olika ontologier realism och idealism. 
Realismen menar att verkligheten finns oavsett om vi är i den eller observerar 
den, att det materiella och begreppsliga existerar oberoende vårt medvetande. En 
annan benämning för realismen är objektivism, som betyder att de sociala 
företeelser som finns och dess innebörd inte påverkar den sociala verklighetens 
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värld. Det är också den världens normer som har en inverkan på individen 
(Bryman, 2011; Patel & Davidson, 2003).  
 
Realismen arbetar med en slags realistisk ontologi som bygger på att det endast 
existerar en objektiv värld och objekten i den världen har ett specifikt sätt att 
vara. De realistiska forskarnas förhållningssätt gällande dess 
undersökningsfenomen är att på ett objektivt och neutralt sätt beskriva och 
förklara dessa fenomen (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Detta synsätt väljer vi 
också bort, då det vi betraktar till sin natur är i förändring och dessutom bygger 
på just debattörernas åsikter. Vi kan söka beskriva dem mer neutralt, men då 
källan inte är neutral kan vi aldrig uppnå full objektivitet. 
 
Den alternativa ontologin är idealism eller konstruktionism som Bryman 
benämner det (2011). Till skillnad från realismen menas här att verkligheten är 
beroende av människans upplevelser och tankar (Patel & Davidson, 2003). I 
idealismen menar man att sociala företeelser inte bara skapar utan dessutom 
förändrar det sociala samspelet (Bryman, 2011). Med andra ord innebär detta att 
all kunskap i verkligheten är socialt konstruerad (Patel & Davidson, 2003). 
Således är det socialkonstruerade sättet att se på verkligheten något som vi 
inspirerats av, då vi likt detta synsätt anser att det är debattörernas subjektivt 
konstruerade bild som presenteras i debattartiklarna.  
 
4.3.1 Metodologiska utgångspunkter 
 
En frågeställning en forskare ställs inför är hur forskaren ska relatera teori och 
verklighet till varandra. Det finns tre olika metoder för detta; induktion, 
deduktion och abduktion. Induktion betyder att konklusioner tas utifrån 
empiriska fakta (Bryman, 2008). Forskaren låter således data formulera en teori 
(Patel & Davidson, 2003). Motsatsen till induktion är deduktion och där teorin 
föregår data, med andra ord den teoretiska hypotesen prövas mot den empiriska 
(a.a.). Ett tredje sätt att arbeta med relationen teori och verklighet är abduktion 
som är en kombination av induktion och deduktion. Abduktion innebär att 
forskaren i första steget arbetar induktivt, börjar med data sedan teori. Efter detta 
testas hypotes/teori på nya fall alltså deduktivt, utgår ifrån teori. Detta i sin tur 
möjliggör att den ursprungliga hypotesen/teorin kan utvecklas och vidgas.  
 
Då vårt fokus är att dra konklusioner från debattartiklar är detta övervägande ett 
induktivt arbete. Det finns ett inslag av ett mer deduktivt tillvägagångssätt i 
analyskapitlet, när vi återkommer till de teoretiker som beskrevs i kapitel 3.0. 
Detta fyller då även den dubbla funktionen att dels förtydliga vår förförståelse 
och dels att fördjupa analysen. Vi anser oss då arbeta mer enligt en abduktiv 
metod, särskilt då vi betraktar vår analys som en dialog mellan data och teori 
(Patel & Davidson, 2003). 

En forskare bör också upplysa läsaren om en eventuell förförståelse finns. Den 
tolkandes uppgift är att minska gapet mellan textens budskap och kunskap och 
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föra den vidare (Fejes & Thornberg red, 2009). Gustavsson (2004) skriver att 
Heidegger och Gadamer understryker att förförståelse är grunden och 
förutsättningen för att det ska finnas en förståelse. Den förförståelsen bygger på 
det vi har med oss i bagaget såsom: Tidigare fördomar; lärdomar; erfarenheter, 
samt känslor och upplevelser (a.a.). Konsekvensen med förförståelse är att den 
inte är neutral. Detta medför att det kan vara både en begränsning och en 
tillgång vid förståelse av ett tolkningsobjekt (Gustavsson, 2004). 

En metod för att jobba med förförståelsen är den hermeneutiska cirkeln (Thurén, 
2007). Med detta menas att en revidering av eventuellt gamla kunskaper sker 
och detta leder fram till nya tolkningar (a.a.). Watt Boolsen (2007) förklarar 
detta med att det handlar om relationen mellan helhet och del. För att förstå det 
enskilda i en del behövs således allt sättas i samband. Med andra ord behöver 
helhetstolkningarna och deltolkningarna stötta upp varandra och inte agera 
motsägelsefullt mot det material som studeras (Gustavsson, 2004). 

Den dubbla hermeneutiken beskriver forskarens tolkning av informantens 
tolkning, som ska omvandlas till vetenskap. Detta innebär att forskaren inte kan 
bytas ut under processens gång då datamaterialet är bundet till relationen mellan 
forskaren och informationsgivaren (Boolsen, 2007). Denna aspekt av 
hermeneutiken diskuterade vi, då vi är två stycken som ska tolka innehållet i 
debattartiklarna. För att stärka trovärdigheten förde vi en kontinuerlig dialog 
kring hur artiklarnas innehåll uppfattades och tolkades utifrån våra egna 
subjektiva tolkningar för att finna konsensus under kodnings- och resultat delen.  

Studien utgår ifrån en kvalitativ metod med en hermeneutisk inriktning och ett 
konstruktionistiskt synsätt (Bryman, 2008), detta då vi ämnar tolka och förstå 
informationsgivaren, här debattörens textinnehåll. Allt detta leder till att vi 
behöver tolka debattartiklarnas innehåll som subjektiva utsagor i förhållande till 
sin miljö och dess sociala sammanhang.  
 
4.3.2 Validitet och reliabilitet 
 
Validitet handlar om att mäta det som är ämnat att mäta och ingenting annat, 
begreppet kan delas upp i olika inriktningar, beroende på vad som undersöks 
(Bryman, 2008). I en kvalitativ studie är inte validiteten enbart kopplad till 
datainsamling utan hela processens samtliga delar (Patel & Davidson, 2003). 
Detta kan visa sig i hur vi som forskare använder och tillämpar vår förförståelse 
i forskningsprocessen. Datainsamlingens validitet utgörs av hur vi som forskare 
skaffar underlag för att nå en trovärdig tolkning av studieobjektens verklighet 
(Patel & Davidson, 2003). Det som också berör validiteten är hur vi fångar upp 
det som är mångtydigt och ibland motsägelsefullt (Patel & Davidson, 2003) i 
exempelvis detta fall vad som är typiskt och unikt i debattartiklar. 
 
Urvalet är också av vikt för studiens validitet och även vilka kriterier man där 
har (Bryman, 2008). För att stärka validiteten i uppsatsen så har vi beskrivit de 
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debattartiklar som valts ut och vilka sökord, sökverktyg, antal, kriterier för dem 
och beskrivit detta steg för steg (Bryman, 2008).  
 
Den interna validiteten, forskarens förmåga att få ner processens gång på skrift, 
skapar trovärdighet och legitimitet för det den funnit (Bryman, 2008). Intern 
validitet handlar om huruvida slutsatsen överensstämmer med de teoretiska 
tankarna och om de är hållbara eller inte (Bryman, 2008). För att uppnå intern 
validitet ämnar vi dra klara paralleller mellan våra kodningar, tema och de 
teoretiska idéer vi baserar studien på. 
 
Extern validitet handlar i sin tur om huruvida resultatets slutsats är 
generaliserbar i andra kontexter utöver den utvalda. Detta är en svårighet inom 
kvalitativa studier (Bryman, 2008). På grund av vår studies smala urval kan det 
bli svårt att generalisera resultaten till andra sociala kontexter, därmed blir det 
svårt att få en extern validitet (a.a).  
 
Reliabiliteten handlar om att påvisa hur tillförlitligt något är och att resultatet är 
detsamma vid andra prövningar, en slags kvalitetssäkring (Bryman, 2008). Att 
tillämpa dessa begrepp på kvalitativa studier är en fråga om att omvandla hur 
dem används då det inte är siffror som ska skattas (a.a.).  
 
Extern reliabilitet innebär att den studie som genomförs ska kunna replikeras på 
liknande sätt. Då människor och sociala sammanhang är i ständig förändring 
medför detta svårigheter att uppnå extern reliabilitet i kvalitativa studier 
(Bryman, 2008). Då vår studie handlar om hur tiggare porträtteras i 
debattartiklar ser vi svårigheter att generalisera på ett större urval.  
 
Intern reliabilitet innebär enligt Bryman (2008) att medlemmarna i ett forskarlag 
kommer överens om hur de ska tolka det de hör och ser. Forskarna ska också 
beskriva processen och resultatet, vilka förutsättningar man haft och om det 
funnits några svårigheter under processens gång (Bryman, 2008).  
 
I studien försöker vi uppnå en intern reliabilitet och en validitet med fokus på 
intern validitet. Att läsa artiklarna flera gånger och jämföra med varandra vad vi 
läst och kodat fram har varit ett sätt för oss att stärka reliabiliteten. För att nå 
intern reliabilitet närvarar vi båda två författare vid kodningsprocessen. Detta för 
att motverka att vi inte missar några detaljer.  
 
4.4 Kvalitativ innehållsanalys 
 
Innehållsanalys handlar om att utifrån texter finna relevanta innebörder och 
generera kunskap om valt ämne. Texter präglar sättet som 
samhällsmedlemmarna tänker och agerar på (Fejes & Thornberg, 2009). 
 
För att underlätta för läsaren har vi skapat en modell som redogör för de olika 
stegen i kodningsprocessen (Boolsen, 2007) samt en beskrivning av dessa, 
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modellen är i slutet på detta kapitel. Kvalitativ innehållsanalys har sina rötter i 
en hermeneutisk ansats (Boolsen, 2007).  
 
Att studera debattartiklar och dess mediala vinklingar är för oss båda ett helt nytt 
perspektiv. Vi ser att i och med detta att vår förförståelse inte skulle innebära 
någon färgning i analysdelen. Ett sätt att jobba med vår förförståelse är att vi har 
använt oss av sökord som inte kategoriserar grupper, minoriteter, kön och ålder 
förutom; EU- migranter, tiggare, tiggeri, hemlösa, media, debatt, men dessa 
tillhör våra urvalskriterier. Medvetenhet runt sin egen förförståelse är inte i sig 
något negativt utan öppnar dörrar för en bredare och djupare ökad förståelse om 
det vi inte vet, det okända (Fejes & Thornberg red, 2009). 
 
I en kvalitativ innehållsanalys är första steget valet av text av vikt och att man 
håller sig till valt syfte och ämne (Boolsen, 2007). Vi har använt oss av 
sökmotorer för att finna relevanta debattartiklar genom att använda oss av 
sökord (se ovan). De utvalda artiklarnas omfattning var i medel ca 2-3 sidor. 
Andra steget är val av data (se rubrik urval) som innefattar urval av data och 
beskrivningen av hur insamling av data gått tillväga och dess omfattning. Nästa 
steg som följer är det tredje steget ramen för analysen. Detta handlar om att 
beakta arten och karaktären i materialet, vilket i vår uppsats betyder valet av 
data: En debattartikel där debattören är politisk ofärgad, det vill säga ingen 
politisk symbol efter namnet (a.a.). 
 
Steg fyra till sex innebar att genomföra en mindre analys (Boolsen, 2007), där 
kodningsprocessen börjar och föra en dialog om hur tankarna för oss som 
forskare ser ut runt kodningsreglerna. Här bestämde vi oss för att läsa artiklarnas 
innehåll två gånger vardera. Under läsningen markerade vi med markerings 
pennor det som var av vikt och väsentligt från den egna uppfattningen av 
innehållet. Vi hade varsitt exemplar av alla artiklar på utskrift. Återkommande 
nyckelbegrepp samt budskapet kring innehållet var fokus i läsningen. En dialog 
kring vad vi fann i artiklarna fördes efter kodningen. Vi började med att söka 
finna vilka språkliga begrepp och budskap som fanns för att tala om samt 
beskriva tiggare.  
 
Koder som uttrycks i adjektiv- och substantiv- form såsom avvikande, fattiga, 
stora familjer, organiserade, utanförskap, diskriminerade, romer och zigenare 
är några utav de koder som vi ansett svara på våra frågeställningar (se bilaga 1).  
 
Nästkommande steg handlade om att se om artiklarna passade in eller om de inte 
var relevanta, en test av kodningens reliabilitet (Boolsen, 2007), vi förde en 
kontinuerlig dialog kring innehållet i artiklarna och dess koder. Dialogen 
kretsade kring att vår förståelse och tolkning var likvärdig varandra, detta för att 
få reliabilitet i processen. Följande steg handlade om att koda allt material 
(Boolsen, 2007), där vi såg över vilka koder som upprepas. Dessa koder blev 
sedan våra kategorier.  
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När dessa steg är avklarade och de olika kraven anses vara uppfyllda är nästa 
steg att genomföra en innehållsanalys av hela datamaterialet där våra kategorier 
slutligen bildar ett tema (Boolsen, 2007). Ett exempel på tema är Förbud. Vissa 
artiklar hamnade under samma tema då vi såg likheter i deras budskap. Detta 
ansåg vi vara av vikt för att kunna se vilka mönster som fanns mellan 
debattörerna på respektive tidning. Sammanlagt har vi kodat tjugoåtta artiklar, 
sju från varje tidning. Tidningarna utgör var för sig en huvudrubrik och under 
dessa får de tema vi hittat utgöra underrubriker. 
 
Nedan följer en modell för att tydliggöra stegen i processen; 
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5.0 RESULTAT OCH ANALYS 
 
I detta kapitel kommer vi under 5.1 till 5.4 att visa de olika teman vi fått fram i 
kodningsprocessen, som vi förklarade under 4.6 har processen gått ut på att vi 
läst artiklarna flertalet gånger, med våra frågeställningar ständigt närvarande.  
Under respektive rubrik samt underrubrik presenteras artiklarnas innehåll och 
budskap enligt vår tolkning. För att du som läsare ska få en överskådligare 
helhetsbild presenterar vi en sammanfattning över valda artiklar. Detta för att 
förtydliga hur vi tolkat artiklarnas innehåll och budskap och för att skapa 
transparens. Under vår kodning började vi med att finna nyckelbegrepp och 
artiklarnas innehållsliga budskap, dessa satte vi sedan under ett tema. Då vi såg 
likheter i flera kategoriers budskap tog vi beslutet att låta dem vara under 
gemensamma teman. Slutligen resulterade detta i fyra olika teman.  
 
I början av kodningsprocessen hade vi sex teman men valde att exkludera två 
stycken, skam samt hemresa. Artiklarna vars tema ändrades var: Aftonbladets 
Jag skäms inför mitt barnbarn (Svensson, 2014, 28 november) samt Expressens 
Hemskickade tiggare har återvänt till Borås, (Sköld, 2014, 5 januari). 
Anledningen till exkluderingen var att när vi läste om artiklarna för att 
säkerställa våra teman såg vi att dessa lutade mer åt medmänsklighet och valde 
att placera dem där. 
 
Vi vill här klargöra att vi är medvetna om att debattörens värderingar och åsikter 
inte är tidningens. Vi har ändå valt att skriva ut tidningens namn som rubrik av 
tre skäl. För det första behövs det av rent källhänvisningsskäl. För det andra 
skulle en djupare undersökning kunna ge att det finns en övervikt åt något håll i 
tonen i någon tidning; vi skulle alltså kunna läsa ut något om vilka det är som 
läser och därmed skriver till en viss tidning. Slutligen, för det tredje, skulle ett 
sådant mönster också ha en relation till vilken värdering den som väljer ut vilka 
artiklar som publiceras har: Antingen övervikt åt det håll de själva inte delar, 
just för att skjuta ifrån sig fråga om partiskhet, eller förstås då det motsatta.  
 
5.1 Aftonbladet 
 
Tema: Åtgärder 
En artikel Gör en Marshall-plan för Europas romer (Klerfors, 2015, 1 april) 
beskriver hur de fattiga EU- medborgarna lever i misär i Sverige och hur det 
påverkar oss samhällsmedlemmar på olika sätt. Debattören ger konkreta 
åtgärdsförslag för att få bukt på problemet. Åtgärder som tak över huvudet, 
inventera problemen i hemländerna, upprätta nätverk samt att göra en Marshall-
plan i Sverige. Denna plan innebär en strategi för en inkludering av den romska 
minoriteten. Debattören påpekar också att vi i Sverige i nuläget har 
uppskattningsvis femtusen EU- migranter och Rumänien har ytterligare ca två 
miljoner möjliga EU- migranter (a.a.). Debattören avslutar artikeln med följande 
mening; 
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“Vi måste lära oss av historien – rashat och etnisk diskriminering leder aldrig 

till ett välmående samhälle.” (Klerfors, 2015, 1 april) 
 
Tema: Samhällsansvar 
Två stycken tryckte på kommunens ansvar samt EU- medlemskapet och dess 
ansvar. Den första artikeln är Kommunerna är skyldiga att bistå EU- 
migranterna (Pettersson, 2014, 21 november) som beskriver hur kommunerna 
struntar i det juridiska och moraliska ansvaret. I socialtjänstlagen finns klara 
regler angående de som inte kan få sina behov tillgodosedda, samt även 
vistelseprincipen och dess krav för att vistas i kommunen. Rätten till bistånd 
gäller alla oavsett härkomst, etnicitet eller likvärdigt. Ändå hävdar flertalet 
kommuner menar debattören att romerna saknar rätten till bistånd. Avslutningen 
i denna artikel trycker på att medierapporteringen har gjort kommunerna 
medvetna om ansvaret gentemot romernas basbehov och att dessa bör följa 
lagtexten (a.a.). 
 

”Det är uppenbart att när kommunerna förvägrar romerna deras lagstadgade 
sociala rättigheter bryter kommunerna mot diskrimineringsförbudet i 

regeringsformen.” (Pettersson, 2014, 21 november) 
 
Artikeln Historisk chans att göra rätt (Krutmeijer, 2015, 6 mars) beskriver de 
romska lägren och hur de blivit uppbyggda provisoriskt av lastpallar, 
presenningar och några tält. Debattören beskriver också vilka svårigheter 
kommunen tycks ha om att vidta eventuella åtgärder. En beskrivning tydliggör 
det faktum att EU:s fria rörlighet bidragit till att de fattigaste lämnar sina 
hemländer för att ta en chans till ett bättre liv i Sverige (a.a.). Nedanstående citat 
är ett citat taget ur artikeln, citatet tydliggör hur synen på “zigenare” och 
“tattare” detta kunde sagt idag enligt debattören; 
 
“Det är ju ändå otrevligt med dylika kringflackande personer, och i allmänhet 

är nog deras påhälsningar mindre önskvärda” (Krutmeijer, 2015, 6 mars) 
 
Det som återkommer även i denna artikel är just att kommunen ska vidta 
åtgärder men inte gör det, debattören skriver också om vistelseprincipen och 
dess krav på att få vistas i max tre månader i Sverige om de inte får jobb. 
Debattören avslutar med att skriva att hon inte vet vad som ska göras och menar 
att vi har fått en ny chans och tycker det är dags att vidga lufthålet som orsakats 
av EU och dess medlemskap. 
 
Två artiklar belyser att samhället brister gentemot de individer som har det 
sämre ställt såsom hemlösa och tiggare. Artikel nummer ett Soppköket behövs 
för att samhället sviker (Rouzbeh, 2014, 20 maj) beskriver soppköket som en 
plats att finna ro, trösta varandra och prata med varandra. Trafikkontoret 
beslutade att avslå deras ansökan om ett arrangemang av soppkök Stockholm 
med nedanstående citat som grund; 
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“Det är inte önskvärt ur stadens synpunkt att skapa träffpunkter för människor 

med särskild problematik på allmän plats och i synnerhet inte i stadens centrala 
torg.” (Rouzbeh, 2014, 20 maj) 

 
Debattören (Rouzbeh, 2014, 20 maj), menar att dessa människors situationer till 
stor del är en följd av en nedmonterad välfärd. Rösterna från de mindre lyckade 
hörs inte som följd av allt hat och människoförakt som numera finns. En 
reflektion över att många faktiskt balanserar på en väldigt fin linje som utgör 
skillnaden mellan trygghet och misär beskrivs i slutskedet. Avslutningsvis vill 
debattören veta vilka åtgärder och planer som samhället tänker sig för de mindre 
lyckligt lottade individerna (a.a.). 
 
Den artikel som får avsluta Aftonbladets debattörer är en artikel som inte har det 
vi ursprungligen eftersökte men efter fundering anser vi ändå att den belyser 
relevant fakta som vi inte kan bortse ifrån. Artikeln heter Dogge Doggelito: 
Landet vi kallade Sverige finns inte längre kvar (Doggelito, 2013, 17 juli). 
Debattören beskriver att Sverige inte längre finns kvar och att det har 
utplundrats på gemensamma tillgångar. Skattebetalarna har blivit blåsta på nuet, 
framtiden och den sociala tryggheten. Artikeln beskriver ett land där fattigdom 
och tiggeri inte existerade förr, ett land som höll samman och var rättvist. Ett 
land som hjälpte de som behövde det mest. Debattören menar att det nu består 
av egoismen och att roffa åt sig (Doggelito, 2013, 17 juli). Doggelito avslutar 
med meningen; 
 

“Med hopp om en bättre framtid.” (Doggelito, 2013, 17 juli) 
 
Tema: Medmänsklighet 
Två artiklar i Aftonbladet stack ut lite extra när det kommer till skam, skam för 
samhället, skam för mänskligheten i stort. Den första var Var åtminstone ärlig 
om varför du inte ger till tiggare (Ezpeleta, 2012, 11 juli) där debattören 
beskriver hur en tiggare med smutsigt skägg och gamla trasiga kläder väckte 
hans intresse. Debattören gav tiggaren en slant och beslutade sig för att 
observera om någon mer gjorde detsamma, tre stycken på femton minuter gav 
en slant, samtliga med utländsk bakgrund. Debattören beskriver ett möte med en 
60-årig man som hävdade vara stormrik. Mannen hade växt upp på en soptipp i 
Budapest och berättar att han alltid har småpengar i fickan för ge till tiggare 
(a.a.). Denne man sa en mening till debattören som passar väldigt väl i detta 
tema; 
 

“Ge alltid pengar till tiggare! Kom ihåg att det bara är tur som avgör i vilken 
familj du växer upp i och vilket liv du får!” (Ezpeleta, 2012, 11 juli) 

 
Debattören menar att mänskligheten inte är ärliga mot sig själva, utan väljer att 
blunda för tiggaren och dennes ögonpar (Ezpeleta, 2012, 11 juli). Mänskligheten 
menar han finner ursäkter som rättfärdigar det faktum att inte ge pengar till 
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tiggaren, som exempelvis att nämna dessa för tiggarligor. Debattören avslutar 
med att skriva att han finner mänsklighetens beteende pinsamt och att man 
åtminstone ska vara ärlig och titta tiggaren i ögonen och kort och gott säga att du 
skiter i denne (Ezpeleta, 2012, 11 juli).  
 
Artikel nummer två är Jag skäms inför mitt barnbarn (Svensson, 2014, 28 
november) är skriven av en debattör som beskriver ett tillfälle på väg till bion 
med sitt barnbarn. På vägen till bion ser de en påbyltad tjej som tigger. 
Debattören beskriver känslor som skam och ledsamhet över att inte kunna svara 
sitt barnbarn äkta och skam över det faktum att Sverige som har det så bra inte 
hjälper dessa människor. Debattören ifrågasätter var all expertis finns om att 
bygga sociala skyddsnät för att ta hand om fattigdomen och ge dessa individer 
ett drägligt liv (a.a.). Svensson avslutar med denna mening; 
 

“Jag skäms.” (Svensson, 2014, 28 november) 
 
5.2 Dagens Nyheter 
 
Tema: Åtgärder 
Av de sju artiklar vi läste från debattörerna från Dagens Nyheter så tryckte tre av 
dem på åtgärder som bör göras för tiggares situation. Den första heter Så kan 
Europa bidra till att minska antalet tiggare (Hammarberg, 2014, 12 januari), 
Devbattören skriver om förnedring och diskriminering av Europas romer och att 
ett europeiskt ansvar bör tas. Debattören nämner kopplingar som görs till 
tiggare; kriminella ligor, maffiagrupper med eller utan tvång samt falsk 
fattigdom. Vidare skriver han att det inte finns bevis om huruvida de tillhör 
kriminella ligor eller inte. Debattören beskriver dem som utblottade, fattiga och 
arbetslösa och här för att tjäna pengar till familjen. Debattören skildrar en dålig 
hälsostandard, hög barndödlighet och en kort medellivslängd (Hammarberg, 
2014, 12 januari).  
 
Debattören beskriver en antiziganism i Europa. En kriminalisering av tiggeri 
innebär en stigmatisering av romerna. Debattören ger förslag på åtgärder som; 
kampen mot antiziganism, inskaffande av id-handlingar, utbildning, arbete etc 
(Hammarberg, 2014, 12 januari). 
 

“Väl här blir de uteliggare, de sover under en presenning eller i ett bilvrak i 
förorten.” (Hammarberg, 2014, 12 januari) 

 
Den andra artikeln som också ville komma med förslag till förbättringar var Så 
kan vi bryta romernas tiggeri och utanförskap (Klerfors, 2014, 22 februari). 
Klerfors skriver om okunskap gällande romernas historia och förtrycket 
gentemot dem. Debattören skriver att insatser görs mot symptom för 
utanförskap, men orsaken är enligt honom strukturer. Klerfors talar för ett 
ansvarstagande av myndigheterna och att synen på tiggeri på gatorna endast är 
en skymt av utanförskapet. Debattören skildrar att zigenare under historiens 
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gång varit slavar i Valakiet och ägda av transsylvanier. Hjälpen bör ske på 
hemmaplan enligt honom. Åtgärdsförslag till en förbättrad situation av 
debattören är; införande av ett mikrokredit-system, kampen mot mutor, 
avsaknad av identitet, markägo, utbildning på grund av analfabetism, 
sjukvårdsreform etc. Debattören opponerar mot förbud av tiggeri (Klerfors, 
2014, 22 februari).  
 

“Den svenska allmänheten har genom tiggeriet fått se en skymt av 
utanförskapet, men fördomar och rykten florerar.” (Klerfors, 2014, 22 februari) 

 
Båda artiklarna skriver om romer som är i behov av jobb, utbildning och trycker 
på deras rättigheter som glömts bort av Europa. De tar också upp hur de har 
diskriminerats, varit slavar, förtryckta, fattiga och utsatta. Det som också nämns 
är de olika teorier som finns kring dem; maffialiknande, kriminella ligor och 
falsk fattighet. 
 
Den tredje artikeln som lästes var “Kartlägg brott mot tiggare för att upptäcka 
organiserat våld” (Lööw & Mattson, 2014, 21 november). Den beskriver det 
systematiska våldet som är återkommande, frekvent och mot samma grupper i 
samhället. Den spridning som sker genom rykten, myter och berättelser anser 
debattörerna vara lika gammal som fattigdomen själv. Rykten som nämns; rika, 
organiserade ligor, för lata för att arbeta och att de stjäl (a.a.).  
 
De skriver hur de iakttagit symboliskt våld som okvädingsord eller anspelningar 
på deras kulturella bakgrund eller sociala utsatthet. Debattörerna ger en serie av 
avhumaniserade responser på detta; att det har kastats vatten på dem, blivit 
slagna med kassar och knytnävar samtidigt som de tigger samt har det skett 
angrepp mot deras tillhörigheter. De begär att rikspolisstyrelsen gör en nationell 
sammanställning gentemot organiserat våld (Lööw & Mattson, 2014, 21 
november).   
 
“Vidare påstår vi att det finns en röd tråd mellan att ladda upp filmer på sociala 
medier där man förnedrar tiggare genom att spotta på dem, lägga skräp i deras 

muggar slänga till dem bananer eller på annat sätt förminska dem och 
användandet av presumtivt dödligt våld” (Lööw & Mattson, 2014, 21 

november) 
 
Tema: Samhällsansvar 
Denna artikel efterfrågade samhällets ansvar, Var finns ambitionen att hjälpa 
Stockholms tiggare? (Vinterhed, 2013, 14 februari). Debattören talar om 
ömsesidig förnedring, för dem som ger, den som inte ger och för den som tigger. 
Beskriver situationen som en humanitär katastrof. Debattören skildrar tiggare 
som insvepta i filtar, blåfrusna och eländiga sitter de med utsträckta muggar och 
ber om pengar. Debattören hävdar att tiggare är baksidan av den fria rörligheten 
som råder inom EU och orsaken är att undkomma utstötning (a.a.). 
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“Insvepta i filtar, blåfrusna och eländiga sitter de där och sträcker bedjande ut 
en pappersmugg mot mig med några futtiga kronor i.” (Vinterhed, 2013, 14 

februari) 
 
Tema: Förbud 
De tre sista artiklarna vi studerade och läste var fokus på förbjudande av tiggeri 
och allmosor. Den första artikeln Därför bör vi göra det förbjudet att ge till 
tiggare (Rothstein, 2013, 28 december). Debattören talar för att förbjuda 
allmosor till tiggare då det bidrar till en fortsatt social förnedring och hävdar att 
givande av allmosor är klanderväckande. Han beskriver dessa som en stor 
majoritet romer från Östeuropa och Rumänien, som flyttat från en svår social 
misär. Han hävdar att förbudet ger effekt om det följs upp av sanktioner. 
Debattören skriver att det strider mot vår humanitet och rättskänsla att bestraffa 
dessa människor som är utsatta, socialt utslagna och i nöd. Han drar paralleller 
mot sexköpslagen, att de båda handlar om att utnyttja andras sociala situation 
(a.a.).  
 
“Samtidigt måste det stå klart att mera allmosor och fortsatt gatutiggeri inte kan 

vara lösningen på dessa människors sociala misär” (Rothstein, 2013, 28 
december) 

 
Den andra artikeln Tiggeriförbud kan inte minska fattigdom (Karlsson, 2014, 14 
augusti). Debattören hävdar att tiggeriet är ett symptom på fattigdom och tvingar 
romerna att försörja sig på detta sätt. Att förbjuda tiggeriet kommer inte att öka 
EU- migranternas rikedom och menar att det är en svensk tradition att ta bort 
sådant som väcker förargelse ur offentligheten. Tiggeriet är fattigdomens 
förargelseväckande uttryck och handlar om ett etiskt krav och att inte se detta är 
att stå likgiltig inför andras misär menar debattören (a.a.).  
 

“Den fattigdom vi slipper se drabbar oss inte heller etiskt och i avsaknad av 
möjlighet att förbjuda fattigdom så förbjuder vi fattigdomens 

förargelseväckande uttryck.” (Karlsson, 2014, 14 augusti) 
 

Artikel nummer tre Att tillåta tiggeri försvårar för romerna att integreras 
(Matache, 2014, 8 februari) är skriven av Rumäniens ambassadör i Sverige som 
menar att Rumänien har åtgärdsplaner för att integrera romerna in i rådande 
samhälle. Insatserna har varit i form av utbildning, familjestöd och möjligheter 
till arbete. Det finns speciella organisationer och program för romerna där syftet 
är att fånga upp de som behöver ett arbete. Debattören hävdar att det finns tre 
åtgärder som är avgörande för en minskning av tiggeri eller kanske till och med 
att upphäva fenomenet helt. Dessa är; myndighetssamarbete, polissamarbete och 
översyn av tiggerilagarna. Polissamarbetet menar debattören ska ha effekten att 
upptäcka eventuell människohandel. Avslutningen lutar mot att förbjuda tiggeri 
(a.a.). 
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”Låt oss sluta peka finger åt varandra och i stället hitta pragmatiska lösningar 
så att fler kan hitta arbete och människovärde genom integration, utbildning och 

familjestöd.” (Matache, 2014, 8 februari) 
 
5.3 Expressen 
 
Tema: Åtgärder 
En av artiklarna Tiggarfrågan kan inte lösas i Sverige upplevde vi la mer tyngd 
på romer och deras situation (Eriksson, 2015, 4 mars). Debattören diskuterar om 
debatten kring tiggeri som varit att förbjuda det eller att anordna matpaket, 
kläder och härbärgen. Debattören skriver att romerna återvänder till ett land utan 
framtidsutsikter, jobb och utbildning. Debattören skriver om hur romerna 
diskriminerats, blivit förföljda och förtalats sedan medeltiden och än idag tillhör 
samhällets bottenskikt (a.a.).  
 
Debattören (Eriksson, 2015, 4 mars) beskriver också hur politikerna inte vill ta 
tag i den utspridda antiziganismen. Möjligheter till dusch och tvätt av kläder är 
en brist och han anser att det banar iväg för social acceptans. I artikeln ges 
förslag på insatser kring utbildning av barn och vuxna i läsning, samt uttrycker 
han att en förändring behövs för romernas situation (a.a.).  
 

“I de byar de återvänder till, där stora familjer, trängs i fallfärdiga ruckel, 
saknas fyra av de grundstenar som varje välmående samhälle vilar på: 

utbildning, arbete, hälsa och lagliga rättigheter.” (Eriksson 2015, 4 mars). 
 

Artikeln beskriver hur romerna har behandlats och vad de har gått igenom som 
folkslag. Tiggare definieras också likt alla andra artiklar som romer. Återigen att 
det handlar om fattigdom, utsatthet och stora familjer. Tyngden ligger i hur 
romernas situation kan förändras till det bättre och att det krävs, hälsa, arbete 
och lagliga rättigheter. 
 
Tema: Medmänsklighet 
Denna artikel heter Tiggare finns mitt ibland oss (Israelson, 2012, 3 juni). 
Debattören ställer frågan; vem gråter för romerna? Debattören ser dessa som den 
mest utsatta minoriteten i nuläget. Israelson hävdar att i den svenska debatten 
kallas de för tiggare eller romer. Debattören påstår att uttrycket tiggare är ett 
slags etniskt signalord. Israelson menar att de rumänska romerna är från Europas 
fattigaste länder (a.a.). 
 
“I medier säger man det inte högt av rädsla för att sprida rasism, men alla vet. 

Tiggare har blivit ett etniskt signalord.” (Israelson, 2012, 3 juni) 
 
Denna artikel Hemskickade tiggare har återvänt till Borås, (Sköld, 2014, 5 
januari) ligger fokus hos debattören på att beskriva tiggares fattigdom. 
Debattören skriver om de 44 tiggare som blev hemskickade som snart återvände 
till staden igen. Han skriver hur människor som GT tidigare samtalat med och 
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som bor i tältläger i Borås, tjänar 50 kronor och att det fortfarande är bättre än i 
hemlandet. Borås kommun har bidragit till att de kunnat resa hem och träffat 
familjen (Sköld, 2014, 5 januari). 
 

”Det ska bli skönt att komma hem och träffa familjen. Men vi har det ännu 
fattigare där. Så till våren kommer vi tillbaka till Borås,”[...] (Sköld, 2014, 5 

januari) 
 
Tema: Förbud 
Av de sju artiklar vi läste från debattörer i Expressen var det fyra stycken som 
diskuterade förbjudandet av tiggeri. I den första artikeln Asks tiggeriförbud slår 
mot romerna (Israelson, 2012, 25 december), opponerar debattören mot 
justitieministern Beatrice Asks förslag till förbud mot organiserat tiggeri. 
Debattören menar att detta slår mot landets mest utsatta och fattiga. Vidare 
skriver han för att förstå förslaget bör man förstå tiggeriet, romerna är en 
europeisk minoritet, som blivit förföljda och förslavade. Debattören hävdar att 
förbudet påverkar den romska familjestrukturen och dess försörjning. 
Debattören diskuterar även politikernas hållning gentemot dem, hur de uttrycker 
att romerna är sociala turister och införandet av ett visumtvång (a.a.). 

 
“Men att förbjuda organiserad tiggeri är att slå tillbaka mot den romerska 
familjestrukturen och familjens försörjning” (Israelson, 2012, 25 december) 

 
Den andra artikeln Att be om hjälp kan aldrig vara kriminellt (Markovits, 2015, 
19 april) tar debattören upp diskussionen gällande förbud mot tiggeri. 
Debattören hävdar att utsatta människor som ber om hjälp inte ska behöva ses 
som kriminella. Debattören hävdar att förbjuda tiggeri inte är en lösning, och 
ifrågasätter om det är ett idealsamhälle där de som inte passar in kastas 
ut. Avslutningsvis understryker hon att det handlar om mänskliga rättigheter, en 
uppgift Sverige ska värna om, att ge människor ett bättre liv (a.a.).  
 

“Vår erfarenhet är att det är när fattigdom och utsatthet är synligt som 
människor engageras. Allmänheten mobiliseras och påverkar politiker i Sverige, 

i Rumänien och på EU-nivå.”( Markovits, 2015, 19 april) 
 

Den tredje artikeln, Professor: Förbjudet att ge pengar till tiggare (Bloodworth, 
2013, 28 december). Debattören talar för ett förbud att inte ge till tiggare. 
Förslaget argumenteras med att det bidrar till en “fortsatt social förnedring” och 
det är klanderväckande. Debattören tar också upp att det finns de som menar att 
dagens människor är fattiga. Att förbjuda är ingen lösning då tiggeriet är 
effekten av något annat problem (a.a.). 
 

“Han menar att de som ger pengar bidrar till en “fortsatt social 
förnedring” (Bloodworth, 2013, 28 december) 
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Den fjärde artikeln var frågan om tiggeriet är en kriminell organisation eller en 
familjär försörjning. Artikeln Ny debatt om tiggeri-ökar i Västsverige (Magnå, 
Fredriksson & Divinyi, 2014, 24 februari). Debattörerna diskuterar om att 
kriminalisera tiggeri på allmän plats. De tar upp ett påstående som är gjorda av 
polisinspektören Adrian Lucaci om att de rumänska tiggarna kan vara del av 
kriminella ligor. Polisinspektören tar bland annat upp hur pengarna går till fel 
personer och att det bakom detta finns en bakgrundsfigur som också ger tiggare i 
uppgift att stjäla, snatta och göra inbrott. Artikeln beskriver ökningen av tiggeri 
och att orsaken är den ekonomiska situationen. Debattörerna nämner också hur 
socialstyrelsens rapport om tiggeri i Sverige beskriver att det inte framkommit 
några uppgifter om att det skulle handla om organiserad brottslighet (Magnå, 
Fredriksson & Divinyi, 2014, 24 februari).  
 
“Polisinspektören Adrian Lucaci hävdar att en del av de rumänska tiggare kan 

vara en del av kriminella ligor” (Magnå, Fredriksson & Divinyi, 2014, 24 
februari) 

 
5.4 Svenska Dagbladet 
 
Tema: Åtgärder 
Två artiklar visade upp tiggare och dess boenden som ett sanitärt problem. 
Den första artikeln Är det otänkbart att förbjuda tiggeri? (Holmersson, 2015, 4 
april) skildrar en tiggares dag, hur denne sitter utomhus oavsett väder på 
skräpiga gator för att sedan bege sig till sin sovplats som brukar vara under bar 
himmel eller en bro. För tiggares naturbehov finns endast de offentliga 
toaletterna, vänliga butiksinnehavare eller parker. En ökning av tiggare påvisas i 
omfattning och många gånger tenderar tiggare att vara flickor eller kvinnor 
(a.a.).  
 
Debattören (Holmersson, 2015, 4 april) belyser också det faktum att Stockholms 
lokala ordningsföreskrifter föreskriver att insamling utav pengar kräver tillstånd 
av polismyndigheten. Möjligheten för en tiggare att få ett sådant tillstånd tycks 
obefintlig. För dem som inte har tillstånd väntas böter. För detta krävs det 
pengar. Debattören talar för långsiktiga lösningar som; att förbjuda tiggeri och 
kombinera detta med åtgärder i tiggares hemland (a.a.). 
 
”Ett förbud mot tiggeri måste inte träda i kraft omedelbart.” (Holmersson, 
2015, 4 april) 
 
Artikel nummer två Ingen lösning låta kåkstäder växa fram (Assarmo, 2014, 24 
februari) beskriver hur individer i Högdalen reagerar mot tiggare och att de 
använder skogen för att uträtta sina naturbehov och kasta sina sopor på. 
Debattören skriver hur flertalet brottsincidenter har hänt i bostadskvarter där 
tiggare varit inblandade. Debattören belyser det faktum att detta inte betyder att 
alla tiggare är kriminella utan endast ett mindre antal rötägg. Debattören menar 
också om man river tiggarläger och bygger upp dem på annan plats ökar bara de 
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socioekonomiska klyftorna och skapar än mer problem. Avslutningen bygger på 
att lösning bör ske i tiggares hemländer för att underlätta för romerna och deras 
integration (Assarmo, 2014, 24 februari). 
 

”Enligt Rumäniens ambassadör pågår redan idag flera projekt som ska 
underlätta för romerna att integreras i det rumänska samhället.” (Assarmo, 

2014, 24 februari) 
 
Dessa båda artiklar spinner båda på hemlandets ansvar gentemot romerna och ett 
möjligt förbud om tiggeri. Det tycks som att de belyser vikten av långsiktiga 
lösningar då kortsiktiga tenderar att ha ringa effekt. 
 
Tema: Samhällsansvar 
Tre artiklar beskriver ökningen av tiggare och bristen på de åtgärder som ligger 
på staten.  
Den första artikeln är Antalet hemlösa växer dramatiskt (Swärd och Eriksson, 
2014, 8 december) som menar att staten måste finna en åtgärd för de hemlösa. 
Debattörerna beskriver den stigmatisering och den brist på medborgerliga 
rättigheter de hemlösa befinner sig i. Kommunerna har i bristen på bostäder 
börjat använda sig av temporära bostäder på hotell- och logimarknaden. 
Debattörerna menar att detta inte är nog då de hemlösa är sårbara på flera sätt, 
politiskt exempelvis. På grund av att många hemlösa inte finns med i 
myndigheternas register är mörkerantalet hemlösa stort, i mörkertalet ingår då 
även papperslösa och EU- migranter (a.a.).  
 
“En generös svensk flyktingpolitik ger många fördelar. Vi visar solidaritet och 

medkänsla, berikar och internationaliserar vårt samhälle, får en yngre 
befolkning och en bättre demografi. Men om vi inte visar solidaritet och 

medkänsla med de redan utsatta grupperna underblåses främlingsfientlighet och 
motsättningarna i vårt samhälle.” (Swärd och Eriksson, 2014, 8 december) 

 
Nästa artikel till denna underrubrik blev Fattigdom kan inte lagstiftas bort 
(Caldaras, 2013, 21 augusti) där skriver debattören om att tiggeriet ökat i 
Sverige och att flertalet politiker vill införa ett förbud mot tiggeri. Debattören 
beskriver också ett resultat från EU- kommissionen som visar på att fyra av fem 
romer lever under fattigdomsgränsen. En EU- kommissionär uttryckte detta citat 
på en presskonferens; 
 

“Sanningens minut är nådd, nu måste orden omvandlas till handling för 
Europas romer.” (Caldaras, 2013, 21 augusti) 

 
Debattören menar att EU-länderna och de pengar de fått för romernas framtida 
utveckling inte använts till romerna. Pengarna tycks gå till helt andra ändamål 
vilket är ett lagbrott. Likgiltigheten och föraktet mot romerna menar debattören 
är ännu värre än de temporära boendeformerna. Avslutningsvis menar 
debattören att istället för att beskylla tiggare för att vara en del av en organiserad 
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verksamhet, torde politiker och länder som väljer att ignorera det miserabla liv 
romerna lever i och kräver deras ansvarstagande (Caldaras, 2013, 21 augusti). 
 
Den tredje artikeln och den som får avsluta denna underrubrik är Ordna laglig 
camping för EU- migranterna (Strömberg, 2015, 16 mars) som beskriver hur 
politikerna tycks stå handlingsförlamade inför de problem som EU- migranterna 
medför. Debattören beskriver en ökning av EU- migranter under de senare åren. 
Deras temporära bostäder tenderar att bli sanitära olägenheter. Biståndet som 
EU- migranterna kan få av socialtjänsten innebär endast en akut hjälp så ingen 
kort och gott ska svälta ihjäl. Det beskrivs också hur en politiker krävt 
avhysning av EU- migranterna. Sängplatser som erbjuds för EU- migranterna är 
temporära och erbjuds när det är kallare än sju minus grader (Strömberg, 2015, 
16 mars).  
 

“Det är ni som har makten och ansvaret.” (Strömberg, 2015, 16 mars) 
 

Tema: Medmänsklighet 
Två artiklar väckte sin nyfikenhet hos oss med deras lite annorlunda rubriker, 
dessa två trycker på det mänskliga ansvaret och menar att det är mänsklighetens 
ansvar att hjälpa dessa utsatta människor och att mänsklighetens skamkänslor 
inte är något som samhället ska höja ögonbrynen åt. 
 
Den första artikeln heter En medmänsklighet som samhället ska ge fan i (Stolt, 
2011, 21 april) som opponerar mot att förbjuda tiggeri. Debattören menar att det 
inte handlar om brister i lagen hur problemet ska lösas. Han menar att förbjuda 
tiggeri endast är ett sätt att visa väljarna att man gör något, man röjer bort något 
man skäms över, tiggare. Debattören menar också att det är nyttigt för 
mänskligheten att känna skam när man ser en tiggare. Avslutningsvis menar han 
att samhället ska låta bli att sätta regler om medmänskligheten (a.a.).  
 

“Som sagt - man får det samhälle man förtjänar. Detta är vad väljarna i Sala 
fick. Det är inte på sin plats att gratulera.” (Stolt, 2011, 21 april) 

 
Artikel nummer två är Skapa ett 90-konto för stöd till romerna (Kågeson, 2014, 
23 december) som skriver att politikerna borde uppmana till insamlingskonton. 
Debattören menar att tiggeriet står för misär och utanförskap som romerna 
befinner sig i. En del romer utnyttjas också av andra romer som tar betalt för att 
förse tiggaren med en plats att tigga på samt en temporär sovplats. Detta ses mer 
som en organiserad hallickverksamhet. Debattören menar att givmildhet kan 
bidra till permanent utanförskap och en destruktiv livsstil. Kommunerna står 
tveksamma för vilka åtgärder som bör vidtas då en rädsla finns över en ökning 
av tiggare. Kågeson hävdar att Rumänien inte använder mer än en obetydlig 
summa till åtgärder för romernas situation (a.a.).  
 

“På den nuvarande ordningen tjänar bara främlingsfientliga krafter och 
motståndare till EU:s fria rörlighet.” (Kågeson, 2014, 23 december) 
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5.5 Analys av resultat 
Vi såg i resultatdelen att mönstret mellan tidningarna inte är så stora – alla rör 
sig mer eller mindre i samma ”åsiktslandskap”. Detta stärker vår misstanke att 
debattörerna, även om de naturligtvis själva inte är medvetna om det, färgas 
av sin samtid på ett sätt som fångats av ett flertal teoretiker. Samtidigt blir 
naturligtvis också vi påverkade av vår förförståelse här, men reflektionerna 
kring det sparar vi till nästa kapitel.  
 
I följande analys för vi alltså dialog mellan artiklarna och dess teman samt de 
teoretiska aspekterna som står under kapitel 3.0. Syftet är att söka ett djup i hur 
vi kan förstå debattörernas samsyn i deras porträttering av tiggare, samt lite av 
vad de anspelar på.  
 
5.5.1 Tema: Åtgärder 
 
Denna rubrik handlar om det som görs och vad som bör göras åt tiggares 
situation. Under detta tema ges många konkreta åtgärdsförslag till samhället 
angående tiggares situation. Åtgärderna handlar om att se över hemländernas 
insatser gällande tiggare exempelvis utbildning då många är analfabeter samt 
deras möjligheter till arbete. Det beskrivs många gånger hur tiggare saknar 
identitetshandlingar. Ett argument som används är att de insatser som görs är 
mot symptom för utanförskap men den egentliga orsaken är strukturen.  
 
Debattörerna kräver ett ansvarstagande av de svenska myndigheterna annars 
tenderar förnedringen och diskrimineringen att fortlöpa samt expandera. 
Ytterligare argument är att tiggeri ses som en slags försörjning då de är 
utblottade, fattiga och arbetslösa. Debattörerna trycker på att det är en kamp mot 
antiziganismen och att romerna skulle stigmatiseras än mer om det sker en 
kriminalisering av tiggeri. Debattörerna menar att för att förstå förbudet och 
åtgärdsförslaget om tiggeri behöver man också ha kunskap om romernas 
bakgrund och levnadsförhållanden och här råder enligt debattörerna okunskap. 
 
En mängd rykten om tiggare anspelas på i artiklarna. Av skäl som snart bli 
uppenbara kan vi döpa om dessa rykten till skvaller. Rykten som förut var 
grundade på hörsägen tenderar nu att spridas via sociala medier. Skvallrets 
påstående är att tiggare är rika, för lata för att arbeta och del av organiserade 
ligor. Skvallret förklaras enligt debattörerna som en frigörelsemekanism, ett 
frånsägande av ansvaret gentemot medmänniskorna av debattörerna. En annan 
aspekt som tas upp under detta tema är de påståenden som tas upp gentemot 
tiggare; att de skulle vara en del kriminella ligor är inte bevisat.  
 
Skvallret som skrivs om tiggare i debattartiklarna och media, förklaras alltså 
som hörsägen och rykten, något vi kopplar till Elias och Scotson (1999) teori. 
Skvallret ses komma från de etablerade och bygger på en rotad uppfattning om 
tiggare som ses som outsiders, samhällets avvikare. En funktion i skvallret är att 
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bevara och förstärka outsiderns rykte, som exempelvis del av kriminella ligor 
och lata (Elias & Scotson, 1999). Även i detta tema måste vi återkomma till 
frågorna om stämpling och stigmatisering. Stämplingen kommer alltså från 
skvallrets innehåll om att de kopplas till kriminella ligor, maffiagrupper, 
organiserad brottslighet och falsk fattigdom (Goffman, 2011).  
 
Det tas upp hur tiggare har blivit diskriminerade, förtryckta och arbetslösa och 
hur de är här för att finna en försörjning. Ett utanförskap som innebär att de 
uteslutits från makt och status sedan begynnelsen. Det nämnts också hur de 
fråntagits rätten till sin identitet och sin mark, vilket också kan uttryckas som en 
uteslutning av makt och status i Elias och Scotsons betydelse (1999).  
 
I kravet på de svenska myndigheterna och tiggares hemländer att ta sitt ansvar 
kan dras i en parallell till det som eftersöks i det individualiserade samhället; en 
återinbäddning av strukturen och införandet av en gemensam kollektiv kamp 
mot en förbättring av tiggares situation, den utsatta minoriteten (Bauman, 2002).  
 
5.5.2 Tema: Samhällsansvar 
 
Det var inte alltid som just tiggaren beskrevs utan ofta omständigheterna som 
rådde runt tiggaren och diskrimineringen gentemot dem. Detta tema visar hur 
samhället brister i åtgärder gentemot de mindre priviligierade, de som har det 
sämre ställt såsom de hemlösa och tiggare. En beskrivning som görs i temat är 
hur denna grupp genom stigmatisering blivit utsatta för förnedrande myter och 
stereotyper (Goffman, 2011) vilket vi dock återkommer till längre fram. 
 
Begränsningen av den fria rörligheten för invandrare belyses och hur det krävs 
ett individuellt tänkande, inklusive i form av små separata grupper och att detta 
inte löser situationen. Istället skapar den motsättningar mellan olika grupper av 
hemlösa. Olika argument förs om de brister som finns gentemot tiggare 
exempelvis rätten till bistånd, egoism och de bortsedda basbehoven. EU:s fria 
rörlighet är också en faktor som diskuteras såsom att det bidragit till att de 
fattigaste lämnar sina hemländer för en chans till ett bättre liv i Sverige. Temat 
trycker på att samhället ska ta sitt ansvar. 
 
Här placeras alltså tiggare i samma kategori som hemlösa, psykiskt sjuka och 
missbrukare. Tiggare beskrivs som romer, EU- migranter, analfabeter, utstötta 
och utsatta för övergrepp. Det finns också en skildring där romer lever i misär 
och fattigdom som inte är långt ifrån det vi ser som vagabondens liv (Bauman, 
2000).  
 
Ett sätt att se på denna problematik är alltså att använda Baumans (2000) 
begrepp vagabond och hur denna fråntas sådana rättigheter som är likställda 
med de som turisten har. Skillnader ses också i deras grad av rörlighet, turisterna 
får under sin fria rörlighet sina behov tillgodosedda, vagabonden däremot är 
begränsad i sin rörelse och nekas bistånd i detta fall. Det handlar om en global 
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rörlig stratifikation (Bauman, 2000), men här då begränsat till att tiggaren är en 
EU-vagabond som begränsas i sina handlingar och utestängs från 
arbetsmarknaden på grund av hemlöshetens sidoeffekt. Att vara utan bostad. 
 
Ytterligare en bieffekt som beskrivs är att tiggare på grund av den fria 
rörligheten flyr från utstötning i Europa. Detta förstärker ytterligare bilden av 
tiggaren som en påtvingad vandrare, en vagabond som flyr undan ett liv utan 
framtidsutsikter eller löften ger (Bauman, 2000).  
 
En aspekt som återkommer både i detta tema och i än högre grad temat 
Medmänsklighet (nedan) är sådant som kan härledas till frågan om hur den 
gemensamma kampen om att ha det bra försvinner i postmoderniteten.  
 
Bauman (2002) har argumenterat att kollektivet hamnar i skuggan av individen, 
och det är alltså som en protest mot den individualiseringen några debattörer 
anspelar på i sina artiklar. I Sverige handlar det numer om att var man råder sig 
själv och roffa åt sig vilket vi kan se tydligt i detta tema. Det eftersöks en 
återinbäddning till den gamla strukturen och en social trygghet som värnade om 
alla och ingen fattigdom rådde (Bauman, 2002). Det individualiserade samhället 
handlar om att stå på egna ben. Att samhällets inte tar ansvar ifrågasätts, 
Baumans (2002) samhälle är inte problemen offentliga utan, privata. 
Människovärdet grundas i dess förmåga att vara självgående.  
 
5.5.3 Tema: Medmänsklighet 
 
Allmosor ses som ett sätt att visa medmänsklighet och att man bör hjälpa de 
mindre lyckligt lottade i livet. I detta tema beskrivs bristen på genuin 
medmänsklighet samt en känsla av skam över den bristande empatin och dess 
bemötande. Argument som används är att mänskligheten rättfärdigar icke- 
givande av allmosor genom att nämna tiggare som del av tiggarligor samt att 
tiggare är från fattiga länder. Frågan ställs om vem som gråter för romerna och 
även att tiggare numer är ett slags etniskt signalord. Ytterligare ett argument 
under detta tema är tankarna runt förbudet av tiggeri som något man röjer bort 
på grund av skam för tiggare och att de utnyttjas som billig arbetskraft. Mer om 
frågan om förbud i senare tema. 
 
Ingången till detta tema kan också fångas genom en bild av hur tiggaren ser 
ut: En fattig individ med smutsigt skägg och tänder, klädd i trasiga kläder och 
som lever i fullständig misär. Med det mellanspelet övergår vi nu till de ord 
som förekommer ovan, alltså genuin medmänsklighet, bristande empati, icke-
givande och etniskt signalord.  
 
Rättfärdighetsmekanismen som belyses hos icke-givaren skulle Goffman (2011) 
beskriva som ett vidtagande av diskriminerande åtgärder. Goffman (2011) 
menar att individen bygger upp ett stigmatiserande synsätt för att förklara och 
rationalisera sin motvilja till att ge ekonomisk valuta, här alltså tiggaren. 
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Rättfärdigandet förstärks med att benämna dem som tiggarligor (Goffman, 
2011). 
 
Under temat tillskrivs de etablerade (Elias & Scotson, 1999) i samhället för att 
vara av dålig moralisk karaktär, i frågan om att hjälpa de mindre priviligierade i 
samhället, de som befinner sig i samhällets utkant. De etablerade i sin tur 
tillskriver de avvikande som av en omoralisk karaktär som i detta fall, 
tiggarligor. Avvikande i detta fall är likvärdigt med outsider, de som inte har 
makt eller status och inte lever efter de normer som är bestämda av det 
etablerade samhället (Elias & Scotson, 1999). 
 
Vidare till frågan om att tiggare har blivit ett etniskt signalord som medför olika 
slags associationer kring det folkslag de påstås representera. Detta förefaller 
vara likvärdigt med vad Goffman (2011) skulle kalla en stigmastam. Detta på 
grund av de inte möter de normativa förväntningar i rådande samhället 
(Goffman, 2011). Stigmat anses här vara synligt misskrediterat då det handlar 
om deras kulturella ursprung och deras handling, i form av tiggeri eller deras 
utsatthet (Becker, 2006). 
 
Likt outsidern (Elias & Scotson, 1999) så har tiggaren ingen makt eller status, 
därav en måltavla för utnyttjning av andra individer som exempelvis billig 
arbetskraft som nämns som ett argument under detta tema. En lösning på 
outsider problematiken formuleras här till att inte ge allmosor till tiggare, då det 
bidrar till fortsatt utanförskap. 
 
Vi återvänder lite till frågan om vagabonden, i Baumans betydelse. En röst 
efterfrågas för romernas del, som ett stöd för deras trygghet. En beskrivning av 
dess fattiga liv skildras där det finns en önskan att likt turisten ha råd att åka hem 
(Bauman, 2000). Här eftersöks en medmänsklighet, något som Bauman (2002) 
menar saknas i det individualiserade samhället, där individen sätter sig själv i 
första hand.  
 
5.5.4 Tema: Förbud 
 
I detta tema diskuteras ett eventuellt förbud av tiggeri och vilka konsekvenser 
eller fördelar det skulle kunna ha. De argument som finns emot ett förbud om 
tiggeri är att det slår mot landets mest utsatta och fattiga. Det påverkar de 
romerska familjernas försörjning och familjestruktur. Att be om hjälp ska inte 
anses vara en kriminell handling, detta synliggör att det råder en fattigdom och 
en utsatthet. Ett förbud mot tiggeri visar att det som väcker förargelse bör tas 
bort från offentligheten. Tre argument som finns för införande av ett förbud mot 
tiggeri är ett: att de kan vara en del av kriminella ligor alltså att tiggare utnyttjas 
av någon slags bakgrundsfigur. Ytterligare argument för ett förbud mot tiggeri är 
två: att givande av allmosor ska förbjudas då det anses bidra till en fortsatt social 
förnedring och tre: att en ökning av tiggeri och människohandel skulle ske. 
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Ingången till detta tema kan också fångas genom en bild av hur tiggaren ser 
ut: en europeisk minoritet, romer som är socialt utslagna samt lever i social 
misär. Det skrivs också att de är ett folkslag som varit förföljda, förslavade och 
diskriminerade. Detta förefaller återigen vara likvärdigt med vad Goffman 
(2011) skulle kalla en stigmastam. 
 
Temat ifrågasätter om det verkligen är ett idealsamhälle att leva i då människor 
som inte passar in kastas ut. Förbudet om tiggeri anses slå mot de utsatta och 
fattiga, det ska finnas möjlighet att be om hjälp utan att anses vara kriminell. 
Temat drar oss emot det individualiserade samhället (Bauman, 2002) och 
outsider/avvikande problematiken. (Becker, 2006). Tiggares liv skildras under 
temat som det beskrivs i det individualiserade samhället, där individen lever från 
dag till dag.  

Uttrycket att tiggeri är fattigdomens förargelseväckande uttryck är att det önskas 
tas bort från det offentliga då allmänheten anser det provocerande. Det kan 
också ses från de etablerade (Elias & Scotson, 1999) i samhället som inte är 
vana vid att se tiggande människor på gator och torg att det stör ordningen. Det 
påminner turisterna om att det finns en möjlighet att även de kan bli 
vagabonder. Detta i sin tur leder till att vagabonden är oönskad och ska 
osynliggöras (Bauman, 2000).  
 
I det individualiserade samhället (Bauman, 2002) så begränsas människans 
möjligheter till frihet och att finna lyckan. Förbudet av tiggeri kan ses som en 
begränsning av lycka då tiggeri ger tiggaren möjligheten till försörjning. Det 
finns en stratifiering i vårt världssamhälle som lutar åt globaliserat rik (turisten) 
eller lokalt fattig (vagabonden). Konsekvenserna av tiggarens ringa 
handlingsfrihet resulterar i en ojämn maktbalans mellan individerna, 
klasstillhörigheterna blir ännu mer tydliga. En otrygghet föds av att det finns oro 
inför en säker och trygg framtid, att det som är utanför samhällets utkanter inte 
tas hand om (a.a.).  

Förtroendet för de politiska förslaget till förändring är förlorat. Långsiktiga 
åtgärder eftersöks under temat för tiggare då kortsiktiga inte ger det resultat 
likställs med det som eftersöks i det individualiserade samhället (Bauman, 
2002). Debattörerna ställer frågan om den individuella tryggheten ska föregå det 
kollektiva samt om människans värde ska grundas vad människans kan tillföra 
till rådande samhället.  Detta menar Bauman (a.a.) gå emot vad ett samhälle står 
för, något som nästan enhetligt understryker under temat.  

Argumentet att allmosor bidrar till social förnedring och utnyttjning av andras 
sociala situationer, ser vi i likhet med vad Goffman (2011) uttrycker hur i varje 
rådande samhälle finns det socialt oskrivna regler om vad som anses normalt 
beteende eller inte. Det normala beteendet är här att inte ge allmosor till tiggare, 
då det strider mot de givna sociala- och spel- reglerna (Goffman, 2011). Det 
temat nästan enhetligt säger är att tiggare och den fattigdom de är i ska inte ses 
som det egna sociala bekymret (Bauman, 2002).  
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Den återkommande aspekten av skvallrets effekt syns här då det inte finns något 
belägg om tiggare tillhör organiserade ligor eller inte. Är det de etablerades 
försök att upprätta bilden de har av outsiders, med dess dåliga egenskaper och av 
dåligt moraliskt värde (Elias & Scotson, 1999)? En bild som visas upp är också 
bilden av den avvikande som blir utnyttjad av andra.  
 
Vi ser nu helhetsbilden av hur stämpling av vagabonder i ett individualiserat och 
globaliserat samhälle anspelas på en skildring av en avvikargrupp, en europeisk 
minoritet som ber om allmosor och som eventuellt skulle kunna vara en del av 
kriminella ligor. Reaktionen på att be om allmosor eller att ge allmosor kan ses 
som avvikande eller inte. Ju mer avvikande desto starkare reaktioner mot dem. 
Exempelvis kan nämnas det systematiska våldet mot dem. Reaktionen och 
aktionen mot den avvikande är också beroende av vem det är och vem det 
påverkar (Becker, 2006). I likhet med Goffman (2011) så kan det finnas en 
moralisk aspekt i synen på den avvikande handlingen och dess stigmatisering. 
Den moraliska aspekten förfaller här vara anspelningarna på organiserat tiggeri 
och sociala turister. 
 
5.6 Sammanfattande tolkningsaspekter 
 
En klargöring av de viktigaste aspekterna kring teori och om fenomenet är här 
på sin plats. Skvallrets funktion blir tydligt här då debatternas skildringar av 
tiggare diskuteras och formas efter de etablerades sätt att tala om outsidern, 
tiggare (Elias & Scotson, 1999). Det finns också en motsägelse av skvallret 
genom att som debattör ifrågasätta den och ta upp vilka skvaller som finns 
exempelvis att de är medlemmar av kriminella ligor etc. Debattörerna anser vi 
vill påvisa effekten av och funktionen av skvallret och hur den fungerar här som 
att rättfärdiga sitt icke givande av allmosor samt att de är av lågt moraliserande 
värde. Ett exempel på detta kan vara hur skvallret tenderar leda till systematiskt 
våld och diskriminering. 
 
I de etablerades syn skildras det individuella samhället (Bauman, 2002) som att 
var man reder sig själv, vilket skapar en osäkerhet för det okända. I detta fall 
uttrycks det som en ambivalens kring behandlingen av tiggare (det okända). 
Detta i sin tur leder också till en otrygghet, vilket är känt i det individuella 
samhället. Människorna är i samhällets bottenskikt och anses vara en börda då 
de inte bidrar till konsumtionen i samhället. En pågående diskussionen finns om 
att samhället bör ta ansvar gentemot dessa människor eller om det är deras 
hemländers ansvar. Det är synligt i det individuella samhället att den är för den 
priviligierade eliten samt att den strukturella ordningen ifrågasätts.  
 
Detta leder oss ofrånkomligt till vagabonden och turisten (Bauman, 2000). 
Tiggaren skildras som en vandrande vagabond i den globaliserade fria 
rörligheten och inte hemmahörande någonstans. Det finns en medvetenhet hos 
tiggaren om att inte vara välkommen, därav en vandrare. Vandringen hävdas 
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vara påtvingad då tiggare fråntagits möjligheten till ett bättre liv och möjligheten 
att bli en turist. Debattörerna tar också upp hur vagabonden är oönskad och bör 
osynliggöras av turisten. Vagabonden blir begränsad i sin rörlighet som för dem 
innebär en möjlighet till lycka och försörjning.  
 
Det som också är en del av vagabondens liv är det förtryck och den 
diskriminering de utsätts för. Stigma och stämplingsteorin synliggörs här genom 
att tiggare tillhör en folkgrupp, en stigma stam med socialt avvikande beteende. 
Stigma stammen (Goffman, 2011) förklaras här då de skildras som romer, en 
folkgrupp som i generationer blivit stigmatiserade. Stämplingen (Berg, 1995) 
beskrivs som del i kriminella ligor eller organiserad brottslighet etc. 
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5.7 Tidningarnas gemensamma mönster och en begreppstabell 
 
För att förtydliga för läsaren vad vi hittade i vår kodningsprocess för olika 
återkommande begrepp med budskap och innehåll i vår tolkning valde vi att 
komponera en mindre frekvenstabell. Begrepp som återkommer i samma artikel 
flera gånger räknas som en gång totalt. Tabellen (nästa sida) visar antal 
frekvenser för respektive begrepp hos debattörerna, vissa förkortningar och 
sammanslagningar av begrepp finns exempelvis tiggare som vi valde att skriva 
endast på ett ställe trots att det återkommer i flera definitioner såsom; tiggeri, 
tiggare, tiggeriet och tiggare. 
Begrepp Aftonbladet Dagens 

Nyheter 
Expressen Svenska 

Dagbladet 
Romerna/er/ska 2 4 3 3 
Diskriminera 2 1  2 
Kommunen 3   1 
Tiggeriförbud 1 1 5 3 
EU:s fria rörlighet 1 2   
Misär 1 2  4 
Avhysningar 1   2 
Meningslösa 1    
Medmänniskor/klighet 2   1 
Tiggare/er/iet/na 5 7 5 5 
Utsatta/het  1 4 1 
Kriminella ligor  1 1  
Fattiga 2 1 3 1 
Rasism/rasistiska  1  2 
Skam/skämmas/skamligt/skäms 2 2  3 
Kriminalisera/ella/t  1 3 2 
Människohandel  1 1  
Organiserad brottslighet  2 1 1 
Maffiagrupper/liknande 2 2   
Fattigdom 3 5 2 1 
Antiziganism  1 1  
Okunskap  1   
Utanförskap  1  2 
Rättigheter 1 1 2 3 
EU-migranter 2 2  2 
Stigmatiseras  1  1 
Zigenare  2 1  
Analfabetism 1 1 1 1 
Hemlös/a/het 1   4 
Rumänien/ska 1 2 1 1 
 
Tabellen fungerar som ett hjälpmedel för oss som författare att finna om ett 
mönster kan ses mellan debattartiklarna på respektive tidning. För att finna 
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svaret på vår frågeställning letade vi i vår tabell efter vilka begrepp som återkom 
i artiklarna och dess tidningar. Exempelvis hittade vi på Expressen att begreppet 
tiggeriförbud återkom fem gånger. Detta gjorde att vi lättare kunde se vilka 
mönster som var likadana mellan debattartiklarna och det underlättade att 
besvara vår frågeställning nummer två; Vilka gemensamma mönster finns det 
mellan debattartiklarna på respektive tidning? 
 
Utifrån tabellen och resultatet kunde vi sedan dra slutsatser på hur lutningen 
begav sig. Den slutliga helhetsbilden på resultatet gjorde vi i samband med 
kategoriseringen från resultatet samt sökte vi se hur debattörerna uttrycker sig 
retoriskt i deras citat. Det finns en medvetenhet hos oss som författare att 
tabellen hade sett annorlunda om vi tagit del av samtliga begrepp i artiklarna. 
Med samtliga begrepp menar vi att i en och samma artikel kunde begreppet 
tiggare dyka upp ca tio gånger. I slutskedet komponerade vi ytterligare en tabell 
för att visa hur många artiklar från respektive tidning som slutligen befann sig 
under ett och samma tema. Detta för att ge en överskådligare bild över temanas 
uppdelning. Tabellen presenteras nedan: 
 

Teman Aftonbladet Dagens 
Nyheter 

Expressen Svenska 
Dagbladet 

Åtgärder 1 3 1 2 
Samhällsansvar 4 1  3 
Medmänsklighet 2  2 2 
Förbud  3 4  

 
Nedan visar vi hur debattörerna uttrycker sig sakligt samt retoriskt i respektive 
tidning:  
Aftonbladet: Sakinnehåll: Fokus kring samhällets ansvar och behandlingen av 
tiggare. Tiggare skildras som romer, EU- migranter, analfabeter, utsatta, utstötta 
och fattiga. 
Ton/Känsloanslag: Oönskad och skam. 
Dagens Nyheter: Sakinnehåll: Fokus på problemlösningar, behandlingen av 
tiggare. Tiggare skildras här som romer, EU- migranter, zigenare, analfabeter 
och fattiga. 
Ton/Känsloanslag: Uteliggare, utanförskap, förnedring och bedjande.  
Expressen: Sakinnehåll: Fokus på ämnet kring förbjudandet av tiggeri och 
anklagelser gentemot tiggare. Tiggare skildras här som romer, zigenare, fattiga, 
rumäner, analfabeter och utsatta. 
Ton/Känsloanslag: Familjens försörjning, fattigdom, utsatthet, social förnedring 
och kriminella ligor, rasism, fallfärdiga ruckel och fattigare. 
Svenska Dagbladet: Sakinnehåll: Fokus på samhällsansvar och det mänskliga 
ansvaret. Tiggare skildras här romer, EU-migranter, misär, fattiga, 
diskriminerade och hemlösa. 
Ton/Känsloanslag: Förbud, integrering, solidaritet, medkänsla, Europas romer, 
makt, samhälle man förtjänar och främlingsfientliga krafter. 
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6.0 DISKUSSION 
 
6.1 Metoddiskussion 
 
Som vi noterade redan i metodkapitlet faller de mest grundläggande etiska 
kraven per automatik, då detta är mer som en litteraturstudie. Den studerade 
behöver inte informeras extra av oss vad syftet är, då de frånsagt sig rätten att 
vidare bestämma hur, vem och i vilket syfte någon läser deras artikel. 
Debattörerna har valt att publicera sig i tidningar under eget namn, även om det 
också förekommer en anonymitet om artikeln skrivs under med pseudonym. I 
och med den publiceringen faller även samtyckeskravet, då en debattartikel är 
allmängods i det offentliga. 

Något vi pratade om tidigt var att studiens material utgörs av 
forskningsproblemets verklighet som i detta fall är debattörens subjektiva 
tolkningar. Diskussionen ledde till tankar om vad som anses vara verkligheten 
och om det är ett tillräckligt material för att kunna hantera inom den 
vetenskapliga ramen? En debattörs synsätt ser vi som en personlig och 
individuell uppfattning om tiggare, verkligheten är då inte den generella 
uppfattningen av tiggare. Detta innebär att vi inte kan se detta som en sanning 
och en faktisk kunskap utan som ett nytt sätt att förstå och se verkligheten 
utifrån debattörens verklighetsbild.  

Under studien diskuterade vi kontinuerligt vår egen förförståelse då det även är 
en värderingsaspekt. En aspekt handlade om vår uppfattning och kunskap om 
romer och kopplingen mellan tiggeri och fattigdom. Men även de förkunskaper 
vi har kring sociologiska teoretiker och deras teorier och hur de har påverkat 
vårt induktiva arbetssätt, exempelvis att i tidigt skede se vilka teoretiker som kan 
vara av relevans. Den hermeneutiska cirkeln (Thurén, 2007) har varit till hjälp 
för oss som att bidra med en ny förståelse om ämnet och därmed även en 
revidering om vår tidigare kunskap. 

Vi valde från start att arbeta utifrån ett induktivt förhållningssätt där 
datamaterialet kommer före teori. Detta förhållningssätt tyckte vi var intressant 
och lät artiklarnas innehållsliga material leda oss till teorin. Hade vi däremot valt 
att använda oss av ett deduktivt förhållningssätt och låtit teorin komma först 
hade vi styrts av hypoteser i ett tidigt stadium (Bryman, 2008). I analysdelen såg 
vi dialogen mellan teori och data och fann oss hamna i ett spår av ett abduktivt 
synsätt. Valet av teoretiker var en fråga om komplement för att forma en 
helhetsbild av den verklighet vi fångade under resultat/analys. Exempelvis 
Baumans individuella samhälle och begreppen vagabond och turist.  

Metoden i studien bygger på en kvalitativ innehållsanalys. Detta för att tolka hur 
tiggare porträtteras i debattartiklar. Kvalitativ innehållsanalys är lämplig då den 
utgår från att granska, förstå och tolka texter som grundar sig i människors 
upplevelser och tankar (Boolsen, 2007). Vi hanterade varje artikel som unik, 
detta skulle inte fungera i en kvantitativ metod där det enskilda 
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datainsamlingstillfällets villkor inte får förändras. Då vi ämnade tolka andras 
utsagor i innehållsliga debattartiklar blev den hermeneutiska ansatsen vårt 
naturliga val. En viktig fråga vi ställde oss kring metoden var resultatets 
tillförlitlighet då detta är en tolkning utifrån vår individuella tolkning och inte 
något som går att mäta eller jämföra.  Människor och sociala sammanhang är i 
ständig förändring vilket innebär att den externa reliabiliteten är svår att uppnå.  

Något vi arbetade väldigt mycket med var analysens utformning då vi ville få ett 
flöde som skulle vara begripligt för läsaren. Upplägget visar enligt oss vårt 
tillvägagångssätt genom analysen. Vi enade resultat och analys i samma rubrik 
för att läsaren lättare ska kunna återkoppla resultatets sammanfattande artiklar 
under respektive tema med analysens tema. Detta höjer studiens trovärdighet. 
För att skapa transparens i vår metod har vi valt att under resultatdelen förena 
avsnitt och citat ur debattartiklarna för att ge läsaren möjligheten att ta del av 
källmaterialet. En fördel med just valet av debattartiklar är att de alltid funnits 
till hand för en eventuell återkoppling. Ett annat sätt att få variation är valet av 
tidningar och att undvika dess eventuella politiska åsikter. Vi har kontinuerligt 
diskuterat med vår handledare och andra i vår omgivning gällande metodvalet 
och hanteringen av denna. Detta för att stärka tillförlitligheten. Nackdelen med 
att kompromissa fram en tolkning är att resultatet kan luta mer åt en av oss som 
forskares individuella förståelse.  

En gemensam analysprocess bidrog till konsensus, vilket innebär en samklang 
mellan oss som författare ett förhållningssätt vi anser ha stärkt vår studies 
trovärdighet. Den dubbla hermeneutiken (Thurén, 2007) dök också upp under 
diskussionen då vi var två stycken som skulle tolka innehållet i debattartiklarna. 
I och med detta kom vi som författarpar in med våra personliga subjektiva, 
konstruerade uppfattningar. Detta går hand i hand med det grundantagande vi 
delar med interpretativisterna, i denna studie tolkar vi således debattartiklar efter 
vår subjektiva förståelse. 

Urvalskriterierna är av relevans för studiens syfte då dessa besvarade våra 
frågeställningar. En svaghet som påverkar generaliserbarheten är det smala 
urvalet och dess avgränsningar samt att vissa debattörer i datainsamlingen 
återkom i andra valda tidningar. Ett större urval tidningar och antal artiklar hade 
kunnat medföra en större överförbarhet och trovärdighet än det resultat vi fann. 
Valet av snöbollsurval kom ur att vi ville vara värderingsfria men ändå uppnå 
våra sökordskriterier därför såg vi detta som en lämplig kombination med 
Google som sökverktyg. Ett annat val av urval såsom bekvämlighets, kvot eller 
slumpurval skulle påverkat våra sökkriterier. 

Vi upptäckte att vissa artiklar var av längre art än andra men behöll dem för att 
inte vara selektiva. Tillsammans med den skillnaden i debattörens bakgrund i 
fråga om erfarenheter och bakgrund ökas reliabiliteten. 
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Ett annat beslut gällande val av att vara selektiva kom då vi påträffade 
debattörer som var partipolitiska och beslutade att exkludera dem. Hade 
resultatet sett annorlunda ut om vi istället valt att ta med även de partipolitiska 
artiklarna? Det vi skulle se är att det skulle se annorlunda ut. Mer politiskt 
sakinnehåll och mindre porträttering av värderande art då politiker är under 
ständig granskning med vad de uttalar sig om. 
 
Ett alternativ till vår metod hade kunnat vara en diskursanalys. Genom en 
diskursanalys (Boolsen, 2007) hade vi kunnat ta reda på vilka dolda budskap 
som existerade samt bakomliggande syfte med texten, detta hade möjliggjort en 
mer objektiv syn än med en innehållsanalys. En intressant metod vi hade velat 
prova hade varit att kombinera diskurs/innehålls metod till denna studie, men 
detta får möjligen ske vid annat tillfälle. Då vi valt att avstå ifrån att komplettera 
studien med ytterliga datastrategier/metoder med andra ord triangulering 
(Patton, 2014) anser vi detta påverka studiens trovärdighet. Det som 
triangulering skulle kunnat ge oss hade varit en bredare och mer nyanserad 
analys.  

6.2 Slutsatser 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur tiggare porträtteras i debattartiklar. 
Vårt arbete grundas i en kvalitativ innehållsanalys och utgår ifrån två 
frågeställningar: 
 
1.  Hur porträtteras tiggare i debattartiklarna? 
 
Det som framkom under resultat och analys är att framställs som att vara romska 
EU- migranter främst från Östeuropa och det fattiga landet Rumänien. De 
porträtteras som en fattig folkgrupp som är diskriminerad, utsatta för förtryck 
och förföljda i generationer. Levnadsförhållanden de befinner sig i beskrivs som 
misär och fattigdom. En folkgrupp som är sviken av samhället och fråntagen 
dess rättigheter till en skälig levnadsstandard. 
 
En bild som debattörerna ger av samhällets syn av tiggare är att de är del av 
kriminella ligor eller organiserad verksamhet. De beskrivs också som stora 
familjer med små förnödenheter. 
 
Det framställs som att det finns en skam och förargelse mot tiggare och en 
önskan att få bort dem från offentligheten sett utifrån tema: Förbud. 
 
2.  Vilka gemensamma mönster finns det mellan debattartiklarna på respektive 
tidning? 
 
Det som visade sig tydligt i analysen var att ett mönster mellan tidningarna och 
artiklarnas innehåll inte var så stor. Resultat av artiklarna avslöjade likartade 
mönster hos debattörerna hur situationen runt tiggaren belyses. Samhällets 
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hantering av situationen ifrågasätts och det finns ett starkt konstaterande om att 
problemen skjuts bort istället för att åtgärdas. Dock fann vi resultat som 
påvisade en lutning hos vissa debattörer åt något håll exempelvis; 
 
Debattartiklarna hos Aftonbladet och Svenska Dagbladet lade tyngd på 
samhällets ansvar och alternativa problemlösningar för tiggares situation. 
 
Dagens Nyheter visade ett mer lösningsfokuserat perspektiv, Expressen däremot 
lutade mer åt att ämnet kring förbjudande av tiggeri och de anklagelser som 
riktas mot tiggare. 
 
Det som är intressant att påpeka är att de flesta debattörerna på något sätt 
hävdade att förbud mot tiggeri inte är någon lösning. Under kodningen framkom 
att vissa debattörer skrev för någon av de andra tidningarna, detta ser vi också 
kan ha påverkat vårt resultat. Då debattörens budskap genomsyras även i en 
annan tidning. 
 
Porträtteringen av tiggare nästintill enhetligt var att de var romska EU- 
migranter, fattiga och utsatta.  
 
6.3 Resultatdiskussion 
 
Studiens diskussion utgår från de resultat som vi funnit gällande porträtteringen 
av tiggare samt den gemensamma samsynen vi funnit i de olika tidningarnas 
debattartiklar. I dagens media görs många reportage om tiggare och debatten 
kretsar delvis kring förbudet av tiggeri och givandet av allmosor.  
 
Det som framkom i vårt resultat är att förbud av tiggeri inte ses som en lösning 
då det uppfattas av debattörerna att det inte löser tiggeriets bakomliggande 
orsaker. En debattör skrev att tiggeriet är ett symtom på något annat som 
exempelvis misär, arbetslöshet och fattigdom så att införa ett förbud skulle 
möjligen ta bort det synliga men bortom det synliga sker det fortfarande. En 
synpunkt vi också kan hålla med om. Meeuwisse och Swärd (2013) samt Beijer 
(1999) skriver att det finns en fattigdom runt tiggarens livssituation något som 
stärker den bilden som debattörerna ger.  
  
Debatten lägger vikten på bristen av samhällsansvar och ser de kortsiktiga 
lösningarna som effektlösa, denna aspekt förknippar de flesta debattörerna till 
förbjudandet av tiggeri. Porträtteringen av tiggare som är en av våra 
frågeställningar besvaras i att det skrivs om hur det sker en stigmatisering av en 
vandrares liv som är i ständigt sökande efter ekonomisk trygghet. Resultatet av 
debattartiklarna och deras porträttering av tiggaren stärker bilden som Mäkinen 
(2013) uttrycker att de är fattiga romer som söker försörjning över 
gränser. Teorin att det handlar om en försörjning över gränser i och med den fria 
rörligheten är det flera forskare som beskriver såsom Engebrigtsen (2012) och 
Standing (2013).  
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En intressant aspekt i porträtteringen av tiggare kan vi se i Baumans teori, som 
återkommer ständigt i vår analys, om hur det i det individualiserade samhället 
eftersöks människor som kan bidra till konsumtionssamhället och vara 
självgående. Då dessa människor porträtteras som utsatta, fattiga, lata och lever i 
misär i fallfärdiga ruckel samt är oönskade så är de raka motsatserna. 
Stämplingen och attityden att se tiggaren som omoralisk och lat knyter vi till 
individualism attributen som Pereira da Costa och José G. Dias (2013) nämner i 
sin studie. Om man skulle utgå ifrån vad debatten säger skulle detta innebära en 
svårighet, nästan en omöjlighet, att uppnå idealet. Du behöver dessutom ha 
ekonomi för att finputsa din image, vilket är svårt om man inte har de 
ekonomiska resurserna som krävs.  
 
Stratifieringen som synliggörs i detta resultat berör också synen på migrationen, 
då de kan komma in i landet som EU-medborgare. Det kan tyckas att en 
osäkerhet och rädsla inför det okända avslöjas i ambivalensen som råder i 
givandet av allmosor, att ge eller inte ge. Samtidigt anspelar debattörerna på att 
det saknas en medkänsla och en empati för denna utsatta grupp. Att anses ha en 
dålig moralisk karaktär vid icke-givande av allmosor hos medmänniskan, 
cementerar ambivalens än mer. Att mötet med tiggaren och givaren är av 
moraliskt karaktär, är också en fråga som tagits upp i tidigare forskning av 
forskaren Colin Radford (2011) samt forskarna McIntosh och Erskine (2000). 
Båda studierna reflekterar kring det svåra beslutet för givaren att ge eller inte ge 
till tiggaren. Beslutet grundas i huruvida tiggaren är en äkta tiggare eller inte 
något som vi kan koppla tillbaka till vårt resultat, där det fanns en osäkerhet 
kring tiggarens motivering till att tigga exempelvis deras bakgrund om de är 
kriminella, falska och lata etc.  
 
Colin Radford (2011) skriver också hur det också går emot den mänskliga 
reaktionen att se människor i nöd, gällande frågan om att ge eller inte, något vi 
kopplar till tema medmänsklighet under resultat/analys som påpekade vikten av 
att hjälpa medmänniskan.  
 
Att ge tiggaren allmosor förstärker bilden som socialt underordnade och 
förnedrande menar debattören, detta kan enligt oss finnas en sanning i. För 
givandet i sig löser inte heller det faktum att det råder en stor fattigdom, då de 
porträtteras att behöva vandra till andra länder för att få ihop sitt levebröd. 
Debattörerna som många gånger var lösningsfokuserade belyste även det faktum 
att det krävs långsiktiga lösningar för en förändring för tiggare. Vi kan likt 
debattörerna se att samhället behöver ta ett ansvar, då även hemländerna. Att 
samhället och dess makthavare har en påverkan på tiggarens livssituation är 
något Hansson (2014) också påpekar i sin masteruppsats ”Som att världen har 
kommit hit”. Detta relaterar vi till den känsloaspekt debattörerna anspelar på, 
nämligen en solidaritet och en gemensam kamp för att hjälpa denna grupp att 
inte hamna i ett djupare utanförskap som är en del av den bild som målas upp av 
dem.  
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Det som vi finner intressant är hur debattörerna beskriver gruppen tiggare som 
romer, detta anser vi mörklägger andra folkslag som också befinner sig i denna 
grupp. Om vi ser utifrån den romska folkgruppen är det inte historiskt okänt att 
de är en stigmatiserad folkgrupp då de många gånger uppfattas leva utanför de 
normativa värderingarna och då stämplas som avvikare.  
 
En annan del i porträtteringen är att stigmatiseringen är djupt rotad i de 
etablerades ögon, då romerna bär ett tribalt stigma av att vara vandrare och 
avvikande från rådande normer. Den kategori av människor debattörerna 
anspelar på ses som en del av samhällets bottenskikt, en börda. Detta tangerar 
tämligen exakt Baumans teori. Ytterligare en förstärkning av stigmatiseringen är 
nämligen att etikettera alla tiggare som romer, som någon debattör skrev att det 
blivit ett slags etniskt signalord. Både Engebrigtsen (2012) och Mäkinen (2013) 
benämner också tiggaren som romsk samt zigenare. Återigen anser vi att så fort 
det etiketteras etniskt så finns det en stor risk att stämplingen fortgår och att 
problemet kring tiggaren isoleras utifrån deras bakgrund.   
 
Forskarna Kennedy och Fitzpatrick (2001) från kapitlet tidigare forskning 
diskuterar om att se tiggerifrågan mer som en hemlöshetsfråga. Detta blir också 
en fråga om hur tiggaren egentligen ska kategoriseras, vi anser att definitionen 
påverkar de åtgärder som behöver sättas in. Skulle alla sättas in i ett kluster 
innebär det också att synen blir detsamma i många avseenden, detta är enligt oss 
något negativt då det är skilda företeelser och bakgrund exempelvis många 
tiggare har hem men har rört på sig tillfälligt på grund av ekonomiska skäl.  
 
En annan aspekt kring kategoriseringen är att det inte finns någon riktig 
kartläggning över tiggarna och hur många de är samt vilka de är, detta finner vi 
försvårar kategoriseringen ytterligare. Samma individer kan komma och gå över 
gränser och räknas om eller inte räknas alls, det som också komplicerar det hela 
enligt oss är avsaknaden av identitetshandlingar. 
 
Då tiggaren i de utvalda debattartiklarna nästan enhetligt kallades för romer 
finns det en risk att de tiggare som inte är romer blir stämplade för att vara 
romer. Det vi kan se är att stigmatisering kring den ”vanliga” tiggaren som 
också belystes under tidigare forskning är hur denne ansågs vara missbrukare, 
arbetslös samt inneha en låg intelligensnivå och vara lat, något som inte är långt 
ifrån de romerna bär med sig. En distinkt skillnad finns då den romska tiggaren 
har med sig ett etniskt avvikande och inte förknippats med missbruk.  
 
En porträttering av de romska tiggares situation som florerade i ett utav våra 
teman var att en nuvarande politisk makthavare beskrev dem som sociala 
turister. Detta anser vi bidra till en förstärkning av stigmatisering av dem, 
ytterligare ett begrepp de får bära. Vidare kan vi se att debattörerna kan ha den 
påverkan att stärka den rådande stigmatiseringen genom att ständigt ta upp de 
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anklagelser som finns kring tiggare samt den bidragande faktorn att de benämns 
som romer utan belägg för hur många som egentligen är romer.  
 
De olika debattartiklarnas vinklingar visade sig röra sig mer eller mindre i 
samma ”åsiktslandskap” oavsett tidning. Några debattörer valde att porträttera 
upp en bild av tiggare som diskriminerade och hur de som romer behandlas, 
andra lade tonvikten på anklagelserna riktade mot tiggare såsom kriminalitet, 
organiserade familjer/brottslighet. En del debattörer försökte debattera utifrån 
det samhälleliga och mänskliga ansvaret som enligt dem samhället inte tar 
gentemot tiggare. Det som var gemensamt för debattörerna var att alla på något 
sätt var problemlösningsfokuserade.  Detta kan vi tycka tyder på vad för slags 
budskap de är ute efter samt vilket slags känsloanspråk de vill spela på gällande 
porträtteringen av tiggare.  
 
Det som framkom med hjälp av resultatets tema var Aftonbladets debattartiklar 
lägger tyngden på samhällsansvar, i Dagens Nyheter däremot var debatten jämt 
fördelad kring åtgärder och förbud. Expressen stack fram i sina debatter runt 
debatten förbud. Svenska Dagbladet hade en jämn fördelning men var inte så 
stor i diskussionen kring förbud. Vi tyder detta resultat som att en enighet finns 
om att åtgärder krävs från samhällets sida samt förbud frågan är ett hett 
debattämne och kommer så troligen bestå. Det mönster vi också kan se är att det 
finns en önskning av en medmänsklig empati kring denna grupp människor. 
 
Bilden som målas upp om hur tiggeri är fattigdomens förargelseväckande 
uttryck handlar om att tiggare önskas tas bort från det offentliga då allmänheten 
anser det provocerande. Detta var något som vi tog till oss, då det kan stämma 
med den bild vi har fått i resultatet. Nog är det provocerande att se dessa 
människor på gatorna men frågan är i vilken mening, är det för att vi som 
medmänniskor tycker synd om dem och skäms för att det finns människor som 
är så desperata att de behöver tigga. Eller för att vi helt enkelt påminns om likt 
Baumans teori vagabonden och turisten, att vi själva skulle kunna hamna utanför 
Hemköpsbutikens entré en dag. Globaliseringseffekten är något som är här för 
att stanna och på sätt och vis agerar mamma till Baumans (2002) 
individualiserade samhället. Att få vara delaktig i globaliseringens utveckling 
kräver ekonomi, utbildning och att vara arbetsmarknads attraktiv och för dem 
som faller på någon av dessa punkter innebär det utanförskap.  
 
Vi vill avsluta denna diskussion med att poängtera hur viktig forskning är då vi 
anser det påverka tiggarens situation. Att forskningen kring tiggeri är bristande 
ser vi vara en bidragande faktor kring behandlingen, attityden och kunskapen 
gentemot tiggaren.  
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6.4 Fortsatt forskning 
 
Under vår studie fann vi en brist på forskning kring ämnet i allmänhet. Det vi 
också märkt är att det saknas kunskap om ämnet och om de individer som 
befinner sig i det livet nu. Ett väldigt intressant forskningsområde skulle vara att 
få ett mer inifrånperspektiv från tiggarens syn, genom exempelvis en 
intervjustudie. Ett annat intressant område kunde vara att se över vad som 
egentligen leder en individ till denna handling, tiggeri.  
 
Ett förslag om fortsatt forskning är att ett gemensamt samhällsarbete borde ske 
angående kartläggning av tiggare, avsaknad av kartläggning kan bero på EU:s 
fria rörlighet. Vi kan se svårighetsgraden då de faktiskt är vandrare och det är en 
svårighet att beräkna hur många som vistas i Sverige exempelvis, men vi tror att 
lite mer ungefärliga siffror skulle vara en ögonöppnare för samhället i stort. 
Förslag för samhällsåtgärd skulle kunna vara utbildning för alla medborgare i 
alla länder. Jämförelser mellan europeiska länder skulle även det vara en 
intressant vinkel. 
 
Våra förslag om fortsatt forskning visar på den brist av forskning som finns i 
nuläget. De kan uppfattas som många förslag men vi ser att ämnet är av vikt att 
lyftas fram då det handlar om människor och relationer dem emellan. 
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BILAGA 1 
Under vår kodningsprocess fann vi begrepp som vi fann relevanta för vår 
frågeställning, dessa valde vi att specificera under respektive tidning för att 
tydliggöra processen för läsaren. Artiklarna är numrerade efter ordningsföljden 
som följde i respektive rubrik. 
 
Aftonbladet   
 
Artikel 1: Kommunerna är skyldiga bistå EU- migranterna (Pettersson, 2014, 21 
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Göra rätt, lastpallar, presenningar, diskreta, kommunen, åtgärder, EU:s fria 
rörlighet, romer, EU- migranter, analfabet, utan el, slavar, repression, vräker 
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tiggeri förbud, övergrepp, fattiga, fattigdom, förtryck, repression 
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tiggare, ökat, markant, maffia organisation, tiggar konspiration 
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barnarbete, trafficking, porrsajterna, medmänsklighet 
 
Artikel 5: Jag skäms inför mitt barnbarn (Svensson, 2014, 28 november) 
Skäms, rädda, bio, sergels torg, påbyltad tjej, fotografi, morfar, ge dem jobb, 
skamsen, ledsen, guldtia, bra morfar, hantera tiggeriet, experter, skyddsnät, 
social Marshall-plan, drägligt liv, fattiga, fattigdom 
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nedmonterade välfärden, klasshatet, människoföraktet, otrygghet, missbrukare, 
psykiskt sjuka 
 
Artikeln 7: Dogge Doggelito; Landet vi kallade Sverige finns inte längre kvar 
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organiserad brottslighet, maffiagrupper, pengar, familj, fattigdom, arbetslöshet, 
ruckel, vatten, avlopp, el, hälsostandard, barndödlighet, medellivslängd, 
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Artikel 2: Så kan vi bryta romernas tiggeri och utanförskap (Klerfors, 2014, 22 
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Artikel 7: Att tillåta tiggeri försvårar för romerna att integreras (Matache, 
2014, 8 februari) 



62 
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EU- program, EU, positiv särbehandling, insatser, arbetsträning, EU- länder, 
gatutiggeri, tiggeri, människohandel, brott, förbjuda, åtgärder, fri rörlighet, 
förödmjukande, förnedrande, europeisk medborgare, människovärde, arbete 
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Sociala turister, tiggeri förbud, organiserat tiggeri, människohandel, fattiga, 
romer, förföljda, förslavade, europeisk minoritet, stora familjer, 
arbetsfördelning, försörjning, visumtvång 
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Förbud, skänka pengar, fortsatt social förnedring, förbjuda tiggeri, kriminalitet, 
sexhandel, fattiga människor, underläge, problem 
 
Artikel 3: Ny debatt om tiggeri-ökar i Västsverige (Magnå., Fredriksson & 
Divinyi, 2014, 24 feb)   
kriminalisera tiggeri, rumänska tiggare, kriminella ligor, organiserade familjer, 
mat boende, sover i bilar, lägenheter, skickar pengar, bygger hus, PTN, 
ekonomisk situation, utsatt 
 
Artikel 4: Att be om hjälp kan aldrig vara kriminellt (Markovits, 2015, 19 april) 
Utsatthet, fattigdom, kriminellt, förbjuda tiggeri, medbrottsling, människor 
engagera, mänskliga, rättigheter 
 
Artikel 5: Tiggare finns mitt ibland oss (Israelson, 2012, 3juni)  
Rekordmånga tiggare, fattigdom, vem gråter för romerna, Europas utsatta, 
rädsla, medier, etniskt signalord, förbjuda tiggeri, byar bränts ner, zigenare, 
gratisjobb, billig arbetskraft, äckel 

Artikel 6: Tiggarfrågan kan inte lösas i Sverige (Eriksson, 2015, 4 mars) 
Romska, tiggare, tiggeriförbud, mat, kläder, härbärgen, utbildning, jobb, 
framtidsutsikter, samhällets bottenskikt, antiziganism, stora familjer, analfabet, 
rättigheter, utsatta, social acceptans 
 
Artikel 7: Hemskickade tiggare har återvänt till Borås (Sköld, 2014, 5 jan) 
Tiggande människor, hemskickade, återvänder, inte råd, tältläger, fattiga, 
familjen 
 
Svenska Dagbladet 
 
Artikel 1: Är det otänkbart att förbjuda tiggeri? (Holmerson & Krantz, 2015, 4 
april) 
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Förbjuda tiggeri, hjälp på plats i Rumänien, kyla, snö, is, snålblåsten, skräpiga 
gator, nattkvarter, naturbehov, parker, grön områden, flickor, unga kvinnor, 
myndighetspersoner, etablering, begränsade rättigheter, uppehållsrätt, svenska 
myndigheter, godta tiggeriet, kräver tillstånd av polisen, kapital, stolthet, 
självkänsla, välstånd, sjukdom, värdig framtid, åtgärder, försämrar, kortsiktigt, 
långsiktigt 
 
Artikel 2: Ingen lösning låta kåkstäder växa fram (Assarmo, 2014, 18 februari) 
Inte ett alternativ, kåkstäder, trygga, demonstrerade, avhysningen, tiggare, EU- 
migranter, område, förfaller, soptipp, toalett, miserabelt, rekreationsområde, 
rötägg, olåsta, utsatta kvarter, kriminella, fåtal, tiggarlägren, social, ekonomiska, 
akut hjälp, arbetslösheten, hemlanden, ansvaret, resurser, få bukt, underlätta, 
romerna, sanningsenlig, rasism, baracker, kommuner 
 
Artikel 3: Ordna laglig camping för EU- migranterna (Strömberg, 2015, 16 
mars) 
Laglig, camping, politikerna, lösningar, hemlösa, EU- migranter, uppehållsrätt, 
sanitära olägenheter, begränsad rätt, bistånd, vistas tre månader, förfasat, 
eländiga miljön, avhysningsförfarande, ta vägen, förfärligt, logi, makten, åtta år, 
förnedrande, lottningsförfarande, sängplatser, minus sju grader, avvaktan, 
förbättras, campingplatser, toaletter, duschar, sophämtning, värdiga 
levnadsförhållanden, socialtjänsten, ribban 
 

Artikel 4: Antalet hemlösa växer dramatiskt (Swärd & Eriksson, 2014, 8 
december) 
Hemlöshetsfrågan, hemlöshetsstrategi, risker, framtiden, hemlöshet, tak över 
huvudet, stigmatiseras, medborgerliga rättigheter, inkomst klyftorna, samhället, 
nödlösningar, utestängda, sårbar grupp, mörkertalet, permanent 
uppehållstillstånd, kartläggning, differentierade, oro, utesovande, 
främlingsfientligheten, tilliten, kortsiktig, stimuleras, solidaritet, medkänsla, 
berikar, internationalisera 
 
Artikel 5: Fattigdom kan inte lagstiftas bort (Caldaras, 2013, 21 augusti) 
Tiggeriet, ökar, förbud, legal diskriminering, utanförskap, paria, vidriga 
förhållanden, lägesrapport, romernas situation, under fattigdomsgränsen, oro, 
klyftan är stor, utveckling, välfärd, bygga bostäder, förvärrats, kringgått, inträdet 
till EU, levnadsförhållanden, rasistiska övergrepp, vanka på gator, muggar, 
kropp, själ, likgiltigheten, föraktet, ovilja, drogmissbruk, alkoholism, 
organiserad brottslighet, misär, tragedi, förtryck, svält, ignorerar, kriminalisera 
 
Artikel 6: En medmänsklighet som samhället ska ge fan i (Stolt, 2011, 21 april) 
Sociala misären, tiggeri, urholkad, uppbyggligare, lönsammare, mobil-app, 
facebook-grupp, ta bort det, skydda människor, utnyttjas, trafficking, enkel väg, 
röja ett beteende, skäms över, skämmas, stygn av skam, inte förbjudet, 
medmänsklighet, ge fan i att reglera, bete sig mot varandra, social belägenhet 
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Artikel 7: Skapa ett 90- konto för stöd till romerna (Kågeson, 2014, 23 
december) 
Uppmana, stödja, romerna, allmosor, dö av köld på våra gator, romska tiggare, 
skyddsbehov, misär, utanförskap, förföljts, diskriminerats, analfabetism, 
fotfäste, buss, skuldsätter, tiggarplats, hallick liknande verksamhet, givmildhet, 
skadligt, dålig hälsa, passivitet, destruktiv livsstil, attraktionskraft, utnyttja, EU- 
kommissionen, söka stöd, fattiga, förtryckta, 90- konto, insamlingsverksamhet, 
förbjuda tiggeriet, upphöra, främlingsfientliga krafter 
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BILAGA 2  
Socialstyrelsens fyra olika definitioner av hemlösa 
 
Situation 1 
En person är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är 
uteliggare.  

Situation 2  

En person är intagen/inskriven på antingen; 
kriminalvårdsanstalt/behandlingsenhet eller stödboende inom 
socialtjänst/landsting/privat vårdgivare/HVB-hem/SIS-institution och som 
planeras skrivas ut inom tre månader efter mätperioden, men utan egen bostad 
ordnad inför utskrivningen/utflyttningen. Hit räknas även de personer som 
skulle ha skrivits ut/flyttat ut, men som är kvar på grund av att de inte har någon 
egen bostad ordnad.  

Situation 3  

En person bor i en av kommunen ordnad boendelösning (till exempel 
försökslägenhet/träningslägenhet/socialt kontrakt/kommunalt kontrakt) på 
grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det 
handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal där boendet är 
förenat med tillsyn och/eller särskilda villkor eller regler. 

Situation 4  

En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar/bekanta, 
familj/släktingar eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader efter 
mätperioden) inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson. Den 
uppgiftslämnande verksamheten har haft kontakt med personen av detta skäl och 
känner till att denna hemlöshetssituation gäller under mätperioden. 

 
Socialstyrelsen. Socialstyrelsens definition av hemlöshet. Från 2015-05-21 
http://www.socialstyrelsen.se/hemloshet/omfattning/definition  
 
 
 
 


