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SAMMANFATTNING 

I uppsatsen undersöks hur diskurserna kring tiggeri ser ut i media angående tiggeriförbudet i 

Vellinge kommun. Studiens syfte är att generera mer kunskap och förståelse om hur tiggeri 

som socialt fenomen och tiggare som social kategori framställs i media. I uppsatsen undersöks 

hur diskurserna i tidningsartiklarna förhåller sig till tidigare forskning. Studien utgår ifrån 

socialkonstruktivismen och diskursteori som teoretiska ramar. Metoden som används är 

Faircloughs tredimensionella modell, där de huvudsakliga faktorerna som analyseras i 

diskurserna är modalitet, transitivitet, och intertextualitet. Materialet består av 16 

tidningsartiklar hämtade från tre dagstidningar, två kvällstidningar och två lokaltidningar. I 

materialet utrönas och analyseras fyra diskurser. Dessa diskurser är medborgarskapsdiskursen, 

juridiska diskursen, kriminalitetsdiskursen och avvikelsediskursen.  I studiens resultat 

konstateras att vissa artiklar i urvalet förhåller sig neutralt och lyfter argument från båda sidor 

av debatten medan det i andra syns en inställning som antingen är för eller emot ett 

tiggeriförbud. Dessa inställningar syns genom vilka ord som används, vilka personer som får 

synas och vilka citat som väljs ut. Även rubriker som används och den information som 

presenteras bidrar till att synliggöra artikelförfattarnas inställningar. Vidare visar resultatet att 

tiggaren som social kategori tillskrivs olika egenskaper beroende på vilken diskurs det handlar 

om och vem som styr diskursen samtidigt som personer som tigger genomgående osynliggörs 

i alla diskurser. Egenskaper som tillskrivs personer som tigger är som utsatta, främmande, 

opålitliga, asociala, påstridiga och ohygieniska. Återkommande artikuleras även tiggaren som 

social kategori vara icke-svensk och ibland även som EU-migrant, rumän eller rom. Tiggeri 

som socialt fenomen framkommer i resultatet vara förknippat med kriminalitet och problematik 

i allmänhet. I uppsatsen överensstämmer resultatet till stor del med tidigare forskning om 

tiggeri och fattigdom. Studien bidrar således till att stärka och skapa en grund för vidare 

forskning inom ämnet. 
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1.0 Inledning 

Detta avsnitt klargör vad uppsatsen handlar om och innefattar en bakgrundsberättelse som 

ämnar att förklara syftet med och forskningsfrågan i denna uppsats. För att konkretisera 

forskningsfrågan bryts denna ned i tre frågeställningar som ska besvaras. Efter detta presenteras 

uppsatsens disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Tiggeri som fenomen har funnits i Sverige sedan mycket lång tid tillbaka (Nylander, 2015). 

Under 1900-talet utvecklades det svenska välfärdssystemet och tiggeriet har sedan dess 

successivt minskat (Pettersson, 2011). Under senare år har tiggeriet ökat igen, vilket till stor 

del beror på att den fria rörligheten inom EU har möjliggjort att människor från mindre 

privilegierade länder har kunnat komma till Sverige för att försörja sig (Europeiska 

kommissionen, 2018). En av anledningarna till att lämna sitt land för att tigga i Sverige är att 

personerna i fråga lever i fattigdom, utanförskap och utsatthet i sina hemländer. Ett exempel på 

en folkgrupp där det finns en överrepresentation av sådan utsatthet är romer från framförallt 

Bulgarien och Rumänien (Mesic, 2016). En del kan ta sig in på den svenska arbetsmarknaden 

medan andra behöver tigga för att få en inkomst. Allteftersom tiggeriet har ökat har det också 

blossat upp en debatt kring huruvida tiggeriet ska vara tillåtet eller inte (Carlsson, Enhörning, 

Rosén, Svens, & Zetterberg, 2017; Mellin, 2017). Debatten mynnade ut i att en av Sveriges 

kommuner, Vellinge, valde att försöka införa ett förbud mot tiggeri på sex platser i kommunen. 

Det blev ett omskrivet fall som också överklagades till länsstyrelsen, som upphävde 

kommunens beslut eftersom de inte ansåg att det fanns tillräckliga grunder för att ett sådant 

beslut skulle godkännas (Länsstyrelsen, 2017). Genom fallet fortsatte diskussionen om vad som 

egentligen ska klassas som ordningsstörning och på vilka grunder ett tiggeriförbud är befogat. 

Fenomenet tiggeri verkar kort sagt röra upp känslor på alla nivåer i samhället.  

 

Det talas och skrivs om vilket ansvar allmänheten har gentemot de som tigger och vems 

egentliga ansvar det är att hjälpa dem. Varför ämnet upprör det svenska folket så mycket som 

det gör kan dels bero på att fattigdom under de senaste decennierna inte varit lika synligt i 

Sverige som det är idag och kan även bero på den uppfattning om fattigdom i allmänhet som 

finns i landet. Till skillnad från Sverige har vissa andra rika länder som exempelvis USA en 

synligare och mer normaliserad fattigdom i urban miljö. Att till exempel se någon som sover i 

en kartong eller någon som tigger på gatan har i dessa länder blivit en accepterad del av 
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stadslivet medan detta i Sverige anses vara oacceptabelt (Barker, 2017). Inte nödvändigtvis för 

att det anses vara fult utan snarare för att folkhemmet, som kan användas som en metafor för 

en idealbild av den svenska välfärdsstaten där trygghet och jämlikhet ska vara lika för alla, 

bygger på att de som kan ska arbeta för att dra sitt strå till stacken och ställa upp för de svaga 

(Barker, 2017;Folkhemmet, 2018). En reform för något år sedan löd att ingen ska behöva tigga 

i Sverige, vilket speglar just andan i folkhemmet i att ta hand om de svaga och utsatta 

(Government Offices of Sweden, 2015). Däremot kan idén om folkhemmet även ligga till grund 

för den ilska som rörs upp i Sverige eftersom utgångspunkten är att alla som kan ska arbeta och 

göra sitt för samhället. Detta är något som personer som tigger inte anses göra. (Barker, 2017) 

 

Diskurserna kring tiggeriet och personer som tigger styrs till stor del av massmedia (MSB, 

2018). De har makt att presentera fenomen, definiera samhällsproblem, skapa opinion, och ge 

tolkningsföreträde genom att låta vissa personer komma till tals. På grund av detta är det 

intressant att undersöka hur diskurserna kring tiggeri och tiggare som social kategori ser ut. 

Eftersom fallet med tiggeriförbudet i Vellinge kommun var ett sådant kontroversiellt beslut 

som påvisade hur diskussionerna kring ämnet ser ut är det intressant att undersöka närmare.  

 

1.2 Forskningsfråga 

Hur ser diskurserna kring tiggeri ut i media med avseende på tiggeriförbudet i Vellinge 

kommun? 

  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Studien ämnar att generera mer kunskap och förståelse om hur tiggeri som socialt fenomen 

framställs i media. Med kritisk diskursanalys avses i denna uppsats att studera hur tiggeri som 

fenomen och tiggare som social kategori i Vellinge kommun framställs i media perioden före 

fram till och med att tiggeriförbudet antogs. I studien ämnas även att undersöka hur diskurserna 

i tidningsartiklarna förhåller sig till tidigare forskning.  

 

● Hur framställs tiggeri som fenomen i media? 

● Hur framställs tiggare som social kategori i media? 

● Hur ser diskurserna kring tiggeri och tiggare som social kategori ut i media i förhållande 

till tidigare forskning om tiggeri och fattigdom? 

1.4 Disposition 
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Det inledande avsnittet klargör vad uppsatsen handlar om och innefattar en bakgrundsberättelse 

som ämnar att förklara syftet och forskningsfrågan i denna uppsats. För att konkretisera 

forskningsfrågan bryts denna ned i tre frågeställningar som ska besvaras. Kapitlet som följer 

presenterar den tidigare forskningen som arbetet bygger på. Relevanta delar av materialet 

angående tiggeri som fenomen, personer som tigger, och även om fattigdom som en grund till 

de två förstnämnda lyfts i löpande text. Därefter presenteras de teorier och begrepp som vidare 

utgör arbetets grund och ramverk. Här beskrivs socialkonstruktivismen och diskursteorin och 

hur de kan tillämpas i denna studie samt innehåller förklaringar till begrepp som används 

genom uppsatsen. Sedan beskrivs arbetets metod och analysmetod och hur de kommer att 

användas specifikt i denna studie. Efter detta analyseras studiens material, vilket följs av en 

presentation av studiens resultat, slutsatser och reflektioner som arbetats fram genom analysen. 

Avslutningsvis presenteras en diskussion som kopplar studiens resultat och analys till tidigare 

forskning, teori, metod samt framtida forskning och implikationer för det sociala arbetets 

praktik. 
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2.0 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras i sammanfattande form den tidigare forskning som arbetet grundar 

sig på. Första avsnittet handlar om själva sökprocessen, med andra ord hur materialet till studien 

har samlats in. Avsnittet som följer handlar om tiggeri som fenomen och tiggare som social 

kategori baserat på elva utvalda forskningsartiklar. Dessa förväntas kontextualisera och ge en 

djupare förståelse för studiens forskningsområde. Det sista avsnittet behandlar 

forskningsartiklar om medie- och kommunikationsvetenskap. Artiklar ur den disciplinen valdes 

eftersom det ger en grundförståelse av medias makt att påverka allmänna åsikter och skapa 

polarisering mellan grupper.  

 

2.1 Sökprocess 

Uppsatsens syfte delades upp i övergripande teman, såsom fenomenet tiggeri, social utsatthet, 

fattigdom och även EU-migration eftersom en vanlig uppfattning är att de som tigger ofta 

kommer från andra länder inom EU. Uppsalas universitetsbiblioteks söktjänst användes. Via 

ämnesguider användes sedan “Google scholar”, webbsidan “Web of Science” samt sidan 

“Sociological Abstracts” för att hitta tidigare forskning om tiggeri. Vid sökning av material 

gällande media- och kommunikationsvetenskap användes Web of Science tillsammans med 

webbsidorna ProQuest, Sciences Premium Collection samt Communication & Mass Media 

Complete. De sökord som användes för att hitta materialet för ämnet tiggeri var: Tiggeri, 

Fattigdom, Tiggare, Bettleri, Beggars, Begging, Begging in Sweden och Panhandling. För att 

hitta material runt media-, och kommunikationsvetenskap användes sökordet Media 

tillsammans med: Public Opinion, Impact eller Influence. På grund av relativt många träffar 

behövdes en avgränsning i sökningen. Sökprocessen begränsades till material som var peer 

reviewed och som kommit ut år 2003 eller senare. Utifrån de sökresultat som uppnådde dessa 

kriterier valdes de artiklar som efter ytlig läsning ansetts vara mest relevanta utifrån syftet.  

 

2.2 Tiggeri 

Tiggeri har varit en del av världssamhället sedan mycket lång tid tillbaka, men synen på tiggeri 

och personer som tigger har förändrats genom århundradena (Matei et. al, 2013). Inom kyrkan 

har det historiskt sett förespråkats en sympatisk ståndpunkt gentemot personer som lever i 

fattigdom och det har ansetts gudfruktigt att ägna sig åt välgörenhet (Baker, 2009). Samtidigt 

har det länge funnits en misstänksamhet kring personer som lever i fattigdom och tigger. 

Storbritannien genomgick en process där personer som levde i fattigdom först var kyrkans 
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ansvar och sågs som offer, till att dessa personer sågs som farliga och oärliga (Baker, 2009; 

Gordon, 2004). Denna process startades genom reformer som framkom i samband med 

konsolideringen av den kapitalistiska ordningen i Storbritannien, vilket i sig var en följd av 

industrialiseringen (Gordon, 2004). Eftersom denna nya ordning krävde en arbetskraft bunden 

till marknaden utformades lösdriverilagar. Vidare utvecklades även de redan befintliga lagarna 

kring fattigdom för att lättare kunna skilja mellan “värdiga” och “ovärdiga” fattiga, där de 

ovärdiga var unga och kapabla personer som ansågs vara arbetsföra, medan de värdiga var de 

gamla, sjuka och funktionsnedsatta som var oförmögna att arbeta (Gordon, 2004). I statens och 

polisens ögon var den sysslolöshet som de ovärdiga fattiga representerade förknippat med 

lathet, rädsla och kriminalitet. På grund av de nya reformerna kunde dessa ovärdiga fattiga 

tvingas arbeta i fängelser eller i arbetshus vars förhållanden var ämnade att vara mycket värre 

än något annat som marknaden kunde erbjuda (Gordon, 2004). 

 

Lagar kring tiggeri ser idag olika ut runt om i världen. Uppdelningen av fattiga som ovärda och 

värda är något som fortfarande görs för att samhället i stort ska kunna avgöra vilka som ska 

prioriteras och få hjälp av den så kallade kollektiva generositeten (Gordon 2004; Jeppesen, 

2009). I till exempel Rumänien uppfattas tiggande personer som ovärdiga och antisociala 

personer som anses påverka det urbana landskapet på ett negativt sätt. Detta används som en 

motivation till att kriminalisera tiggeri, som i Rumänien är belagt med fängelsetraff från ett till 

tre år (Matei et. al, 2013). Dessutom förhandlas det om att skärpa detta straff då den rådande 

lagen inte anses ha tillräckligt stor effekt (Matei et. al, 2013).  Synen på tiggare som kriminella 

aktörer problematiseras av andra forskare. Att klassificera människor som värda eller inte värda 

hjälp och sedan straffa de ovärdiga är ett mönster som pågått under lång tid i historien i syfte 

att bekämpa fattigdom. Däremot är detta ett ineffektivt angreppssätt mot de strukturella rötterna 

på den fattigdom som är grunden för tiggeri (Barker, 2017). Därtill kan det argumenteras för 

att bestraffning av utsatta människor går emot medmänsklighet och rättskänsla (Jeppesen, 

2009; Barker, 2017). Fattigdom och exkludering från arbetsmarknaden i både Rumänien och 

Bulgarien har för i synnerhet romer varit starka drivkrafter för migration till bland annat Sverige 

(Mesic, 2016).  

 

I England råder också tiggeriförbud. Där argumenteras det för att ett tiggeriförbud riskerar att 

bryta mot yttrandefriheten och rörelsefriheten (Baker, 2009). Såvida inte personen som tigger 

beter sig aggressivt yrkar Baker (2009) på att det inte finns några grunder för ett tiggeriförbud 

i England idag (Baker, 2009).  
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I USA röstar politiker mot tiggeri främst på grund av två orsaker, antingen att de anser att 

tiggarna är ett störande element i stadsbilden, eller att inflytelserika personer som exempelvis 

kan stödja valkampanjer ekonomiskt kräver det (Smith, 2005). Smith (2005) beskriver vidare 

att personer som tigger verkar provocera både politiker och lokalbefolkning mest om de 

exempelvis anses påverka antalet potentiella kunder i lokala butiker negativt. Om området 

livnär sig mycket på turism är tiggeri ett särskilt omtvistat ämne. Turister tenderar att vilja 

undvika personer som tigger för att de inte vill bli påminda om social misär på semestern och 

även för att de i vissa fall förknippar tiggare som social kategori med brottslighet (Smith, 2005). 

En del personer som tigger konsumerar alkohol, droger eller har en psykisk sjukdom, vilket 

kan ifrågasätta förutsägbarheten på deras handlingar. De tenderar att betraktas som mest 

skrämmande när de är unga, manliga och tillhör en minoritetsbefolkning (Lee & Farrell, 2003).  

 

Ontario Safe Streets acts var en lag som förbjöd tiggeri i Ontario, Kanada som antogs år 1999. 

Lagen antogs trots att den i en dom ansågs strida mot landets lag om mänskliga rättigheter. 

Även om lagen stred mot dessa rättigheter ansåg domaren att tiggeriförbudet var viktigare ur 

ett säkerhetsperspektiv för de övriga invånarna. Med andra ord vägde de rikas säkerhet i det 

fallet tyngre än de fattigas säkerhet och rättigheter. (Jeppesen, 2009)   

 

I Sverige är det en samhällsnorm att förvärvsarbeta. En sysselsättning som tiggeri faller 

däremot inte inom ramen för normativ försörjning och därför kan betraktas som ett socialt 

oacceptabelt beteende. Tiggeri kan provocera omgivningen rent normativt eftersom tiggeri 

utmanar grundvalarna i den traditionella arbetsetiken (Lee & Farrell, 2003). Tiggaren som 

social kategori är icke-produktiv ifråga om traditionellt förvärvsarbete, vilket kan generera 

känslor hos den utomstående att den icke-produktive varken förtjänar sina inkomster eller hjälp 

(Baker, 2009). Det finns en tanke om att göra rätt för sig. Detta kan ställas i jämförelse med 

bland annat vissa kändisar som tjänar mångmiljonbelopp utan att bemöda sig nämnvärt men 

inte för den sakens skull provocerar omgivningen. Därigenom kan det konstateras att det inte 

endast är arbetsnormen som ligger till grund för motviljan gentemot tiggeri, utan att det också 

finns en central moralisk dimension (Baker, 2009). Tiggeriet betraktas som ett moraliskt 

tveksamt försörjningssätt utifrån retoriken att alla människor skulle svälta om alla var 

oproduktiva och försökte försörja sig genom att leva på andra människors välvilja (Baker, 

2009). Vidare kan tiggeri rent av ses som en skymf mot marknadsekomonins arbetsetik och ett 

svek mot kollektivet eftersom personen som tigger inte anses bidra till samhällets välfärd och 
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därigenom försörjer sig på ett omoraliskt sätt (Baker, 2009). Det har gjorts undersökningar i 

USA om vilka faktorer som gör en stad mer eller mindre benägen till att förbjuda tiggeri (Smith, 

2005). Resultaten visar att städer med hög brottslighet är i högre grad negativt inställda till 

tiggeri eftersom en koppling görs mellan tiggeri och kriminalitet. Hur tätbefolkad staden är har 

också betydelse. En tät befolkning innebär att de som tigger generellt är mer synliga i 

stadsbilden. De söker sig till tätbefolkade platser eftersom de har större chans till en högre 

inkomst på platser där det rör sig mycket människor (Flock, 2014). En ökning av personer som 

tigger upprör människor och staten på grund av att tiggeri ses som en symbol för fattigdom, 

omoral och instabilitet samt kan ses som ett tecken på statens inkompetens att hantera dessa 

(Smith, 2005; Flock, 2014). Staten och landägare har också en negativ syn på tiggeri eftersom 

personer som tigger anses minska markvärdet och dessutom förstöra den bild av framgång och 

modernitet som de vill visa (Flock, 2014). Det finns också ett samband mellan etnisk 

sammansättning och inställning till tiggeri. Är klyftorna mellan de etniska grupperna stora 

tenderar människor att vara mer negativt inställda till personer som tigger som är av annan 

etnicitet (Smith, 2005). Stora inkomstklyftor påverkar också synen på tiggeri negativt. De 

välsituerade medborgarna har generellt sett mindre förståelse för andras ekonomiska 

svårigheter och kan också anse att tiggeriet skadar områdets goda anseende, medan de mindre 

välsituerade medborgarna kan drabbas av “compassion fatigue”, det vill säga en oförmåga att 

känna medlidande på grund av sin egen ansträngda situation (Smith, 2005, s.553). Den politiska 

ideologin är också en avgörande faktor. De som kopplar fattigdom med personliga 

misslyckanden snarare än strukturella och sociala villkor tenderar att vara mindre toleranta mot 

tiggeri (Smith, 2005). 

 

Skam är en känsla som ofta förknippas med tiggeri, både för de som tigger och de som 

observerar tiggeri (Lee & Farrell, 2003; Jeppesen, 2009). Med förknippas menas här att det är 

en känsla som personerna i fråga känner, men också en känsla som personer som tigger och 

personer som lever i fattigdom i allmänhet förväntas ha (Jeppesen, 2009). Denna förväntan från 

omgivningen synliggörs i diskussioner kring fattigdom och tiggeri. Ett exempel på ett sådant 

fall är ett citat hämtat från en kanadensisk tidning där en representant för en grupp hyresgäster 

i ett subventionerat boende intervjuades. I intervjun krävde intervjupersonen att fastigheterna 

skulle tas om hand på bra sätt och inte negligeras. Vidare sade intervjupersonen att hon ville 

kunna känna en viss stolthet för sitt hem, det vill säga det subventionerade boendet. Citatet från 

reporterns svar till detta lyder: “Pride? … It’s not a sentiment normally associated with Toronto 

public housing, home to the city’s poorest and most vulnerable: and stigmatized as bastions of 
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violence, drugs and decay” (Jeppesen, 2009, s. 495). Det faktum att journalisten ifrågasätter 

tanken om att känna stolthet över att bo på ett subventionerat boende visar på att det snarare är 

stolthetens binära motsats, det vill säga skam, som bör kännas för att bo under fattiga 

förhållanden (Jeppesen, 2009). Utöver skam finns även individer i svenska samhället som 

känner en ilska och har en fientlig inställning mot de som tigger, främst mot de som kommer 

från andra länder (Malmqvist, 2015).  

 

För att förstå en sådan fientlig reaktion är det relevant att granska det sociala medlemskapet 

sett utifrån den svenska välfärdsstaten och tanken om folkhemmet. Det sociala medlemskapet 

baseras på två axlar, nämligen de två betydelserna för ordet folk: demos och ethnos (Barker, 

2017). Demos står för jämställdheten i samhället där folket är fria, jämlika och lika värda 

säkerhet (Barker, 2017). Här återfinns den uppfattning som historiskt genomsyrat Sverige att 

alla medborgare som kan ska arbeta och betala skatt så att staten kan använda skatteintäkterna 

för att hjälpa de som inte själva kan arbeta (Barker, 2017). Samhället bygger alltså på en stark 

arbetsnorm. Som en konsekvens av formuleringen att de som kan arbeta ska göra det till förmån 

för de som inte kan formas också en tanke om vem som är “värdig” eller “ovärdig” hjälp från 

staten. De som är oförmögna att arbeta på grund av skador, 

sjukdomar eller liknande är värdiga hjälp medan de som inte har några hinder från att arbeta 

men ändå inte gör det anses vara ovärdiga. Vidare står ethnos för folkslaget, det vill säga 

blodsband, kulturell samhörighet och en delad nationell identitet (Barker, 2017). Den nämnda 

fientliga förhållningen gentemot personer som kommer från andra länder för att tigga i Sverige 

kan således förklaras med att dessa personer anses vara ovärdiga delvis utifrån det faktum att 

tiggeri inte faller inom ramen för normativ försörjning, men även utifrån ethnos-axeln som i 

sig ligger till grund för de neo-nationalistiska rörelserna i landet (Barker, 2017; Lee & Farrell, 

2003). Det bör nämnas att denna ilska, som ibland rinner över till hat och våld, även innebär en 

viss återhållsamhet av andra känslor som empati, men också skam. Det betyder att skamkänslan 

finns där, men tar sig ett annat uttryck (Malmqvist, 2015). 

 

Avslutningsvis är tiggeri ett omdiskuterat fenomen med djupa rötter som behandlats olika i 

olika tider och delar av världen. Vissa betraktar tiggeri som en negativ påverkan på stadslivets 

kvalitet och anser att tiggeri borde kriminaliseras medan andra anser att ett sådant angreppssätt 

är ineffektivt mot de strukturella villkor som tiggeriet mynnar ur. Oavsett åsikt är den lokala 

agendan full av problem som brottslighet, arbetslöshet, bristfälliga skolor och 

trafikstockningar, varav alla kräver uppmärksamhet och resurser. Fortsatta utredningar kring 
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tiggeriförbud bör i högre grad grunda sig på evidens för att åtgärden hjälper individerna som 

tigger snarare än på stereotyper kring tiggeri och tiggare som social kategori. (Lee & Farrell, 

2003)  

 

2.3 Medias påverkan på allmänna åsikter  

Media har makt att bestämma vilka nyheter som är viktiga och vilka som ska få höras och synas 

(McCombs, 2014, s.1-21). Detta innebär också att media har makt att polarisera grupper. Till 

exempel kan en sådan polarisering ske genom att ge en mediebild av folket som delat i ett land 

där det finns en aktiv konflikt, alltså att överdriva en negativ relation mellan två grupper. 

Polariseringar kan ha ytterligare påverkan för både politiska agendor och hur människor röstar 

i politiska val. I små frågor som behandlas av media tenderar argument och motargument ligga 

ganska nära varandra, medan de i stora frågor tenderar att ligga på varsin extrempunkt och det 

är alltså med andra ord i de stora frågorna som polarisering sker (Klingeren et. al. 2017). 

Eftersom det handlar om extrempunkter som skiljer sig avsevärt från varandra har människor 

svårt att ändra uppfattning bara för att de läst för- och motargument i en polariserad fråga. I ett 

sådant fall förstärks deras egen ståndpunkt. Denna polariserande effekt är ännu större om 

personen redan innan har en stark åsikt i en fråga, i synnerhet om det gäller ett känsligt ämne. 

Detsamma gäller oavsett om personen har en negativ, positiv, eller balanserad åsikt till att börja 

med (Wojcieszak et. al. 2018). Det är av vikt att undersöka attityder kring ett ämne det 

rapporteras om, dels för att makthavare i en välfungerande demokrati ska kunna utöva makten 

i enlighet med folkets vilja, och dels för att attityder förutsäger mänskliga beteenden (Tsai et. 

al 2017).  
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3.0 Teori och begreppsdefinitioner  

I detta avsnitt presenteras de två teoretiska perspektiv som ligger till grund för studien. Dessa 

är socialkonstruktivism och diskursteori. De tre begreppen tiggeri, stigma och aktör som 

används i studien kommer också att definieras.  

 

3.1 Socialkonstruktivistiskt perspektiv 

Socialkonstruktivismen som perspektiv utgår från att den sociala interaktionen mellan 

människor är den som skapar uppfattning av verkligheten och det som är verkligt och sant. Med 

andra ord är verkligheten inte objektiv och statisk utan den är föränderlig och skapas i mötet 

med andra människor eller när vi på något sätt interagerar med varandra (Payne, 2008, s. 97). 

Att socialkonstruktivismen används i detta arbete motiveras genom att teorin är en större del i 

diskursanalysen, som är ett verktyg som används för att analysera texter, samtal och bilder samt 

hur dessa uppfattningar och strukturer produceras och reproduceras. Diskursanalys går alltså 

hand i hand med och kallas även för en avgrening från det socialkonstruktivistiska perspektivet 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 9).  

 

3.2 Diskursteori  

Diskursanalys kan användas både som teori och metod. Språkbruk ses som ett socialt fenomen 

som skapas och återskapas i ett nät där orden har en relation till varandra. Genom exempelvis 

konflikter och förhandlingar skapas, upprätthålls eller ifrågasätts de strukturer som finns. 

Diskursteorins syfte är att analysera hur förändring och upprätthållande av strukturer sker. Det 

görs genom att undersöka hur artikulationer, det vill säga utsagor av sociala aktörer, påverkar 

diskurserna. I diskursteorins fundament finns fyra olika begrepp. Det första är 

diskursbegreppet. Diskursbegreppet har många definitioner, men beskrivs bland annat som ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen (Fairclough, 1995, s.135). Diskursen uppkommer 

enligt diskursteorin genom att betydelse utvecklas kring något som kallas nodalpunkter. Med 

begreppet nodalpunkt menas ett särskilt ord som genererar betydelse till andra underordnade 

ord. En samling diskurser som berör samma fält kan sägas utgöra en diskursordning. Begreppet 

ingår inte i de fyra fundamentala men är ett återkommande begrepp som används i uppsatsen. 

Ett exempel på en diskursordning skulle vara en politisk diskursordning där underliggande 

diskurser exempelvis kan vara feministisk diskurs, nyliberal diskurs, socialistisk diskurs och 

dylikt. Ett annat viktigt begrepp är element. Ett element är ett ord som inte fått en slutgiltig 

betydelse, utan fortfarande kan ha en mer flytande förståelse. Ett ord som däremot blivit 
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någorlunda tillslutet kallas moment. Diskursen vill göra elementen till moment för att få bort 

oklarheter i kommunikationen. Däremot är denna fixering inte definitiv, utan förändras genom 

artikulationer där varje praktik förbinder elementen med varandra. Till exempel kan ordet lag 

ha en politisk kontext om ordet sägs i samband med ordet riksdag medan det får en sportslig 

kontext om det sägs i samband med ordet fotboll. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.31-

37)  

 

Diskurser anses i diskursteorin användas ideologiskt, det vill säga att de kan reproducera 

ojämlika maktförhållanden (Fairclough, 1995, s. 14). Ideologierna formas i samhället och i de 

dominansrelationer som förekommer (Fairclough, 1992, s. 87). Vad, vem eller vilka som 

representerar makten och vilka intressen det finns både inom och utanför makten varierar alltså 

beroende på vilken kategori som rörs. Dominansrelationer kan exempelvis handla om etnicitet, 

kön, klass, sexualitet, religionstillhörighet eller funktionsvariation och andra kategorier där det 

är norm att tillhöra en viss kategori (Mattsson, 2010, s.17-20).  

 

3.3 Begreppsdefinitioner 

Studiens övergripande tema är tiggeri. Tiggeri beskrivs i Nationalencyklopedin som att genom 

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

motprestation (Tiggeri, 2018). Tiggeri som socialt fenomen ses som en gren av fattigdom som 

i sin tur förklaras genom strukturella förhållanden såsom diskriminering, sociala orättvisor, 

exploatering och ojämlikhet. Fattigdom handlar inte bara om ekonomisk utsatthet, utan också 

om social exkludering och tillgång till resurser. För att något ska betraktas som ett socialt 

problem behöver det både vara ett tillstånd som av samhället ses som oönskat och samtidigt 

möjligt att åtgärda. (Swärd, 2012, s 31-53) 

 

I samband med social exkludering används begreppet stigma. Begreppet är i studien definierat 

som ett attribut som för en person är kraftigt misskrediterande och tenderar att reducera 

individen till att vara det som det symboliserar. Stigmat definieras av de som tillhör vad som 

av samhället skulle klassas som normalt, på grund av att de lever i normer och förväntningar 

som automatiserats. I stigmat finns en skillnad mellan en persons faktiska identitet och en 

tillskriven identitet. Den konflikten leder till att individen avskiljs både från samhället och sig 

själv.  (Goffman 2011, s.10-15) 
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I studien kommer ordet aktör att användas i sammanhang där alla parter osynliggörs genom 

nominalisering. Inom diskursteorin används termen nominalisering för meningar där inga 

parter i en mening syns. Det sker oftast genom att personerna byts ut till ett substantiv som 

beskriver hela processen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.87).  Med aktörer menas i 

studien således alla parter som berörs i en mening.  
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4.0 Metod 

Diskursanalys är ett samlingsbegrepp för olika inriktningar som används för att analysera 

diskurser. Dessa diskursanalytiska inriktningar kallas för diskursteori, diskurspsykologi och 

kritisk diskursanalys (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 12-14). I denna studie användes 

kritisk diskursanalys som metod eftersom syftet var att undersöka den diskursiva dimensionen 

på fenomenet tiggeri och tiggare som social kategori. Den kritiska diskursanalysen fokuserar 

på språkets betydelse för sociala fenomen och bygger på att diskurser inte är objektiva och 

neutrala speglingar av den sociala världen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 68, 71). 

Istället anses diskurserna medverka till att påverka den sociala världen genom att producera 

och reproducera sociala identiteter och relationer (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 71). 

Utgångspunkten i denna studie var således att diskurs inte endast formas av sociala praktiker 

och strukturer, utan är i sig en sorts social praktik som kan forma samhällsstrukturer. Genom 

att sociala praktiker både kan formas av och skapa samhällsstrukturer syns diskursanalysens 

socialkonstruktivistiska rötter. 

 

Det finns flera olika varianter av kritisk diskursanalys. En av dessa är Faircloughs kritiska 

diskursanalys och är den metod som har använts i denna studie. I Faircloughs perspektiv är det 

centralt att diskurser är mycket betydelsefulla för den sociala praktiken eftersom dessa både 

skapar och speglar samhällets sociala strukturer och processer (Fairclough, 1992, s. 66). 

Diskursers konstituerande egenskaper är således en viktig del inom Faircloughs kritiska 

diskursanalys. Även språkbruket är av vikt inom den kritiska diskursanalysen, vilket i 

uppsatsen undersöktes med lingvistiska textanalyser genom en analysmetod som kallas 

Faircloughs tredimensionella modell (Fairclough, 1995, s. 57). I detta arbete har Faircloughs 

kritiska diskursanalys använts genom att med teori och metod problematisera och undersöka 

förhållandet mellan den diskursiva praktiken och den sociala utvecklingen i sociala kontexter. 

Det gjordes genom användandet av Faircloughs tredimensionella modell som analysmetod där 

det lades störst vikt vid textanalysen.  

 

4.1 Anmärkningar mot Faircloughs kritiska diskursanalys 

Faircloughs kritiska diskursanalys innehåller många utvecklingar och problematiseringar från 

andra perspektiv, vilket gör den till en sofistikerad modell för kritisk diskursanalys (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s.70-76). Dock finns det en del anmärkningar mot modellen. En 

nackdel är att gränserna mellan diskursanalysen och analysen av den sociala praktiken är 
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oklara. Anvisningarna till analysen av den sociala praktiken och i vilken utsträckning andra 

teorier behövs är mycket vaga. Faircloughs egen rekommendation var att använda sig av en 

sociologisk teori, vilket är brett och kan ge många olika infallsvinklar i analysen beroende på 

vilken sociologisk teori man använder sig av (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 93). Sett 

till de teoretiker Fairclough själv inspirerades av återfinns även där ett brett spektrum. Därför 

kan det vara svårt att veta hur analysen ska angripas, i synnerhet ifråga om den sociala praktiken 

som är den sista dimensionen i den tredimensionella modellen som kommer att användas. En 

annan svårighet är att förstå dialektiken mellan diskurser och så kallade icke-diskurser, det vill 

säga det materiella som återspeglas i verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 41-

42). Det är omöjligt att helt veta vad som påverkar och i vilken grad, och var gränsen egentligen 

går.  

 

Inom socialkonstruktivismen ses kunskapen om omvärlden som skapad av sociala processer i 

samverkan av varandra (Payne, 2008, s.97). Fenomen kan därigenom förklaras olika och få 

olika mening beroende på vem som beskriver det och hur det beskrivs. Utifrån detta har vi som 

skribenter behövt förhålla oss till våra egna synsätt på uppsatsämnet, men också på omvärlden 

i stort. Frågan ställdes huruvida tolkningen av de utvalda texterna påverkades av våra synsätt 

och därigenom hur resultatet i stort präglades av oss som individer. Resultatet blev subjektivt 

eftersom analysen bygger på tolkningar. Vi tolkar detta som en kritik mot den kritiska 

diskursanalysen i stort eftersom det förutsätter forskarnas duglighet vid tolkningen av material. 

Dock bör tilläggas att kritisk diskursanalys som kvalitativ metod inte syftar till att generera 

objektiva resultat i enlighet med den kvantitativa forskningen, utan snarare ge en subjektiv 

förståelse av det undersökta fenomenet ifråga (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.28). 

 

4.2 Forskningsansats  

I denna uppsats användes en kvalitativ undersökningsmetod för att generera en djupare 

förståelse av det fenomen som undersöktes. Syftet med uppsatsen var inte att utveckla en ny 

teori, utan snarare använda befintliga teorier och empiri för att uppnå syftet med uppsatsen. I 

studien har vi utgått ifrån teori och tidigare forskning för att sedan gå vidare till den empiriska 

delen av uppsatsen. Det kan liknas vid en deduktiv ansats där utgångspunkten är teori som 

sedan används i empirin (Bryman, 2011, s. 28–29). Genom denna ansats har vi kunnat få en 

förförståelse om ämnesområdet som vi sedan kunnat jämföra med det empiriska materialet.  En 

svaghet med detta är att vi riskerat att färgas av förförståelsen från tidigare forskning och 
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undgått att se information som inte ger stöd till den tidigare forskningen.  (Jacobsen, 2002, s.34-

38) 

 

4.3 Urval 

I denna studie har tidningsartiklar kring fenomenet tiggeri studerats. Som avgränsning 

inriktades studien på diskurser kring ett känt fall där tiggeridebatten blivit aktuell. Diskurserna 

som analyserats är de som uppstått i samband med Vellinge kommuns beslut om tiggeriförbud. 

Fallet valdes eftersom det under uppsatsens tillkomst var ett aktuellt och pågående fall där 

kommunen försökte förbjuda tiggeri på vissa platser. Det visade på inställningar till tiggeri som 

fenomen på lokalpolitiskt plan men även på samhällelig nivå (Forsberg, 2017). Artiklar om 

tiggeriförbudet i Vellinge från tidningarna Aftonbladet, Expressen, Metro, Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet analyserades eftersom de är bland Sveriges mest lästa kvällstidningar och 

dagstidningar samt var för sig delvis representerar olika politiska ställningar. Därutöver 

undersöktes artiklar från två lokala dagstidningar, Skånska dagbladet och Vellinges 

lokaltidning. Av kvällstidningarna är Aftonbladet obunden socialdemokratisk och Expressen 

liberal. Av dagstidningarna är Metro politiskt obunden, DN obunden liberal, SvD obunden 

moderat och Skånska dagbladet speglar värderingar från Centerpartiet (TS). Det innebär att det 

finns ett numerärt överskott av tidningar vars politiska hållning är mer liberal eller konservativ 

i urvalet, vilket kan ha påverkat studiens resultat. I studien kommer dessa artiklar hädanefter 

benämnas som blåa artiklar, medan artiklarna som kommer från den socialdemokratiskt 

inriktade tidningen Aftonbladet kallas röda artiklar. Överrepresentationen av blåa artiklar 

erkändes, men materialet kvarstod då det rörde sig om material hämtat ur de mest lästa 

tidningarna. Användning av lokala tidningar motiverades med att dessa väntades ge en bättre 

bild av de lokala diskurserna. Eftersom syftet med uppsatsen var att undersöka ett lokalt 

anknutet socialt fenomen undersöktes material från de lokala tidningarna i något större 

utsträckning än de rikstäckande tidningarna. Det faktum att en viss politisk färg dominerade 

materialet var något som vi behövde förhålla oss till i analysen och resultatet. Materialet 

hämtades ur både dagspress och kvällspress eftersom innehållet i dessa traditionellt sett till viss 

del skiljer sig åt och det var intressant att få ett så nyanserat material som möjligt.  
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4.4 Datainsamling  

För att hitta materialet nyttjades sökmotorn Google eftersom det uppstod problem med att 

använda tidningarnas egna sökfunktioner. Två tidningar hade ingen fungerande sökfunktion 

alls och en tidning kunde inte sortera träffarna efter datum, vilket skulle bli problematiskt 

utifrån våra sökkriterier. Ett problem med att använda sökmotorn Google var att träffarna kan 

variera beroende på vem som söker (Google support, 2018). Ett annat problem med att använda 

sig av en sökmotor var att det inte går att förvänta sig att alla artiklar som finns visas som 

sökträffar. Validiteten och reliabiliteten i uppsatsen påverkades på grund av detta negativt. 

Dock var valet tvunget att göras på grund av de ovan nämnda praktiska problem som uppstod. 

Författarna upplevde att det trots användandet av Google som sökmotor kunde insamlas 

adekvat material till studien. Sökningarna innefattade tidningarnas namn följt av sökorden 

“Vellinge tiggeri”. Därefter valdes artiklar skrivna mellan 22 augusti till 22 september 2017 

eftersom det valda tidsspannet inkluderade artiklar som ledde fram till att tiggeriförbudet antogs 

i kommunfullmäktige i Vellinge kommun den 20 september samt artiklar kring själva beslutet. 

Därutöver valdes artiklar som är kortare än 250 ord bort eftersom längre texter innebär mer 

innehåll i vilket det skulle gå att hitta fler lingvistiskt intressanta element för analysen. På så 

vis skulle ett mer komplext analysarbete skulle kunna göras.  

 

Materialet består av två artiklar från varje utvald rikstäckande tidning samt tre artiklar från 

vardera lokaltidning. Av de totalt 16 tidningsartiklarna i materialet är två av dem debattartiklar 

skrivna av aktiva samhällsaktörer och resterande 14 är nyhetsartiklar. Eftersom vi ansåg att det 

var av intresse att undersöka det som skrevs på dagen då kommunfullmäktige beslutade om 

förbudet valdes en artikel från vardera tidning som var publicerad det datumet. En av 

lokaltidningarna skrev dock om nyheten först en dag efter beslutet men inkluderades ändå 

eftersom tidningen inte publicerade något om tiggeriförbudet dagen det antogs. De resterande 

artiklarna som mötte kriterierna gavs ett nummer som skrevs ner på lappar och lades i olika 

skålar som representerade vardera tidning. Sedan drogs en lapp per skål som representerade 

dags- och kvällstidningar samt två lappar per skål för lokaltidningar.  
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4.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om ett arbetes giltighet, det vill säga att man verkligen undersöker det som är 

ämnat att undersökas (Jergeby, 2008, s. 223). Inom den kvalitativa forskningen och i synnerhet 

den diskursanalytiska traditionen är detta ett något svårapplicerat begrepp eftersom denna typ 

av forskning inte är mät-, och observerbar på samma sätt som inom den kvantitativa 

forskningen. I diskursanalytiska sammanhang handlar validiteten därför snarare om 

datamaterialets relevans för syftet och att i analysen kontextualisera diskurserna (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 122). I studien kontextualiseras diskurserna med hjälp av tidigare 

forskning.  I analysprocessen var det även av vikt att redogöra för de val som gjordes och ha en 

tydlig koppling mellan textmaterial och analys för att läsaren skulle se vilka tolkningar och 

slutsatser som gjordes i processen.  

 

Reliabilitet innebär hur väl undersökningen går att upprepa och få samma resultat (Jergeby, 

2008, s. 219). Eftersom studiens metod bygger på en subjektiv förståelse är den definitionen av 

begreppet inte applicerbart i detta sammanhang. I den här studien handlade reliabiliteten snarare 

om transparens i form av en tydligt dokumenterad metod så att samma frågeställningar kan 

behandlas av andra personer och uppnå ett likvärdigt resultat. Vidare var det även viktigt att 

diskutera och problematisera våra egna roller som subjektiva varelser vars erfarenheter och 

värderingar bidrog till en viss förståelse av det undersökta fenomenet (se Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 94). 

 

4.6 Begränsningar  

Den sociala praktiken, det vill säga de konsekvenser diskursordningar får i verkligheten, är en 

del av Faircloughs tredimensionella modell. Detta steg är komplicerat att analysera inom 

ramarna för denna uppsats eftersom det är svårt att med säkerhet fastställa ett konkret orsak- 

och verkanförhållande i diskursordningar. Därför koncentreras inte analysen på detta steg, utan 

ämnar endast föra en kortare diskussion kring den sociala praktiken och det undersökta 

fenomenet. Genom att inte analysera den sociala praktiken lika omfattande får inte arbetet ett 

lika stort djup och eventuella maktförhållanden riskerar att osynliggöras. En annan begränsning 

är att det inom tids-, och utrymmesramen för denna uppsats inte har kunnat användas mer 

material än de 16 artiklar som analysen grundar sig på. Det innebär att studien producerar en 

snävare bild av det undersökta fenomenet.  
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4.7 Analysmetod  

Analysmetoden som användes utgår ifrån Faircloughs tredimensionella modell av kritisk 

diskursanalys. Modellen är enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000, s.70) en användbar 

analytisk ram till empirisk forskning om samhälle och kommunikation. Faircloughs 

tredimensionella modell var relevant för att undersöka medias diskurser kring tiggeri som 

fenomen samt tiggare som social kategori. Med diskurs menas här inte bara skriven text, utan 

även tal och bild (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.67). Den tredimensionella modellen 

ansågs vara relevant eftersom den fungerar som ett verktyg för att framhäva hur 

språkanvändningen kan påverka och påverkas av samhällsstrukturer. Dessutom synliggörs hur 

de ord som används bidrar till att skapa och reproducera en verklighetsbild (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000, s. 70-71). Eftersom uppsatsens syfte var att undersöka diskurserna kring 

tiggeri som fenomen och tiggare som social kategori förväntades den tredimensionella 

modellen möjliggöra en mångfacetterad, djupgående och praktisk analys av de aktuella 

tidningsartiklarna. I studien undersöktes tiggeri som diskursordning där underliggande 

diskurser sedan kunde identifieras och analyseras. I modellen urskiljdes text, diskursiv praktik 

och social praktik som tre teman som i studien analyserades separat men samtidigt överlappade 

varandra (Fairclough, 1995, s. 57).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.0 Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s.74) 
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4.7.1 Text 

I textanalysen undersöktes texternas egenskaper djupgående. Inledningsvis klarlades textens 

övergripande mening. På en detaljerad nivå studerades sedan textens ordval, grammatik, 

visuella utformning, transitivitet och modalitet samt hur texten var uppbyggd och organiserad 

(Fairclough, 1995, s. 57; Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.87). Transitivitet innebär 

sambandet mellan händelsen och processer i förhållande till subjekt och objekt (Fairclough, 

2010, s. 94). Ett exempel på hur transitivitet kan framkomma kan illustreras genom två 

påhittade rubriker. 15 EU-migranter avhystes, kontra 15 EU-migranter avhystes av Stockholms 

stad. Det första exemplet där agenten, den som utförde händelsen, inte är utskriven har en passiv 

form. En sådan text fråntar agenten sitt ansvar genom att fokusera på händelsen som fristående 

och inte på vem som gjorde det och vilka processer som ledde fram till händelsen (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s.87). 

 

Med modalitet menas med vilken säkerhet något uttrycks. Fenomen, egenskaper, åsikter et 

cetera kan presenteras med stor säkerhet i texten, vilket säger något om vilka förhållningssätt 

som finns, både textmässigt och vilket budskap skribenten vill förmedla till läsaren (Fairclough, 

2010, s. 106; Modalitet, 2018). I den kritiska diskursanalysen lades mycket vikt på att studera 

ovannämnda kategorier i en text åt gången. När dessa kategorier undersökts analyserades 

texterna tillsammans för att likheter och skillnader som finns kunde utrönas. När detta gjorts 

analyserades den diskursiva praktiken. 

 

4.7.2 Diskursiv praktik 

Den diskursiva praktiken är kort sagt de processer där texter produceras och konsumeras 

(Fairclough, 1995, s. 58). Det är i den diskursiva praktiken som sociala identiteter och sociala 

relationer som utgör den sociala världen i stort skapas och delvis reproduceras (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s.85). I denna studie har fokus lagts på att undersöka de diskurser 

som artikuleras i produktionsprocesserna snarare än att analysera hur texterna konsumeras. 

Detta eftersom textkonsumtion var för tidskrävande att undersöka inom ramarna för denna 

studie. Mycket vikt har även lagts på att undersöka både bilder och intertextualitet mellan de 

utvalda artiklarna. Intertextualitet är ett begrepp som kan förklaras som ett samspel mellan olika 

diskurser i en diskursordning (Fairclough, 1992, s. 117). Med detta menas till exempel att ord 

som används i en text använts tidigare i andra texter. Texter bygger med andra ord på andra 

texter. Således undersöktes ifall vissa ord förekom ofta inom tiggeridiskursordningen i 
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tidningsartiklarna. När detta gjorts diskuterades den sociala praktiken kortfattat som en invävd 

del i resultat och analys.  
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4.7.3 Social praktik  

Analysen av den sociala praktiken innefattar förhållandet mellan text, diskursiv praktik och 

vilka följder som blir utav de reproducerade eller förändrade diskursordningarna inom den 

diskursiva praktiken i verkligheten (Fairclough, 1995, s. 62). Det kan vara politiska, ideologiska 

eller sociala konsekvenser. Vid analys av den sociala praktiken undersöks vanligtvis villkoren 

för den diskursiva praktiken. I den sociala praktikens analys undersöks också maktaspekterna 

i diskursordningarna frågan om maktpositioner döljs eller förstärks genom diskursordningarna 

utreds. För att kunna besvara dessa frågor krävdes dock teorier utöver den kritiska 

diskursanalysen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 91). På grund av detta och för att en 

analys av den sociala praktiken i övrigt är alltför avancerad och tidskrävande inom ramen för 

uppsatsen lades inte fokus på detta. Endast en kortare diskussion kring det som framkom i 

materialet gällande social praktik inkluderades i analysen. Den socialkonstruktivistiska teorin 

valdes för att kunna förstå och undersöka de maktpositioner som anträffas genom analysen och 

för att sätta diskursteorin i ett större sammanhang.  

  

4.8 Material 

Den kritiska diskursanalysen var i allra högsta grad beroende av vilket material som analyseras, 

och därmed hade det insamlade materialet stor inverkan på analysmöjligheterna och resultatet. 

Det berodde inte bara på textinnehållet, utan även på artiklarnas alla övriga egenskaper, såsom 

utformning, bilder och intertextualitet. Beroende på om språket i texten var klart skrivet eller 

om det rådde en osäkerhet kring vad som åsyftas fanns det mer eller mindre utrymme för egen 

tolkning. Följaktligen var urvalet av vilka artiklar som skulle analyseras av stor vikt för 

resultatets utgång.   

 

4.9 Etiska överväganden 

Materialet som samlades in är offentligt eftersom det kommer från tidningsartiklar, men vi 

behövde beakta vilka som har skrivit och eventuella personer som omskrivs i materialet. Vi 

valde att inte skriva ut namn på någon som omskrevs i artikeln, varken namn på 

kommunpolitiker, sakkunniga eller övriga som nämndes vid namn. Där personer nämndes vid 

namn i citaten som användes i analysen byttes namnet ut med tecknet [...].  

 

Utgångspunkten var att ha en medvetenhet kring att materialet kan ha skrivits med olika 

politiska motiv och av personer med egna agendor. Det är en av anledningarna till att vi valde 

artiklar från olika typer av tidningar och med delvis olika politiska inriktningar. På så vis 
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minskade risken att få ett alltför ensidigt material. Urvalet av artiklar påverkade också resultatet 

eftersom analysen är grundad på materialets utformning och innehåll. Därför krävdes det en 

medvetenhet kring urvalet av artiklar så att inte urvalet skedde utifrån egna föreställningar om 

studiens utfall.  

 

Avslutningsvis beaktades vilken påverkan resultatet har på den undersökta gruppen, om vi som 

författare har en del i att reproducera felaktiga eller orättvisa föreställningar om det undersökta 

ämnet, och vad studien kan komma att användas till i framtiden ( se CODEX, 2018). Vår 

bedömning var att uppsatsen snarare synliggör och problematiserar de stereotyper om tiggande 

personer som framkommer i uppsatsen. För att minimera risken för att själva reproducera 

stereotyper av gruppen som uppsatsen rörde använde vi exempelvis uttryck som personer som 

tigger eller tiggaren som social kategori istället för tiggare, eftersom vi ansåg att det ordet har 

en avhumaniserande effekt och är kopplat till många orättvisa, felaktiga och förminskande 

föreställningar om gruppen människor som tigger. Vi var också noga med att inte låta ett citat 

från artiklarna där personer som tigger beskrivs i negativa eller på annat sätt problematiska 

ordalag stå för sig självt, utan dessa åtföljdes av en analys eller kommentar.  
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5.0 Resultat och analys  

I resultat och analys redogörs för de diskurser som identifierats i materialet. Dessa visar hur 

tiggeri och tiggare som social kategori framställs samtidigt som en jämförelse med tidigare 

forskning görs. Avslutningsvis görs en jämförelse mellan tidningarna som materialet kommit 

ifrån.  

 

I de 16 artiklarna identifierades fyra diskurser under diskursordningen tiggeri och valdes ut för 

närmare analys. De diskurser som identifierades var medborgardiskurs, juridisk diskurs, 

avvikelsediskurs och kriminalitetsdiskurs. Diskurserna identifierades genom att först läsa alla 

artiklar flertalet gånger och sedan koda materialet efter de teman som framträdde genom 

nodalpunkterna. Artiklarna lästes både enskilt och tillsammans för att kunna få en så detaljerad 

genomgång av materialet som möjligt.  

 

5.1 Medborgarskapsdiskurs 

Medborgarskapsdiskursen handlar om nationellt medborgarskap och vilka utsatta som har rätt 

till den hjälp som den svenska välfärdsstaten ska bistå med. Medborgarskapsdiskursen kretsar 

således kring vad som skulle kunna beskrivas som ethnosaxeln i det sociala medlemskapet 

(Barker, 2017). Diskursen tar även upp vem eller vilka som ansvarar för dem som inte bedöms 

ha rätt till hjälp i Sverige. 

 

Vi har inget ansvar att hjälpa dessa människorna. EU-medborgare som 

nyttjar den fria rörligheten måste också ansvara för sin egen försörjning. 

Tiggeri anser vi inte är en vedertagen försörjning i Sverige, utan detta måste 

deras hemländer själva ta ett ansvar för.  (Skånska dagbladet, 2017, 29 

augusti) 

 

Citatet inleds med att ansvaret för att hjälpa dessa människor avskrivs. Det är svårt att förstå 

vem som avses med vi respektive dessa människor. I meningarna därefter nämns EU-

medborgare, tiggeri, och att deras hemländer måste ta ansvar. Utifrån detta går att tolka två 

saker angående dessa människor som nämns i första meningen. Citatet syftar för det första på 

de personer som tigger. För det andra menar man att personerna i fråga är icke-svenskar, 

närmare bestämt EU-migranter. Detta är ett exempel på hur tiggande individer antas vara 

utländska och framhävs i citatet som något som är underförstått och sant. Citatet har 
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inledningsvis hög modalitet, vilket innebär att det framställs som en sanning att tiggeriet inte 

är vårt ansvar (Fairclough, 2010, s. 106). Tredje meningen visar däremot på en låg modalitet, 

då de skriver att de (i citatet vi) anser att tiggeri inte är vedertagen försörjning i Sverige, och 

således yrkar på en åsikt snarare än fakta. Dock framkommer det emellertid inte vilka vi som 

åsyftas, om det är vi svenskar, vi politiker, vi vellingebor eller något annat. Denna typ av 

transitivitet osynliggör vilka uttalandet gäller och även de som är ansvariga för uttalandet vilket 

följaktligen innebär att ingen kan ställas till svars för det (Fairclough, 2010, s. 94).  

 

Tyvärr fick Vellinge en främlingsfientlig stämpel för ett antal år sedan och 

jag beklagar att den nu dyker upp igen. (Dagens nyheter, 2017, 20 september) 

 

Många av dem som tigger på våra gator och torg har inget annat val än att 

komma hit och tigga (Skånska dagbladet 2017, 15 september)  

 

 Egentligen är det ju deras hemländer som har ansvaret (Expressen, 2017, 10 

september)  

 

Alla tre ovanstående citat påvisar ytterligare en bild av att personer som tigger är icke-svenskar. 

Detta genom att i en debatt om tiggeriförbud använda ord som främlingsfientlighet, uttrycka 

sig som att de kommer hit samt att återigen tala om hemländer. Samtliga citat är från personer 

som är emot ett tiggeriförbud. I artiklarna kan det alltså konstateras att båda sidor i debatten var 

överens som att tiggaren som social kategori är utländsk och att det är hemlandets ansvar att 

hjälpa. På den intertextuella nivån konstateras att tiggarna istället ska få hjälp i sina hemländer 

är en av de mest återkommande fraserna i samtliga artiklar (Fairclough, 1992, s. 117).  

 

Den bästa fattigdomsbekämpningen görs genom att förbättra situationen i 

hemländerna. I nästa vecka reser jag till Rumänien för att följa upp och se 

resultat från det samarbetsavtal som har slutits mellan Sverige och 

Rumänien. (Svenska dagbladet, 2017, 29 augusti) 

 

I vissa artiklar drogs föreställningen om att tiggaren som social kategori är utländsk längre 

genom att specificera vilket land det gäller. Här skedde argumentationen med en hög modalitet 

där det fastslogs hur den bästa fattigdomsbekämpningen sker, nämligen i hemländerna. Att 

nämna hemländerna betyder att fattigdomen som ska bekämpas kommer från ett annat land, 
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med andra ord sägs att fattigdom inte är ett svenskt fenomen, utan ett utländskt. I meningarna 

därefter understryks att fattigdomen kommer utifrån och specificerar att den kommer från 

Rumänien. Genom att nämna Rumänien blir landet en aktör som ses som i det här fallet ses 

som skyldig för den synliga fattigdomen i Sverige (Fairclough, 2010, s. 94). Genom att säga att 

jag ska resa till Rumänien och följa upp görs intervjupersonen till en aktör som handlar för att 

bekämpa fattigdomen. Förutom att koppla tiggeri till ett visst land beskrivs personer som tigger 

i två av artiklarna med att också tillhöra en viss folkgrupp.  

 

Allra minst de cirka tre romska EU-migranter som uppges be om pengar på 

olika ställen i kommunen (Aftonbladet, 2017, 20 september) 

 

I sitt tal uppmärksammade hon också de europeiska romernas långa historia 

av stigmatisering och förtryck, även i Sverige. 

– Då som nu säger man att romerna inte kan acklimatisera sig i samhället 

och därför inte släpper in dem. Ett förbud löser inte deras fattigdom utan 

bidrar enbart till ytterligaste misstänkliggöra en redan utsatt grupp. 

(Skånska dagbladet, 2017, 15 september) 

 

I citaten omnämns inte tiggare eller personer som tigger generellt trots att det gäller en debatt 

om ett förbud av tiggeri i allmänhet. Istället nämns EU-migranter och folkgruppen romer. Detta 

innebär att de nämnda grupperna blir utpekade som de som tigger. Tiggeri och fattigdom blir 

således utländska fenomen knutna till en viss folkgrupp. Det faktum att båda citaten visar en 

avsikt att agera motstånd mot snarare än att förespråka ett tiggeriförbud visar på att aktörerna i 

fråga ser förbudet som en handling riktad mot just en folkgrupp snarare än tiggande personer i 

allmänhet.  

 

I tidigare forskning beskrivs tiggeri som ett fenomen där medborgarskap är framträdande 

utifrån tanken om det sociala medlemskapet. Det sociala medlemskapet utgår från två axlar där 

den ena kallas demos och står för samhällets jämlikhet och den andra kallas ethnos som står för 

folkslaget. Samhällets jämlikhet innefattar att människor är fria och jämställda men samtidigt 

att alla som kan förväntas bidra till förmån för kollektivet. Folkslaget innebär att blodsband och 

en nationell och kulturell identitet skapar en samhörighet. (Barker, 2017) 
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Sammanfattningsvis antas tiggande individer i de undersökta artiklarna vara utländska 

medborgare. Detta framkommer genom direkta uttalanden men även genom indirekta språkliga 

företeelser och ordval som visar på ett sådant antagande. Diskursen kring medborgarskap är 

framträdande oavsett om det argumenteras för eller emot tiggeriförbudet. Det faktum att en 

person som tigger underförstått inte är svensk medborgare färgar debatten genom att det 

ifrågasattes varför Sverige ska ta ansvar för de som tigger. Det kan kopplas till ethnosaxeln i 

det sociala medlemskapet (Barker, 2017).  

 

5.2 Juridisk diskurs  

Den juridiska diskursen handlar om lagar och tolkningar av lagar i relation till tiggeri. 

Diskursen behandlar rättigheter, skyldigheter och oklarheter i svensk lagstiftning. Både 

mänskliga rättigheter och det kommunala självstyret är centrala argument i diskursen. 

 

Det kommunala självstyret är väldigt vitt definierat och gäller sådana frågor 

som rör de boende eller medborgarna. (Dagens nyheter, 2017, 21 augusti) 

 

Intervjupersonen vill här hämta en legitimitet för förslaget om tiggeriförbud genom att yrka på 

det självstyre och ansvar som kommuner har enligt lag för de som bor där. Vidare centreras 

inte frågan om rättigheter i uttalandet kring alla berörda parter i tiggerifrågan, utan uteslutande 

för de boende eller medborgarna. I linje med den medborgerliga diskursen rör frågan om ett 

tiggeriförbud i detta citat alltså inte personer som tigger, utan snarare de boende eller de som 

är medborgare i Vellinge kommun eller Sverige.  

 

Det är det också väldigt motsägelsefullt rent juridiskt. Det bryter dels mot 

grundläggande rättigheter såsom yttrandefriheten att inte låta människor 

berätta för allmänheten om sin ekonomiska situation. (Aftonbladet, 2017, 20 

september) 

 

De som är emot ett tiggeriförbud yrkar ofta på mänskliga rättigheter som argument. I citatet 

ovan åberopas yttrandefriheten som ett exempel på en rättighet som tiggeriförbudet bryter mot. 

Citatet präglas av hög modalitet då uttalandet genomgående uttrycks som fakta (Fairclough, 

2010, s. 106).  
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Nu är det bara fyra ställen. Det är fullt möjligt att man får igenom det. Det 

borde man klara, säger (...) till DN. (Dagens nyheter, 2017, 31 augusti)   

 

I den juridiska diskursen är det i artiklarna återkommande att använda sakkunniga i debatten.  

Ordet bara är ett bagatelliserande ord (se Jeppesen, 2009). Användandet av detta ord antyder 

att det gäller ett fåtal platser och att detta faktum skulle göra förbudet mindre problematiskt att 

införa. Det fastställs sedan att det är fullt möjligt att man får igenom det. Här osynliggörs 

agenten som gissningsvis är Vellinge kommunstyrelse genom att använda det generella ordet 

man. Sedan avslutas kommentaren med att det borde man klara. Återigen förblir agenten 

anonym. Dessutom antyder ordvalet klara att tiggeriförbudet är något positivt.  

 

Införandet av tiggeriförbudet framställs som att det visar på handlingskraft och viljestyrka. 

Förslaget uppges ha stort stöd av både privatpersoner och utomstående kommuner. Det talas 

om att frågan har ett signalvärde. Ordet signal är ett ofta återkommande ord i diskursen. I 

artiklarna beskriver en återkommande intervjuperson att kommunstyrelsen vill skicka en signal 

till riksplanet att tiggeri bör vara förbjudet, att kommunstyrelsen uppges ha fått signaler på att 

invånare upplevt olägenheter på grund av tiggeriet, att de också vill skicka signaler till EU att 

något behöver göras åt tiggerifrågan, att de vill ge en signal till andra kommuner, och 

avslutningsvis skicka att de vill ge en signal om att det är oacceptabelt med tiggeri. På den 

andra sidan i debatten talas det om att beslutet sänder fel signaler.  

 

Andra ord som ofta återkommer är stoppa och ta tag i. Det skrivs ofta om att stoppa tiggeriet. 

Jämfört med det mer generella ordet förbjuda som kan användas både förebyggande och i direkt 

anslutning till ett fenomen används ordet stoppa endast för att hindra något som pågår. Vidare 

antyder ordet att tiggeriet är något som behöver en akut åtgärd. Tiggerifrågan beskrivs som 

något som ska tas tag i. Genom att använda detta ord istället för exempelvis lyftas eller tas upp 

antyds att tiggerifrågan är något problematiskt och i behov av snar åtgärd.  

 

I tidigare forskning behandlas tiggerifenomenet utifrån de historiska och samtida beläggen för 

en lag som förbjuder tiggeri. I England beskrivs tiggeriförbudet ha sitt ursprung i den instabilitet 

som rådde på arbetsmarknaden i samband med den industriella revolutionen där förbudet 

behövdes för att inte sätta marknaden ur spel. Idag argumenteras det för att ett tiggeriförbud 

strider mot mänskliga rättigheter såsom rörelsefriheten och yttrandefriheten (Baker, 2009). I 

Ontario, Kanada antogs en lag som förbjöd tiggeri trots att den stred mot dessa rättigheter 
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eftersom domaren ansåg att tiggeriförbudet var viktigare ur ett säkerhetsperspektiv för de 

övriga invånarna (Jeppesen, 2009). Det fanns således en skillnad i hur lagar värderades utifrån 

vem lagen syftade till att hjälpa.  

 

I den juridiska diskursen återfinns sammanfattningsvis diskussioner om tolkningar av lagen i 

relation till ett förbud av tiggeri. Dessa tolkningar skiljer sig åt beroende på om det är personer 

som är för eller emot förslaget om tiggeriförbud. Motståndarna till tiggeriförbudet lyfter att 

lagstiftningen och straffrätten borde riktas mot de som utnyttjar personer som tigger snarare än 

de som tigger. De menar således att ett förbud mot tiggeri skulle vara att straffa de redan utsatta 

och att detta inte är vad lagen är till för. De som var emot förslaget menar att lagen är tydlig 

och att ett tiggeriförbud skulle innebära ett brott mot mänskliga rättigheter i fråga om 

yttrandefrihet och rörelsefrihet, vilket också uppmärksammas i tidigare forskning (Baker, 

2009). De som är positiva till förslaget menar däremot att lagen kring tiggeriförbud är otydlig 

och att en tiggeriförbudslag skulle ge mandat att agera för att motverka sociala problem. Mycket 

vikt läggs också på tanken om kommunernas självstyre och i vilken utsträckning det ska värnas 

om medborgarnas rättigheter. Juridiska argument väger i diskursen olika mycket beroende på 

vem som ska hjälpas och skyddas. Det är också en slutsats som dras i tidigare forskning. 

Sakkunniga intervjuades i flertalet artiklar vilket tyder på att den juridiska diskursen präglas av 

en hög modalitet.  Ibland uttalade sig de sakkunniga neutralt ifråga om beslutet och i andra fall 

vinklat till förmån för tiggeriförbudets införande.  

 

5.3  Kriminalitetsdiskurs  

I kriminalitetsdiskursen behandlas bilden av att tiggeri och personer som tigger har en koppling 

till kriminalitet. I synnerhet behandlas synen på tiggeri som förknippat med brottslighet i termer 

av människohandel.  

 

Detta är en utnyttjad grupp människor. Man kan inte se mellan fingrarna med 

att det förekommer människohandel och att det finns folk som utnyttjas. 

Genom ett förbud drar man undan mattan för kriminalitet och annat som är 

kopplat till tiggeri. (Skånska dagbladet, 2017, 29 augusti) 

 

Ovan nämns en grupp människor som är utnyttjade och folk som utnyttjas. Detta i sig säger inte 

mycket om exakt vilka det gäller. Det underförstådda är dock att det gäller personer som tigger, 

eftersom tiggeri nämns senare i citatet och artikeln handlar om tiggeriförbud. Citatet har hög 
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modalitet och talar om en utnyttjad grupp människor vilket skapar en generaliserande bild av 

att hela gruppen är utnyttjad. Människohandel nämns sedan i samband med folk som utnyttjas. 

Det skapas en bild av att personer som tigger generellt är utsatta för människohandel. Vidare 

menar intervjupersonen faktamässigt att kriminalitet är kopplat till tiggeri. Ordet kriminalitet 

sägs här i en generell form vilket enligt tolkning är att tiggeri antyds vara kopplat till 

kriminalitet i allmänhet.  

 

Vi ska fokusera på de kriminella, bland annat genom skärpt straff för 

utnyttjande av tiggare oavsett om det är i ekonomiskt syfte eller 

människohandel i sexuellt syfte. (Aftonbladet, 2017, 20 september) 

 

I texten ovan används orden kriminella och tiggare på ett sätt som separerar dessa två från 

varandra. Samtidigt visar detta på att det finns en uppfattning om en koppling mellan tiggeri 

och kriminalitet eftersom de kriminella uppges utnyttja tiggare. Tiggande personer som grupp 

framställs således inte som kriminella i sig utan specifikt som offer för kriminalitet.  

 

Vi tycker snarare att tiggeri upprätthåller nöden och den kriminalitet och de 

beroendeförhållanden som kan kopplas till tiggeri. (Lokaltidningen Vellinge, 

2017, 21 september)  

 

Utöver människohandel kopplar uttryckligen tiggeriförbudets förespråkare till generell 

kriminell aktivitet. Formuleringen vi tycker innebär att det inte görs anspråk på att det handlar 

om en sanning utan snarare en åsikt. Vems åsikt det handlar om är emellertid oklart på grund 

av ordet vi. Åsikten här är att tiggeri upprätthåller nöd, kriminalitet och beroendeförhållanden. 

Däremot beskrivs det med hög modalitet att dessa fenomen är kopplade till tiggeri. Eftersom 

det inte görs en förklaring till vilken typ av kriminalitet som menas kan tolkningen göras att det 

handlar om kriminalitet i allmänhet. Således har första halvan av meningen låg modalitet medan 

den andra halvan har hög modalitet (se Fairclough, 2010, s. 106).  

 

I tidigare forskning beskrivs tiggeri som både historiskt och nutida förknippat med kriminalitet. 

Tiggeri är och har varit förbjudet i olika länder i olika tider. Det argumenteras på många håll 

för ett tiggeriförbud utifrån att personer som tigger skrämmer iväg turister och potentiella 

kunder och därmed påverkar det lokala näringslivet negativt (Smith, 2005). Lagar som 

förbjuder tiggeri problematiseras på andra håll med hänvisning till att klassificeringen av 
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människor och bestämmelsen om vilka som är värda eller inte värda hjälp och att straffa dem 

som inte är det är ett ineffektivt angreppssätt mot de strukturella rötterna på den fattigdom som 

är grunden för tiggeri (Jeppesen, 2009; Barker, 2017).  

 

I kriminalitetsdiskursen återfinns sammanfattningsvis material som visar på uppfattningen att 

fattigdom och tiggeri är nära sammankopplat med kriminalitet på olika sätt. Denna uppfattning 

finns hos båda sidor i debatten. Ett exempel på en form av kriminalitet som uppfattas vara 

kopplat till tiggeri på båda sidor i debatten är människohandel. De som förespråkar ett 

tiggeriförbud ser förbudet i sig som ett sätt att hindra människohandel medan de som i stort är 

emot tiggeriförbudet främst lägger tyngdpunkten på de kriminella personer som bakom 

kulisserna utnyttjar personer som tigger. I tidigare forskning har mycket vikt lagts på att 

tiggaren som social kategori är med förknippad med en roll som förövare som genererar rädsla 

snarare än en offerroll (Smith, 2005). I kriminalitetsdiskursen breddas synen på tiggaren från 

att vara förövare till att samtidigt också vara offer.  

 

5.4 Avvikelsediskurs 

Avvikelsediskursen rör en bild av tiggeri och personer som tigger som avvikande i förhållande 

till resten av samhället. I diskursen antyds att de som tigger genom handlingar och beteenden 

bryter mot sociala normer. Diskursen innefattar både avvikelse i samband med utövandet av 

tiggeri och tiggarens personliga egenskaper och leverne. 

 

Det är allt från att man tycker att man blir hindrad från att gå in i butiker, 

man känner sig påhoppad, till att man gör sina personliga behov i anslutning 

till platserna. (Expressen, 2017, 10 september) 

 

Ordet man används konstant i detta citat. Aktörerna är således inte direkt synliga och exakt vem 

som tycker, känner eller gör vad här är inte redovisat. Man tycker sig vara hindrad från att gå 

in i butiker och samtidigt känner man sig påhoppad. Utöver detta uträttar man sina behov i 

närheten. Står citatet för sig självt är det alltså svårt att utröna vad och framför allt vem som 

omtalas. Några aktörer är dock kända utifrån det som framkommer i tidningsartikeln i övrigt. 

Näringsidkare och andra kommuninvånare uppges ha gett signaler till politiska ledningen i 

kommunen och därmed väckt frågan om tiggeriförbud. Eftersom det handlar om tiggeriförbud 

återfinns även personen som tigger som aktör. Det underförstådda i texten är således att de som 

blir utsatta, det vill säga hindrade och påhoppade, är samhällsmedborgarna som kontaktat 
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kommunstyrelsen om en förändring. De som agerar antisocialt och utsätter 

samhällsmedborgarna för dessa olägenheter är således personer som tigger. I kontexten kan det 

alltså utrönas vilka aktörer som åsyftas i citatet, men i det fristående citatet osynliggörs 

aktörerna genom att benämnas som man. Det innebär att exakt vilka eller hur många som 

uttryckt dessa åsikter och känslor förblir okända och därmed kan dessa individer heller inte 

göras ansvariga eller ifrågasättas. Vidare har citatet en blandning av hög och låg modalitet. 

Intervjupersonen säger att uppgifterna som tas upp i citatet faktiskt framkommit, men 

presenterar sedan åsikter och känslor. Det är någon som tycker att den blir hindrad eller känner 

sig påhoppad, men läsaren vet inte om personen faktiskt blev det eller ej. Med andra ord bygger 

argumentet på subjektivitet snarare än objektivitet. Vidare är användandet av ord som hindrad 

och påhoppad exempel på överdrivna ord som åsyftar att skapa en hotfull och problematisk 

bild av tiggande personer (Gordon, 2004). För det första målar ordet hindrad upp en bild där 

en person blir fysiskt hindrad att röra sig i ett rum, i det här fallet att ta sig in i en affär. För det 

andra ger ordet påhoppad en uppfattning som snarast framstår aggressivt och hotfullt, inte långt 

ifrån ordet anfallen som används på liknande sätt i diskurser kring fattiga och personer som 

tigger (Gordon, 2004). Ett sådant problematiskt beteende skapar i sin tur legitimitet till ett 

förbud av fenomenet.  

 

De som tigger måste ha någonstans att bo. Det förekommer att de slår läger 

eller bor i sina bilar och det skapar problem. (Metro, 2017, 21 augusti) 

 

De som var för ett tiggeriförbud beskrev också problemen som kopplade till tiggarens livsföring 

och egenskaper i större utsträckning än de som var emot ett tiggeriförbud. Tanken om att de 

som tigger är i vägen uttrycktes på mer indirekta sätt. Argumentet börjar med en tanke om att 

personer som tigger och deras hemlöshet är ett problem. Motsägelsen som följer i att de 

boendeformer som tiggande personer faktiskt har, det vill säga i läger eller i bilar, skapar 

problem ger ett visst sken av att antingen platsen eller sättet de bor på inte är rätt. Med andra 

ord syns en vilja att individerna som tigger antingen ska bosätta sig någon annanstans eller på 

något annat vis. Exakt vilka problem som skapas i och med deras levnadsförhållanden 

preciseras emellertid aldrig, trots att detta uttrycks med hög modalitet. Vidare används uttrycket 

slå läger, vilket ger intryck av ett primitivt och främmande leverne. I anslutning till 

ovanstående citat använder journalisten som skrivit artikeln istället ordet campa i meningen “... 

samt hindra de som tigger från att campa på kommunens mark.” (Metro, 2017, 21 augusti). 

Ordet campa ger till skillnad från slå läger positiva associationer och ett mer vardagligt, allmänt 
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och ofarligt sken trots att orden är snarlika. Valet att istället använda sig av uttrycket slå läger 

kan då tolkas vara för att skapa en distinkt bild av de andra som annorlunda och således 

legitimera förslaget till tiggeriförbud. 

 

Tiggeri är inte ett värdigt eller anständigt sätt att försörja sig på, snarare 

upprätthåller tiggeri den nöd de här människorna lever i. (Dagens nyheter, 

2017, 20 september)  

 

Detta uttalande är formulerat med hög modalitet. Det framställs med andra ord som en sanning 

att tiggeri är både ovärdigt och anständigt sett till försörjningssätt. I enlighet med det 

socialkonstruktivistiska perspektivet är dock värdighet, anständighet och nöd subjektiva 

fenomen som i hög utsträckning bestäms i sociala kontexter och också förändras över tid 

(Payne, 2008, s. 97). I citatet används orden värdig (synonymt med god nog för, värd, förtjänt) 

och anständig (synonymt med passande, lämplig, hyfsad, kysk, väluppfostrad) i negativ 

mening. Detta innebär att personen ser tiggeri i förhållande till försörjningssätt som en motsats 

till värdighet och anständighet, det vill säga ovärdigt och oanständigt. När dessa ord används 

tillsammans skapas en tvåsidig bild av fenomenet tiggeri och de som tigger. Å ena sidan ger 

ordet ovärdig en bild av en individ vars försörjningssätt inte är tillräckligt bra för dem och att 

det ligger under dennes värdighet som människa. Det indirekta argumentet blir således att 

tiggeriförbudet ska hjälpa dem som tigger att uppnå en livsnivå som kan anses vara värdig. Å 

andra sidan skapar ordet oanständig en bild av tiggeri som något opassande, obscent och 

skamligt. Som en konsekvens riskerar även personer som tigger att förknippas med dessa 

egenskaper. Således blir det andra indirekta argumentet för tiggeriförbudet att få bort något 

obehagligt från samhället. I artiklarna i övrigt är ordet värdighet framträdande på den 

intertextuella nivån. Tiggeri beskrivs genomgående i artiklarna som ovärdigt. Ordet oanständigt 

är endast återkommande artikulerat hos dem som är för ett tiggeriförbud i debatten.  

 

Ingen tycker att tiggeri i längden är bra men man kan inte förbjuda tiggeri, 

man måste kunna göra något åt det så man slipper ha tiggare, säger han. 

(Expressen, 2017, 20 september) 

 

De som är emot tiggeriförbudet uttrycker också sina åsikter med hög modalitet och transitivitet. 

Här inleds meningen med ett påstående om att ingen tycker att tiggeri i längden är bra. Ett 

påstående som hävdar att ingen tycker något innebär att modaliteten är hög. Sedan uttrycks det 
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att man inte kan förbjuda tiggeri. Med ett sådant uttryckssätt osynliggörs det vem som inte kan 

förbjuda tiggeri, gissningsvis kommunstyrelsen i Vellinge (Fairclough, 2010, s. 94). Vidare 

avslutas meningen med att man måste kunna göra något åt det så man slipper ha tiggare. Där 

osynliggörs det först vem som ska göra något åt det, och sedan vem som slipper ha tiggare. Det 

är med andra ord oklart om det är politiker, organisationer, eller privatpersoner som ska göra 

något åt tiggeriet och vem det egentligen är som vill slippa ha tiggare i Vellinge.  

 

I tidigare forskning beskrivs det hur tiggare som social kategori är betraktade som störande 

element i stadsbilden och hur tiggaren förknippas med lathet, kriminalitet och obehag (Gordon, 

2004;Smith, 2005). En ökning av personer som tigger upprör människor och staten på grund 

av det faktum att tiggeri ses som en symbol för fattigdom, omoral och instabilitet. Tiggeriet kan 

då ses som ett tecken på statens inkompetens att hantera sociala problem (Smith, 2005; Flock, 

2014). Ett tiggeriförbud kan således tolkas vara ett sätt för ledare att visa handlingskraft och 

kompetens. 

 

Sammanfattningsvis antyds i diskursen att tiggeri och personer som tigger är avvikande och på 

olika sätt är problematiska för samhällsinvånarna och samhället i stort snarare än att 

problematisera tiggeri som fenomen utifrån ett fattigdomsperspektiv. Det är återkommande att 

yrka på att de som tigger är i vägen, ohygieniska och påstridiga. Det görs för att legitimera 

tiggeriförbudet, då det skulle innebära att man skulle kunna flytta bort dessa individer från 

platser där det rör sig mycket människor. Synen på tiggare som social kategori i diskursen 

överensstämmer med tidigare forskning som beskriver hur tiggare som social kategori är 

betraktade som störande element i stadsbilden och hur tiggaren förknippas med negativa 

egenskaper. Avslutningsvis är det i diskursen tydligt att varken personer som är för eller emot 

ett tiggeriförbud vill ha personer som tigger i Vellinge.   

 

5.5 Tiggaren som stereotyp  

I avsnittet om tiggaren som stereotyp behandlas frågan om hur diskurserna ser ut kring personer 

som tigger och vilken bild av tiggaren som därigenom framställs. Bilden av tiggare som social 

kategori undersöks i både bild och text.  

 

Hon rycker på axlarna åt det planerade tiggeriförbudet. 

- Jag vet inte vad jag tycker, jag vill ändå inte tigga, jag vill jobba, säger 

hon. (Svenska dagbladet, 2017, 29 augusti) 
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I en av de 16 artiklarna tillfrågas en person som tigger angående tiggeriförbudet. Att rycka på 

axlarna innebär oftast antingen en likgiltighet eller en uppgivenhet. Att detta noterades innebär 

att artikelförfattaren ansåg att det var av vikt att nämna. I sin helhet kan citatet tolkas på flera 

sätt. Å enda sidan kan det tolkas att syftet med citatet är att framhålla att de som tigger varken 

är lata eller tigger av bekvämlighetsskäl till skillnad från de föreställningar som finns om 

motsatsen. Å andra sidan kan syftet med citatet vara att påvisa att ett tiggeriförbud inte skulle 

vara negativt för de som tigger eftersom de varken bryr sig särskilt mycket eller egentligen 

behöver tigga eftersom de hellre jobbar istället. Eftersom artikeln i övrigt tolkas vara vinklad 

till förmån för ett tiggeriförbud dras slutsatsen att det rör sig om det senare. Med den 

konklusionen kan det konstateras att den enda tiggande personen i de 16 artiklarna intervjuas i 

syfte att representera personer som tigger i legitimationen av tiggeriförbudet. 

 

Av de 16 artiklar som valts ut hade tio av dessa bilder där en mugg eller konservburk var 

närvarande. I dessa bilder syns en hand som håller i en pappersmugg alternativt håller i mynt 

med en mugg i periferin. Tolkningen kan vara att denna bild används för att påvisa den tiggande 

personens utsatthet och harmlöshet. Att visa eller sträcka ut händerna uppenbarar att inget 

farligt finns där samtidigt som de få mynten påvisar personens utsatta ekonomiska situation. 

En annan tolkning av denna bild är att tiggeri ofta förknippas med behållare av olika slag som 

kan användas för att samla pengar, exempelvis ett öppet gitarrfodral eller en mugg. Bilderna 

bygger således på en stereotyp för kategorin tiggare vilken diskussionen centreras kring. 

  

De här fyra fem tiggarna som finns i Vellinge kommun gör faktiskt inte en 

fluga förnär och jag tycker man ska ha en möjlighet att om man vill ge pengar 

till tiggarna ska man ha den möjligheten. (Expressen, 2017, 20 september)  

 

I citatet läggs det inledningsvis tonvikt på antalet personer som tigger. Det betyder att 

intervjupersonen anser att det är av vikt att påpeka detta. En tolkning av detta är att personen 

menar att ett lågt antal tiggande personer inte är problematiskt. Tolkningen baseras på att 

intervjupersonen i fråga i allmänhet argumenterar emot ett tiggeriförbud. Vidare används 

uttrycket att inte göra en fluga förnär i citatet. Detta uttryck betyder att inte göra någon skada 

gentemot någon annan. I anslutning till detta uttryck används ordet faktiskt. Detta ord används 

något som sägs går emot en förmodan som redan finns. Sammantaget är tolkningen att citatet 

betyder att det finns en etablerad föreställning om tiggaren som farlig eller på andra sätt 
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obehaglig. Om citatet visar på att denna föreställning tillhör intervjupersonen själv eller om det 

endast är ett svar på en sådan föreställning som finns hos en annan aktör är däremot oklart.  

 

Man får ju en slags relation till vissa, men alla kan ju inte engelska, eller det 

är det de säger i alla fall. (Expressen, 2017, 10 september) 

 

Vidare kopplade de som är för ett tiggeriförbud tiggaren med egenskaper som opålitlig, lat och 

påstridig. Här antyds att de som tigger ljuger om sina språkkunskaper. Genom att använda 

orden man, vissa, alla och de osynliggörs alla aktörer i meningen och förblir anonyma.   

 

Många tycker att de är påstridiga. Jag har fått mejl från kunder som sagt att 

om jag inte gör något åt det här kommer de inte att handla i min butik längre. 

(Expressen, 2017, 10 september) 

 

Genom att inleda meningen med att många tycker att de är påstridiga, osynliggörs aktörerna. 

Att uttrycka att de är påstridiga påvisar en hög modalitet (Fairclough, 2010, s. 106). Sedan 

beskrivs tiggeriet i termer som det här. Ordvalet osynliggör inte bara tiggaren som social 

kategori utan också tiggeri som fenomen. Samtidigt som personen som tigger varken får synas 

eller höras tillskrivs denne olika egenskaper. I vissa fall uttrycks det bokstavligen och i andra 

fall mer subtilt. En tolkning av detta är att fokus läggs på att skapa politiska poänger för sitt 

parti snarare än att tillmötesgå tiggande personers intressen.  

 

Det måste finnas incitament för individer att söka jobb och för hemländerna 

att bygga upp system för att hjälpa sina egna medborgare. (Skånska 

dagbladet, 2017, 20 september)  

 

Budskapet är att de som tigger måste ta ansvar för sin egen försörjning och att ett förbud skulle 

innebära ett incitament för individer att söka jobb. Det antyds att personer som tigger är lata 

och ansvarslösa och tigger av bekvämlighetsskäl. Tolkningen kan göras att incitamentet är 

menat för utländska medborgare. Det kan finnas en flerdimensionell problematik i att etablera 

en föreställning om etniciteten hos de som tigger. För det första skapas det en stereotyp av 

tiggaren som social kategori. Det bidrar till konstruktionen av den andre och riskerar att både 

etablera och upprätthålla ett stigma kring de som tillskrivs fenomenet (Petersson & Davidsson, 

2016, s. 42-43). Inom tiggeridiskursordningen gäller det i artiklarna företrädesvis EU-
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migranter, rumäner och romer. För det andra osynliggörs personer som tigger som är av annan 

etnicitet än den föreställda. På grund av medborgarskapsdiskursen avsägs ansvaret för personer 

som tigger överhuvudaget, vilket enligt vår tolkning kan innebära att grupper som tidigare har 

fått ingå i folkhemmets hjälpkrets riskerar att försummas. För det tredje finns det en 

problematik med att särskilja människor utifrån etnicitet i allmänhet. Genom att särskilja mellan 

människor på detta sätt har det etablerats maktförhållanden där det exempelvis har blivit norm 

att ha vit hudfärg och utanför normen att ha någon annan hudfärg än vit (Petersson & 

Davidsson, 2016, s. 41). Dessa binära motsatsförhållanden innebär inte bara en bestämmelse 

om vad som är norm, utan innebär också att människor lever under olika livsvillkor och på 

grund av dessa samhällsstrukturer är mer eller mindre utsatta (Petersson & Davidsson, 2016, s. 

42-43). Tiggeri som följd av fattigdom skulle med den tolkningen kunna bli lättare att hamna i 

och svårare att ta sig ur. De historiska kriterierna för vilka som är värda och ovärda hjälp från 

samhället verkar enligt vår tolkning ha inkluderat etnisk tillhörighet. 

 

Ordet tiggare är utifrån definitionen av tiggeri ett moment (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 

s.337). Däremot verkar ordet vara ett element i bemärkelsen av vilken värdering som läggs i 

ordet. Personer på olika sidor i debatten beskriver tiggaren lika i medborgarskapsdiskursen men 

olika i exempelvis avvikelsediskursen. Alltså verkar ordet tiggare ha en något öppen karaktär. 

Trots det verkar stereotyperna kring tiggaren sammantaget vara starka och underförstådda. 

Följden av detta kan vara att användandet av ordet tiggare behöver problematiseras för att inte 

upprätthålla och konstituera fördomar kring individer som tigger.  

 

I tidigare forskning beskrivs att den ekonomiska utsatthet som en person som tigger befinner 

sig i är associerad med skamkänslor. Personen i sin ekonomiska utsatthet förväntas känna skam 

över sin situation (Lee & Farrell, 2003; Jeppesen, 2009). Tiggaren är förknippad med 

stereotyper som att vara opålitlig, lat och farlig (Lee & Farrell, 2003). Vidare ses personer som 

tigger i Rumänien som ovärdiga och antisociala personer som anses påverka det urbana 

landskapet på ett negativt sätt och därför bör straffas (Matei et. al, 2013).  

 

Sammanfattningsvis beskrivs tiggaren i artiklarna primärt som icke svensk. Ibland uppges 

tiggaren även vara EU-migrant, rumän och vid två tillfällen rom. Tiggaren beskrivs i artiklarna 

som en person som sitter och som har något i handen, oftast en pappersmugg men vid ett tillfälle 

en konservburk. Denna bild som framkommer i den skrivna texten syns även i artiklarnas 

bildval.  I endast en av de 16 artiklarna intervjuades en tiggande person. Tiggaren framställs av 
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alla parter i debatten som utsatta och ett föremål för sympati, men även som främmande och 

asociala. Både ordet utsatt och frasen tycka synd om är framträdande på den intertextuella 

nivån. I diskurserna kring tiggeri tillskrivs tiggaren olika egenskaper beroende på vem som styr 

diskursen men förblir dock anonym och objektifieras av båda sidor. Antingen blir tiggaren till 

ett objekt för sympati eller ett objekt som hindrar eller skapar olägenheter för medborgare. 

Genom att objektifiera personer som tigger och kategorisera dem som tiggare osynliggörs 

individen bakom fenomenet. Detta innebär att personer som tigger och deras intressen förblir 

osedda. Med undantag från den juridiska diskursen fokuseras inte debatten kring tiggarens 

intressen. 

 

5.6 Jämförelser mellan tidningarna 

I många artiklar kunde ordval, rubriker, citat och utformning påvisa skribentens hållning i 

frågan. Således blev diskurserna i artiklarna olika beroende på vem som skrivit och redigerat 

dem och de kunde se olika ut även inom samma tidning. Någon nämnvärd diskursiv skillnad 

mellan olika tidningar kunde inte utrönas. Det kan tolkas som att det är artikelförfattaren, 

redaktören och andra eventuella involverade i artikelns tillkomst som styr diskursen i artikeln 

snarare än tidningen. Tolkningen att det inte är tidningen i sig som styr diskursen kan styrkas 

genom att se på hur språket används till att artiklarnas innehåll vinklas åt ett visst håll. I många 

artiklar kunde ordval, rubriker, citat och utformning påvisa författarens hållning i frågan. Ett 

exempel på hur språket kunde vinkla artikeln var i underrubrikerna “Ingen tvekan” och 

“Signalvärde” (Svenska dagbladet, 2017, 29 augusti). Genom dessa underrubriker indikeras 

dels att tiggeriförbudet var något självklart och oproblematiskt och dels att tiggeriförbudet var 

ett viktigt och värdefullt politiskt ställningstagande.  

 

Tisdagens beslut i kommunstyrelsen tog Vellinge kommun i södra Skåne ett 

steg närmare ett förbud mot tiggeri. (Dagens nyheter, 2017, 31 augusti)  

 

Skribenten använder sig av frasen ett steg närmare i citatet. Detta kan användas både för att 

uttrycka att man närmar sig något positivt men också något negativt. Det kan antingen vara ett 

steg närmare räddningen eller ett steg närmare undergången. Skribenten väljer dock i resten av 

artikeln att använda ord och visa citat som på olika sätt framhäver att tiggeriförbudet är möjligt 

och oproblematiskt. Rubriken till artikeln lyder exempelvis “Tiggeriförbud i Vellinge blir 

troligen verklighet”. Vidare används citat från en sakkunnig som säger att mycket tyder på att 

förbudet ska bli verklighet och menar att det låga antalet platser som förbudet berör gör det 
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möjligt att genomföra det. Även en promemoria från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

används. Promemorian tyder också den på att det är möjligt att införa förbud mot tiggeri på 

vissa platser. Sett till helheten i artikeln i fråga är således en rimlig tolkning att tiggeriförbudet 

framställs som något positivt i och med användningen av frasen ett steg närmare. 

Tiggeriförbudet ses som något som ska utvecklas och komma närmare ett eftersträvansvärt mål.  

 

Översiktligt kan det konstateras att sex av artiklarna har en positiv inställning till 

tiggeriförbudet, sex stycken har en negativ inställning och fyra är neutrala. Av de artiklar som 

uppvisar positiv inställning till tiggeriförbudet är fem blåa artiklar1 och en politiskt obunden. 

En klar majoritet av dessa artiklar hade en liberalpolitisk inriktning. Tidningar ska bortsett från 

ledarsidan vara objektiva, men sambandet skulle kunna bero på att liberal politik i större 

utsträckning framhåller individens eget ansvar och i mindre utsträckning lyfter 

samhällsstrukturer som en del i sociala problem (Payne, 2008, s. 327). Ett tiggeriförbud skulle 

med den synen kunna motiveras genom att exempelvis ge incitament för individen att söka 

jobb. Dock går det inte att fastställa några empiriska samband eftersom så få artiklar 

analyserades. 

 

Enligt den genomförda analysen förhåller sig alltså vissa artiklar neutralt och lyfter argument 

från båda sidor medan det i andra syns en inställning som antingen är för eller emot ett 

tiggeriförbud. Detta syns i språket som används, vilka personer som tillåts att synas i citat, vilka 

citat som väljs ut, vilka rubriker som sätts samt vilken information som presenteras. I fem av 

artiklarna skrivs det endast om åsikter och argument från den ena sidan i debatten. I fyra av de 

16 artiklarna intervjuas sakkunniga för att antingen styrka eller kommentera resonemanget som 

förs i artikeln. Nyhetsartiklarna presenterar oftast nyheter kring tiggeriförbudet på ett sakligt 

sätt. I tre artiklar intervjuas privatpersoner boende i Vellinge, och i en artikel tillfrågas en person 

som tigger om hennes åsikt om tiggeriförbudet. Debattartiklarna uttrycker ett motstånd mot 

tiggeriförbudet och är skrivna av personer som är aktiva i det politiska livet.  

 

Av de artiklar som är negativt inställda till tiggeriförbudet är två blåa, två röda och två har ingen 

definierad politisk hållning. Av dessa är två debattartiklar. Det faktum att tidningarna väljer att 

publicera dessa debattartiklar är av betydelse, men samtidigt syftar inte debattartiklar till att ge 

en nyanserad och objektiv bild av ett fenomen. Följaktligen kan inte dessa båda debattartiklar 

                                                
1 Se definition under kapitlet om urval i metodavsnittet. 
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räknas till de övriga på samma sätt. De artiklar som är neutrala kommer från en politiskt 

obunden, två blåa och en tidning vars politiska inriktning inte gick att definiera.  

 

Politiskt färgade tidningar bör som tidigare nämnts idealt bedriva objektiv och neutral 

journalistik där endast ledarsidan påvisar tidningens politiska hållning. Dock är så inte alltid 

fallet och därför var det av intresse att undersöka saken närmare. Det faktum att materialet till 

studien var hämtat från övervägande blåa tidningar medförde dock att det var svårt att göra en 

jämförelse om skillnader med avseende på politiskt hållning i artiklarna. Endast två artiklar 

kom från tidningar med röd politisk hållning. Även om båda dessa två artiklar visade sig vara 

emot ett tiggeriförbud är inte resultatet representativt och ingen slutsats kan således dras 

angående tidningars politiska hållning och tiggerifrågan. 

 

Lokaltidningarnas artiklar byggde i något större utsträckning på privata intervjuobjekt. 

Invånarnas åsikter och reaktioner på beslutet framhölls och lokala aktörer som polispatruller 

och en kyrkoherde intervjuades. I de rikstäckande tidningarna intervjuades däremot fler 

sakkunniga i artiklarna.  

 

Kvällstidningar använde sig av iögonfallande rubriker i högre utsträckning än de övriga 

tidningarna. Ett exempel på en sådan rubrik är “Förbudet mot tiggeri splittrar kommunen” 

(Expressen, 2017, 10 september). Genom rubriken ges bilden av en polariserad kommun där 

tiggerifrågan delar invånarna i två läger. Artikeln dramatiserar diskussionen kring 

tiggeriförbudet och får den att framstå som en reell och pågående konflikt. Syftet med en sådan 

rubrik är att väcka intresse hos läsarna och därmed sälja mer. En sådan iögonfallande 

utformning av rubrik riskerar dock att ha polariserande effekter på läsarna. Att beskriva en 

splittrad kommun kan medföra att läsaren får ett behov av att göra ett aktivt ställningstagande 

och riskerar få en mindre balanserad uppfattning i frågan. (Wojcieszak et. al. 2018) 

 

I artiklarna var transitivitet och modalitet främst synliga i citat och kommentarer av tillfrågade 

personer. Ord som tycker, tror, känner, uppfattar, väl och kan var återkommande indikatorer 

på låg modalitet. I regel var modaliteten i texten hög på båda sidor i diskussionen kring 

tiggeriförbudet vilket innebar att de presenterade argument och åsikter som sanningar. Dessa 

argument innehöll ofta bestämda formuleringar som gav en bild om att något var, är, har varit 

eller har framkommit. Indikatorer på transitivitet var främst orden man, en del, vissa och andra. 
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Genom att använda sig av sådana ord eller inte alls omnämna aktörerna i meningen 

osynliggjordes personer i diskursen.  

 

Sammanfattningsvis kan diskurserna se olika ut inom samma tidning. Det kan tolkas som att 

det är artikelförfattaren, redaktören och andra eventuella involverade i artikelns tillkomst som 

styr diskursen. Utifrån analysen kan det konstateras att sex av artiklarna har en positiv 

inställning till tiggeriförbudet, sex stycken har en negativ inställning och fyra är neutrala. 

Kvällstidningar använde sig i högre utsträckning än övriga tidningar av iögonfallande rubriker. 

Dessa riskerar enligt tidigare forskning att ha polariserande effekter på dess läsare.  
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6.0 Diskussion   

De diskurser som identifierats och analyserats är medborgardiskurs, juridisk diskurs, 

avvikelsediskurs och kriminalitetsdiskurs. Resultatet visar att tiggaren som social kategori 

tillskrivs olika egenskaper beroende på diskursen och vem som styr den. Sammantaget är det 

ofta egenskaper som utsatt, främmande, opålitlig och asocial. Tiggaren beskrivs även 

genomgående som utländsk och ibland specifikt som rumän eller rom. Ett återkommande 

signalement är att tiggaren har en pappersmugg av något slag. Med koppling till 

medborgarskapsdiskursen och att tiggaren ses som utländsk är det även vanligt att påpeka att 

ansvaret för dessa individer inte är Sveriges, utan respektive hemlands. Inställningen till 

medborgarskap syns även i den juridiska diskursen där medborgarnas rättigheter används som 

argument för ett tiggeriförbud. Även det kommunala självstyret åberopas som argument i denna 

diskurs. De som är emot ett tiggeriförbud har däremot sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter 

med fokus på de som tigger och menar att straffrätten ska fokuseras på de som ligger bakom 

människohandel. Fenomenet tiggeri beskrivs vara förknippat med kriminell aktivitet av båda 

sidor i debatten. Diskursen kring kriminalitet präglas av hög modalitet och aktörerna 

osynliggörs i stor utsträckning av båda sidor i debatten. Tiggande personer beskrivs ofta i 

diskursen vara utsatta av kriminalitet, vanligast i form av människohandel, men även som att 

de själva är kriminella eller på annat sätt hotfulla och främmande. Tiggeri beskrivs vidare i 

artiklarna som ett fenomen som utöver den kriminella kopplingen medför problem. Till 

exempel beskrivs tiggande personer vara i vägen, påstridiga och ohygieniska. Problemen rör 

således inte bara personer som tigger utan även de lokala invånarna i Vellinge. Det är också 

tydligt att oavsett om tiggeri ska förbjudas eller inte uttrycker båda sidor missnöje över att 

personer tigger i närområdet.   

 

Avslutningsvis osynliggörs personer som tigger i alla diskurser. Det sker främst genom att 

aktörer inte benämns och därmed anonymiseras. Personer som tigger får heller inte komma till 

tals mer än vid ett tillfälle.  Vid det tillfället sker det med en viss agenda, nämligen att motivera 

ett tiggeriförbud. Osynliggörandet av personer som tigger bidrar till att skapa eller bibehålla 

stereotyper och objektifiera individer. 
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6.1 Relationen mellan resultat/analys och tidigare forskning 

Slutsatsen som drogs i medborgarskapsdiskursen var att personer som tigger antas vara icke-

svenskar och att på grund av detta anses inte Sverige som land och samhälle ha ett ansvar att ta 

hand om dem. Detta överensstämmer med Barkers (2017) tankar om socialt medlemskap och 

dess kopplingar till tanken om det svenska folkhemmet. Vidare finns två olika grenar inom den 

juridiska diskursen där medborgarnas rättigheter ställs mot de mänskliga rättigheterna. De mest 

tongivande inom diskursen är de som är för införandet av tiggeriförbudet, det vill säga de som 

yrkar på medborgarnas rättigheter. Att tiggeriförbudet antogs påvisar således att argumenten 

om medborgarnas rättigheter väger tyngre än tiggarens rättigheter. Detta fenomen var något 

som också poängterades i samband med genomförandet av tiggeriförbudet i Ontario, Kanada 

(Jeppesen, 2009). Vidare kopplas tiggeri till kriminalitet av olika slag i tidningsartiklarna. Detta 

görs främst i egenskap som offer av människohandel, vilket är något som den tidigare 

forskningen inte berör. Däremot finns fall i tidningsartiklarna där personer som tigger kopplas 

till kriminell aktivitet generellt. Uppfattningen om att tiggeri leder till och ibland rent av är 

synonymt med kriminalitet uttrycks av Gordon (2004), Smith (2005) och Baker (2009). I 

avvikelsediskursen framkommer ytterligare negativa föreställningar kring tiggeri och de som 

tigger. Egenskaper som farlig, lat, opålitlig, påstridig och ohygienisk tillskrivs ofta dessa 

individer både uttryckligt och genom antydan. Sådana termer har använts historiskt för att 

beskriva personer som tigger, bland annat i England för flera hundra år sedan (Gordon, 2004; 

Baker, 2009). Ytterligare en beskrivning av personer som tigger i avvikelsediskursen är att de 

är i vägen. Förslaget om tiggeriförbud gäller att förbjuda personer att tigga i anslutning till vissa 

platser som till exempel torg, parker och entréer till affärer. Med andra ord ska tiggeri förbjudas 

på platser där det rör sig mycket folk för att personer som tigger inte ska vara i vägen. Detta 

ligger i linje med tidigare forskning som visar på att tiggeriet ses som en symbol för fattigdom 

och instabilitet samt att personer som tigger därför ska förflyttas i syfte att bevara en bild av 

framgång och modernitet samt för att höja markvärdet (Gordon, 2004; Smith, 2005; Flock, 

2014).  

 

Avslutningsvis ligger resultatet i denna studie i linje med den tidigare forskningen i många 

avseenden. Däremot har det i denna studie visats på medborgarskapets och etnicitetens 

påtagliga betydelse i diskurserna i högre utsträckning än i tidigare forskning. Studiens resultat 

visar även att tiggaren som social kategori osynliggörs i stor omfattning i diskurserna. Det är 

något som varken berörs eller problematiseras i den tidigare forskning som presenterats i 

studien.  
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6.2 Relationen mellan resultat/analys och teori  

Det socialkonstruktivistiska perspektivet har tillåtit studiens författare att studera hur diskurser 

som del i ett socialt sammanhang kan påverka och konstruera uppfattningar om tiggeri som 

fenomen och den sociala kategorin tiggare. Detta har exempelvis genomförts genom att 

identifiera och med hjälp av socialkonstruktivismen förstå konsekvenserna av vissa bilder och 

ordval i ett större sammanhang. I konjunktion med socialkonstruktivistiska perspektivet har 

diskursteorin bidragit med verktyg för att närmare analysera språkbruket i de undersökta 

texterna. Hög eller låg modalitet och även att ord och bilder återkommer i en intertextuell 

mening bidrar till att bygga upp eller konstituera uppfattningar om tiggeri och personer som 

tigger. Vidare har nodalpunkter använts för att identifiera diskurser. Artikulationer, element 

och moment har använts i analysen för att beskriva företeelser.  

 

Medan socialkonstruktivismen och diskursteorin bidragit till en analys av hur uppfattningar 

skapas och upprätthålls har dessa teorier däremot inte lett till en djupare analys av vilken 

inverkan dessa konstruktioner har eller de olika maktförhållanden som de kan bidra till. För att 

analysera detta i en annan studie skulle stämplingsteorin respektive ett intersektionellt 

perspektiv kunna användas. 

  

6.3 Relationen mellan resultat och metod 

Genom användandet av Faircloughs tredimensionella modell har ett resultat som beskriver hur 

fenomenet tiggeri och personer som tigger kategoriseras och tilldelas egenskaper på ett 

strukturellt plan arbetats fram. Språkbruket och bilder i texter har analyserats med hjälp av 

denna metod på ett sätt som inte skulle ske med andra metoder, som exempelvis enkäter eller 

analys av intervjuer. Intervjuanalyser kan också eventuellt innebära en analys av använda ord 

och underliggande meningar men syftar i högre utsträckning till att analysera innehållet i 

intervjupersonens berättelse som helhet snarare än att analysera språkets betydelse. Om 

intervjuanalys använts som metod istället för kritisk diskursanalys skulle det innebära att de 

individer som intervjuats skulle färga resultatet genom sina subjektiva uppfattningar och 

berättelser. Däremot skulle detta ge en djupare förståelse av just dessa individers inställning till 

tiggeriförbudet i helhet, tiggeri som fenomen och personer som tigger. Genom att i studien 

använda kritisk diskursanalys har vi kunnat se mönster av diskurser kring ett fenomen på ett 

medialt plan som förmodligen inte hade varit möjligt med en intervjumetod. En begränsning 

av att använda Faircloughs tredimensionella modell var att inte kunna undersöka 

maktförhållanden och konsekvenser av dessa på ett tillfredsställande sätt.  
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I den deduktiva ansatsen har vi kunnat få en bred förförståelse av fenomenet tiggeri. På så vis 

har vi bland annat lättare kunnat förstå och kontextualisera vårt material. Nackdelen med en 

sådan ansats är att vi kunnat bli färgade av förförståelsen och därmed missa intressanta delar i 

vårt material. 

 

Vi har i denna studie förhållit oss till våra egna subjektiva uppfattningar genom att bland annat 

försöka behålla en allmän självkritik. Detta genom att vi genomgående frågat oss själva om det 

vi skriver är egna åsikter eller inte och om personen eller personerna vi pratar om skulle 

beskriva sig själva som vi gör. Vidare har vi läst och kommenterat tidningsartiklarna upprepade 

gånger, både enskilt och tillsammans. Vi kommenterade också varandras kommentarer i 

artiklarna för att våra uppfattningar ska stötas mot varandra och därmed utmana subjektiva 

åsikter. Vi har också förhållit oss till vår egen språkanvändning genom att bland annat använda 

termen personer som tigger istället för tiggare, som vi argumenterar är förknippat med 

stereotyper. Vi har också valt att inte nämna tongivande personer i artiklarna vid namn. 

Eftersom en sådan här analys i stor utsträckning bygger på forskarens tolkningar är det dock 

ofrånkomligt att resultatet inte skulle påverkas. Därför kan det tänkas att studien skulle kunna 

få ett annat utfall om analysen gjorts av andra personer med andra förförståelser och 

världsuppfattningar.   

 

6.4 Implikationer för forskning och praktik 

Studiens resultat visar att tiggaren som social kategori osynliggörs och stereotypiseras i 

diskurserna. Det leder till en ytterligare stigmatisering av personer som tigger, men även vissa 

etniska grupper i samhället som tillskrivs kategorin tiggare. Inom socialt arbete kan dessa 

slutsatser ha flera betydelser. För det första kan processen av att individer identifieras och 

förknippas med sin sysselsättning eller etniska tillhörighet leda till att människor i behov av 

stöd och hjälp enbart blir sedda av socialarbetaren utifrån en dimension. I praktiken kan det 

innebära att en person som söker hjälp blir bemött utifrån föreställningar om en kategori snarare 

än att bli bemött utifrån individuella behov. Därför är det av stor vikt att socialarbetare är 

medvetna över de mekanismer som ligger till grund för en kategorisering av individer.  För det 

andra kan stereotyper kring tiggare som social kategori bidra till ett upprätthållande och 

skapande av stigma kring personer som tigger, men också av personer som lever i fattigdom. 

Det innebär att personer i ekonomisk utsatthet riskerar att socialt exkluderas från det övriga 

samhället. För det tredje riskerar de strukturella bakomliggande orsakerna för fenomenet tiggeri 

att försummas med följden att långsiktig samhällsplanering till förmån för individer som lever 
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i ekonomisk utsatthet inte prioriteras. Genom att lyfta och diskutera resultatet från denna och 

liknande studier är förhoppningen att det sociala arbetet ska kunna bedrivas medvetet, etiskt, 

och hållbart där inga individer förminskas, ignoreras eller fråntas sina rättigheter. Eftersom 

denna studie endast undersökt 16 artiklar angående ett specifikt fall genererar dock inte studien 

i sig ett generaliserbart resultat. Däremot bidrar studien med en diskursanalys av ett fall som 

till stor del överensstämmer med tidigare forskning inom ämnet tiggeri och fattigdom.  

  



49 

7.0 Referenslista 

Litteratur  

Baker, D. J. (2009). Critical evaluation of the historical and contemporary justifications for 

criminalising begging. Journal of Criminal Law 73(3), 212-240.  Hämtad 2018-02-06 från 

http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-

2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-

8&rfr_id=info%3Asid%2Fsummon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%

3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=A+Critical+Evaluation+of+the+Hist

orical+and+Contemporary+Justifications+for+Criminalising+Begging&rft.jtitle=The+Journal

+of+Criminal+Law&rft.au=Baker%2C+Dennis+J&rft.date=2009-06-01&rft.issn=0022-

0183&rft.eissn=1740-

5580&rft.volume=73&rft.issue=3&rft.spage=212&rft.epage=240&rft_id=info:doi/10.1350%

2Fjcla.2009.73.3.570&rft.externalDBID=n%2Fa&rft.externalDocID=10_1350_jcla_2009_73

_3_570&paramdict=sv-SE 

 

Barker, V. (2017). Nordic vagabonds: The Roma and the logic of benevolent 

violence in the Swedish welfare state. European Journal of Criminology, 14(1), 120–139. 

Hämtad 2018-02-06 från 

http://journals.sagepub.com.ezproxy.its.uu.se/doi/pdf/10.1177/1477370816640141 

 

Carlsson, C. Enhörning, C. Rosén, M. Svens, K. Zetterberg, V. (2017, 8 september). Ett 

tiggeriförbud behövs - för de utsatta individernas skull. DT. Hämtad från 

http://www.dt.se/opinion/debatt/debatt-moderaterna-ett-tiggeriforbud-behovs-for-de-utsatta-

individernas-skull 

 

Fairclough, N. (2010). Critical discourse analysis. Edinburgh: Pearson education limited 

 

Fairclough, N. (1992). Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press 

 

Fairclough, N. (1995). Media discourse. London: Bloomsbury Academic 

 

Flock, R. (2014). Panhandling and the contestation of public space in guangzhou. China 

Perspectives, (2), 37-44. Hämtad 2018-04-03 från 

http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fsummon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=A+Critical+Evaluation+of+the+Historical+and+Contemporary+Justifications+for+Criminalising+Begging&rft.jtitle=The+Journal+of+Criminal+Law&rft.au=Baker%2C+Dennis+J&rft.date=2009-06-01&rft.issn=0022-0183&rft.eissn=1740-5580&rft.volume=73&rft.issue=3&rft.spage=212&rft.epage=240&rft_id=info:doi/10.1350%2Fjcla.2009.73.3.570&rft.externalDBID=n%2Fa&rft.externalDocID=10_1350_jcla_2009_73_3_570&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fsummon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=A+Critical+Evaluation+of+the+Historical+and+Contemporary+Justifications+for+Criminalising+Begging&rft.jtitle=The+Journal+of+Criminal+Law&rft.au=Baker%2C+Dennis+J&rft.date=2009-06-01&rft.issn=0022-0183&rft.eissn=1740-5580&rft.volume=73&rft.issue=3&rft.spage=212&rft.epage=240&rft_id=info:doi/10.1350%2Fjcla.2009.73.3.570&rft.externalDBID=n%2Fa&rft.externalDocID=10_1350_jcla_2009_73_3_570&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fsummon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=A+Critical+Evaluation+of+the+Historical+and+Contemporary+Justifications+for+Criminalising+Begging&rft.jtitle=The+Journal+of+Criminal+Law&rft.au=Baker%2C+Dennis+J&rft.date=2009-06-01&rft.issn=0022-0183&rft.eissn=1740-5580&rft.volume=73&rft.issue=3&rft.spage=212&rft.epage=240&rft_id=info:doi/10.1350%2Fjcla.2009.73.3.570&rft.externalDBID=n%2Fa&rft.externalDocID=10_1350_jcla_2009_73_3_570&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fsummon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=A+Critical+Evaluation+of+the+Historical+and+Contemporary+Justifications+for+Criminalising+Begging&rft.jtitle=The+Journal+of+Criminal+Law&rft.au=Baker%2C+Dennis+J&rft.date=2009-06-01&rft.issn=0022-0183&rft.eissn=1740-5580&rft.volume=73&rft.issue=3&rft.spage=212&rft.epage=240&rft_id=info:doi/10.1350%2Fjcla.2009.73.3.570&rft.externalDBID=n%2Fa&rft.externalDocID=10_1350_jcla_2009_73_3_570&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fsummon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=A+Critical+Evaluation+of+the+Historical+and+Contemporary+Justifications+for+Criminalising+Begging&rft.jtitle=The+Journal+of+Criminal+Law&rft.au=Baker%2C+Dennis+J&rft.date=2009-06-01&rft.issn=0022-0183&rft.eissn=1740-5580&rft.volume=73&rft.issue=3&rft.spage=212&rft.epage=240&rft_id=info:doi/10.1350%2Fjcla.2009.73.3.570&rft.externalDBID=n%2Fa&rft.externalDocID=10_1350_jcla_2009_73_3_570&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fsummon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=A+Critical+Evaluation+of+the+Historical+and+Contemporary+Justifications+for+Criminalising+Begging&rft.jtitle=The+Journal+of+Criminal+Law&rft.au=Baker%2C+Dennis+J&rft.date=2009-06-01&rft.issn=0022-0183&rft.eissn=1740-5580&rft.volume=73&rft.issue=3&rft.spage=212&rft.epage=240&rft_id=info:doi/10.1350%2Fjcla.2009.73.3.570&rft.externalDBID=n%2Fa&rft.externalDocID=10_1350_jcla_2009_73_3_570&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fsummon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=A+Critical+Evaluation+of+the+Historical+and+Contemporary+Justifications+for+Criminalising+Begging&rft.jtitle=The+Journal+of+Criminal+Law&rft.au=Baker%2C+Dennis+J&rft.date=2009-06-01&rft.issn=0022-0183&rft.eissn=1740-5580&rft.volume=73&rft.issue=3&rft.spage=212&rft.epage=240&rft_id=info:doi/10.1350%2Fjcla.2009.73.3.570&rft.externalDBID=n%2Fa&rft.externalDocID=10_1350_jcla_2009_73_3_570&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fsummon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=A+Critical+Evaluation+of+the+Historical+and+Contemporary+Justifications+for+Criminalising+Begging&rft.jtitle=The+Journal+of+Criminal+Law&rft.au=Baker%2C+Dennis+J&rft.date=2009-06-01&rft.issn=0022-0183&rft.eissn=1740-5580&rft.volume=73&rft.issue=3&rft.spage=212&rft.epage=240&rft_id=info:doi/10.1350%2Fjcla.2009.73.3.570&rft.externalDBID=n%2Fa&rft.externalDocID=10_1350_jcla_2009_73_3_570&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fsummon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=A+Critical+Evaluation+of+the+Historical+and+Contemporary+Justifications+for+Criminalising+Begging&rft.jtitle=The+Journal+of+Criminal+Law&rft.au=Baker%2C+Dennis+J&rft.date=2009-06-01&rft.issn=0022-0183&rft.eissn=1740-5580&rft.volume=73&rft.issue=3&rft.spage=212&rft.epage=240&rft_id=info:doi/10.1350%2Fjcla.2009.73.3.570&rft.externalDBID=n%2Fa&rft.externalDocID=10_1350_jcla_2009_73_3_570&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fsummon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=A+Critical+Evaluation+of+the+Historical+and+Contemporary+Justifications+for+Criminalising+Begging&rft.jtitle=The+Journal+of+Criminal+Law&rft.au=Baker%2C+Dennis+J&rft.date=2009-06-01&rft.issn=0022-0183&rft.eissn=1740-5580&rft.volume=73&rft.issue=3&rft.spage=212&rft.epage=240&rft_id=info:doi/10.1350%2Fjcla.2009.73.3.570&rft.externalDBID=n%2Fa&rft.externalDocID=10_1350_jcla_2009_73_3_570&paramdict=sv-SE
http://www.dt.se/opinion/debatt/debatt-moderaterna-ett-tiggeriforbud-behovs-for-de-utsatta-individernas-skull
http://www.dt.se/opinion/debatt/debatt-moderaterna-ett-tiggeriforbud-behovs-for-de-utsatta-individernas-skull


50 

http://ezproxy.its.uu.se/login?url=https://search-proquest-

com.ezproxy.its.uu.se/docview/1530072571?accountid=14715 

 

Goffman, E. (2011). Stigma: den avvikandes roll och identitet. 3. uppl. Stockholm: 

Norstedt 

 

Gordon, T. (2004). The return of vagrancy law and the politics of poverty in canada. 

Canadian Review of Social Policy, (54), 34-57. Hämtad 2018-04-03 från 

http://ezproxy.its.uu.se/login?url=https://search-proquest-

com.ezproxy.its.uu.se/docview/222294788?accountid=14715 

 

Government Offices of Sweden (2015) Combating vulnerability and begging – no one should 

have to beg. Hämtat 2018-06-02 från http://www.government.se/press-releases/2015/08/ 

combating-vulnerability-and-begging–no-one-should-have-to-beg/  

 

Jacobsen, D. I. (2002). Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur 

 

Jeppesen, S. (2009). From the "war on poverty" to the "war on the poor": Knowledge, power, 

and subject positions in anti-poverty discourses. Canadian Journal of Communication, 34(3), 

487-508. Hämtad 2018-02-05 från http://ezproxy.its.uu.se/login?url=https://search-proquest-

com.ezproxy.its.uu.se/docview/807509032?accountid=14715 

 

Jergeby, U. (2008). Evidensbaserad praktik i socialt arbete. Stockholm: Gothia. 

 

Klingeren, M. Boomgaarden, H. Vreese, C. (2017). Will Conflict Tear Us Apart? The Effects 

of Conflict and Valenced Media Messages on Polarizing Attitudes toward EU Immigration 

and Border Control.  Public Opinion Quarterly, Volume 81, Issue 2, 543–563. Hämtad 2018-

04-08 från 

http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.its.uu.se/ehost/command/detail?vid=2&sid=dd2ab186-

78d5-4927-ba68-9934c07b3e80%40sessionmgr4006 

 

Lee, B. A., & Farrell, C. R. (2003). Buddy, can you spare a dime? homelessness, 

panhandling, and the public. Urban Affairs Review, 38(3), 299-324. Hämtad 2018-02-05 från 

http://ezproxy.its.uu.se/login?url=https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/docview/1530072571?accountid=14715
http://ezproxy.its.uu.se/login?url=https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/docview/1530072571?accountid=14715
http://ezproxy.its.uu.se/login?url=https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/docview/222294788?accountid=14715
http://ezproxy.its.uu.se/login?url=https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/docview/222294788?accountid=14715
http://ezproxy.its.uu.se/login?url=https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/docview/807509032?accountid=14715
http://ezproxy.its.uu.se/login?url=https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/docview/807509032?accountid=14715
http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.its.uu.se/ehost/command/detail?vid=2&sid=dd2ab186-78d5-4927-ba68-9934c07b3e80%40sessionmgr4006
http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.its.uu.se/ehost/command/detail?vid=2&sid=dd2ab186-78d5-4927-ba68-9934c07b3e80%40sessionmgr4006


51 

http://ezproxy.its.uu.se/login?url=https://search-proquest-

com.ezproxy.its.uu.se/docview/57622019?accountid=14715 

 

Länsstyrelsen. (2017). Länsstyrelsen upphäver Vellinge kommuns beslut om tiggeriförbud. 

Hämtad 2018-04-01 från 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/nyheter/2017/Sidor/L%C3%A4nsstyrelsen-

upph%C3%A4ver-Vellinge-kommuns-beslut-om-tiggerif%C3%B6rbud.aspx 

 

Malmqvist, K. (2015). Satire, racist humour and the power of (un)laughter: 

On the restrained nature of Swedish online racist discourse targeting EU-migrants begging 

for money. Discourse & Society, 26(6) 733–753. Hämtad 2018-02-05 från 

http://journals.sagepub.com.ezproxy.its.uu.se/doi/pdf/10.1177/0957926515611792 

 

Matei, E., Dumitrache, L., Manea, G., Cocos, O., & Mihalache, C. (2013). Begging 

phenomenon in bucharest city: Dimensions and patterns of expression. Revista De Cercetare 

Si Interventie Sociala, 43, 61-79. Hämtad 2018-02-05 från 

http://ezproxy.its.uu.se/login?url=https://search-proquest-

com.ezproxy.its.uu.se/docview/1665206035?accountid=14715 

 

Mattson, T. (2010). Intersektionalitet i socialt arbete. Borås: Författaren och Gleerups 

utbildning AB 

 

McCombs, M. (2014). Setting the Agenda: Mass Media and Public Opinion. Polity press.  

 

Mellin, Lena. (2017, 13 oktober). Förbud mot tiggeri löser inga problem. Aftonbladet. 

Hämtad från 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/n5Qda/forbud-mot-tiggeri-loser-inga-

problem 

 

Mesic, N. (2016). Paradoxes of european free movement in times of austerity. The 

International Journal of Sociology and Social Policy, 36(5), 289-303. Hämtad 2018-02-06 

från http://ezproxy.its.uu.se/login?url=https://search-proquest-

com.ezproxy.its.uu.se/docview/1795938578?accountid=14715 

 

http://ezproxy.its.uu.se/login?url=https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/docview/57622019?accountid=14715
http://ezproxy.its.uu.se/login?url=https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/docview/57622019?accountid=14715
http://journals.sagepub.com.ezproxy.its.uu.se/doi/pdf/10.1177/0957926515611792
http://ezproxy.its.uu.se/login?url=https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/docview/1665206035?accountid=14715
http://ezproxy.its.uu.se/login?url=https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/docview/1665206035?accountid=14715
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/n5Qda/forbud-mot-tiggeri-loser-inga-problem
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/n5Qda/forbud-mot-tiggeri-loser-inga-problem
http://ezproxy.its.uu.se/login?url=https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/docview/1795938578?accountid=14715
http://ezproxy.its.uu.se/login?url=https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/docview/1795938578?accountid=14715


52 

NE. (2018). Folkhemmet. Hämtad 2010-06-01 från https://www-ne-

se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/folkhemmet 

 

NE. (2018). Modaliet. Hämtad 2018-03-05 från 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/modalitet 

 

NE. (2018). Tiggeri. Hämtad 2018-05-11 från https://www-ne-

se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/tiggeri 

 

Nylander, L. (2015, 14 april). Tiggeri genom tiderna – ett socialt dilemma. Forskning. 

Hämtad från https://www.forskning.se/2015/04/14/tiggeri-genom-tiderna-ett-socialt-dilemma/  

 

Payne, M. (2008). Modern teoribildning i socialt arbete. Falun: Scandbook AB 

 

Petersson, F. Davidsson, T. (2016). Social exkludering: Perspektiv, process, 

problemkonstruktion. Lund: Studentlitteratur AB 

 

Pettersson, U. (2011). Från fattigvård till socialtjänst. Lund: Studentlitteratur AB. 

Smith, P. K. (2005). The economics of anti-begging regulations. American Journal of 

Economics and Sociology, 64(2), 549-577. Hämtad från 

http://ezproxy.its.uu.se/login?url=https://search-proquest-

com.ezproxy.its.uu.se/docview/38126796?accountid=14715 

 

Swärd, H. Engelmark, L. (2012). Fattigdom utan gränser. Estland: Carlsson Bokförlag 

 

Tsai, J. Yun, C. Lee, S.  Byrne, T. H. Pietrzak, R. Southwick, S. (2017). Changes in Public 

Attitudes and Perceptions about Homelessness Between 1990 and 2016. Society for 

Community Research and Action, 60, 599–606. Hämtad 2018-04-10 från https://onlinelibrary-

wiley-com.ezproxy.its.uu.se/doi/epdf/10.1002/ajcp.12198 

 

Winther Jørgensen, M. & Phillips, L.  (2000).  Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/modalitet
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/tiggeri
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/tiggeri
https://www.forskning.se/2015/04/14/tiggeri-genom-tiderna-ett-socialt-dilemma/
http://ezproxy.its.uu.se/login?url=https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/docview/38126796?accountid=14715
http://ezproxy.its.uu.se/login?url=https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/docview/38126796?accountid=14715
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.its.uu.se/doi/epdf/10.1002/ajcp.12198
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.its.uu.se/doi/epdf/10.1002/ajcp.12198


53 

Wojcieszak, M. Azrout, R. Vreese, C.  (2018). Waving the Red Cloth: Media Coverage of a 

Contentious Issue Triggers Polarization. Public Opinion Quarterly, Volume 82, Issue 1, 87–

109. Hämtad 2018-04-08 från https://academic-oup-

com.ezproxy.its.uu.se/poq/article/82/1/87/4716730 

 

Elektroniska källor 

CODEX. (2018). Forskarens etik. Hämtad 2018-05-10 från 

http://www.codex.vr.se/forskarensetik.shtml 

 

Europeiska kommissionen. (2018). Fri rörlighet för EU-medborgare. Hämtad 2018-02-01 från 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=sv 

 

Google support. (2018). Så fungerar Google Sök. Hämtad 2018-04-09 från 

https://support.google.com/webmasters/answer/70897?hl=sv  

 

MSB. (2018). Media och påverkan. Hämtad 2018-02-01 från  

http://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/media-och-paverkan/ 

 

TS Mediefakta. (2018). Alla dagstidningar.  Hämtad 2018-02-27 från https://ts.se/mediefakta-

upplagor/dagspress 

 

  

https://academic-oup-com.ezproxy.its.uu.se/poq/article/82/1/87/4716730
https://academic-oup-com.ezproxy.its.uu.se/poq/article/82/1/87/4716730
http://www.codex.vr.se/forskarensetik.shtml
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=sv
https://support.google.com/webmasters/answer/70897?hl=sv
http://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/media-och-paverkan/
https://ts.se/mediefakta-upplagor/dagspress/
https://ts.se/mediefakta-upplagor/dagspress/


54 

8.0 Analyserade tidningsartiklar 

Andersson, M. (2017, 10 september). Förbudet mot tiggeri splittrar kommunen. Expressen. 

Hämtad 2018-03-17 från https://www.expressen.se/kvallsposten/forbudet-mot-tiggeri-

splittrar-kommunen/ 

 

Davidsson, K. (2017, 15 september). Lugn aktion mot tiggeriförbud. Skånska dagbladet 

[SkD]. Hämtad 2018-03-17 från http://www.skd.se/2017/09/15/lugn-aktion-mot-

tiggeriforbud/ 

 

Erichs, R. (2017, 16 september). Tiggeriförbud en inhuman symbolpolitik. Lokaltidningen 

Vellinge. Hämtad 2018-03-17 från http://vellinge.lokaltidningen.se/2017-09-

16/Ins%C3%A4nt-Tiggerif%C3%B6rbud-en-inhuman-symbolpolitik-348721.htm 

 

Ewald, H. (2017, 21 augusti). Vellinges krav: att bli först i Sverige med tiggeriförbud. Metro. 

Hämtad 2018-03-17 från https://www.metro.se/artikel/vellinges-krav-att-bli-f%C3%B6rst-i-sverige-

med-tiggerif%C3%B6rbud 

 

Forsberg, O. (2017, 20 september). Vellinge kommun säger ja till tiggeriförbud. Aftonbladet. 

Hämtad 2018-03-17 från https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/xa69j/vellinge-kommun-sager-

ja-till-tiggeriforbud 

 

Hjalmarsson, S. (2017, 21 september). Tiggeribeslut överklagas till förvaltningsrätten. 

Lokaltidningen Vellinge. Hämtad 2018-03-17 från http://vellinge.lokaltidningen.se/2017-09-

21/-Tiggeribeslut-%C3%B6verklagas-till-f%C3%B6rvaltningsr%C3%A4tten-350241.html 

 

Hjalmarsson, S. (2017, 30 augusti).  Vellinge kan bli först i Sverige med tiggeriförbud. 

Lokaltidningen Vellinge.  Hämtad 2018-03-17 från http://vellinge.lokaltidningen.se/2017-08-

30/-Vellinge-kan-bli-f%C3%B6rst-i-Sverige-med-tiggerif%C3%B6rbud-348504.html 

 

Johansson, H. (2017, 20 september). Vellinge inför tiggeriförbud. Dagens Nyheter [DN]. 

Hämtad 2018-03-17 från https://www.dn.se/nyheter/sverige/vellinge-infor-tiggeriforbud/   

 

https://www.expressen.se/kvallsposten/forbudet-mot-tiggeri-splittrar-kommunen/
https://www.expressen.se/kvallsposten/forbudet-mot-tiggeri-splittrar-kommunen/
http://www.skd.se/2017/09/15/lugn-aktion-mot-tiggeriforbud/
http://www.skd.se/2017/09/15/lugn-aktion-mot-tiggeriforbud/
http://vellinge.lokaltidningen.se/2017-09-16/Ins%C3%A4nt-Tiggerif%C3%B6rbud-en-inhuman-symbolpolitik-348721.html
http://vellinge.lokaltidningen.se/2017-09-16/Ins%C3%A4nt-Tiggerif%C3%B6rbud-en-inhuman-symbolpolitik-348721.html
https://www.metro.se/artikel/vellinges-krav-att-bli-f%C3%B6rst-i-sverige-med-tiggerif%C3%B6rbud
https://www.metro.se/artikel/vellinges-krav-att-bli-f%C3%B6rst-i-sverige-med-tiggerif%C3%B6rbud
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/xa69j/vellinge-kommun-sager-ja-till-tiggeriforbud
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/xa69j/vellinge-kommun-sager-ja-till-tiggeriforbud
http://vellinge.lokaltidningen.se/2017-09-21/-Tiggeribeslut-%C3%B6verklagas-till-f%C3%B6rvaltningsr%C3%A4tten-350241.html
http://vellinge.lokaltidningen.se/2017-09-21/-Tiggeribeslut-%C3%B6verklagas-till-f%C3%B6rvaltningsr%C3%A4tten-350241.html
http://vellinge.lokaltidningen.se/2017-08-30/-Vellinge-kan-bli-f%C3%B6rst-i-Sverige-med-tiggerif%C3%B6rbud-348504.html
http://vellinge.lokaltidningen.se/2017-08-30/-Vellinge-kan-bli-f%C3%B6rst-i-Sverige-med-tiggerif%C3%B6rbud-348504.html


55 

Karlsson, Y. (2017, 20 september) Gäller tiggeriförbudet även er, moderater? Aftonbladet. 

Hämtad 2018-03-17 från https://www.aftonbladet.se/debatt/a/GpEVl/galler-tiggeriforbudet-

aven-er-moderater 

 

Klintö, C. (2017, 29 augusti). Vellinge beslutar om tiggeriförbud. Svenska Dagbladet [SvD]. 

Hämtad 2018-03-17 från https://www.svd.se/vellinge-beslutar-om-tiggeriforbud  

 

Mårtensson, R. (2017, 20 september). Vellinge säger ja till tiggeriförbud. Metro. Hämtad 

2018-03-17 från https://www.metro.se/artikel/vellinge-s%C3%A4ger-ja-till-

tiggerif%C3%B6rbud-xt 

 

Mårtensson, R. (2017, 20 september). Vellinge säger jag till tiggeriförbud. Svenska Dagbladet 

[SvD] Hämtad 201-03-17 från https://www.svd.se/vellinge-beslutar-om-tiggeriforbud  

 

Sandberg, E. (2017, 20 september).Vellinge tog beslut om tiggeriförbud. Skånska dagbladet 

[SkD]. Hämtad 2018-03-17 från http://www.skd.se/2017/09/20/vellinge-tog-beslut-om-

tiggeriforbud/  

 

Schau, O. (2017, 29 augusti). Vellinge antog förslag om tiggeriförbud. Skånska dagbladet 

[SkD]. Hämtad 2018-03-17 från http://www.skd.se/2017/08/29/klart-vellinge-ska-infora-

tiggeriforbud/ 

 

Svensson, A. (2017, 31 augusti). Tiggeriförbud i Vellinge blir troligen verklighet. Dagens 

Nyheter [DN]. Hämtad 2018-03-17 från https://www.dn.se/nyheter/sverige/tiggeriforbud-i-

vellinge-blir-troligen-verklighet/  

 

Zangana, B. (2017, 20 september). Klart: Tiggeri förbjuds i Vellinge från nyår. Expressen. 

Hämtad 2018-03-17 från https://www.expressen.se/kvallsposten/vellinge-rostade-for-ett-

tiggeriforbud/ 

  

https://www.svd.se/vellinge-beslutar-om-tiggeriforbud
https://www.metro.se/artikel/vellinge-s%C3%A4ger-ja-till-tiggerif%C3%B6rbud-xt
https://www.metro.se/artikel/vellinge-s%C3%A4ger-ja-till-tiggerif%C3%B6rbud-xt
https://www.svd.se/vellinge-beslutar-om-tiggeriforbud
http://www.skd.se/2017/09/20/vellinge-tog-beslut-om-tiggeriforbud/
http://www.skd.se/2017/09/20/vellinge-tog-beslut-om-tiggeriforbud/
http://www.skd.se/2017/08/29/klart-vellinge-ska-infora-tiggeriforbud/
http://www.skd.se/2017/08/29/klart-vellinge-ska-infora-tiggeriforbud/
https://www.dn.se/nyheter/sverige/tiggeriforbud-i-vellinge-blir-troligen-verklighet/
https://www.dn.se/nyheter/sverige/tiggeriforbud-i-vellinge-blir-troligen-verklighet/
https://www.expressen.se/kvallsposten/vellinge-rostade-for-ett-tiggeriforbud/
https://www.expressen.se/kvallsposten/vellinge-rostade-for-ett-tiggeriforbud/


56 

Bilaga 1 

 

Deklarering: 

Följande deklarering fylls i er som skriver uppsats tillsammans och syftar till att gemensamt 

klargöra den arbetsfördelning som gällt under ert arbete. Ange nedan för var och en av 

uppsatsens delar den procentuella arbetsfördelningen i färdigställandet av er uppsats. 

Deklareringen placeras sedan som bilaga i uppsatsen. 

 

Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning) 

Författare 1: ________% Författare 2: ________% 

 

Tidigare forskning 

Författare 1: ________% Författare 2: ________% 

 

Teorikapitel 

Författare 1: ________% Författare 2: ________% 

 

Metodkapitel 

Författare 1: ________% Författare 2: ________% 

 

Resultatkapitel: Datainsamling (kontakter med informanter, datainsamling, transkribering) 

Författare 1: ________% Författare 2: ________% 

 

Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat 

Författare 1: ________% Författare 2: ________% 

 

Diskussionskapitel 

Författare 1: ________% Författare 2: ________% 

 

Bilagor 

Författare 1: ________% Författare 2: ________% 
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Genomläsning av färdigt manus/korrektur 

Författare 1: ________% Författare 2: ________% 

Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen) 

Författare 1: ________% Författare 2: ________% 

 

Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen) 

Författare 1: ________% Författare 2: ________% 

 

Skriv under nedan: 

Ort, Datum Ort, Datum 

_______________________________ _________________________________ 

Författare 1: Författare 2: 

_______________________________ _________________________________ 

Namnförtydligande Namnförtydligande 


