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the ‘beggar’ becomes involuntarily experienced as suffering within the observer. Furthermore,
when the subject is forced to choose whether or not to help, s/he unconsciously experiences how
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Ordlista för psykoanalytiska begrepp 

abjekt: de för subjektet förnummet gränsöverskridande fenomen som 
upplevs (hota att) bryta upp gränsdragningen mellan insida/utsida, 
rent/smuts, liv/död, och därför förorsakar äckel och fobisk ångest 
som frånstötande reaktioner.  

 
andra: subjektets ”små” andra, d.v.s. andra individer än jaget självt.  
 
Andra: det mänskliga som förnimms vara ”annat” eller ”annan” än ja-
get vilket jaget förhåller sig till, i flera avseenden: min nästa, främlingar, 
samhället och dess auktoriteter. Det är samtidigt det objekt som sub-
jektets ’jag’ ställs i relation till i själva subjektiviteten, och är därför en 
del av subjektet (jämte jaget).  
 
begär: vad som driver människan som subjekt till att erinra tillfredstäl-
lelse/lust/njutning och undslippa lidande (d.v.s. upphäva friktion). Be-
gäret riktas genom fantasin mot ett i slutändan ouppnåeligt Ting och ett 
oinfriat löfte om jouissance. Det kommer som en reaktion av subjektets 
förnimmelse av brist.  
 
brist: en upplevelse av det Reala. Subjektets ofullständighet och ändlig-
het i förhållande till andra, Andra och sitt jag. Bristen förorsakar begär att 
överkomma brist.  
 
extimitet: en ordlek av orden ’intimitet’ och ’exteriör’. Det avser sub-
jektets uppbyggnad av att utgöra såväl det vilket upplevs som inom-
bords, som utombords. Subjektets anatomi av att utgöra ett jags relation 
till en Andra, innebär att en del av den Andra finns inom subjektet och 
att en del av jaget finns utanför, i det Andra bortanför den egna krop-
pen. Den rumsliga följden av detta är att subjektets jag inte stannar vid 
kroppen utan finns också förlagd och investerad i rumsliga omgiv-
ningar, liksom att omgivningarna och dess andra registreras som en del 
av subjektets inre. Abjektion och ångest (förnimmelse av det Reala) kan 
uppstå när det Andra i ”fel” skepnad kommer för nära och genom ex-
timiteten tolkas krypa in ”under huden”.  
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fantasi: den psykiska resurs subjektet använder för att bygga en imaginär 
ordning. Fantasin använder sig i sin tur av sociala resurser som bilder, 
språk, berättelser som florerar i samhället. 
 
det imaginära: jämte det symboliska och Reala en av psykets tre ord-
ningar. Det är genom att föreställa sig hur fragmentariska fenomen 
hänger ihop som bilder och identiteter bildas för människan. Subjektet 
använder det imaginära för att meningsskapa sin omvärld, genom att 
fantisera. Till följd av denna process förenklas, förvrängs och misskänns 
världens komplexitet, och de imaginära bilder och identiteter som upp-
står blir lätt laddade med aggression och ångest därför att deras otill-
räcklighet som konstruktioner gör motstånd mot subjektets fantasi. 
Det är också genom det imaginära som begäret struktureras till att arti-
kuleras och riktas på ett visst sätt, mot vissa imaginära Ting. 
 
jag: subjektets fantasi om den mänskliga enhet vilket det är i förhållande 
till andra människor. För Lacan urskiljs jaget genom spegelstadiet. Jaget 
är i ständig relation till (och är inget utan) en fantasi om Andra, varför 
jaget och den Andra är olika sidor av samma mynt: subjektet.  
 
jouissance: den omedvetna fantasin om det förlorade fantastiska och 
obegränsade njutande som subjektet tror sig en gång ha haft eftersom 
det nu begär efter detta. Subjektet tenderar att skapa sig en imaginär ord-
ning där jouissance finns borta vid Tinget.  
 
det omedvetna: egentligen den symboliska ordningen.   
 
det Reala: jämte det imaginära och symboliska en av psykets tre ord-
ningar. Egentligen är det Reala inte en ordning då det ligger utanför 
psyket, och utgör dess liksom de övriga ordningarnas ”konstitutiva ut-
sida”. Det Reala är beteckningen på de aspekter av verkligheten som 
hamnar utanför eller gör motstånd, alternativt förstör (eller hotar för-
störa) den omedvetna verklighet som subjektet har byggt upp medelst sin 
fantasi. På det sättet är subjektets brist också en aspekt av det Reala.  
 
Store Andre: en omedveten personifiering av den symboliska ordningen 
som en auktoritet för subjektet. Hör nära till överjaget, men är normens 
och den samhälleliga ordningens inkarnation.  
 
subjekt: en omedveten symbolisk representation av en ”objektrelation” 
mellan ett imaginärt jag och detta jags objekt (den Andra). Det är genom 
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subjektets form som människan är och blir en samhällsvarelse. Subjek-
tet bär emellertid på en brist i sitt varande i världen, då inträdet i språket 
och samhället innebär en alienation gentemot sin nästa men även 
gentemot sig själv. Denna brist gör subjektet till en begärande varelse, 
som genom det symboliska och imaginära söker efter det Ting som ska 
upphäva bristen och få subjektet att erinra jouissance.    
 
det symboliska: jämte det imaginära och Reala en av psykets tre ord-
ningar. Det är språkets och det socialas dimension, och är uppbyggt 
som en struktur av tecken (signifikanter) som hänvisar vidare till andra 
tecken. Subjektet är ett sådant tecken som får en funktion och identitet 
i förhållande till andra tecken. På det sättet är den symboliska ord-
ningen subjektets förståelse av samhället med dess lagar, normer och 
koder.  
 
Tinget: begärets obefintliga men omedvetet fantiserade mål. Vid Tinget 
finns subjektets saknade jouissance. Till följd av subjektets temporala 
struktur av att ha uppstått genom en process av alienation då det in-
trädde det symboliska, upplever sig subjektet ha förlorat Tinget och jou-
issance. Genom det imaginära skapar sig subjektet en berättelse om var 
Tinget är. Antingen förläggs Tinget till att vara något subjektet har 
inom räckhåll, men kan vara förbjudet av Store Andre att erhålla, eller 
som något subjektet delar med sin gemenskap. Det sista är i denna av-
handling främst ett nationellt Ting: nationen fungerar som det 
fantasmatiska begärsobjekt vilket nationens rättmätiga medlemmar an-
tas dela och hålla kärt. Men Tinget kan också förnimmas som stulet 
eller förstört, av de andra som imaginärt upplevs vara hotfulla främ-
lingar eller fiender.  
 
ändlighet: ett annat ord för subjektets brist och dess konfrontation med 
det Reala. Mötet med det Reala är mötet med fantasins, det imaginäras 
och symboliskas tillkortakommanden. Därför är dessa konfrontationer 
en insikt om dessa resursers – liksom subjektets eget – ändlighet; i för-
hållande till sin omvärld och sin nästa liksom mot sig själv.  
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1. Inledning 

Det har uppstått en mycket märklig idé i Sverige. Den går ut på att det är bra 
för oss att se tiggare på gatan, som ett slags empatiövning. Det är ytterst oklart 
vad den föreställningen baserar sig på. Däremot finns gott om belägg för att 
människor som dagligen tvingas göra avkall på sin mänskliga värdighet – till 
exempel genom att tigga eller slå läger i offentliga parker – till slut avhumani-
seras i andras ögon. Det är så kastsystem kan fortleva, parallellt med moderna 
ekonomier och välmående medelklass. Det är så vi hade det här, innan vi fick 
möjlighet att bättre ta hand om de som behöver hjälp. 

[…] De som slåss för rätten att tigga på gatan, utan att låtsas om den för-
nedring det innebär, bidrar till att underminera den mänskliga värdigheten. Det 
går inte att smita undan det ansvaret. 

Att förbjuda tiggeriet kommer förstås inte att göra fattig till rik. Det är inte 
heller möjligt för Sverige att ta emot alla EU:s fattiga och bädda in dem i 
svenska socialförsäkringssystem. Men ett minimikrav är att svenska staten och 
Sveriges kommuner inte ger sitt bifall till en ordning som oundvikligen leder 
till avhumanisering och förakt. 

Efter Gicas död behöver vi ställa frågan om avhumaniseringen. Men om 
vi inte är förmögna att acceptera det uppenbara svaret, är det meningslöst.1 

 
Så skriver tidningen Fokus chefredaktör Johan Hakelius med anledning 
av mordet på den hemlöse rumänske medborgaren Gheorge ”Gica” 
Hortolomei-Lupu i Huskvarna, augusti 2018. Gica var en 48-årig, från-
skild småbarnsfar och arbetslös typograf som tiggde för försörjning se-
dan flera år tillbaka på den småländska orten. Han ska ha blivit 
regelbundet trakasserad och förnedrad av ungdomar i över två års tid, 
innan han (i dålig hälsa) ska ha blivit ihjälslagen av ett gäng pojkar mel-
lan 14 och 16 år gamla. Hans misstänkta mördare ska ha filmat händel-
seförloppet som föranledde Gicas död, för att sedan skrytandes ha 
spridit materialet på internet. De ska också under årens lopp ha kallat 
Gica för ”råttan”.2 Socialtjänsten i Huskvarna kände inte till Gicas si-
tuation, trots hans fyra år långa hemlöshet i kommunen.3 Det skulle ta 
mer än en vecka för polisen att inleda en förundersökning för miss-
tanke om mord; ursprungligen rubricerades dödsorsaken som naturlig. 
Polisen ska ha slängt bort bevismaterial och rättsläkare kallades in för 
sent. Orsaker som dessa innebar att tonåringarnas skuld till mord eller 

            
1 Hakelius (2018).  
2 Godmorgon, världen! (2018); Bäckman & Svanberg (2018); Cantwell (2018).  
3 Bergsten et al. (2019). 
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vållande till annans död inte kunde fastställas.4 Hovrätten kommer se-
nare fram till att ”det är ställt utom rimligt tvivel” att pojkarnas miss-
handel har förorsakat Gicas död, men att det likväl inte kan klassas som 
mord till följd av att Gicas hälsotillstånd föranledde dödsfallet från ska-
dorna. De anhöriga får inte rätt till något skadestånd.5 När mordet på 
Gica blir en nationell nyhet, publiceras två separata nyhetsinslag på 
TV4 där de intervjuade (en lokal volontär respektive en kriminolog) får 
frågan om hur viktigt det är att fallet blir löst.6 Statsminister Stefan 
Löfven kommenterar händelsen med att vara ”väldigt bedrövad” och 
att ”Vi behöver diskutera hur man får stopp på tiggeriet för det är ing-
ens framtid”.7  

Detta är även Hakelius slutsats (emedan Löfven inte föreslår ett tig-
geriförbud): om det inte vore för att Gica tiggde, skulle inte detta ”av-
humaniserande” och ömsesidiga ”avkall på mänsklig värdighet” ha 
skett. Om det svenska samhället hade förbjudit Gica att ”vara” ”tig-
gare”, skulle han inte ha blivit föraktad, trakasserad, slagen, förnedrad 
och ihjälslagen av svenska medborgare. Hakelius avfärdar ”svepande 
påståenden om tidsandan” som en förklaring kring ett till synes uppen-
bart hatbrott. Han förklarar att ”Det finns ingen anledning att befara 
att det är början på något slags epidemi” eftersom dessa brott skulle 
vara sällsynta. Hans budskap är i stället att om svenska samhället hade 
hindrat Gica från att förnedra sig själv – genom att tigga – så hade han 
undsluppit förnedrande behandling. Underförstått är det alla de som 
försvarar rätten till att tigga, som bär blod på sina händer: de ”accepte-
rade” hans förnedring av sig själv. Samtidigt Hakelius underlåter kon-
sekvent att presentera någon typ av förslag som skulle kunna hjälpa 
människor som Gica ur den fattigdom som har föranlett honom att tigga 
i Sverige. I texten avfärdar Hakelius någon form av socialt ansvar från 
det svenska samhällets sida för att upphäva den livssituation som krävs 
för att en människa ska ”göra avkall på sin mänskliga värdighet”. Detta 
ser han som självklart omöjligt, samtidigt som han anklagar tiggandets 
försvarare för en livsfarlig ”cynism”. Av att bara läsa artikeln framstår 
det som att han inte vill upphäva människornas fattigdom – han vill 
upphäva deras möjlighet att manifestera den inför andras ögon. Detta 
måste innebära att fattigdomen fortbestår, och med denna den ofrån-
komliga risken för manifestation. Hakelius lösning måste alltså sträva 
efter att upphäva (nu) tiggande människors existens i svenskars medvetande 
och vardag, utan att lösa deras predikament. Detta för att förhindra det 

            
4 Bäckman (2018); Holmin (2019). 
5 Kalleny (2019). 
6 TV4 Nyheterna (2018); TV4 Nyhetsmorgon (2018). 
7 Bergh (2018).  



 21 

”avhumaniserande” hat som eftersträvar att medelst fysiskt våld upp-
häva tiggande människors existens.  

Hur får röster som Hakelius detta att gå ihop? Vad menar de egent-
ligen med värdighet, när det framstår som ovidkommande att diskutera 
förnedringens materiella orsaker och lösningar? Och hur kan det fram-
stå som ”uppenbart” att den värdiga lösningen på den andras förned-
ring är att fördriva den förnedrade ur sin åsyn, utan att ha i åtanke vad 
som sedan händer den förnedrade? Det ska den här avhandlingen för-
söka svara på. 

En fingervisning står att finna i vad det är för roll Hakelius tillskriver 
Sverige, svenskarna och det svenska välfärdssamhället i sin problemformule-
ring. I citatet ovan beskriver han två olika förgivettaganden. Det första 
är att Sverige är extremt, på det viset att en ”märklig idé” skulle för-
härska om att ”det är bra för oss att se tiggare på gatan, som ett slags 
empatiövning”. Han hänvisar då till att Sverige (vid tiden för publice-
ringen) ännu är det enda EU-land som jämte Finland och Portugal inte 
hade infört (eller sedan tidigare hade) tiggeriförbud på vare sig lokal 
eller nationell nivå.8 Detta var i sig exceptionellt. Även denna egenhet 
ska den här avhandlingen försöka svara på. Det andra antagandet Ha-
kelius verkar göra, är att den fattigdom som Gica uttrycker av att ha 
varit bostadslös och arbetslös, utan tillgång till någon annan typ av för-
sörjning i Sverige under fyra års tid, egentligen inte har någonting med 
det svenska samhället att göra. Den enda sammanlänkningen är histo-
risk – att den fattigdom som Gica manifesterade var en svensk angelä-
genhet innan välfärdsstatens etablering: ”Det är så vi hade det här, 
innan vi fick möjlighet att bättre ta hand om de som behöver hjälp”. 
Det ”kastsystem [jämte] moderna ekonomier och välmående medel-
klass” Gica gav uttryck för, skulle inte vara ett uttryck för det svenska 
välfärdssamhället; Gicas bostadslös- och arbetslöshet skulle alltså inte 
bero på det svenska samhället. Hakelius är inte bland de första att göra 
sådana antaganden, när det kommer till s.k. ’EU-migranters’ tiggande i 
relation till Sverige. Gica förstods vara en ’EU-migrant’.9  

            
8 Löfving & Blanco (2017). Detta förändrades några månader senare, närmare bestämt 
17 december 2018. Då fattade Högsta förvaltningsdomstolen beslutet att kommunen 
Vellinges lokala tiggeriförbud inte stred mot svensk lag (Vellinge kommun 2018). 
Följaktligen blev tiggeriförbud återigen möjligt i Sverige sedan det avskaffades 1982.  
9 I denna avhandling, finner jag beteckningen ’EU-migrant’, trots dess problematiska 
sidor, vara den bästa av alla (både empiriskt, etiskt och språkligt sett) problematiska 
och otillräckliga alternativ som finns att tillgå. Att använda beteckningen ’tiggare’ skulle 
exempelvis enbart hänvisa till en ekonomisk-geografisk relation som dessutom upp-
fattas av många som nedvärderande, medan termen ’EU-medborgare’ är en slags ur-
holkad antibeteckning som förbiser alla sociala, ekonomiska och geografiska processer 
som specifikt drabbar och formar just denna grupps sociala positionering. Myndigheter 
och viss svenskspråkig forskning talar om ’utsatta EU-medborgare’, och det låter bättre 
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Hakelius hänvisar till f.d. chefredaktören för Dagens Nyheter 
Svante Nycanders förmaning från 2014, Öva inte upp likgiltigheten.10 
Nycander äskade tiggeriförbud i Sverige med syfte att värna om med-
borgarnas förmåga till att känna solidaritet till välfärdsprojektet och 
dess behövande, liksom ressentiment för orättvisor. Även där antogs 
tiggandet inte ha någonting att göra med det svenska välfärdssamhället 
i sig. Men likväl måste tilltron och tilliten till det svenska välfärdssam-
hället skyddas, då samvaron med tiggande människor skulle riskera att 
urholka det sociala bandet mellan nationens invigda. Tiggandet skulle 
inte genereras av det svenska välfärdssamhället, men det hotar att upp-
lösa det. Och även hos Nycander finns ingen ansats till att föreslå ett 
inkluderande av människorna som tigger i den nationella välfärdsge-
menskapen. 

Vad Nycander och Hakelius ger uttryck för, är en konservativ och 
pessimistisk syn på samhället och människans natur, som delas av såväl 
filosofen Thomas Hobbes,11 nationalekonomen John Maynard Key-
nes12 som (Christopher Nolans tolkning av) Batman:13 civilisationen 
med dess normer och moral är en tunn fernissa, som måste upprätt-
hållas för massornas skull så att dessa inte hemfaller till laglöshet, bru-
talitet och ondska. Så fort exempelvis ’tiggarna’ blir för många eller 
kommer för nära, kommer människor att tappa sin förmåga till sympati 
och så småningom börja mörda. Det tysta antagandet bakom en sådan 
här förståelse av samhällsgemenskapen och dess orsakssamband, är att 
människan egentligen är bestialisk, men att den uppfostras till att bete sig 
”som om” hen vore civiliserad och sympatiskt lagd. Poängen är då, att 
människorna innerst inne skulle ha förmågan att förstå, att den civili-
sation som de utövar är illusorisk. En sådan förståelse av vad samhälls-
gemenskap och solidaritet egentligen är, skulle bättre förklara den till 
synes paradoxala etik som Hakelius och Nycander föreskriver. Vad 
som är det viktiga är inte huruvida det svenska samhället verkligen ”tar 
hand om de som behöver hjälp”, utan att medborgarna fortsätter att 
bete sig och handla som om det svenska välfärdssamhället är solidariskt, 

            
om än är ett för långt namn – liksom fortfarande utelämnande den geografiska 
aspekten av resande, mobilitet och relativ rotlöshet. Alla som tigger eller är tillrest bo-
stadslösa från Östeuropa är vidare inte ’romer’, ’rumäner’ eller ’rumänska romer’ (om 
än att majoriteten lär så vara och lystrar till dessa kategoriseringar). ’EU-migrant’ som 
beteckning framhäver enligt mig både rörelse/resande, gränskorsande och den aktuella 
geopolitiska skalnivån, utan att bära på samma (ned)värderande konnotationer som 
beteckningen ’tiggare’ gör. Fördelen är också att ordvalet signalerar en mer tydlig histo-
risk specifiket i jämförelse med ”eviga” kategorier som ’tiggare’ eller etniciteten ’rom’.  
10 Nycander (2014).  
11 Hobbes (2016). 
12 Mann (2017). 
13 Žižek & Fiennes (2012). 
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jämlikt, rättvist och omhändertagande. Vad som behöver skyddas är 
alltså föreställningen (illusionen), bilden av Sverige, svenskarna och de-
ras värdighet. Vad ’tiggare’ då utgör, är ett hot mot denna bild. Aggres-
siviteten och likgiltigheten skulle då komma av att något definierat 
utifrån kommande vanhelgar bilden.  

Men det finns ett annat sätt att förstå denna liknelse, som enligt mig 
ligger närmare sanningen. Den franske psykoanalytikern Jacques Lacan 
beskrev människan som en föreställning om en spegelbild.14 För ho-
nom uppstod människans aggressivitet inte på grund av det utifrån 
kommande hotet mot bilden, utan uppkom istället som en konsekvens 
av själva bildens existens (med dess form och innehåll). Detta innebär att 
problemet med aggressiviteten inte bör utpekas som det vilket stör för-
hållandet till bilden, utan att det istället är förhållandet till bilden som rym-
mer aggressivitet och andra försvarsmekanismer. Förhållandet till 
bilden är redan aggressivt laddat i försvarsställning, därför att männi-
skan håller kärt den illusion hen tror att hen inte kan vara utan. Om vi 
förstår ’förhållandet till bilden’ som en metafor för människans psykiska 
investering i identitet, förstår vi att en sådan psykisk investering i sin tur 
också är en investering i identitetens omistliga förhållande till en världs-
bild (självförståelse måste grundas i en relation till en omvärldsförstå-
else). Den typ av psykiska investeringar bland människor i det svenska 
samhället som aktualiseras av tiggande utländska människors närvaro i 
Sverige, är bevisligen livsfarlig. Detta uttrycks inte bara i det subjektiva 
våld av misshandel, mordbränder och trakasserier, som utövas av 
svenska privatpersoner sedan år tillbaka mot ’EU-migranter’ över hela 
landet. Det uttrycks också genom det objektiva systemiska våld15 den 
svenska statsapparaten utövar mot densamma människor, genom att 
förvägra dessa (och andra) tillgång till tak över huvudet, skydd mot 
överfall och väderlek, utbildning, försörjning, vård, skola och omsorg.   

Dessa reaktioner beror på en geografisk omständighet. Vad Hake-
lius förklarar för oss, är att det inte är (människorna som kallas för) 
’tiggares’ armod som är det verkliga problemet för ett svenskt kollektivt 
(o)medvetande; problemet är att armodets människor är här. Om pro-
blemet verkligen hade varit armodet, hade vi nämligen sett en statligt 
samlad kraftansträngning för att upphäva dessa människors fattigdom. 
Det har vi inte. Denna avhandling ska förklara att detta beror på att det 
övergripande upplevda problemet för människor i majoritetssamhället, gäl-
lande ’EU-migranternas’ närvaro i Sverige, bäst förstås vara att denna 
närvaro upplevs och hanteras som en estetisk-etisk ikonoklast av psykiskt investe-

            
14 Lacan (1989c). 
15 Žižek (2009c).  
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rade personliga självbilder liksom nationella Sverigebilder. Denna typ av när-
varo, tiggandet i offentliga rum, åstadkoms och reproduceras också av 
att det svenska välfärdssamhället och dess institutioner fungerar på ett 
visst sätt som gör att inget alternativ till inkomst och omsorg för dessa 
människor synes möjligt. Därför ska denna avhandling också försöka 
förklara varför inga statliga sociala åtgärder tas för att ge ’EU-migran-
terna’ möjligheter till att försörja sig på ett annat sätt. 

1.1. Syfte och frågeställningar 
För att finna svar på frågor som dessa (och många andra som har upp-
stått med undersökningens gång), har jag använt mig av en teori vilken 
jag har valt att kalla för en psykoanalytisk ideologikritik. Den är grun-
dad i filosofen Slavoj Žižeks nyttjande av Jacques Lacans psykoanaly-
tiska teori som en politisk filosofi, vilken i sin tur följer den 
ideologikritiska traditionen. Min variant av ideologikritik inkluderar 
också en historiefilosofi, eftersom jag anser att det här är av yttersta 
vikt att förstå hur historien har utvecklats, för att alls kunna förstå och 
förklara den ideologi som denna avhandling syftar till att begripliggöra. 
Min förståelse för historisk utveckling är inspirerad av historiemateri-
alistisk teori, konkretiserad av statsvetaren Bertell Ollman och geogra-
fen David Harvey.  

Syftet med denna avhandling är att med hjälp av en psykoanalytisk ideologikri-
tik söka beskriva, förklara och förstå det svenska samhällets reaktioner på närva-
ron av tiggande EU-medborgare med fokus på tidsperioden 2014–2016.  

Med ’samhället’ avser jag en nationellt territoriellt avgränsad sam-
hällelig totalitet utgörandes såväl enskilda medborgare som politiska 
och sociala institutioner. ’Närvaron’ av ’EU-migranterna’ är den för-
kroppsligade närvaron av människorna inom rikets gränser. Valda tids-
period beror på att det är under dessa år som en moralisk och politisk 
kris framstår som tydligast i diskursiva som institutionella förhållnings-
sätt gentemot närvaron. Debatten som föranleddes av namnkunnige 
statsvetarprofessorn Bo Rothsteins förslag att kriminalisera givande 
(28 december 2013) påvisar uppmärksamheten kring ett genuint mora-
liskt och etiskt samhällsproblem där det inte råder någon klar samhäl-
lelig konsensus om vad som är rätt och fel att göra. Runt den tiden är 
också enbart ett riksdagsparti (Sverigedemokraterna) klart för ett för-
bud. När 2016 går mot sitt slut har fyra partier en hållning av att (på 
olika sätt) syfta till att beivra tiggandet utan några seriösa förslag på 
fattigdomsbekämpning å gruppens vägnar i Sverige, myndigheter har 
fått tilldelade riktlinjer av en statlig offentlig utredning som de flesta 
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verkar följa, och Rothsteins förslag har blivit närmare en praktisk verk-
lighet då förbud inte lagstiftats men det synes råda en slags konsensus 
om att det är fel att skänka till dessa ’tiggare’ (därför att det skulle ce-
mentera fattigdom och förnedring). 

Det huvudsakliga empiriska materialet utgörs av 1329 mediala artik-
lar publicerade under den aktuella tidsperioden. Dessa har komplette-
rats med ytterligare artiklar av tidigare och senare datum, liksom 
djupintervjuer (intervjustudiens tillsammans med några nya ytterligare 
intervjuer med privatpersoner från andra orter samt expertintervjuer), 
inlägg från bloggar och sociala medier såsom Facebook och Flashback 
Forum, kunskapsinsamling från ett volontärnätverk i Stockholmsom-
rådet, och autoetnografi bestående av rumsliga liksom introspektiva 
observationer och informella samtal. Den psykoanalytiska ideologikri-
tiken har bedrivits på det sammantagna materialet och genom urskil-
jandet av sex stycken övergripande och intressanta teman i det svenska 
talet om ’EU-migranterna’ i Sverige. Dessa utgör: 1) ’tiggarnas’ arbets-
löshet i Sverige; 2) ’EU-migranternas’ bostadslöshet i Sverige; 3) negativa 
emotionella reaktioner i den sociala interaktionen mellan tiggande person 
och fotgängare/medborgare; 4) den etiska frågan om vad som är en god 
handling gällande tiggande; 5) föreställningar om tiggandets plats i Sverige; 
6) föreställningar om relationen mellan etnicitet/kultur och tiggande.  

Följaktligen lyder frågeställningarna: Hur förklarar historiska och 
psykiska processer det svenska samhällets reaktioner på tiggande ’EU-
migranter’ i förhållande till 

 
1. … arbetslöshet? 
2. … bostadslöshet? 
3. … negativa känslor som omger mötet med tiggande männi-

skor i det offentliga rummet? 
4. … etik och moral?  
5. … föreställningar om Sverige? 
6. … föreställningar om relationen mellan etnicitet/kultur och 

tiggande? 

1.2. Bakgrund 

1.2.1. Vem är ’EU-migranten’? 
’EU-migranter’ används i svenskt tal under 2010-talet som en synonym 
till ’tiggare’. Det är alltså en geografisk-historisk typisk partikulär be-
stämning för ett närapå geografisk-historiskt universellt fenomen. Men 
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den som i skrivande stund kallas för ’tiggare’ i Sverige, förstås hysa 
specifika geografisk-historiskt sociala och ekonomiska egenskaper.  

Runt 2009, strax efter Rumänien och Bulgariens inträde i Europe-
iska unionen och i svallvågorna av den senaste globala finanskrisen, 
hade svenska medier börjat rapportera om närvaron av tiggande män-
niskor från de nyblivna medlemsländerna i svenska stadsmiljöer.16 
Detta är ungefärligen ett decennium efter att det ”nygamla fenomenet” 
”tiggeri” hade identifierats börja återkomma i svensk stadsbild. Den 
förra generationen ’tiggare’ förstods vara företrädelsevis ’hemlösa 
missbrukare’ eller ’psykiskt sjuka’; svenska medborgare – övervägande 
män – vilka skulle ha blivit socialt utslagna efter psykiatrireformen i 
början av 1990-talet och drabbade av de stora nedskärningar i den so-
ciala sektorn som skedde efter den svenska finanskrisen.17 Tiggande 
hade varit lagligt i Sverige sedan 1982, då lagen om samhällsfarlig aso-
cialitet avskaffades i samband med sjösättandet av den nya socialtjänst-
lagen (SFS 1980:620). Att tiggande inte var en brottslig verksamhet 
förtydligades av Justitieombudsmannen 2010, i samband med att 
Stockholmspolisen på olaga grund hade deporterat ur landet 26 perso-
ner därför att dessa hade försörjt sig genom tiggande och gatumusik.18 
Dessa 26 personer betecknades som rumänska romer. 

Beteckningen ’EU-migranter’ avser utfattiga människor från före-
trädelsevis EU:s fattigaste medlemsländer, Rumänien och Bulgarien 
(huvudsakligen Rumänien), oftast (men inte alltid) tillhörande de 
romska minoritetsbefolkningarna. Dessa använder i egenskap av EU-
medborgare sin rätt till fri rörlighet för att genom ”turistvisum” resa 
till annat EU-land. Utan anställningsbevis eller antagning till utbildning 
saknas uppehållsrätt i det andra landet, varför rätten att vistas sträcker 
sig till tre månader åt gången. Det räcker att lämna landet och sedan 
återvända oavsett tidsintervall, för att en ny period av tre månaders 
vistelserätt ska börja gälla. Emellertid kontrolleras inte vistelsetiden. 
Vissa ’EU-migranter’, som Gica när han levde, stannar i Sverige i flera 
år, medan de flesta verkar resa fram och åter. Att sakna uppehållsrätt 
men likväl vara EU-medborgare har av svenska kommuner, landsting 
och myndigheter i gemen bedömts innebära en avsaknad av grundläg-
gande sociala rättigheter i Sverige. Därför sover de flesta ’EU-migran-
ter’ i Sverige utomhus på provisoriska boplatser, och saknar tillgång till 
vård, skola och omsorg liksom grundläggande sociala insatser för ar-
betsträning eller integration. Ålder spänner från barnsben till uppåt 90-

            
16 Hellberg & Johansson (2009); Åstrand (2009). 
17 Beijer (1999); Swärd (2001, 2008, 2015); Peruzzi (1998); Bodin (1998); Hansson 
(2014). 
18 Selling (2014). 
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årsåldern, och det rör sig om både kvinnor och män. De flesta talar 
varken svenska eller engelska, men många av rumänerna behärskar 
grunderna i latinska språk såsom spanska och italienska. Många saknar 
någon typ utbildning och vissa är analfabeter. De flesta har någon typ 
av boende i sina hemländer, men är arbetslösa. Om arbeten finns är de 
ofta så pass lågavlönade att familjer inte kan leva på inkomsten för att 
ha ett drägligt liv, och tiggda pengar fungerar därför som en bättre in-
komst. Äldre generationer hade arbetsförsörjning fram till de öststats-
socialistiska regimernas fall, vissa hade försörjning fram att till 
finanskrisen drabbade hemländerna liksom Sydeuropa. Vissa yngre har 
aldrig haft ett yrke eller erhållit en inkomst. Den övervägande majori-
teten ’EU-migranter’ som reser till länder som Sverige för att tigga gör 
det frivilligt, och organiserar resandet, tiggandet och login kollektivt 
som familjer, par, byalag eller dylikt. Vissa reser ensamma, och ett 
okänt antal tvingas till att tigga på svenska gator medelst hot och våld 
av landsmän som har kidnappat dessa. Ofta framhävs ’EU-migranters’ 
romska etnicitet som grundorsaken till deras utfattigdom och sociala 
exkludering. I Rumänien och Bulgarien förekommer en närapå institut-
ionaliserad diskriminering av den romska minoriteten. 2014 uppskat-
tade en studie från Världsbanken att ca 90 % av Rumäniens romska 
hushåll lever i fattigdom (i jämförelse med genomsnittliga hushållens 
32 %), och andra studier visar på en tydlig skillnad i bristande levnads-
standard vad gäller såväl hälsa som utbildning. Men även majoritetsbe-
folkningen är också relativt fattig om man jämför med andra EU-
länder. Sedan EU-tillträdet har ca 3,5 miljoner människor (av 23 miljo-
ner) lämnat Rumänien, och de flesta av dessa är inte romer. Korrupt-
ion, en svag nationell socialpolitik och den utbredda folkliga antipatin 
mot romer förstås som huvudsakliga orsaker bakom den otillräckliga 
skolgång och tillgång till vård och omsorg som många romer i Rumä-
nien har. Samtidigt är den antiromska rasismen historiskt utbredd över 
hela Europa och har revitaliserats i samband med östblockets fall och 
EU-samarbetets utvidgning.19  

Men i det allmänna talet om ’EU-migranterna’, informellt muntligt 
liksom i medierapportering och i politiska debatter, är människorna i 
fråga främst ’tiggare’, och i andra hand romska ’tiggare’ vilka antas inte 
arbeta som majoritetsbefolkningen och vars tiggande antingen är gott 

            
19 Djuve et al. (2015); Stadsmissionen (2016); SOU 2016:6; Polismyndigheten (2015); 
Swärd (2015); Engebrigtsen (2012); Teodorescu (2019, opublicerad); Rädda Barnen 
(2016); World Bank (2014); Open Society Foundations (2012); Hammarberg (2017); 
Comissioner for Human Rights (2012); Sigona & Trehan (2009); Achim (2004); Be-
rescu (2013); ERRC (2010); Rughiniş (2010); Vermeersch (2012); Castañeda (2015); 
O’Nions (2011); Matras (2014); Läkare i Världen (2018); TT Nyhetsbyrån (2019); Ma-
gazzini & Piemontese (2019); Matras & Leggio (2018). 
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eller ont. Successivt med tidens gång och normaliseringen av närvaron 
av tiggande EU-medborgare i svenska urbana rum i början av 2010-
talet, formerades den s.k. ”tiggeridebatten” som en fråga om huruvida 
tiggande bör förbjudas eller inte i Sverige. Förbudsfrågan är främst, 
som Hakelius påpekade, en fråga om man ska behöva möta ’tiggare’ 
eller inte. De två idealtypiska positionerna kan sammanfattas såhär: an-
tingen är tiggandet ont eftersom det är amoraliskt (det är ett tecken på 
lathet och/eller att snylta på andra), kriminellt (det är del av en organi-
serad kriminell verksamhet där ’tiggare’ är offer och/eller förövare) 
och/eller destruktivt beteende (det är ett kulturellt (romskt) fenomen 
av alternativ försörjning som inte löser fattigdomen, riskerar att cemen-
tera människor i ”utanförskap” och gå i arv till ’tiggarnas’ barn); eller 
så är tiggandet gott eftersom det är en moralisk aktivitet (det är en dygd 
att ge och få, samt att det är att föredra framför stöld, prostitution etc.), 
en politisk rättighet (det är en variant av yttrandefrihet, och det vore 
juridiskt omöjligt att förbjuda utan att inskränka andras rätt till att be 
någon annan om hjälp), och/eller en livlina (det är en sista utväg till 
försörjning för den tiggande och dess närstående, i slutändan avgö-
rande människors liv eller död).  

1.2.2. Detta har hänt 2011 – 2019 
En orsak till att den svenska s.k. ”tiggeridebatten” har kretsat så mycket 
kring ja/nej-frågan om förbud, är att Sverige var det enda EU-landet 
(jämte Finland och Portugal) som inte redan hade instiftat eller under 
de senaste decennierna hade återinfört möjligheten till kriminaliserande 
av tiggande på lokal eller nationell nivå. Bortsett från att frågan disku-
terades även i slutet av 1990-talet, började politiker yrka på förbud strax 
efter att Justitieombudsmannen hade klarlagt tiggandets laglighet, re-
dan 2011. Tydligaste ståndpunkten för ett förbud var det i riksdagen 
nyligen inträdda partiet Sverigedemokraterna (SD), men enskilda poli-
tiker från Moderaterna liksom Centerpartiet yrkade på olika typer av 
kriminalisering året därpå.20 Sala kommun förbjöd tiggeri på allmän 
plats 2011, något som fälldes av Länsstyrelsen som inte förenligt med 
ordningslagen.21  

Våren 2013 publicerar Dagens Nyheter (DN) ett reportage som vin-
ner Stora journalistpriset och som fungerar som en slags tonsättare i 
kommande års debatt och diskurs om ’EU-migranterna’ och deras tig-
gande.22 En bild presenteras och etableras i de stora medierna om ’EU-

            
20 Ekeroth (2011); Björklund (2012) Olsson (2012).  
21 Sveriges Radio (2011); Sannemalm (2011). 
22 Hökerberg (2013). 
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migranten’ som genuint fattig och utsatt, ett offer för rasistisk diskri-
minering och en fattigdom många inte kunde tro existerade i Europa. 
Alliansregeringens hemlöshetssamordnare Micael Anefur (KD) uttalar 
sig mot spridda rykten om att tiggandet skulle vara organiserat av kri-
minella ligor, något som synes ha varit närapå allmängods fram till re-
portaget i DN.23  

Till julhelgen 2013 publicerar samma tidning ett debattinlägg från 
den namnkunnige statsvetaren Bo Rothstein. Medveten om ’EU-mi-
granternas’ autentiska nöd argumenterar han för en svensk ”tredje väg” 
gällande tiggeriförbudet: att kriminalisera givandet, för att på så sätt 
inte straffa offren, likt den svenska sexköpslagstiftningen.24 I påföl-
jande års valrörelse motsätter sig samtliga partiledare (och officiellt 
själva partierna) ett tiggeriförbud med undantag för SD, som istället går 
till val på att ”stoppa det organiserade tiggeriet”.25 Samtidigt börjar lo-
kaltidningar rapportera om tillkomsten av ’tiggare’ i småorter över hela 
landet (upp till Kiruna). Talande för att detta betraktas som något nytt, 
främmande och avvikande är denna formulering från Hudiksvalls Tid-
ning i början av 2014: ”Tiggeri är en företeelse som vi mött på utlands-
resor eller möjligtvis i Stockholm, men de senaste veckorna har 
Hudiksvallsborna träffat tiggare mitt i stan”.26 Det är först 2014 som 
rumänska medborgare fick en oinskränkt rörelserätt till alla andra EU-
länder, inklusive Sverige.27 Under 2014 börjar också frågan om bosätt-
ningar och ’EU-migranters’ bostadslöshet utkristalliseras.28 Det börjar 
även rapporteras om hatbrott, trakasserier, överfall och mordbränder 
över landet.29 I mars visar en Novus-undersökning att 56 % av den 
svenska befolkningen skulle vara för ett tiggeriförbud.30 Riksdagsvalet 
innebär att Fredrik Reinfeldts (M) borgerliga alliansregering ersätts av 
Stefan Löfvens (S) rödgröna regering i samarbete med Miljöpartiet 
(MP). Det blir en snabbt stukad regering liksom stukad borgerlig op-
position i och med att dessa två block ingår i den s.k. Decemberöver-
enskommelsen för att förhindra större inflytande från SD i riksdagen.31 

I början av 2015 tillsätter regeringen en årslång utredning där juris-
ten Martin Valfridsson, moderat och tidigare statssekreterare hos justi-
tieministern Beatrice Ask (M), får i uppdrag att utreda och presentera 
riktlinjer för Sveriges kommuner och landsting (samt myndigheter 
            
23 Se t.ex. Delby (2014). 
24 Rothstein (2013). 
25 Hegevall (2014); Fridolin (2014). 
26 Ingvarsson (2014, 31 mars). 
27 Amnesty International (2018) s. 20. 
28 Se t.ex. Hammarberg (2014). 
29 Quensel & Vergara (2014). 
30 Sydsvenskan (2014, 17 mars). 
31 Decemberöverenskommelsen (2018). 
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överlag) gällande det svenska offentligas ansvar för ’EU-migranternas’ 
nöd i Sverige. Antalet ’tiggare’ i Sverige uppskattas ha fördubblats på 
ett år,32 och det har uppstått en ”moralisk-byråkratisk gråzon”33 bland 
kommunerna över hela landet gällande just ansvarsfrågor om ’EU-mi-
granters’ rätt till bostad, rätt till skolgång (för barn), rätt till sociala in-
satser, etc. Under utredningsårets gång ger Valfridsson i egenskap av 
nationell samordnare signalpolitiska intervjuer till medierna där han 
uppmanar kommunerna att inte ge skolgång och alternativa boende-
lösningar ’EU-migranter’ till godo, uppmanar polisen till en ”nolltole-
rans” mot otillåtna bosättningar samt (tillsammans med socialminister 
Åsa Regnér (S)) uppmanar svenska folket att inte skänka pengar till 
’EU-migranter’ som tigger utan att istället skänka till hjälporganisat-
ioner i hemländerna för en ”långsiktig” fattigdomsbekämpning.34 Un-
der samma år föreslår Beatrice Ask (M) och Tomas Tobé (M) 
kriminalisering av organiserat tiggeri, och Kristdemokraterna (KD) 
svänger också i frågan och yrkar på möjligheten att kunna införa för-
bud på vissa platser i kommunerna.35 SD genomför en mycket upp-
märksammad reklamkampanj i Östermalmstorgs tunnelbanestation i 
Stockholm, där de ber turister om ursäkt för närvaron av ’tiggare’, som 
de kallar för ”a mess” och likställer med kriminella.36 Något som också 
uppmärksammas är den stora boplatsen i Norra Sorgenfri i centrala 
Malmö, där hundratals människor definierade att vara ’EU-migranter’ 
bor sedan månader och vilken slutligen rivs i november.37 I december 
släpper Polisen en nationell lägesrapport där antalet utsatta EU-med-
borgare i Sverige uppskattas vara 4 700 personer.38 Det framhålls att 
utnyttjandegraden bland ’tiggare’ är låg, men att fall med människohan-
del förekommer. I november 2015 genomför regeringen Löfven också 
radikala åtstramningar av migrationspolitiken för att bemöta oron för 
en s.k. ”systemkollaps” till följd av den s.k. ”flyktingkrisen”.39  

I början av 2016 presenterar Valfridsson sin rapport (SOU 2016:6) 
där han fastslår vad han tidigare har sagt i media, inklusive uppma-
ningen att inte skänka pengar (utan någon hänvisning till forskning gäl-
lande fattigdomsbekämpning). Han motsätter sig emellertid ett 
tiggeriförbud av samhällsmoraliska skäl.  Utredningen innehåller inga 
lagförslag men används relativt omgående som riktlinje för kommuner; 
            
32 TT Nyhetsbyrån (2015, 29 april). 
33 Dagens Nyheter (2015, 22 mars). 
34 Lund (2015); Regnér & Valfridsson (2015); Klerfors & Valfridsson (2015); Saarinen 
(2015). 
35 Ask & Tobé (2015). 
36 Grönlund (2015). 
37 Persdotter (2017).  
38 Polismyndigheten (2015). 
39 Regeringskansliet (2015); Barker (2018). 
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t.ex. upphör kommunalt sanktionerade boenden i bl.a. Malmö, Linkö-
ping, Helsingborg, Norrköping, Jönköping, Luleå, och i bl.a. Umeå och 
Gävle fattar kommunfullmäktige beslut om att inte ge ’EU-migranters’ 
barn rätt till skolgång.40 En annan offentlig utredning presenteras med 
syfte att underlätta avhysningsprocesser, varvid tilläggsförfarandet ’av-
visning’ föreslås.41 I Stockholm inför kollektivtrafikföretagen SL och 
Arriva skärpta ordningsregler för att stoppa tiggande i tågvagnar och 
på perronger.42 Stockholmspolisen initierar en kampanj kallad ”En 
trottoar tillgänglig för alla” som syftar till att underlätta framkomlighet 
i stadsrummet för bl.a. synskadade, varför tiggande skulle utgöra ett 
sådant hinder.43 Stockholmsmoderaterna förespråkar i slutet av året ett 
tiggeriförbud.44 Läkare i Världen startar mobil akutsjukvård som riktas 
mot ’EU-migranter’ (och papperslösa) i Stockholm, Uppsala och 
Malmö.45 I augusti öppnar civilminister Ardalan Shekarabi (S) upp för 
ett tiggeriförbud, med motivering att tiggande inte är förenligt med 
”den svenska modellen”.46 Denna ”testballong” följs inte upp i praktisk 
politik; MP är tydligt emot ett förbud.47 Men till sitt jultal, någon vecka 
efter att etiklektorn Ann Heberlein har skrivit en uppmärksammad krö-
nika i Fokus om hur skänkande till tiggande är ett uttryck för att köpa 
självgodhet, öppnar även statsminister Löfven upp för möjligheten till 
tiggeriförbud med motiveringen att ”Det är aldrig acceptabelt att be-
höva se människor stå på knä och tigga”.48  

I april 2017 får ett granskande reportage i norska public service ge-
nomslag i svensk media, där det framkommer hur människor som tig-
ger organiseras genom ett nätverk av kriminella aktiviteter. Med 
anledning av detta byter Martin Valfridsson fot i frågan om tiggeriför-
bud, med uppmaningen att ”när man kriminaliserar den mest utsatta 
gruppen så gör man det för att skydda väldigt utsatta grupper”.49 Under 
året förekommer också flera uppmärksammade fall av människohandel 
och utnyttjande av människor till tiggande som tvångsarbete, i bl.a. 
Uppsala, Ljusnarsberg, Kalmar och Kronobergs län.50 Moderaterna i 
            
40 Loftrup-Ericson & Halling (2016); Leijon (2016); Lehnberg (2016); Wikdahl (2016).  
41 Ds 2016:17. 
42 Irefalk (2016); Ritzén (2016).  
43 Carp (2016). 
44 Lindahl (2016). 
45 Hill (2016); Heimer (2016). 
46 Olsson (2016). 
47 Lönnaeus (2016). 
48 Heberlein (2016); Holmqvist (2016). Någon upplyste mig om att Löfven ska ha blivit 
felciterad, och att han egentligen skulle ha sagt att ”det är aldrig acceptabelt att se män-
niskor behöva stå på knä och tigga”. Men jag ser inte vad det skulle göra till eller från. 
Det rör sig fortfarande om en formulering av att det oacceptabla är att ”se”.  
49 Segura Moberg (2017). 
50 Sandow (2018); Wahlgren (2017); TT Nyhetsbyrån (2017). 
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Vellinge driver igenom ett förslag för ett lokalt tiggeriförbud i septem-
ber, något som senare fälls av länsstyrelsen.51 I samma veva går Mode-
raterna på nationell nivå ut och kräver ett nationellt täckande förbud 
mot tiggeri, med motiveringen att bekämpa utnyttjande och människo-
handel men framförallt att ”det viktiga [med kriminaliserandet] är om 
vi ska vara ett land som det är helt acceptabelt att söka sig till för att 
tigga på gator och torg”.52 Tidigare under året hade Socialdemokraterna 
presenterat ett ”paket” av lagförslag i syfte att ”stoppa tiggeriet”, gäl-
lande att skärpa ordningslagen och möjligheten att kriminalisera att 
tjäna pengar på någon annans tiggande.53 Emellertid motsätter sig S 
fortfarande ett officiellt förbud av anledningen att ”Det ska vara möj-
ligt både att ge hjälp och att få hjälp i Sverige”. Förslaget om avvisning 
som ett förfarande jämte avhysning röstas igenom i riksdagen och trä-
der i kraft i juli 2017.54  

Inför valrörelsen 2018 är det tre riksdagspartier som står bakom ett 
tiggeriförbud (SD, M och KD (med sin lokala frivilliga variant)). Soci-
aldemokraterna genomför under våren en kampanj av att lansera sig 
som ett parti som likt tiggeriförbudspartierna vill ha ”hårdare tag” mot 
flyktingar, invandrare och socialt marginaliserade. Statsministern har 
också positivt uppmärksammat det i Eskilstuna genomförda (och se-
nare av länsstyrelsen fällda) ”tredje väg”-alternativet av tiggeriförbud 
medelst tillståndskrav och licensiering för att tigga.55 Men förmodligen 
som en reaktion på den kraftiga öppna och interna kritik som drabbade 
S-ledningen i samband med dessas migrationsutspel att inte bara vid-
makthålla den sedan 2015 inskränkta, utan också kraftigt skärpa, asyl-
politiken, ”panikstoppas” ett tiggeriförslag signerat S (enligt uppgifter 
till Aftonbladet).56 Förslaget skulle ha möjliggjort för kommuner att in-
föra tiggeriförbud på vissa platser, men presenterades alltså aldrig före 
valet. Innan valet sker så också mordet på Gica i Huskvarna. På tio 
dagar samlas 134 000 kronor in från människor i hela Sverige för att 
bekosta transporten av kvarlevorna och begravningen i Rumänien.57 I 
november släpper Amnesty International en rapport om hur svenska 
myndigheter och kommuner avstår att följa konventioner om mänsk-
liga rättigheter för att tillgodose ’EU-migranters’ rätt till tak över huvu-
det, vård, sanitet och utbildning.58 De avslöjar också hur polisen på 

            
51 Landelius (2017); Stendahl & Amnell (2017). 
52 Svensson (2017); Studio Ett (2017). 
53 Olsson (2017); Marmorstein & Ohlin (2017). 
54 Holmberg Karlsson (2017). 
55 Delby (2018); Kuronen (2018); TT Nyhetsbyrån (2018, 14 juni). 
56 Holmqvist & Karlsson (2018). 
57 Mathillas (2018).  
58 Amnesty International (2018).  
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Södermalm i Stockholm har satt i system att avvisa och tvångsförflytta 
människor som tigger från sina platser utan hänvisning till något annat 
än att de tigger.  

Valet 2018 leder till en långdragen regeringsbildningsprocess, men 
slutar 129 dagar senare med att den rödgröna regeringen med S och 
MP sitter kvar med Löfven som statsminister, stödd av Centerpartiet 
och Liberalerna. Härigenom fastlåses underförstått att S inte vidtar åt-
gärder för att införa en lagändring gällande tiggeriförbud (samarbetet 
med MP består). Emellertid sker en förändring genom lagläsning istäl-
let för genom statlig politik. 17 december beslutar Högsta förvaltnings-
domstolen att Vellinge kommuns lokala tiggeriförbud – som en 
kommunal ordningsföreskrift – inte strider mot ordningslagen.59 Detta 
för att det rör sig om ett antal tydligt avgränsade geografiska ytor, så 
att det inte blir en fråga om ett ”allmänt” tiggeriförbud. På ett sätt går 
det att tolka som att denna ordningsföreskrift åstadkommer möjlig-
heten att förbjuda tiggande utan att faktiskt förbjuda det. Härigenom 
har det nu blivit möjligt att förbjuda tiggande – om än avgränsat, på 
lokal nivå – enligt svensk lag för första gången sedan 1982. I en enkät-
undersökning i januari 2019 uppgav 25 kommunstyrelseordföranden 
att de också vill införa ett liknande förbud som Vellinges.60 Emellertid 
pågår i skrivande stund (mars 2019) en parallell laglighetsprövning av 
ordningsföreskriften som startade redan 2017, i samband med att Vel-
linge kommun klubbade igenom föreskriften. Det är människorättsor-
ganisationen Civil Right Defenders (f.d. Svenska Helsingforskommit-
tén för mänskliga rättigheter) som tillsammans med Centrumet för So-
ciala Rättigheter står bakom begäran om prövningen.61 Likväl är förbu-
det i Vellinge nu implementerat, och när denna avhandling 
sammanställs (slutet av april 2019) har samma slags förbud också rös-
tats igenom i Staffanstorp och Katrineholm. Den senare kommunens 
kommunstyrelseordförande, Göran Dahlström (S) motiverar beslutet 
så här: 

Jag kan aldrig acceptera tiggeri i Katrineholm eller i Sverige […]. De här per-
sonerna ska naturligtvis vara hemma i sina hemländer och se till att deras barn 
går i skola och att de skaffar sig ett arbete. Tiggeri går i arv […]. Jag tycker att 
det är skandal att Sverige inte tar ett nationellt beslut i den här frågan. Gene-
ration efter generation ska inte sitta utanför våra affärer.62 

            
59 Vellinge Kommun (2018).  
60 Åsgård & Ekman (2019). 
61 Civil Right Defenders (2017). 
62 Engbom (2019).  
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1.2.3. ”Som att världen har kommit hit” – Stockholmares 
upplevelser av tiggeri våren 2014 
Till sommaren 2014 sammanställde jag en masteruppsats i kulturgeo-
grafi betitlad som rubriken ovan. Uppsatsen rönte medial uppmärk-
samhet i Sverige, förmodligen därför att det var bland de första 
”större” djupstudier som hade gjorts om svenskars attityder gentemot 
tiggande och tiggande ’EU-migranter’ under 2010-talet.63  

Masterarbetets data var djupintervjuer med 30 stockholmare med 
varierad bakgrund gällande ålder, socioekonomisk status, härkomst, 
och värderingar. Sammantagna berättade intervjuerna om en upple-
velse av att det nya inslag ”gatutiggeriet” och ’tiggarnas’ närvaro innebar 
i stadslivet, var en annorlunda och främmande situation som aktuali-
serade ett personligt moraliskt ansvar gentemot nödställda främlingar i 
ens direkta närhet. Detta berodde på att ’Sverige’, som en föreställd 
plats, förstods vara ’det goda samhället’ i en orättvis värld där ingen 
längre skulle behöva tigga för överlevnad. Tiggande skulle alltså vara 
något historiskt som svenskarna skulle ha upphävt genom ett slags sam-
hällskontrakt (en metafor gällande svensk självbild jag hämtade från 
historikerna Henrik Berggren & Lars Trädgårdh).64 Detta imaginära 
kontrakt skulle då vara en ömsesidig överenskommelse mellan en stark 
omhändertagande välfärdsstat och skötsamma flitiga medborgare, där 
den förra tog sig an det moraliska ansvaret för alla medborgares sociala 
trygghet medan de senare förvärvsarbetade och betalade relativt höga 
skatter för att bekosta detta. Följaktligen skulle medborgarna s.a.s. ha 
”outsourcat” sitt personliga moraliska ansvar för sin nästa till välfärds-
staten. Detta styrktes genom den vedertagna uppfattningen att den ti-
digare generationen ’tiggare’ inte bedömdes vara ’tiggare’, utan istället 
’hemlösa missbrukare’ som utgjorde samhällskontraktets ’undantag 
som bekräftar regeln’: dessa förstods kunna få hjälp från ”socialen” 
bara de ville, och deras tiggande väckte inget moraliskt övervägande 
eftersom vad de tiggde för togs förgivet vara till något destruktivt (al-
kohol, droger). Men de nya ’tiggarna’ är inte en del av detta nationella 
samhällskontrakt, då de inte är svenska medborgare. Härigenom upp-
stod en moralisk dissonans, där frågan var vad som var det rätta att 
göra i själva interaktionen, respektive vems ansvar ’tiggarnas’ nöd var. 
Var det medborgarens eller statens? Vilken stats? Den svenska, hem-
landets eller det övergripande europeiska samarbetets? Och vilket an-
svar hade ’tiggarna’ själva för sin situation? Här skilde sig formanternas 
svar och motiv; det var inte möjligt för mig att identifiera någon klar 
            
63 Henriksson (2014); Arbman (2015, 14 april); Sandow (2015, 6 mars); Ingströmer 
(2014). 
64 Berggren & Trädgårdh (2006). 
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tendens gällande en viss population och en viss åsikt eller moralisk vär-
dering, gällande ”tiggerifrågan”.  

Fyra idealtypiska förklaringsmodeller gällande problemet kunde 
ändå urskiljas: 1) antingen var samtliga ’tiggare’ organiserade kriminella, 
utgörandes såväl offer som förövare (varför ett tiggeriförbud potenti-
ellt skulle vara frigörande för ”tiggeriets” offer för såväl de som tiggde 
som de som behövde möta ’tiggare’); 2) eller så var det uttryck för en 
romsk kultur (varför ett tiggeriförbud skulle fostra ”romerna” till att 
integreras i arbetssamhället); 3) eller så var ’tiggarna’ genuint utsatta 
men likväl inte det svenska samhällets ansvar utan hemländernas eller 
EU:s; 4) eller så var ’tiggarna’ genuint utsatta och ett symptom på ”glo-
baliseringen” och att Sverige inte längre kan förstås som isolerat i för-
hållande till sin omvärld. Olika informanter kunde redogöra för flera 
av modellerna samtidigt. En övervägande majoritet av informanterna 
motsatte sig ett tiggeriförbud, även de flesta av dem som uttalade sig i 
linje med förklaringsmodell 1 och 2. Vad de alla verkade förenas kring, 
var en slags dygdemoralisk övertygelse om att det vore fel att förbjuda 
någon från att be någon annan om hjälp i det offentliga rummet. Sedan 
kunde detta vidareutvecklas i olika preciseringar, som att ett förbud 
inte skulle rå på själva grundproblemet (fattigdomen och diskrimine-
ringen), eller att det skulle riskera att drabba oskyldiga (vanliga svens-
kar, frivilligorganisationer, och onödiga polisutgifter skulle gå åt), eller 
att det vore oförenligt med grundläggande värderingar om rättvisa och 
jämlik behandling.  

Det fanns en närapå ständigt latent koppling till Sverige som plats, 
och jag tyckte mig skönja en förståelse av att tiggeriförbud inte vore 
förenligt med den övergripande Sverigebilden av solidaritet, tolerans, 
jämlikhet och fattigdomsbekämpning. Det fanns även de som ansåg att 
tiggande borde förbjudas, för att därefter bjuda in ’tiggarna’ att bli del-
aktiga i de sociala skyddsnäten. Det moraliska argumentet för detta an-
svarstagande var främst ”därför att de är här”. Och det fanns de som 
inte ville förbjuda, men ansåg att det inte behövde göras någonting alls. 

1.3. Tidigare forskning 
Cecilia Parsberg disputerade 2016 med sin konstnärliga doktorsav-
handling Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige? – En undersökning av 
tiggandets och givandets bilder 2011 till 2016.65 Där analyserar hon tiggan-
dets visuella och sociala estetik, främst genom bilder från gaturummet 
och medierna.  
            
65 Parsberg (2016). 
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Från ett urbangeografiskt perspektiv forskar Maria Persdotter om 
Malmö stads reaktioner gentemot ’EU-migranters’ närvaro, såsom ut-
tryckt i dess boplatspolitik 2014–2017. Hon har publicerat ett kapitel 
rörande hur Malmö stad sökte och fann en juridisk-politisk strategi för 
att avhysa och riva det stora lägret i Norra Sorgenfri, Malmö, i slutet 
av 2015.66 Där visar Persdotter hur stadens aktörer behövde omformu-
lera det juridiska problemet angående lägret, från att handla om ett 
olaga intrång på en privat äganderätt till att bli en fråga om miljöskydd 
och sanitet. Detta för att kunna kringgå sociala rättighetsaspekter gäl-
lande lägrets inhysta såsom rättigheter inskrivna i svensk och europeisk 
lag. Härigenom blir den historiska västerländska diskurs som framstäl-
ler romer och resande som likställda med smuts, odör och skräp repro-
ducerad i modern svensk rättskipning. Persdotters fallstudie utgör 
inget undantag från en successivt etablerad praxis; Martha Davis och 
Natasha Ryan samlade in information från de avhysningar mot otillåtna 
bosättningar som skedde i Sverige 2013 – 2016 och kunde visa hur en 
övervägande majoritet rättfärdigades juridiskt som en fråga om sanitär 
olägenhet.67  

Att den nutida statliga behandlingen av romer i Sverige har påtagliga 
likheter med historisk rasistisk särbehandling och diskriminering av ro-
mer och resande, visar Persdotter även tillsammans med historikern 
Martin Ericsson i en artikel i Magasinet Arena.68 De utgår från det iro-
niska faktumet att svenska tjänstemän återskapar en repressiv rättslös 
politik riktad mot romska människor med motiveringen att den rasist-
iska historien inte ska upprepas. Någon annan som har visat på dagens 
statliga behandling av ’EU-migranter’ som en kontinuitet av den 
svenska statsrasismen mot romer är historikern Jan Selling. Genom att 
analysera den s.k. ”Billströmaffären” år 2010, då Stockholmspolisen 
uppdagades att utan juridisk grund ha deporterat ett antal rumänska 
romer därför att de försörjde sig på att tigga medelst gatumusik, visar 
Selling hur polisen liksom dåvarande migrationsminister Tobias Bill-
ström (M) motiverade deportationen utifrån den sedan 1965 avskaf-
fade lösdriverilagen.69  

Persdotter har i en annan studie, tillsammans med Jacob Lind, visat 
på en annan juridisk-politisk strategi som har använts för att upphäva 
’EU-migranters’ sociala rättigheter i Sverige, närmare bestämt deras 
barns rätt till skolgång.70 Jämförandes två olika (statens) offentliga ut-
redningar, framträder en till synes paradoxal ordning där papperslösas 
            
66 Persdotter (2017). 
67 Davis & Ryan (2016). 
68 Persdotter & Ericsson (2016). 
69 Selling (2014). 
70 Lind & Persdotter (2017). 
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barn garanteras rätt till skolgång i Sverige med hänvisning till Barnkon-
ventionens tvingande kraft, medan ’EU-migranters’ barn nekas denna 
rätt. Lind & Persdotter reder ut denna motsägelse genom att förklara 
hur skillnaden beror på respektive utsatta grupps deportabilitet: utifrån 
den svenska statens perspektiv framstår papperslösa barns rättigheter 
som relativt oproblematiska att tillgodose därför att det är förhållande-
vis lätt att deportera papperslösa familjer från rikets gränser. Men detta 
gäller alltså inte ’EU-migranter’ och deras barn, vars uppehållsrätt i 
egenskap av EU-medborgare dels försvårar själva deporteringen, dels 
riskerar att aktivera fler sociala rättigheter om ’EU-migranter’ bosätter 
sig i landet.  

Karin Zelano har utfört en kvalitativ intervjustudie med 26 respon-
denter om svenskars attityder och värderingar ställda inför frågan om 
ett tiggeriförbud i Sverige.71 Publicerad 2018 har hennes resultat avse-
värda likheter med de jag kom fram till i mitt masterarbete, men med 
en annan analysmodell. Bortsett från att människor kan uttrycka att 
problemet rör både ’avvikande beteende’ och ’utsatthet’, kunde re-
spondenter åberopa tiggeriförbud av egalitära skäl som omsorg för de 
utsatta, vilket Zelano efter Johnsen & Fitzpatrick betecknar som ’tving-
ande omsorg’ (coercive care).72 Medan de som ser tiggande som en 
fråga om ’avvikande’ brukar vilja beivra det genom ’tvång’ för att 
skydda ’insider-privilegium’, kunde vissa respondenter vilja beivra tig-
gande därför att de såg problemet som rörande ’utsatthet’ och vilja lösa 
detta för att både skydda ’insider-privilegium’ och eftersträva ’egalitari-
anism’. De som åberopar ’tvingande omsorg’ får alltså äta kakan och 
ha den kvar. Zelano ser denna vilja till ’tvingande omsorg’ som ett ut-
tryck för välfärdsstatens grundläggande ”paradox” av att vara ett egali-
tärt projekt för statens ”medlemmar” (insiders) och samtidigt 
exkluderande för dess icke-invigda (outsiders).73 Medan detta skulle 
vara en paradox som finns inneboende i alla välfärdsstatsbildningar, 
skulle denna spänning kunna vara synnerligen påtaglig i det svenska 
fallet till följd av välfärdsstatens framträdande roll i det kollektiva 
svenska medvetandet, liksom dess ”universella” karaktär.74  

Zelano likställer den svenska individuella preferensen för ’tvingande 
omsorg’ med Vanessa Barkers beteckning av den svenska statsappara-
tens behandling av ”romer” (’EU-migranter’) som en politik av ’välme-
nande våld’ (benevolent violence).75 Barker menar att den repressiva 
politiken som utövas mot ’EU-migranter’ i Sverige (av att förvägra rätt 
            
71 Zelano (2018).  
72 Johnsen & Fitzpatrick (2010). 
73 jfr Hindess (2004). 
74 Esping-Andersen (1990). 
75 Barker (2017).  
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till bostad, undervisning, vård, skola och beivra tiggande utan att för-
bjuda det) inte handlar om en ny-/postliberal revanschism,76 utan om 
en välfärdsstatslogik av att skydda ’EU-migranterna’ liksom ’svens-
karna’ från manifestationer av ojämlikhet. Detta för att det skulle exi-
stera en ”kulturell intolerans mot ojämlikhet och ovärdighet” i de 
nordiska länderna.77 Zelano ser emellertid ytterligare en variant av slut-
ledning som hennes informanter kunde dra, av såväl de som såg tigg-
andet som ’avvikande’ eller ’utsatt’; flera såg lösningen som ’icke-
ingripande’ (non-intervention), med motiven ’pragmatism’ (att ett för-
bud inte skulle lösa problemen för vare sig de fattiga eller för de andra); 
’anti-tvång’ och en ’icke-materialistisk egalitarianism’. De sista två mo-
tiven skulle enligt mig kunna förstås som uttryck för en liberal överty-
gelse om jämlikhet som formell politisk frihet.  

Med en ideologikritisk ansats dissekerar Johan Örestig, Hanna 
Bäckström och Erik Persson den s.k. ”tiggeridebatten” som kretsandes 
kring lönearbetets dogm i samhället, och dess sammanlänkning med 
staten som såväl en nationalstat som en välfärdsstat.78 Hänvisande till 
”välfärdsstatens moraliska ekonomi”, visar författarna hur välfärdssta-
ten förstås av medborgare som ett ”normativt kitt som villkorar rätten 
till rättigheter”,79 där medborgarna förstår samhället som ett ömsesidigt 
givande och tagande av resurser. Detta givande och tagande institut-
ionaliseras genom det kapitalistiska lönearbetet, där alla som lönearbe-
tar antas göra rätt för sig för att förtjäna sociala rättigheter. Den som 
tigger, definieras då inte göra rätt för sig, eftersom denne varken löne-
arbetar eller erbjuder ”något” tillbaka när den tigger. Samtidigt har ro-
mer och resande rent historiskt fungerat som den framväxande 
kapitalistiska rättsstatens konstituerande utsida – som den grupp män-
niskor vilka inte ska ha disciplinerats till att lönearbeta och därigenom 
står utanför den moraliska nationella gemenskapen. Det som avviker 
från den hegemoniska ordningen gällande beteende, uppförande och 
leverne, ifrågasätter ordningens ”naturliga” självklarhet genom att helt 
enkelt avvika. Därför blir ’EU-migranten’, i egenskap av såväl arbetslös 
som rom, dubbelt degraderad av den allmänna samhällsmoralen, och 
framställs med lätthet som ett hot mot ”arbetslinjen” eller ”välfärds-
staten”. 

            
76 Smith (2001).  
77 Barker (2017) s. 121; se även Barker (2018). Denna problemformulering riskerar 
enligt mig att slå över till ett utslag av metodologisk nationalism (jfr Wimmer & Glick 
Schiller 2002). För en kritik av Barkers (2018) analys av grunden till den svenska re-
pressiva politiken mot ’EU-migranter’, se Hansson & Mitchell (2018, s. 34–35).  
78 Örestig et al. (2015). 
79 Ibid. s. 245. 
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Simon Wallengren och Caroline Mellgren har gjort en studie av ”so-
cialt utsatta EU-medborgares utsatthet för brott, hatbrott och annan 
kränkande behandling i det offentliga rummet”.80 Data är intervjuer 
med 28 människor definierade som ”socialt utsatta EU-medborgare” 
vilka tigger i Malmö. 24 av dessa definierade sig själva vara romer. Ti-
digare hade Tiberiu Lacatus å Kommissionen mot Antiziganisms väg-
nar intervjuat 37 ”utsatta romska EU-medborgare” i Stockholm och 
Göteborg, där det framkom en mycket stor och utbredd utsatthet för 
rasistiskt motiverat våld och brottslighet riktat mot människorna i 
fråga.81 I Wallengren och Mellgrens studie framträder också en verklig-
het fylld av hatbrott; våld, förnedring, trakasserier, hot, hat och förakt 
riktade mot EU-medborgarna från människor i det svenska samhället. 
Ett intressant tillägg är att flera av respondenterna framhävde att de 
tror sig inte bli utsatta för våld främst för att de skulle vara romer, utan 
därför att de tigger och samtidigt är utlänningar. 

1.4. En psykoanalytisk ideologikritik  

1.4.1. Psykoanalytisk geografi 
Vad jag framförallt tog fasta på från min tidigare intervjustudie, var 
vilken roll föreställningar om världen hade i hanterandet av moraliska 
överväganden och känslor. Det framstod för mig som att det 
fantasmatiska (en idealiserad ”föreställning som tar form i individens 
fantasivärld och blir till en motiverande kraft”)82 ’samhällskontraktet’ 
hade fungerat som ett slags buffert mot etiska överväganden; inte bara 
om personligt ansvar utan också om samhällets moraliska ekonomi i 
stort. Ett skydd mot såväl kognitiv dissonans som ångest. Denna upp-
fattning stärktes av vikten informanter lade på att skydda eller återupp-
rätta en moralisk ordning som framstod som intakt gällande 
ansvarsfördelning i frågan. Förklaringsmodell 1–3 förenas t.ex. av att 
de alla lämnar ’samhällskontraktet’ ”intakt”, genom att överföra det mo-
raliska problemet till att vara ’tiggarnas’ eller ’hemländernas’/’EU:s’. 
Flera respondenters redogörelser framstod också emellanåt som irrat-
ionella gällande olika övertygelser om hur t.ex. alla ’tiggare’ de mötte 
skulle vara kriminella, eller idén att bara man förbjöd ”tiggeriet” skulle 
länderna ’tiggarna’ kom ifrån att börja ”ta hand om sina medborgare”, 
såsom Sverige gjorde med sina.  
            
80 Wallengren & Mellgren (2017).  
81 Lacatus (2015). 
82 Egidius (i.d. b). 
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Samtidigt kände jag i efterhand en frustration över att inte kunna 
framhäva känslomässiga och affektiva aspekter mer tydligt som fak-
torer att ta med i en samhällsvetenskaplig analys av problemet. Ett av 
de mest drabbande ögonblicken i intervjuerna, var när en medelålders 
arbetstränande kvinna, som verkade skämmas inför mig av att inte ha 
så lätt att formulera sina känslor, förklarade för mig i ett visst tonläge 
att det huvudsakliga problemet med närvaron av ’tiggare’ var att det 
känns fel. Jag förnam hennes sätt att uttrycka det, som ett slags san-
ningsögonblick: det var denna känsla så mycket av problemet handlade 
om. En sublim känsla vilken framstår som för futtig när den översätts 
till ord. Samtidigt var det genom hennes ordval som känslan kunde 
förmedlas. I takt med att jag påbörjade mitt avhandlingsarbete (hösten 
2014), hade jag också börjat att ta på större allvar de händelser som 
rapporterades från hela landet om gränslösa aggressiva handlingar ut-
förda mot människor som tigger, från misshandel och mordbrand till 
överlagda lögner för att försöka få folk fällda för stöld. Dessa hand-
lingar kunde inte förstås med enbart hänvisning till vad som sades, eller 
ens till konventionellt rationellt tänkande och övervägande. Dessutom 
var det de starka känslorna kring närvaron av tiggande människor, som 
hade fått mig att alls komma på att jag ville skriva och forska om ämnet: 
hur människor (inklusive jag själv) kunde känna en sådan ångest, upp-
bragthet, moraliskt ursinne, men av helt olika moraliska skäl – av att 
människor tiggde, eller behövde tigga.   

Alla dessa överväganden fick en funktion och sammanhängande 
förklaring, när jag kom i kontakt med psykoanalytiska teorier om män-
niskan och samhället. Under mitt första år som doktorand blev jag in-
troducerad till en avhandling av den kanadensiska kulturgeografen 
Jesse Proudfoot, The Anxious Enjoyment of Poverty.83 Med empirin förlagd 
i Vancouver, Kanada, runt senaste decennieskiftet, skriver Proudfoot 
om majoritetssamhällets attityder gentemot missbrukande respektive 
tiggande individer. Han visar med hjälp av den franske psykoanalyti-
kern Jacques Lacans teori, hur en till synes irrationellt och överdrivet 
negativt affektspann av förakt, äckel, hat, rädsla och obehag riktade 
mot ’missbrukare’ och ’tiggare’, kan förstås som uttryck av omedveten 
avundsjuka mot ’missbrukarens’ drogbruk eller ångest över ’tiggarens’ 
uppvisande av brist. Som kommer att framkomma, fungerar denna för-
klaringsmodell synnerligen väl med den empiri jag har samlat in under 
åren. 

Psykoanalytisk geografi har utvecklats sedan åtminstone sena 1980-
talet, men det är kanske framförallt under de senaste 15 åren som en 

            
83 Proudfoot (2011). 
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kanon av studier har börjat ta form.84 Kingsbury & Pile identifierar hur 
det har tagit många år för geografer att börja våga använda sig av psy-
koanalytiska teorier utan att samtidigt be om ursäkt och klargöra grund-
läggande principer och missförstånd, på ett sätt som inte brukar krävas 
av humanistiska forskare inom exempelvis kulturstudier eller litteratur-
vetenskap.85 Psykoanalysen har under de senaste decennierna – med 
viss rätt – belagts med ett dåligt rykte av att vara om inte en ad hoc-
vetenskap så åtminstone inneboende sexistisk, rasistisk, eurocentrisk, 
homofobisk, biologistisk eller en essentialistisk och konservativ teori-
bildning. Men bara för att Sigmund Freud hade vissa övertygelser som 
inte längre kan betraktas som giltiga, förtar detta inte psykoanalysens 
geografiska insikt att ”dess patienters lidanden har hela sitt ursprung i 
den externa världen, trots att patienternas lidanden är uttryckta genom 
den topologiska vridningen av deras världar, såväl psykiska som 
kroppsliga, såväl interna som externa”.86 Och begrepp som ’överfö-
ring’, ’bortträngning’, ’omedvetet’ och ’sublimering’ har vi psykoana-
lysen att tacka för. Kingsbury & Pile förklarar att psykoanalytisk teori 
kan, uppdaterad efter de senaste decenniernas teoretiska landvinningar 
i samhällsvetenskap och humaniora, fungera synnerligen väl i samspel 
med teoretiska strömningar som historiematerialism, feminism, post-
strukturalism, non-representational theory, och postkolonialism.87 

1.4.2. Historiematerialistisk dialektik 
Samtidigt som jag upptäckte psykoanalysen, kom jag till insikt om hur 
människors tal om tiggande och tiggande människor inte var tillräcklig 
för att förstå varför talet ter sig som det gör. Ju mer jag läste om tig-
gandets historia, desto mer påtagligt blev det hur vad som skedde i Sve-
rige i nutid hade tydliga länkningar till tidigare historiska samhällsvill-
kor. Samtidigt formerades en politik mot ’EU-migranterna’ från stats-
maktens sida, som hade påtagliga likheter med hur den svenska stats-
apparaten och myndigheter har behandlat romer och resande under 
historien. Och ständigt förekom dessa referenser om att tiggandet självt 
var historiskt, och därför inte passade in i nutiden. Allt detta väckte en 
insikt om nödvändigheten att kombinera en samhällelig psykoanalys av 
            
84 Sibley (1996); Pile (1996); Nast (2000); Philo & Parr (2003); Callard (2003); Hook 
(2005a, 2005b); Kingsbury (2007); Proudfoot (2010); Westin (2010); Proudfoot (2011); 
Kingsbury (2011); Blum & Secor (2011); Pile (2014); Kingsbury & Pile (2014); Kapoor 
(2018); Hansson & Jansson (2019). I Sverige är det Gunnar Olsson som var den geo-
graf att först ta sig an Lacans teorier. Se Olsson (1983, 1987, 1993, 2010).   
85 Kingsbury & Pile (2014) s. 6. 
86 Ibid. s. 5, min översättning.  
87 Kingsbury & Pile (2014) s. 6; Cavanagh (2014); Rose (1997); Bondi (2003, 2014); 
Callard (2014); Nast (2014); Naraghi (2014). 
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reaktionerna mot närvaron av tiggande EU-medborgare i Sverige, med 
en historisk analys av vad det är för sociala, ekonomiska och politiska 
omständigheter och orsaker som föranleder reaktionerna att ta sig en 
viss riktning och ett visst uttryck; som kan förklara varför vi nu ser hur 
”historien går igen”.88 Det krävs också underförstått en förklaring av 
samhället angående hur det faktiskt ligger till, med vilken man kan för-
klara att en reaktion är en fråga om just en bortträngning, fantasi, för-
nekelse eller överföring.  

Genom kritisk geografi har bl.a. David Harvey vitaliserat ett histori-
ematerialistiskt sätt att analysera geografiska skeenden som uttryckta ge-
nom ekonomi, politik och sociala frågor.89 Historiematerialism är en 
beteckning för en dialektisk analys av samhällens historiska utveckling, 
som framhåller att denna utveckling beror på samspelet av hur sam-
hället socialt, ekonomiskt och politiskt organiserar och reproducerar 
produktionen av materiella förnödenheter. Denna ”materialistiska” syn 
på historien tillskrivs komma från Karl Marx, i hans vetenskapliga ar-
beten om hur den kapitalistiska ekonomin och samhället fungerar som 
ett historiskt format produktionssystem.90  

I mitt sökande efter en dynamisk historisk teori och metodologi vil-
ken kan förklara varför ”historien upprepas”, och vad det är för sam-
hälleliga villkor som förklarar varför den svenska statsapparaten och 
opinionen reagerar på ett visst sätt, har jag funnit en historiematerial-
istisk dialektik, såsom systematiserad av Bertell Ollman,91 vara den mest 
fruktbara. Detta därför att denna materialism inte är mekanisk på det 
sätt som klassiska marxistiska teorier ofta beskylls för att vara, samti-
digt som dess fokus på hur världen utgörs av processer och relationer 
i ständig förändring passar förhållandevis väl in med en modern psy-
koanalytisk samhällsteori som förstår subjektivitet som en historisk 
process i ständig förhandling.  

1.4.3. Slavoj Žižeks ideologikritik  
Ryktet om den slovenske filosofen Slavoj Žižek har sedan 1990-talet 
vuxit från att röra sig om ett intressant nytänkande inslag i kritiska stu-
dier till att bli närapå ett slags populärkulturellt internetfenomen. Hans 
teoretiska projekt av att utarbeta vad han på senare år har döpt till ”en 
ny grund för dialektisk materialism”92 utgör (bl.a.) en politisk teori och 

            
88 Persdotter & Ericsson (2016). 
89 Harvey (1973, 1989, 2003, 2007, 2008). 
90 Mitchell (2004); Marx (2008a, 2010, 2013); Engels (1978).  
91 Ollman (1993). 
92 Žižek (2015). 
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ideologikritik som utgår från Jacques Lacans psykoanalys, en ”postmo-
dern” Hegelläsning och vissa inslag av strukturell marxism och kritisk 
teori.93 Hans ideologikritik skiljer sig mot den gängse, då den förklarar 
ideologi (i bemärkelsen av föreställningar om den sociala världens beskaf-
fenhet i relation till dess verkliga beskaffenhet), som en omedveten fan-
tasi vilken strukturerar verkligheten, och som människor är psykiskt 
investerade i oavsett deras visshet om fantasins tillkortakommanden.94 
Genom sitt förenande av lacansk psykoanalys med (en i grunden histo-
riematerialistiskt informerad) politisk teori, har Žižek bl.a. åstadkom-
mit en förståelse för rasism såsom ideologi, vilken förklarar rasismens 
”irrationella” dimensioner av besinningslöst våld och hat liksom intel-
lektuellt otillräckliga föreställningar och fantasier. Detta samtidigt som 
ideologi och rasism förklaras som ett överfört svar på den materiella 
samhällstillvarons tillkortakommanden. 
Žižek är inte den första att förena psykoanalys med historiemateri-

alistiskt inspirerad samhällsanalys. Redan under 1920-talet började 
freudo-marxistiskt teoretiserande ta form, och den berömda s.k. Frank-
furtskolans teoretiker syntetiserade Freud och Marx i sina samhällskri-
tiska studier av nazism, kulturkonsumtion, och modern alienation.95 
Louis Althusser var i sin tur en pionjär av att förena Marx med Lacan.96 
Men av skäl som ska framkomma i teorikapitlen, har jag valt att utgå 
från en žižeksk tillägnelse av psykoanalysen sammantagen med (en för 
mig historiematerialistisk) dialektik.  

I denna bemärkelse fungerar Žižeks läsning av den lacanska psyko-
analytiska teorin som en politisk teori, som ett analytiskt kitt i förenan-
det av min psykoanalytiska respektive historiematerialistiska ansats. Jag 
har valt att beteckna mitt teoretiska perspektiv och analysförfarande 
som en psykoanalytisk ideologikritik, vilken utgår från en materialistisk 
historiesyn. I kommande två teorikapitel, liksom löpande genom hela 
avhandlingen, ska jag förklara detta teoretiska perspektiv djupare och 
framhäva hur jag ser psykoanalys och dialektisk historiematerialism 
som sammanhängande. 

1.5. Avgränsningar 
Den här avhandlingen gör ingen internationell jämförelse i nutid, gäl-
lande olika EU-länders politiska reaktioner på närvaron av tiggande 
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’EU-migranter’ eller andra länders hantering av tiggandets praktik. Jag 
har valt att avgränsa studien till att gälla Sverige och fokusera på för-
djupning av en ”nationell” fallstudie. Det förekommer en historisk 
jämförelse med socialpolitikens och idéhistorisk utveckling i de första 
kapitlen, med fokus på Västeuropa och då kretsandes kring tiggandet. 
Varje land, liksom varje region och kommun, har sina institutionella 
förutsättningar och sätt att hantera utfattigdom och understödsfrågor. 
Därför gör jag här inte anspråk på att Sveriges utformning av (den för 
avhandlingen aktuella) ’fattigdomshanteringen’ (poverty management) 
är applicerbar på andra länders geografisk-historiska förutsättningar.97 
Men jag säger därmed inte att vad som händer i Sverige är fullkomligt 
unikt, eller ens utmärkande. Det enda utmärkande är att Sverige – jämte 
EU-länderna Finland och Portugal – under den studerade tidsperioden 
inte har tidigare haft eller har infört ett tiggeriförbud på lokal eller nat-
ionell nivå. Inom EU finns olika typer av nationella ordningar: i Dan-
mark, Storbritannien, Polen, Ungern, Rumänien, Italien, och Grekland 
råder nationella förbud; i Nederländerna, Belgien, Irland, Österrike och 
Spanien (och Norge) finns lokala förbud; i Tyskland är det förbjudet 
att tigga om du uppger falska uppgifter och i Frankrike får man inte 
tigga med barn eller aggressiva djur.98 Det typ förbud som nu har till-
kommit i Vellinge – att en kommun kan förbjuda aktiviteten inom vissa 
avgränsade geografiska zoner – är vidare inte något unikt, utan har fö-
rekommit i förslagsvis USA och Kanada sedan decennier.99 Därför väl-
jer jag att se kontexten av Sverige som varken fullkomligt unik eller 
allmängiltig. Jag är här främst intresserad av att förstå hur den svenska 
situationen begripliggörs och hanteras i en värld av överdeterminerade 
strukturer som inte känner några geografiska gränser: politiska, ekono-
miska, sociala och psykiska. Därför väljer jag att se det svenska fallet 
som ett utslag av universella företeelser (tiggande, fattigdom, rasism, 
bostadslöshet, kapitalism, omsorgsarbete, ideologi, nationalism, ång-
est, o.s.v.) som kläs i en nationell skrud. Det som ofta förstås som 
”svenskt” i situationen, bör förstås som ett ideologiskt projekt av att 
hantera strukturella fenomen som om de vore något speciellt unikt. 
Varje situation har såklart sina partikulära förutsättningar och resultat, 
men just därför är varje partikularitet och situation uppbundna i uni-
versella tendenser. Jag är här främst intresserad av hur det partikulära 
(Sverige) uttrycker det universella på ett partikulärt sätt. Det vore bra 
om den här studien sedan kunde sättas i jämförande analys med andra 
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nationella fallstudier, för att bättre kunna urskilja vad som kan förstås 
som universellt respektive partikulärt.  

Vidare är det här inte en bok om romer. Det här är en bok om re-
aktionerna och behandlingen av människor som tigger, vilka definieras 
som romer. Däri ligger en stor skillnad i vad som prioriteras att tas upp 
och analyseras. Studieobjektet är inte människorna som tigger i Sverige, 
utan den omgivning vilka dessa har att förhålla sig till. Till följd av detta 
beslut om vad som ska studeras, kommer jag avstå från att lägga vikt 
vid romers och resandes, liksom den antiromska rasismens, historia i 
Sverige. Jag rekommenderar emellertid läsaren att läsa in sig i dessa 
ämnen som en kompletterande åtgärd.100 Läsaren får inte heller miss-
förstå min avsikt. Jag väljer bort att placera ”det romska” i centrum, 
för att visa på hur samhället placerar ”det romska” i centrum alldeles 
på egen hand. Jag ämnar visa på vad det är för samhälleliga förutsätt-
ningar som krävs för att få rasismen mot romer att frodas och blomstra 
i Sverige under 2010-talet. 

Som en följd av detta kommer det också att handla mycket lite om 
människorna själva som tigger. Dessa blir närapå osynliggjorda i denna 
berättelse, i egenskap av självständiga och verkliga konkreta individer. 
Detta är också meningen. Jag ämnar nämligen visa hur det svenska 
samhället och dess samtalsklimat konstruerar ’EU-migranten’ som 
subaltern, d.v.s. så pass samhälleligt underordnad att hen saknar en egen 
röst.101 I min samling mediala artiklar råder inte någon slags akut brist 
på personliga redogörelser av enskilda människor kallade ’EU-migran-
ter’ gällande deras liv, våndor, förhoppningar och drömmar i Sverige. 
Men den är alltid förmedlad – representerad av någon annan (en jour-
nalist, en debattör, en aktivist, en tolk) – och på någon annans nåder, 
och utgör ingen politisk kraft i sig. Den kan till synes också alltid av-
färdas, mötas med misstänksamhet, eller ignoreras. Tydligast är, att vad 
den subalterna faktiskt säger, inte verkar spela roll i förhållande till vad 
det svenska samhället gör med hens närvaro. Därför syftar den här av-
handlingen inte till att ”ge den marginaliserade en röst”; den visar istäl-
let hur den marginaliserade görs röstlös.  

Den här avhandlingen avgränsar ’tiggande’ till att innebära att en 
fattig person ber en (ursprungligen) främling om att få något materiellt 
till skänks utan att återgälda, och att detta äger rum på platser som inte 
är innanför privata hems dörrkarmar. Det är tidsspecifikt något som 
uppstod i och med klassamhällets uppkomst, d.v.s. efter att människan 
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började bruka jorden och inhägna ägor. Att förslagsvis en hund tigger 
mat eller att vi alla tigger (im)materiella gester någon gång av våra när-
stående hör alltså inte hit. Inte heller insamlingar av hjälporganisationer 
eller bön om donationer till föreningar, företag eller s.k. ”crowdfun-
ding”. ’Tiggare’ är i sin tur de som definieras ’tigga’. I den tid som detta 
forskningsprojekt genomförs är det förgivettaget att en ’tiggare’ i Sve-
rige är en ’EU-migrant’. Därför handlar inte den här avhandlingen hel-
ler om de människor som också tigger på samma sätt i Sverige som 
’EU-migranter’ gör, men som inte ses vara ’tiggare’. Den handlar alltså 
inte om svenska medborgare som tigger i förslagsvis Stockholms tun-
nelbana, eller de som betecknas vara ’hemlösa missbrukare’. Även 
denna grupp behandlas och görs subaltern, och osynliggörs på ett helt 
annat sätt än ’EU-migranterna’.  

Den här avhandlingen saknar ett genusperspektiv på frågorna som 
diskuteras. I mitt material har genusaspekterna heller inte varit mani-
festa nog till att utgöra ett påtagligt tema i texterna. Det kan vara in-
tressant i sig. Tiggandet som social rumslig praktik rymmer såklart 
könade dimensioner, dimensioner som i sin tur kan sammanlänkas 
med andra strukturer av förslagsvis rasism och klass. Trots att såväl 
män som kvinnor (liksom barn) har varit utfattiga och tiggt genom 
historien, finns det t.ex. en tydlig skiljelinje gällande figurationen av 
’tiggare’ som ’hemlös missbrukare’, ’medeltida tiggarmunk’ eller ’EU-
migrant’, där de förra två förstås idealtypiskt som män medan ’EU-
migranten’ kan vara både och. Emellertid finns en klar betoning på att 
visuellt framställa ’EU-migranten’ som en kvinna i mitt material, i egen-
skap av antingen offer för de (bruna) männen i ligor eller klaner, eller 
heroisk hjälte i egenskap av mamma. Likställandet av givande till tig-
gande människor med sexköp, hade förmodligen varit mindre lätt för 
människor att göra, om ’tiggaren’ ifråga hade varit förslagsvis en ’hem-
lös missbrukare’.  

En annan anslutande avgränsning, är att jag konsekvent har avhållit 
mig från att tala om barnen. 2016 uppskattas det röra sig om ett hund-
ratal ”minderåriga EU-medborgare” som befinner sig i Sverige tillsam-
mans med föräldrarna i ’EU-migrantens’ verklighet.102 Barnen har 
använts som ett diskursivt slagträ, såväl som ett argument för att förd-
riva ’EU-migranterna’ från Sverige ”för barnens skull” som ett argu-
ment för att tillgodose ’EU-migranter’ mänskliga sociala rättigheter. 
Rent materiellt har barn i Sverige tiggt, blivit tvångsomhändertagna av 
kommuner, öppnat upp för rätten till kortvarigt boende i Sverige för 
sina familjer, och blivit negligerade av myndigheter. Men jag har valt 
att avgränsa ’EU-migrant’ till att röra sig om vuxna människor, därför 
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att frågan om minderåriga inbegriper så många egna aspekter och över-
väganden vilka förtjänar egna studier. 

1.6. Disposition 
Avhandlingens resultatdel, presenterad efter genomgång av metod-
avsnitt och två teorikapitel, är uppdelad i tolv kapitel. De första tre 
kapitlen är historiska redogörelser med empiriska inslag, och reste-
rande utgörs av ”rent” empiriska kapitel. Analysen presenteras löpande 
med empirin. De tolv kapitlen utgör fem huvudblock av övergripande 
fokus kring en perspektivistisk utgångspunkt. Dessa är Historia (kapitel 
4. Socialhistoria; kapitel 5. Idéhistoria I – Kristendom; kapitel 6. 
Idéhistoria II – Politiska idétraditioner), Arbete (kapitel 7. Arbetssam-
hället; kapitel 8. Svenska modellen), Boende (kapitel 10. Bostadslöshet), 
Aggression (kapitel 11. Våld; kapitel 12. Vantrivsel) och Godhet (kapitel 
9. Övertalningar; kapitel 13. Etik; kapitel 14. Möten; kapitel 15. Själv-
bild).  

Varje block och kapitel representerar en genomgång av förhållandet 
mellan tiggande och respektive perspektiv. De sex frågeställningarna 
besvaras löpande och slutligt genom alla akter sammantagna, men 
tyngdpunkten på svar på frågeställning 1) finns i kapitel 4–8; 2) i kapitel 
10; 3) i alla kapitel; 4) i kapitel 4–6, 9 och 13–14; 5) i alla kapitel föru-
tom kapitel 5–6 och 14; 6) i alla kapitel förutom kapitel 5 och 14. Ka-
pitlen läses helst inte fristående från varandra, då insikter i tidigare 
kapitel tas vidare i den fortsatta analysen i kommande kapitel.    

1.7. Metod 

1.7.1. Empiri 

1.7.1.1. Intervjuer  
När jag började mitt avhandlingsarbete (hösten 2014) var jag övertygad 
om att jag huvudsakligen skulle använda mig av djupintervjuer med 
bofasta medborgare över hela Sverige. Jag hann intervjua fem personer 
i Göteborg och sju personer i Borås under februari 2015. Götebor-
garna kom jag i kontakt med genom att ha delat ut kontaktannonser på 
olika offentliga platser i staden. Boråsarna blev sammanförda med mig 
genom en kontaktperson som arbetar med ditresta tiggande männi-
skors situation i Borås. I Uppsala intervjuade jag en månad tidigare två 
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personer på mindre än tio minuter vardera. Det var i samband med en 
planerad vräkning vid Katedralskolans parkering, där den ena infor-
manten protesterade medan den andra hyllade handlingen. Vid två till-
fällen – februari respektive april 2015 – hade jag en gruppintervju med 
gymnasister på en skola i Stockholms innerstad. Vid det första tillfället 
gick eleverna första året, vid andra tillfället gick de sista året. De var 
fyra till antal båda gångarna. I Norrköping hade jag också en gruppin-
tervju med fyra personer, i anslutning till en föreläsning jag höll i au-
gusti 2015.  

Intervjuerna var kvalitativa och semi-strukturerade livsvärldsinter-
vjuer, och temat handlade om upplevelser och tankar om tiggande i 
Sverige.103 Samtliga av dessa intervjuer – inklusive de som utfördes i 
den tidigare intervjustudien – med sammanlagt 52 personer, kan sägas 
utgöra empiri för föreliggande avhandling, eftersom de används som 
analysmaterial i triangulering med de teman jag har identifierat utifrån 
annan empiri. Alla deltagare garanterades anonymitet.  

Till dessa livsvärldsintervjuer tillkom ett fåtal kompletterande inter-
vjuer vilka fyllde en funktion av ”expertintervjuer”. Dessa samtal initi-
erades av mig under analysskedet, när jag hade identifierat huvudsakliga 
empiriska teman och satte data i relation till varandra, varpå jag upp-
täckte behov av ytterligare kunskap som kunde fylla igen empiriska 
luckor. Informanterna ifråga har huvudsakligen varit människor som 
har engagerat sig i ’EU-migranternas’ situation i Sverige, i olika delar 
av landet. Dessa har intervjuats ifråga om sina sakkunskaper om sitt 
eget sociala arbete och situationen gällande försörjningsmöjligheter för 
’EU-migranter’. Intervjuerna har skett per mail eller chatt. Jag har ställt 
konkreta frågor om materiella omständigheter och sociala förutsätt-
ningar jag har sökt svar på.  

Tre intervjuer har förts via telefon, därför att jag sökte längre ut-
läggningar och en mer uttömmande kunskap. Dessa gjordes vintertid 
2017/18, och informanterna var: Sven Hovmöller, från volontärnät-
verket HEM, angående hans tid som samordnare för försäljningen av 
gatutidningen Folk er folk våren 2015; Aaron Israelsson, f.d. chefre-
daktör för gatutidningen Faktum, angående händelseutvecklingen till 
följd av uppkomsten av konkurrerande gatutidningar såsom Folk er 
folk våren 2015; Mattias Schulstad, utredare på Landsorganisationen i 
Sverige (LO) i frågor kring migration, upphandling och ekonomisk 
brottslighet, angående fackligt förhållningssätt gentemot ’EU-migran-
ter’ och arbetstillfällen för dessa i Sverige. Rörande dessa expertinter-
vjuer har informanterna fått ta del av de textstycken varigenom 
information från intervjuerna har återgetts, för att godkännas. 
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Telefonintervjuerna blev aldrig ljudupptagna. Däremot blev alla 
livsvärldsintervjuer ljudupptagna genom min telefons röstinspelnings-
funktion. Majoriteten av de nya intervjuerna blev inte transkriberade. 
Orsaken är att jag inte fann det nödvändigt. Rörande de intervjuer som 
jag har företagit sedan jag påbörjade min forskarutbildning, har jag en-
kom transkriberat de passager som jag har funnit vara för analysen 
ovärderliga citat. Detta eftersom intervjupersonerna inte blev den här 
avhandlingens kronvittnen.  

1.7.1.2. Mediala artiklar 
Det huvudsakliga empiriska materialet – det vill säga den data som öv-
rig empiri har samlats in i relation till och prövas mot i triangulerande 
syfte, liksom utgör stommen för analysen och dess kategoriseringar – 
består av en sampling mediala artiklar publicerade mellan juldagarna 
2013 och juldagarna 2016. Samplingen uppgår till 1329 artiklar, varav 
826 stycken av dessa definieras som nyhetstexter (inklusive notiser och 
reportage) medan övriga 503 är opinionsbaserade (debattartiklar, krö-
nikor, insändare, plus 20 relevanta blogginlägg).104 Denna sampling har 
kompletterats av ett axplock artiklar från tidigare och senare år, vilka 
jag har funnit relevanta att placera i dialog med huvudstoffet. De artik-
lar som är inkluderade från 2017 och framåt har främst fyllt funktionen 
av att återge avgörande händelser.    

Parallellt med att jag samlade in intervjuer, började jag i början av 
2015 kopiera länkar till nyhetsartiklar som berörde ’tiggare’ och ’EU-
migranter’. Jag hade börjat följa en (till följarantalet oansenlig) grupp 
på Facebook (FB) med namnet PAY IT FORWARD OR PAYBACK 
(GE TILLBAKA). NOW BEGGARS NEED YOU, THANKS!, dri-
ven av Bienvenido Flores. Han är socionom, självständig volontär och 
”talesperson” för ’EU-migranter’. Flores har i flera sammanhang blivit 
intervjuad som just en talesperson, kontaktperson, eller insider, å ’EU-
migranters’ (i Stockholms) vägnar.105 I denna FB-grupp delade Flores 
närmast dagligen länkar till ”tiggeri”/”tiggare”-relaterade nyheter och 
opinionstext. Artiklarna ifråga härrörde från såväl rikstäckande medier 
som från lokal- och branschtidningar. Så småningom, parallellt med att 
jag började inse att intervjuerna ifråga inte gav mig särskilt många nya 
infallsvinklar eller teman, upptäckte jag hur den sammantagna variat-
ionsrikedomen av de olika typerna av delade artiklar presenterade en 
mycket mer komplex – och därför mer realistisk och påtaglig – verk-
lighet. Jag började fokusera på den mediala rapporteringen istället för 

            
104 Relevanta därför att de hänvisas till i andra mediala artiklar.  
105 Se t.ex. Hökerberg (2014, 30 maj); Sima (2014); Giertz (2015, 2 augusti); Sernrot 
(2014). 
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på intervjuer, och insåg ganska tidigt att jag inte intresserade mig för 
enkom talets nivå (diskursen) utan också för den materiella sociala 
verklighet som återgavs och samtidigt formades genom talet (ideolo-
gin). När Flores så småningom ansvarar för FB-sidan Förening REMIS, 
och sedan tidigare också hade sidan Cemis – Center för EU-migranter i 
Sverige, passade jag på att följa även dessa två och spara ner de artiklar 
som delades på dessa sidor.  

När jag så under 2016 började aktivt samla utanför dessa FB-grup-
per (sedan jag började spara artiklar hade jag även hela tiden sparat ned 
de länkar och texter som dök upp i mitt ”egna” personliga flöde), var 
en ny viktig insamlingsplats volontärnätverket HEM:s privata FB-
grupp. Där delade medlemmar aktuella nyheter och artiklar med 
varandra. Många andra artiklar kom jag åt genom en slags ”snöbollsef-
fekt” av att klicka vidare till artiklar som av hemsidorna hade bedömts 
att behandla samma tema. När jag efter årsskiftet 2016 insåg att det var 
dags att avbryta den aktiva insamlingen, och hade beslutat mig för att 
den primära tidsperioden att analysera skulle vara mellan julen 2013 
och julen 2016, behövde jag komplettera den ostrukturerade in-
samlingen av artiklar 2015–2016 med texter från 2014. För detta ända-
mål gick jag in på det digitala nyhetsarkivet Mediearkivet, och använde 
sökordet ’tiggare’ för att få fram artiklar publicerade under månaderna 
för aktuella år.  

Eftersom datainsamlingen hade börjat så pass ostrukturerat, att jag 
först ett tag efter att ha påbörjat insamlingen insåg att jag faktiskt hade 
påbörjat en insamling, försökte jag samla in material från 2014 på ett 
sätt som skulle likna det något godtyckliga urvalet från 2015–2016. 
Därför replikerade jag i bästa möjliga mån artikelvariationen i samp-
lingen från Mediearkivet: en dos debattartiklar, en nypa krönikor, 
spridda skurar av lokalnyheter, klara till halvklara insändare, etc. Likväl 
blev antalet artiklar synnerligen ojämlikt fördelade mellan de tre åren106 
(2014: 243 artiklar – 2015: 732 artiklar – 2016: 350 artiklar). Den tyd-
ligaste skillnaden är att år 2015 står för fler artiklar än de andra två åren 
sammantagna. Men detta har flera orsaker. Dels var 2015 året då jag 
började samla in artiklar, och därigenom började etablera de olika te-
man som kom att bli relevanta för djupare studier; de övriga åren blev 
alltså mer eller mindre kompletteringar gällande teman som inte gällde 
tidsspecifika händelser. Dels är 2015 ett synnerligen händelserikt och 
avgörande år när det kommer till den s.k. ”tiggeridebatten”, liksom po-
litikens utformning.  

            
106 År 2013 fick inte mer än fyra stycken artiklar till del, men så var ju också tidspe-
riodens öppningsdatum 28 december 2013 (publiceringsdatumet för Bo Rothsteins 
debattartikel Därför bör vi göra det förbjudet att ge till tiggare i Dagens Nyheter).  
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Som tidigare nämnts finns en potentiell godtycklighet kring pro-
portionell fördelning av olika artikeltyper, så även kring var artiklarna 
publicerades. Det förekommer en solklar överrepresentation av artiklar 
publicerade i de stora rikstäckande och väletablerade ”gammelmedia”-
kanalerna (Public Service genom Sveriges Television liksom Sveriges 
Radio, morgontidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, 
liksom kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen).107 Skälet är en-
kelt: dessa ger en klar och tydlig bild vad som bedöms vara av riksdig-
nitet samtidigt som dessa sprids till flest svenskar över landet (i 
jämförelse med lokaltidningar och enskilda bloggar), trots internetets 
tidevarv.  

I övrigt har ingen aktiv tanke legat bakom vilka publiceringskällor 
som har råkat komma i min väg, med ett särskilt undantag. Jag har 
aktivt undvikt att inkludera källor från vad som i dagsläget kallas för 
”alternativmedier”. I folkmun och medier är ”alternativmedier” under-
förstått mediekanaler i Sverige vilka har som främsta syfte att sprida 
rasistisk och invandringsfientlig propaganda på internet i syfte att 
vända folkopinionen till förmån för en mer nationalistisk och rasistisk 
politik.108 Jag har gjort tre undantag, eftersom dessa artiklar gav mig 
nödvändig kompletterande information. Syftet till denna avgränsning 
är flerfaldig. Ett huvudskäl är att denna avhandling undersöker relat-
ionen till tiggandets sociala praktik och hur denna relation reproducerar 
rasistiska materiella liksom diskursiva strukturer; starkt förenklat kan 
man säga att jag – ur angreppssynpunkt – intresserar mig mer för tigg-
andet än för rasismen, eftersom den här avhandlingen handlar om re-
aktionen mot ’tiggare’ (som är ’EU-migranter’), inte mot ”romer”. 
Rasism som tankevärld blir här mest intressant som en konsekvens av 
meningsskapande intellektuella, emotionella och psykiska processer, 
där idealtypiska samhällsmedborgare använder sig av tillhandahållna 
diskurser och ideologier för att begripliggöra tiggandet och ’tiggaren’ 
Rasistiska propagandaapparater å andra sidan, har som huvudsaklig 
målsättning att förvränga skeenden och orsakssamband till att passa in 
i ett på förhand beslutat rasistiskt narrativ. Det rasideologiska svaret på 
frågan föregår alltså att frågan alls ställs. Därför är dessa mediers dis-

            
107 Liksom Expressens lokala avatarer i form av Kvällsposten respektive Göteborgs-
Tidningen.  
108 Till denna grupp räknar jag förslagsvis publikationerna Samhällsnytt (f.d. Avpixlat), 
Motgift, Nordfront, Nordisk Ungdom, Nya Tider, Nyheter Idag, Fria tider, Samtiden, 
Granskning Sverige, etc. Till denna grupp medier räknar jag inte högerpopulistiskt 
drivna bloggar (med tydliga ”invandringskritiska” inslag) såsom t.ex. Det Goda Sam-
hället eller Ledarsidorna.  
 



 52 

kurs relativt ointressant för mitt syfte och mina frågeställningar: de pre-
senterar inget intellektuellt eller ideologiskt-diskursivt problem att ana-
lysera eller lösa för min del. Vad de skriver är vad de skriver: rasistisk 
propaganda. Därmed inte sagt att det finns rasistiska föreställningar 
som informerar vad som skrivs i ”gammelmedia”. Och därmed inte 
sagt att dessa agitationssajter inte skulle påverka allmän opinion vad 
gäller meningsskapandeprocesser och ideologiska tankekonstruktioner 
kring tiggandet och människorna som tigger. Därför är ett annat skäl 
till avgränsningen, just en fråga om avgränsning: det vore inte möjligt 
att inom ramen för denna avhandling ta med alla politiska och sociala 
faktorer som är med och påverkar hegemonins reaktioner mot tiggande 
östeuropeiska (och företrädelsevis romska) människors närvaro. Ge-
nom mitt beslut att skriva en avhandling om svenska samhällets reakt-
ioner på tiggande, istället för på romer, har jag valt en perspektivistisk 
ansats som gör visst material mer relevant än annat. Jag anser mig också 
ha kompenserat frånvaron av ”alternativmedier” i det empiriska 
materialet genom dess (ändå förhållandevis digra) innehåll av rasistiska 
uttryckta tankefigurer och utförda praktiker. Jag presenterar också en 
andel kommentarstrådar från nätforumet Flashback Forum där använ-
dare hetsar varandra till våld och hatbrott gentemot tiggande männi-
skor i Sverige.  

1.7.1.3. Sociala medier 
I denna studie har jag använt mig av internetbaserade sociala medier 
på två olika sätt: de har fungerat såväl som en hemvist för empiri lik-
som ett sätt att samla in empiri.109 Sociala medier fyller idag närapå – 
vad jag skulle beteckna som – en slags dialektisk fenomenologisk 
funktion i miljarder människors vardagsliv, på det sättet att de utgör 
såväl en förmedling av den sociala verkligheten som en påtaglig del av 
den sociala verkligheten.110 Winders säger: ”Att tänka på förhållandet 
mellan [socialt] media och kvalitativ geografisk forskning innebär såle-
des att man redogör för hur nya medier formar sociala liv och blir de 
sätt som vi upplever och möter världen”.111 Med vetskapen om denna 
”dubbeltydighet” i sociala medier-texters sociala funktion, väljer jag att 
precis som Proudfoot använda all text från sociala medier som huvud-
sakligen uttryck för diskurs och social handling framför individuella ut-
tryck.112 På så sätt fungerar min analys av texter i sociala medier på 
samma sätt som min analys av publicerade tidnings- och bloggartiklar. 

            
109 Winders (2016) s. 336. 
110 Ruppert et al. (2013) s. 24. 
111 Winders (2016) s. 336, kursivering i original. 
112 Proudfoot (2011) s. 31. 
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Detta oavsett om dessa texter är enskilda kommentarer skrivna av pri-
vatpersoner eller officiella statusuppdateringar gjorda av organisationer 
eller dylikt. 

Ett antal nyhetsartiklar liksom krönikor berör eller återger händelser 
som har ägt rum på sociala medier. Dessa ”händelser” är oftast att en 
namnkunnig person (en politiker, journalist, kändis, idrottare, etc.) har 
skrivit något om tiggande eller ’tiggare’ på ett välanvänd socialt me-
dium/nätverkstjänst där många människor antas ta del av texten på ett 
liknande vis som om det hade publicerats i en traditionell medieform 
(papperstidning, radio, television). Dessa medier är oftast Facebook, 
Twitter, Instagram, eller individuellt drivna bloggar. Det faktum att en 
tweet eller en artikelkommentar kan räknas som en händelse värd att 
rapportera om i tidningar och nyhetsmedier, kan tolkas som symptom 
på hur internet alltmer har kommit att fungera som ett virtuellt offent-
ligt rum. Gränsen mellan texter publicerade av ansvariga utgivare och 
texter som uppstår utan granskning eller förmedlingskanal blir därmed 
allt svårare att upprätthålla, sett från ett samhällsvetenskapligt perspek-
tiv.  

Jag har valt att förstå texter författade av privatpersoner på sociala 
medier såsom just en slags hybrid – eller mellanväg – av den empiriska 
kunskap som kan hämtas från dels intervjuer, dels från publicerade tid-
ningsartiklar. Denna texttyp kan ses som såväl mer censurerad,113 som 
mindre censurerad, än ett vanligt samtal.114 En kommentar i en FB-tråd 
kan också trianguleras gentemot textinnehållet i en tidningsartikel. Den 
metodologiska liksom epistemologiska ansats denna avhandling står 
på, är mer intresserad av ens texts förhållande till den sociala verklig-
heten än till den enskilda aktörens intention. Med det sagt, är jag här 
fortfarande intresserad av intentioner, eftersom min ansats också är 
psykoanalytisk och därför tar hänsyn till de proto- och extradiskursiva 
psykiska processer vilka inverkar på enskilda liksom kollektiva med-
vetanden (och därför även talhandlingar). Texterna är uttryck för såväl 
medvetande som omedvetande, med manifesta liksom latenta innehåll. 
Därför kan vi inte på ett bekvämt sätt avfärda textavsändarens intent-
ioner som helt ointressanta, vilket emellanåt framstår som normen för 
socialkonstruktivistiska text- och diskursanalytiker. Jag är däremot inte 
heller intresserad av enskilda individers verkliga, sannaste intentioner 
bakom enskilda sociala handlingar. Detta eftersom jag dels till följd av 
            
113 I talspråk används ’censur’ som en metafor för ’munkavel’. Men jag använder det 
här i det skrivna språkets bemärkelse, d.v.s. som en metafor för förhandsgranskning. Om 
en privatperson utövar självcensur, betyder det alltså här att någon helt enkelt tänker 
sig för vad hen säger. 
114 Detta såklart beroende på vad vi menar med ’censur’, och vad vi implicit menar 
vara ’autentiskt’ eller ’sant’ gällande en utsaga.  
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min psykoanalytiska förståelse av medvetandet tar avstånd från påstå-
endet att vi alls skulle kunna nå fram till att identifiera en enskild hu-
vudorsak bakom ett socialt handlande – handlingar kan vara 
överdeterminerade, men vi kan inte med säkerhet avgöra vad som ex-
akt föregår i någons inre (eftersom vi inte heller kan avgöra exakt vad 
som föregår eller försiggår i vårt egna inre). Men också därför att stu-
dieobjektet inte är enskilda individer/aktörers/institutioners hand-
lande, utan de diskurser och den ideologi som kan urskiljas i talet om 
och handlingarna utförda mot ’EU-migranter’ i Sverige. Alltså har jag 
ett intresse för intentioner bakom formuleringar, men inte för den en-
skildes. Emellertid kommer jag att vid flera tillfällen under kapitlens 
gång skriva på ett sätt där jag reflekterar över och tillskriver signaturer 
bakom texter personliga omedvetna intentioner, utifrån den informat-
ion vi får av själva texten ifråga. Det är av pedagogiska skäl i syfte att 
tillgängliggöra analysen och de teoretiska slutsatserna. Den verkliga 
unika personen bakom en textyttring är inte intressant för analysen, 
men däremot är antagandet om en människa bakom verket omistligt. 

1.7.1.3.1. Facebook 
I mitt empiriska material ingår ett fåtal nedladdade kommentarsfält till 
artiklar och statusuppdateringar från FB. Dessa är företrädelsevis från 
2014 och tidiga 2015, innan jag hade beslutat mig för att mediala artik-
lar skulle utgöra huvudstoffet. Urvalet har skett som ett resultat av min 
egen bedömning att något jag har läst medan jag har scrollat runt är 
intressant, tankeväckande eller symptomatiskt. Jag har avgränsat mig 
till FB och har därför inte samlat in något från förslagsvis Twitter eller 
Instagram. Denna avgränsning har skett till följd av bekvämlighetsskäl 
(jag har t.ex. inte ett konto på Twitter och vill verkligen inte skaffa det). 
Men FB har också fungerat som en förmedlande portal till majoriteten 
av min empiri och intellektuella intryck av ”tiggeridebatten” under 
dessa avhandlingsår. Det är genom FB som jag har sparat ned den 
övervägande delen av mina mediala artiklar. Det är också genom FB 
jag har tillgång till merparten av den information jag har inhämtat från 
volontärföreningen HEM, genom deras privata grupp på detta medium 
(se senare avsnitt). Eftersom jag tillbringar i princip varje dag på FB av 
sociala liksom existentiella skäl, är FB en virtuell rumslighet vilken jag 
befinner mig i såväl under arbetstid som fritid. Med andra ord har jag 
upptäckt många artiklar, kommentarer och bilder under mitt fritidssur-
fande, varför också gränsen mellan fokuserad och planlös insamling är 
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grumlig. Häri finns påtagliga likheter med insamlingsmetoden jag an-
vände gällande mitt autoetnografiska material (se senare avsnitt). Det 
går alltså att påstå att jag har utövat en nätnografi (netnography).115   

1.7.1.3.2. Flashback Forum 
När jag började analysen av den del av textmaterialet som berörde hat-
brott och våld riktat mot människor som tigger (eller antas tigga), upp-
täckte jag en empirisk lucka i diskursen, nämligen längre oför-
blommerade tal eller utsagor uttryckandes hat, illvilja och uppsåt till att 
skada och/eller förnedra ’tiggare’. Jag saknade inte propaganda som 
manade till förakt och hat – den hade jag ju valt bort – men däremot 
yttringar från privatpersoner som uttrycker det tal vilket menings-
skapar, motiverar och föranleder våld mot ’EU-migranter’. Samtidigt 
visste jag att Jens Waldenström, jurist och aktiv i volontärnätverket 
HEM, sedan år tillbaka aktivt följde de kommentarstrådar på nätforu-
met Flashback Forum där ämnena ”tiggare” och ”tiggeri” avhandlades. 
Han hade tidigare delgivit mig citat och problemformuleringar som fö-
rekom i trådarna, vilkas likar var svårfunna i övrig textempiri liksom i 
mina intervjuer. Därför är ett antal inlägg från två stora Flashbacktrå-
dar en del av mitt empiriska material. De flesta av dessa inlägg är 
framsökta av Waldenström, men jag har kompletterat med några ytter-
ligare inlägg hämtade från samma trådar.  

1.7.1.4. Volontärnätverket Föreningen HEM 
Föreningen HEM – Hemlösa EU-migranter är en ideell förening som grun-
dades i mars 2014 i Stockholm med syfte att ”strukturera det volontära 
arbetet […] för att hjälpa marginaliserade EU-medborgare som tillfäl-
ligt befinner sig i Sverige”.116 Volontärnätverket är baserat och arbetar 
främst i Stockholm.117 Det är också den praktiskt taget enda ideella or-
ganisationen i Stockholm som arbetar med ’EU-migranters’ problem 
och situation som inte har någon kyrklig/religiös anknytning. Undanta-
gen är privatinsamlingarna och de små stödgrupperna för enskilda in-
divider/familjer. HEM är också partipolitiskt obundet och erhåller 
ekonomiskt stöd genom privata bidrag och gåvor. På detta sätt är HEM 
en i flera avseenden oberoende organisation i arbetet med ’EU-migran-
ter’, och enligt mina erfarenheter en av de mest trovärdiga organisat-
ionerna gällande att förmedla ’EU-migranters’ egna erfarenheter, 
intressen och talan till media. De tillgodoser också de behov och den 

            
115 Kozinets (2015).  
116 Föreningen HEM (2018b). 
117 För en reportagebok om HEM:s arbete, se Gurt (2015). 
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hjälp ’EU-migranter’ själva efterfrågar. Föreningens arbete tar sig alle-
handa uttryck och kan röra allt från katastrofinsatser till långsiktiga pro-
jekt. Återkommande aktiviteter är (veckolig) svenskundervisning, 
tolkning, ledsagning, ekonomiska liksom material- och matinsamlingar, 
opinionsbildning, att vara kontaktpersoner för media, och vara ett stöd 
i juridiska processer (såsom polisanmälningar).118  

Mitt utbyte med aktiva i HEM har betytt mycket för att erhålla situ-
erad kunskap om de materiella omständigheter som uppstår och repro-
duceras av den förda politiken. Jag triangulerar min textbaserade empiri 
och min teoretiska analys av densamma, med de observationer och er-
farenheter som förmedlas av medlemmar i HEM. Jag erhåller vittnes-
mål om vad som faktiskt händer människor bortom text och tal. 
Information och kontakter begränsas i huvudsak till Stockholmsområ-
det, eftersom det är främst där HEM verkar. Emellertid är Stockholm 
den stad i Sverige där flest ’EU-migranter’ antas vistas.  

Rent konkret har kunskapssamlandet från HEM skett på två sätt: 
samtal med medlemmar och en form av deltagande observation i nät-
verkets privata kommunikationsgrupp. Gällande samtalen, har dessa 
skett informellt, med undantag för en telefonintervju med Sven Hov-
möller. De samtalspartners som har varit mest avgörande för den här 
avhandlingens empiri liksom analys är nämnde Hovmöller tillsammans 
med Jens Waldenström, mannen bakom Flashback-materialet. Hov-
möller har varit en konstant förgrundsgestalt i HEM:s historia ända 
sedan bildandet 2014, och har varit organisationens röst utåt i flera me-
diala sammanhang. Han var också en av huvudpersonerna bakom lan-
serandet av gatutidningen Folk er Folk i Sverige, specifikt riktad till 
”romer” som försäljare. Dessutom har han mycket kunskap om hur 
’EU-migranter’ behandlas i Sverige och Stockholm. Jens Waldenström 
har bortsett från delgivandet av kommentarstrådar varit min främsta 
läromästare gällande svensk rätt, internationell rätt och aktuell lagstift-
ning och lagtolkande i förhållande till de juridiska stridsfrågor som ”tig-
geridebatten” har tangerat. Dessa frågor har främst berört otillåtna 
bosättningar, avhysningsförfaranden, rätten till boende och tillgång till 
sanitära förhållanden, ordningslag i offentliga rummet, lokala föreskrif-
ters förhållande till grundlagen, antidiskrimineringslagstiftning, o.s.v. 
Waldenström har i egenskap av jurist engagerat sig och varit delaktig i 
flera rättsfall och juridiska ingripanden rörande polisiär och andra 
tjänstemäns behandling av ’EU-migranter’.  

Gällande den ”deltagande observationen” i den stängda kommuni-
kationsgruppen, har jag utan att dokumentera något följt konversation-
erna kring vad det är för akuta (och mindre akuta) problem som ’EU-
            
118 Föreningen HEM (2018a). 
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migranter’ behöver hjälp med och som medlemmarna försöker lösa. 
Mycket av nätverkets volontärarbete samordnas just genom denna 
kommunikationsgrupp; människor anropar nätverket med en förfrå-
gan om hjälp och insatser rörandes en viss sak. Härigenom har jag fått 
en unik inblick i hur den sociala verkligheten ter sig för människor i 
’EU-migranters’ position, och en grundläggande förståelse kring den 
påtagliga frånvaron av statliga och offentliga instanser i omsorgen och 
skyddet för en av de mest utfattiga och rättslösa grupperingarna i Sve-
rige, liksom konsekvenserna av denna frånvaro.   

1.7.1.5. Autoetnografi (och informella samtal) 
Jag har också triangulerat textempirin med sociala observationer i mina 
fysiska omgivningar. Dessa observationer handlar om interaktionen 
mellan tiggande människor och dess andra (inklusive undertecknad) i 
det offentliga rummet. Härigenom använder jag mina egna sinnesin-
tryck som en förmedling av empiri. I det etnografiska kapitlet Möten 
ska jag presentera utdrag från vissa av dessa observationsanteckningar 
i längd. Där kommer också ett fokus att ligga på mig själv i egenskap 
av fotgängare i samvaro med tiggande människor.  

Jag ser inte min situerade kunskap liksom min sociala positionering 
som något omintetgörande hinder för möjligheten att använda mig 
själv som observatör och uttolkare av rumsliga skeenden, liksom and-
ras och mina egna reaktioner på dessa. Det gäller bara att jag: upprätt-
håller en seriös självreflexivitet i analysen av mina reaktioner och mitt 
tänkande (d.v.s. utsätter mitt eget tänkande för rigorös kritik angående 
detta tänkandes troliga förutsättningar); eftersträvar en validitet av den 
kunskap jag frambringar ur mina observationer vilken utgår från att en 
(heterogen) andel intressenter kan godta min tolkning som adekvat gäl-
lande det sociala fenomenet som undersöks;119 aktivt särskiljer mellan 
skeende, förnimmelse, reaktion och meningsskapande; inte är in-
skränkt. Om dessa kriterier möts borde mina rumsliga observationer 
kunna ses som empiri fullgod att triangulera med övriga data.  

Själva anledningen till att jag började intressera mig för svenskars 
reaktioner mot närvaron av tiggande människor, var en fascination 
över de känslor som uttrycktes runt omkring mig men också inom mig. 
Andras känslor av medlidande, medkänsla, uppbragthet, ilska, frustrat-
ion, oro, förakt, äckel, barmhärtighet och välvilja i relation till tiggande 
människor var (och är) något jag mötte i medier liksom på gatan, i kol-
lektivtrafiken, i samtal med närstående och främlingar. Det var dessa 
känslors styrka gentemot och makt över ett förment ”sunt förnuft” el-

            
119 Kearns (2016) s. 332. 
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ler ”förstånd” som fick mig att intressera mig för själva forskningsäm-
net. Inspirerad av Forslunds diskursanalys av den finansiella reklamens 
övertalningstekniker har jag ständigt genom detta projekt, ställd inför 
såväl texter som människor, frågat mig ”Hur känns det?”120 Denna fråga 
har begripliggjorts i dess dubbla innebörd som riktad mot såväl andra 
som mot mig själv. Hur kan det kännas för opinionsbildaren som skri-
ver den här debattartikeln, eller för den där medtrafikanten som 
blänger så länge på den tiggande mannen, eller för mig som inser att 
jag inte har några växelmynt i min ficka när mannen närmar sig mig? 
Känslor kan bara begripliggöras i ord.121 Därför har jag bara mitt eget 
och andras språkbruk att förhålla mig till. Det är också därför psykoa-
nalysen kallas för ”the talking cure”. 

Men det är inte bara känslorna i rummet (och deras symptom i form 
av reaktioner och handlingar) som har berör min etnografi ifråga, utan 
också samtal med främlingar och bekanta. Såväl med samtalspartners 
som samtal utan min medverkan där jag har tjuvlyssnat, liksom infor-
mella samtal jag har fört med såväl människor jag känner som jag inte 
känner. På så vis har dessa observationer också fungerat som komple-
ment (och trianguleringar) av mina djupintervjuer, liksom mitt mediala 
material. Det har funnits en synnerligen unik fördel för mig och detta 
forskningsprojekt, vad avser möjligheten att få människor att tala med 
mig om mitt forskningsämne. Jag har (vad jag minns) under insam-
lingsperioden (det är annorlunda nu) aldrig varit med om att en svensk-
språkig människa jag har språkats med, inte har haft en åsikt eller tankar 
om mitt forskningsämne. Det har helt enkelt räckt med att jag har sva-
rat på vad jag ”jobbar med”, för att samtalspartnern skulle dela med sig 
av sina känslor, funderingar eller ställningstaganden. Det gick närapå 
av sig självt. Ibland blev det tröttsamt.  

Hur har då dessa observationer utförts? Vad jag har gjort är att jag 
har fört anteckningar på telefonen över intryck i mitt vardagsliv, som 
är förbundna med avhandlingsämnet. Det rör sig om 167 stycken an-
teckningar, nedförda mellan 14 oktober 2014 – 30 december 2016. 
Textmängden per anteckning varierar mellan ett par meningar till 
närapå två tredjedelars A4-ark. Sammantagna utgör de ett textdoku-
ment på 43 sidor (textstorlek 12). Anteckningarna är nedförda under 
alla möjliga tider på dygnet, och under alla veckodagar. Det har varit 
ett ”ostrukturerat” insamlande och observerande, på det sättet att jag 
har låtit ögonblicken diktera relevansen av observationen. Om det har 
hänt något som har fått mig att reagera eller tänka på ett visst sätt, och 

            
120 Forslund (2008) s. 30, min kursivering.  
121 Emellertid kan konst och andra estetiska uttrycksformer förmedla känsloförnimmelser 
och frammana känslor.   
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jag har bedömt detta vara potentiellt relevant för den större kunskaps-
processen, har jag fört ned en återgivelse av händelsen så fort jag har 
kunnat. Jag har inte varit konsekvent i att välja mellan att enkom återge 
yttre skeenden befriade från personliga betraktelser, eller att enkom 
återge egna reflektioner över mina egna reaktioner i samband med en 
händelse. Typerna av händelser som då har antecknats sträcker sig från 
informella samtal med vänner, främlingar och bekanta (i kollektivtrafi-
ken, på bar, på dejt, hemma hos någon), liksom tjuvlyssningar och iakt-
tagelser av privatpersoners interagerande, till mina vänners återgivelser 
av egna iakttagelser, till introspektiva monologer kring mitt eget bete-
ende och kännande i relation till moral och etikett i möten med tiggan-
det.  

De miljöer jag har rört mig i kanske ska skisseras lite snabbt. Jag har 
oavbrutet bott i Storstockholm sedan jag började avhandlingsarbetet, 
men har bott i olika lägenheter i olika delar av staden varje år (2014 
bodde jag i två olika lägenheter i två olika stadsdelar i Stockholm in-
nerstad, 2015 i en söderförort, 2016 i en norrort). Jag har oregelbundet 
pendlat till och från Uppsala, där jag har varit anställd. Jag nyttjar kol-
lektivtrafiken praktiskt taget varje dag, företrädelsevis tunnelbana och 
pendeltåg. Genom ett socialt liv med vänner utspridda över staden lik-
som oregelbundna arbetstider har jag rört mig i stadsrummet. Jag har 
släkt i, och har företagit jobbresor till, olika delar av landet under den 
här tidsperioden. Också då har anteckningar förts. Huvuddelen av an-
teckningsmaterialet är dock från Stockholm-Uppsala. Under 2014–
2017 mötte eller såg jag minst en tiggande människa varje dag jag rörde 
mig i offentliga rum. På det sättet blev mitt vardagsliv inneboende et-
nografiskt, eftersom tiggande var ”såväl mitt forskningsämne som ett 
oundvikligt faktum i min vardag”.122 

Denna typ av observationer har behandlats som en kompletterande 
kunskapsinsamling. Den har aldrig varit tänkt att utgöra huvudmaterial, 
varför den inte heller har utformats på ett strukturerat planerat vis utan 
istället fungerat som ett sätt att insamla ytterligare beskrivande inform-
ation till en parallell datainsamling.123 Men eftersom jag har använt mig 
själv och min egen situerade roll i observationerna har denna kunskaps-
insamling också fungerat som ett sätt att nå en djupare kontextuell för-
ståelse för ett kunskapsfält: ”till att skapa en fördjupad tolkning av en 
specifik tid och plats genom direkt upplevelse”.124 Därför anser jag att 

            
122 Proudfoot (2011) s. 27, min översättning. 
123 Kearns (2016) s. 314. 
124 Kearns (2016) s. 315, min översättning.  
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det bästa sättet att sammanfatta denna observationsteknik är som auto-
etnografi. Såhär sammanfattar Qualitative Research Methods in Human Geog-
raphy ‘auto-ethnography’ i sin ordlista:  

A qualitative method involving the explicit writing of an embodied and situ-
ated self into the research. It often entails writing in literary fashion, involving 
autobiographical narratives in which the author/researcher actively reflects on 
her or his choices, emotions, and knowledges as a vital part of the construction 
of the research.125  

 
Denna typ av kunskapsförmedling förekommer främst i kapitel Möten.  

1.7.2. Diskursanalys 
Själva analysen av empirin har skett i flera led, med vardera leds teore-
tiska och epistemologiska antaganden successivt staplade på varandra. 
Empirisk insamling och teoretisk inläsning skedde parallellt med 
varandra, varför analysen har fortgått under merparten av avhandlings-
arbetet i en dialektisk växelverkan mellan ny empiri och nya teoretiska 
insikter. Så har också själva metoden av textanalys vuxit fram i dialog 
med empiri. Ett sätt vore att beskriva det språkanalytiska tillvägagångs-
sättet som ett första steg av ”diskursanalysinfluerade textanalyser”126 av 
talhandlingar, som i ett andra steg utsätts för en psykoanalytiskt och 
historiematerialistiskt informerad ideologikritik.  

Ur metodologisk synpunkt, använder jag mig inte av Lacans dis-
kursbegrepp (vilket är sammanlänkat med hans idé om det omedvetna 
som utanför subjektet och strukturerat likt ett språk).127 Istället påmin-
ner min diskursanalys mer om de kunskapsfilosofiska antaganden som 
kritisk diskursanalys (CDA) utgår från.128 ’Diskurs’ förstås som ett sätt 
att föreställa sig och representera världen.129 Till skillnad från för-
slagsvis Laclau & Mouffes diskursanalys som ser diskursen som kon-
stituerande för den sociala världen, förstår CDA diskurs som ett 
element av den sociala världen, vilket formas av och formar världen 
jämte andra element – som maktrelationer, institutioner och sociala 
identiteter.130 Därför jämförs också diskursens innehåll och form med 
den sociala och materiella värld den ska reflektera. CDA:s förståelse av 
diskurs passar samman med min psykoanalytiska och historiematerial-

            
125 Hay (2016) s. 438.  
126 Lagerqvist (2011) s. 57.  
127 Evans (1996) s. 45; Lacan (2015).   
128 Fairclough (2003, 2010, 2014); Fairclough & Wodak (1997); Collin (2016). 
129 Fairclough (2003) s. 215. 
130 Fairclough (2014) s. 9; Laclau & Mouffe (2001). 



 61 

istiska ideologikritiska ansats, därför att representerandet och menings-
skapandet av världen genom språket här antas ske i dialektik med ma-
teriella förhållanden och psyko-sociala omständigheter.  

Mina språkfilosofiska antaganden i metoden påminner om Fredric 
Jamesons epistemologiska tillvägagångssätt i hans historiematerialist-
iska textanalys av 1800-talslitteratur i Det politiska omedvetna. Där utför 
han en slags ”diskursanalys” med förbehållet att textens ”frånvarande 
orsak” inte är någon post-modern storhet såsom ”språket” eller 
”makt”, utan helt enkelt de materiella historiska omständigheterna vari 
texten producerades.131 Det kunskapsfilosofiska problemet i denna av-
handling är inte huruvida sanning finns, utan hur vi förhåller oss till 
sanningen.132 Ross Collin har argumenterat för att Jamesons teoretiska 
metod i nämnda bok inte bara är kompatibelt med, utan också kan bi-
dra mycket till CDA (i Norman Faircloughs tradition).133 Han menar 
att Jameson kan bidra med en stark historieteori, som kan förklara hi-
storisk förändring och hur diskurserna beror på och samspelar med 
dessa. Denna historieteori är den historiematerialistiska, som jag ska 
redogöra för i senare teorikapitel. Ett nyckelbegrepp Jameson bidrar 
med är begreppet ’kontradiktion’. Jag kommer också att förklara detta 
begrepp närmare i teorikapitlet om historiematerialistisk dialektik.  

Diskursanalys är på samma gång en metod som en teori – metoden 
och analysen bygger på vissa fundamentala teoretiska antaganden för 
att alls bedrivas på ett visst sätt – varför det är svårt att redogöra för 
metoden utan att ha redogjort för teorierna. För närvarande nöjer jag 
mig därför med att förklara att samhället utgör av en myriad av kont-
radiktioner (motsättningar och motsägelser), inom och mellan pro-
duktionsförhållanden, institutioner och sociala identiteter. Människor 
försöker hantera dessa kontradiktioner, liksom omöjligheten att till 
fullo få grepp om hela verkligheten under ett ögonblick och från en 
viss position, genom att medelst språket och talhandlingar omformu-
lera världen på ett sätt som neutraliserar, borttränger eller överför kont-
radiktionerna på ett sätt som passar människornas (historiska) 
världsbild: ”[…] den enskilda berättelsen eller den enskilda formella 
strukturen skall förstås som en imaginär lösning på en verklig kontra-
diktion”.134 Emellertid rymmer språket självt på sina kontradiktioner, 
varför de ”reella” kontradiktionerna går att identifiera i texter med 
hjälp av att analysera de motsägelser och motsättningar som själva tex-

            
131 Jameson (1994a) s. 21, 23, 133, 135. 
132 En historiematerialism utan sanningsanspråk är ingen historiematerialism. Inte hel-
ler kan en seriös psykoanalys överge kravet på att söka subjektets sanning.  
133 Collin (2016). 
134 Jameson (1994a) s. 110. 
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ten presenterar. Collins uppmanar andra forskare att vidareutveckla Ja-
mesons andra presenterade begrepp, som det psykoanalytiska lacanska 
begreppet ’det Reala’ och Lacans förståelse av ’subjektet’, i CDA-inspi-
rerade diskursanalyser.135 Detta är också vad jag ämnar göra, vilket ska 
framkomma i nästa teorikapitel. 

Konkret har det gått till som så att jag i det sammantagna mediala 
materialet har identifierat vissa huvudteman, vilka återkommer så ofta 
att de av mig identifieras utgöra en diskurs. Jag har gått igenom de 1329 
artiklarna tre gånger. Detta för att koda data i olika teman och katego-
rier som sedan har kunnat sättas i relation till nya identifierade teman 
och kategorier, för att sedan analyseras utifrån varje tema och kategori. 
Härigenom har väsentlig reduktion av data skett, för att kunna organi-
sera materialet till konkretiserbara textmängder att kunna abstrahera 
och teoretisera utifrån.136 Dessa teman och kategorier speglas gentemot 
intervjuerna och observationerna, för att utröna huruvida de förra 
också går att identifiera i de senare.  

Utifrån diskurserna identifierar jag hur olika språkliga begrepp me-
ningsskapas genom att ställas i relation till andra begrepp. Dessa relat-
ioner bygger i sin tur upp diskursen till att uttrycka ett visst antagande 
om världen, politiken och moralen som sann och rätt, med konsekven-
sen att andra möjliga antaganden ses som felaktiga eller inte ens tas 
upp. Man kan säga att jag i inledningen av kapitlet bedrev ett utslag av 
(mitt sätt att bedriva) diskursanalys, när jag analyserade Johan Hakelius 
artikel om mordet på Gica. Där hade vissa ord vissa betydelser (’Sve-
rige’, ’värdighet’, ’tiggare’, ’avhumanisering’ etc.) som skapar samman-
tagna ett större narrativ, vilket kan förstås som ”en imaginär lösning på 
en verklig kontradiktion”.  

När diskurserna hade utkristalliserats har de sedan utsatts för teore-
tisk analys. De har abstraherats, historiserats, psykoanalyserats och 
kontextualiserats. Detta för att utröna hur diskurserna kan förstås svara 
på och förhandla om de övergripande samhälleliga kontradiktioner 
som diskurserna själva utgör en del av. Därför måste diskurserna jäm-
föras med empiri om den samhälleliga verklighet de gör anspråk på att 
representera (och reproducerar). När det exempelvis gäller en diskurs 
om ’arbete’ i relation till tiggande, har jag jämfört denna diskurs med 
empiri och forskningslitteratur om hur denna diskurs har förankringar 
i historien, samt tittat på hur försörjningsmöjligheter för människor 
som tigger ser ut idag liksom har sett ut genom historien. Denna en-
semble av information ställs i dialog med andra diskurser och deras 
besläktade sociala institutioner, och jämförs med vad som äger rum i 

            
135 Collin (2016) s. 171–2.   
136 Cope (2016) s. 377. 
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omgivning och nyheter liksom med de teorier jag har valt att bedriva 
analys med. 

Jag hoppas att det framkommer i de empiriska kapitlen hur jag har 
bedrivit diskursanalys. Där försöker jag vara så explicit och transparant 
jag kan angående hur jag har analyserat, tolkat, och begripliggjort 
talhandlingar i relation till andra talhandlingar och andra sociala ele-
ment. Det viktigaste har inte varit kvantiteten av en viss typ av presen-
terad diskursiv kunskap eller ’sanning’, utan kvaliteten på hur denna 
’sanning’ visar sig vara sammanlänkad med andra ’sanningar’ och in-
stitutioner.  

Men som redan har nämnts är metoden oskiljaktig från en tillämp-
ning av en viss teoretisk tolkning av materialet, varför det nu är läge att 
redogöra för avhandlingens två grundläggande teorier. 
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2. Psykoanalys 

Ett av Lacans mest kända valspråk är ”Tillbaka till Freud!”, vilket var 
ett stridsrop riktat mot den under mitten av 1900-talet alltmer domine-
rande jagpsykologin. Ett huvudsakligt skäl till motstånd var uppfatt-
ningen att jagpsykologin och andra moderna psykologiska teorier 
liksom behandlingsmetoder ”tämjde” psykoanalysen genom att göra 
våld på och neutralisera Sigmund Freuds insikter om människans kon-
fliktartade och monstruösa dimensioner.137 Lacans återvändande till 
Freud var emellertid inte ett kall på reaktionär återgång, utan tvärtom 
en radikal omläsning av Freuds texter. Enligt Lacan var Freud nämligen 
en fånge av sin tid, på det viset att den senare inte hann leva tills sjö-
sättandet av de humanistiska teorier som hade kunnat ge honom ett 
språk som gjorde hans idéer och insikter rättvisa;138 om han hade hun-
nit leva till den strukturalistiska revolutionen inom humanvetenskap-
erna, hade Freud alltså sluppit förlita sig så mycket på metaforer av 
biologism, sexism och eurocentrisk småborgerliga värderingar om fa-
miljen. Ironiskt nog influerades i sin tur Lacans teoretisering av Freud 
påtagligt av de teoretiska fluktuationer som förekom under den förras 
arbetsår. Den tidiga Lacan tog stor inspiration av fenomenologi (Hus-
serl via Jaspers och Merleau-Ponty) liksom existentialismen (Sartre), 
för att därefter influeras grundligt av antropologisk strukturalism (Leví-
Strauss) liksom lingvistisk strukturalism (Jakobsson), och senare ideo-
logikritik (Marx).139 Denna utveckling, förstådd som stadier, har inspi-
rerat vitt skilda teoretiska ståndpunkter såsom Louis Althussers 
strukturella marxism eller Elizabeth Grosz ”kroppsliga” feminism.140 
Mest fruktbart är att sammanta hela Lacans teoretiska resa till att bilda 
en synnerligen eklektisk teoribildning som – precis som Marx’ dialektik 
– kan abstrahera, dekonstruera och syntetisera på olika skal- och ab-
straktionsnivåer, beroende på från vilken perspektivistisk utsiktspunkt 
vi utgår från för att analysera ett bestämt fenomen. Detta är vad Žižek 
gör, och vad jag har försökt åstadkomma i mitt forskningsarbete.  

            
137 Se också Callard (2003) om hur denna tendens hade sin motsvarighet i kulturgeo-
grafin bland forskare som försökte ”tämja” psykoanalysen till att understödja egna nor-
mativa idealiseringar av människans natur. 
138 Lacan (1988, s. 75): ”Freudiansk biologi har ingenting att göra med biologi” (min 
översättning). 
139 Letellier (2017); Wallenstein (2017); Evans (1996); Tomšič (2015); Palm (2007). 
140 Althusser (1976, 1996); Grosz (1994, 2002). 
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Min tolkning av Lacan är delvis beroende av andras läsningar av 
Lacan.141 Mitt syfte har varit att göra hans teori användbar för en kul-
turgeografisk studie genom företrädelsevis Žižeks giftermål av den 
lacanska psykoanalysen med ideologikritik. Detta syfte föregår att 
återge Lacan ”som Lacan själv verkligen menade”. Därför har jag bland 
annat aktivt undvikit att använda många av hans centrala begrepp, som 
jag inte har funnit nyttiga för mitt syfte eller tvångsobskyrt sexistiska.142 
Dessa begrepp är bl.a. ’phallus’, ’kastration’, ’objet petit a’, ’fadersnam-
net’, ’mästersignifikant’, ’sexuell relation’, de olika diskurserna, etc.143  

2.1. Freuds upptäckter (lustprincipen, dödsdriften) 
Filosofen Alenka Zupančič argumenterar för att psykoanalysen allt se-
dan dess tillkomst har varit ansedd som vetenskapligt problematisk 
från vitt skilda håll, just därför att dess kunskapsområde ligger i gräns-
landet mellan biologi och kultur, mellan det fysiska och det mentala.144 
Freud placerade också ständigt sin analys i övergångsområdet där det 
naturvetenskapliga blev en fråga om det sociala, och vice versa. Även 
om den del av Lacans psykoanalytiska ”filosofi” som är här av intresse 
inte befattar sig nämnvärt med det biologiska, måste jag ändå börja 
med att bena upp hur psykoanalysen förstår den mänskliga organismen 
som strukturellt bestämd till att fungera utifrån vissa av naturen givna 
ramar. Det krävs en förklaring för hur psykoanalysens kunskapsfilosofi 
argumenterar för sina universella anspråk på att veta hur människan är 
”naturligt” investerad i det sociala.  

Jag placerade citationstecken runt ”naturligt” därför att den första 
lärdomen är att människans relation till kulturen aldrig är ”naturlig” 
(såsom biologister och socialkonservativa förstår ordet, d.v.s. syno-
nymt med ’essentiell’, ’evig’, ’självklar’). Detta beror på att människans 
grundläggande drift mot sin omvärld enligt Freud är polymorfiskt pervers; 
”den ’perverterar’ naturen”.145 De Kesel definierar ’perversion’ som: 

            
141 Förutom Žižek (2000c, 2001, 2005, 2006, 2009, 2012, 2014 etc.) har jag under min 
doktorandtid plöjt hela eller delar av Lacan-läsningar såsom: Bryngelsson & Sjöholm 
(2017); De Kesel (2009); Eagleton (2009); Evans (1996); Eyers (2012); Jameson (1977, 
1993); Kingsbury (2007); Proudfoot (2011); Reeder (2000); Räterlinck (2015, 2017); 
Salecl (2016); Soler (205); Stavrakakis (2013); Tomšič (2015); Tomšič & Zevnik (2015).  
142 Se t.ex. Mois (2004) kritik av Lacans ”anti-sexistiska” teori som inneboende sexistisk 
beroende på själva begreppsapparaten.  
143 För ett lärorikt uppslagsverk för Lacans terminologi, se Evans (1996). 
144 Zupančič (2014) s. 7f. 
145 De Kesel (2009) s. 14, min översättning, kursivering i original. 
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the way an organism does not live its biological functions for their own sake, 
that is, for the sake of what they are for, but for the pleasure they give. If life is 
a reaction to stimuli (as the biological definition of life claims), then this reac-
tion, according to Freud, must be considered ‘perverse,’ that is, as turning 
around on itself, detached from the aim and the proper orientation of its func-
tion. That is why its principle of reaction – and, thus of drive and of life – is not 
self-preservation, but pleasure – pleasure being a purely “formal” principle to 
be defined as a “perversion” of reaction/drive/life. Life, as a reaction to stim-
uli, is guided by pleasure, not by self-preservation: this is the axiom of psycho-
analytic theory.146 

 
De Kesel tar exemplet med spädbarnet som suger på bröstet. Spädbar-
net gör inte detta därför att det är instinktivt ”programmerat” att suga, 
som en slags instrumentell åtgärd när det känner hunger. Spädbarnet 
suger därför att det erfar lust av att dämpa den retning som hungern 
skapar, liksom den sköna orala känslan i sig som sugandet åstadkom-
mer. Det är detta som Freuds lustprincip handlar om: livet styrs inte av 
en rationell överlevnadsinstinkt, utan en eftersträvan att erfara tillfred-
ställelse.147 Evolutionen åstadkoms alltså inte genom en aktiv strävan 
efter självbevarelse, utan som en passiv effekt av omständigheter då liv 
har bevarats i enlighet med eller trots lustprincipens inverkan. Lustprin-
cipen är dessutom då polymorfisk; eftersom lusten inte är sammanlän-
kad med en biologisk funktions ”syfte”, kan driften generera lust och 
njutning av praktiskt taget vadsomhelst. Lustens objekt är därför inte 
självklart, men det är emellertid inte dess subjekt heller. Enligt Freud 
härbärgeras inte lustprincipen av ett självmedvetet subjekt, utan istället 
av ett omedvetet fungerande libido, vilket ”saknar ett naturligt slutmål eller 
’objekt’ där det slutligen avstannar”.148  

Vitalt är att människan är ett lustdjur, som emellertid erinrar lust(till-
fredställelse) inte genom ”överskott” av stimuli utan istället genom ur-
laddning av friktion.149 Lust är främst en negation av lidande och smärta. 
Rent formalistiskt föregår alltså friktionen lusten. Freud hämtade in-
spiration för sin teori om den biologiska libidon från termodynamiken, 
vilken genom Gustav Fechner utgjorde det naturvetenskapliga huvud-
stoffet för den under Freuds livstid populära psykofysiken – läran om 
”sambanden mellan kvantitativa dimensioner av fysikaliska retningar 
av sinnesorganen och upplevelserna, som likaledes mäts kvantita-
tivt”.150 Särskilt använde han sig av termodynamikens andra huvudsats 
            
146 Ibid. s. 14–15. 
147 Jag har här tagit mig friheten att översätta ’pleasure’ som ömsom ’lust’ ömsom ’till-
fredställelse’. Enligt min uppfattning påverkar inte detta tilltag den övergripande te-
orins innehåll. 
148 De Kesel (2009) s. 16, min översättning; Freud (2008c). 
149 Proudfoot (2011) s. 170. 
150 Psykofysik (2013). 
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som förklarande lustprincipen: ”isolerade system tenderar att utvecklas 
mot termodynamisk jämvikt”;151 ’systems’ teleologiska riktning är mot 
homeostas.152 Det är en reduktion av excitation (energiansamling) som 
åstadkommer en lustfylld homeostatisk balans inom organismen. 
Proudfoot förklarar att Freuds ”energetiska modell av psyket – av 
energi som är bevarad, överförd, koncentrerad och avreagerad –” utgör 
en central del i hans tänkande.153 Hela den psykoanalytiska teorin, även 
i dess mest vardagsmässiga bruk som palett för metaforer (tal om ett 
omedvetet, att något är undertryckt, bortträngt, projicerat, förvrängt 
o.s.v.) är omöjlig att förstå, utan förgivettagandet av en slags naturlag 
av en mängd konstant energi som psyket har att hantera ekonomiskt 
(hushållsmässigt) genom att förlägga och/eller borttränga.  

Freud delegerade uppdraget att hushålla med energin till en kom-
pletterande princip, realitetsprincipen. Denna skulle med hjälp av det 
medvetna förnuftet hålla lustprincipen stången från att ständigt driva 
organismen till omedelbar behovstillfredsställelse eller lust. Men frågan 
om människans tendens att utsätta sig själv för destruktivitet genom 
upprepning fick honom att så småningom modifiera sin modell över psy-
kets ekonomi. Han bytte ut de två principerna mot två drifter: livsdrif-
ten (libido, Eros) och dödsdriften (destruktivitet, Thanatos). I Bortom 
Lustprincipen [1920] spekulerar Freud kring upprepningens skadliga in-
verkan hos neurotiker, som i att tvångsupprepningen framkallar smärta 
och lidande men likväl upprepas. Något så uppenbart befriat från 
lust/tillfredställelse fick honom att överge lustprincipens primat, för 
att utforska något ”bortom” lustprincipen som driften att upprepa sö-
ker sig mot. Med hjälp av sin kausalitetsmodell av biologi och termo-
dynamik kom han fram till att detta mål måste vara ett livlöst tillstånd, 
där friktion och stimuli har upprört och organismen kan återgå till död. 
Denna slutsats skulle bli kraftigt ifrågasatt och avvisad (och är det 
ännu), men Freud skulle hålla fast vid dödsdriftens existens fram till 
sin egen död. Emellertid skulle han revidera tesen, så att dödsdriften 
kom mer att stå för destruktion som sådan. Aggressivitet har en ten-
dens av upprepning till sin karaktär, och i Vi vantrivs i kulturen [1930] 
fungerar dödsdriften som en aggressionskraft vilken kan vändas såväl 
inåt (självskadebeteende, skuldkänsla, o.s.v.) som utåt (våld, sadism). 
Den kompletterande livsdriften står då istället för den sexuella kraft 
som eftersträvar att binda samman, och förena. Kärlek, helt enkelt.  

Lacans återvändande till Freud inbegriper att ta på allvar dels det 
”skandalösa” angående libidons perversa-polymorfiska drift (att den 

            
151 Termodynamikens andra huvudsats (2016).   
152 Proudfoot (2011) s. 169f. 
153 Ibid. s. 170. 
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inte har något naturligt objekt), dels dödsdriften. Emellertid ska han om-
formulera den senare till att istället för att vara en partiell drift utgöra 
en slags ”driftlag” (att alla drifter fungerar som en dödsdrift).154 Detta 
innebär att även begäret – vad som enligt Lacan driver människan – fun-
gerar rent strukturellt som en dödsdrift i den psykiska ekonomin. Freud 
betonade idén om ’balans’ i energifördelning och –tömning, varför 
dödsdriften är ett överskott av energi som måste kanaliseras eller frig-
öras. Men för Lacan är det inte överskott, utan istället brist som är det 
passande ordet för drifters och begärets orsak. Emellertid kan (till sy-
nes paradoxalt nog) denna brist i sig vara övermäktig, varför själva bris-
ten måste omlokaliseras (överföras) till att placeras utanför subjektet.  

Dessutom framhäver Lacan det mänskliga psykets energetiska för-
mågors konstanta intersubjektiva karaktär, liksom översätter Freuds dyg-
desättande av balans till att istället handla om en fråga om avstånd.155 
Det sista är av extra relevans för en kulturgeograf. 

2.2. Objektrelationsteori och abjektion 
De Kesel menar att Lacan, trots sitt explicita avståndstagande och sin 
polemik med objektteoretikerna, utgår från (och förfinar) objektrelations-
teorins grundantaganden. Denna teoretiska skolas mest namnkunniga 
analytiker, Melanie Klein, var den som jämte Lacan tog Freuds döds-
drift på allvar.156 På ett visst strukturellt plan delar Lacan och objektre-
lationsteoretikerna uppfattningar om orsakstrukturen bakom jag-
formationens fragilitet och behov av stabilitet genom upprepningar.157 
Kortfattat går objektrelationsteori ut på att framhäva hur processen då 
barnets psyke utvecklas i relation till intryck av omgivande andra, kom-
mer att ha avgörande konsekvenser för människans upplevelser och 
hantering av fortsatta sociala relationer. För att göra det enkelt för oss 
kan vi säga att ett av Lacans teoretiska projekt var att åstadkomma en 
objektrelationsteori utan objekt. Därför ska objektrelationsteori här 
kortfattat förklaras. 

Kulturgeografen David Sibley har genom sitt arbete av att förena 
objektrelationsteoretisk psykoanalys med rasistiska praktiker av geo-
grafisk exkludering, presenterat en psykogeografisk förståelse av män-
niskans behov att rena rum och platser.158 Enligt Sibley rör det sig om 
en överföring av jagets behov att distansera sig från de fenomen som 
            
154 Lacan (2015).  
155 De Kesel (2009) s. 21–22. 
156 Klein (1959, 1988). 
157 De Kesel (2009) kapitel 1. 
158 Sibley (1995). 
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upplevs hota att upplösa jagets gränsberoende existens; hot som upp-
dagar jagets bristfällighet eller förgänglighet. Såsom Melanie Klein för-
klarade denna process, upplever spädbarnet ursprungligen en 
vantrivsel i varandet, men finner värme och tröst genom kontakten 
med modern, framförallt hennes bröst. Spädbarnet utvecklar alltså sin 
första relation till ett objekt, en fragmentarisk del av moderns kropp 
som kommer att så småningom bli hela ’modern’. Detta objekt kom-
mer att fungera som en paradoxal manifestering av hela den externa 
verkligheten, samtidigt som objektet upplevs som en förlängning av 
spädbarnet självt (genom att vara en oumbärlig källa för överlevnad, 
och därför existensen som sådan). Till följd av denna ordning kommer 
objektet ’modern’ att vara både ett ”gott” och ett ”ont” objekt, därför 
att objektet förstås som källan till alla första upplevelser av sociala re-
lationer.159 När så barnet växer upp till att utveckla ett eget själv, sker 
den oundvikliga separationen från det primära objektet, eftersom bar-
net kommer att förstå att det finns en avgränsning mellan sig själv och 
modern. Häri uppstår en ny latent vantrivsel, eller snarare ambivalens, 
i förhållande till den avgränsning som är mellan ens själv, och andra 
objekt (sociala relationer). Avgränsningen innebär nämligen såväl en 
förlust som en vinst: förlusten av enheten med en annan, och vinsten 
av en självständighet och kontroll. Denna ambivalens inskrivs i själva 
det psykiska livet, där också de tidigare erfarenheterna av den primära 
objektrelationen utstakar intersubjektivitetens struktur. Därför blir det 
oerhört viktigt att upprätthålla gränsen mellan sig själv och objektet 
(modern, den andra, the (m)other), då gränsens upplösning, att åter-
förenas med ’modern’, skulle innebära subjektets undergång. Och lik-
väl är människan en socialt beroende varelse, därför att utan 
interaktionen med andra, d.v.s. utan objektrelationer, existerar inte det 
mänskliga självmedvetandet. Följaktligen utövar psyket kontinuerlig 
introjektion och projektion; internaliserandet av objektrelationernas er-
farenheter, och projicerandet av ens inre känslor på externa ob-
jekt/andra. Denna latenta rädsla och ångest för överskridandet av 
gränsen, för jagets upplösning, projiceras alltså på externa fenomen, 
tillskriver andra objekt egenskaper som upplevs som hotande. 

I sitt intresse för kopplingen mellan objektrelation och social geo-
grafi, väljer Sibley att framhäva teorin om abjektionen och abjektet, såsom 
förklarad av Julia Kristeva.160 Abjektet är det äckliga fenomenet, det som 
förorsakar fobiska reaktioner och kväljningar. Det är de fenomen som 
jaget stöter ifrån sig, för att tydliggöra sin egen gränsdragning mellan 

            
159 Ibid. s. 6. 
160 Kristeva (1982). 
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sitt (fragila och porösa) jag och omgivningen. Klassiska abjekta feno-
men är associerade med exkrement och förruttnelse, såsom avföring, 
sjukdom, skadedjur och insekter – sådant som riskerar att krypa in ”un-
der huden” på en. Abjektion är processen av att urskilja och definiera 
abjekt. Denna process kan bli samhälleligt upptagen till att fungera som 
en process av att urskilja och dehumanisera de människor som definie-
ras som ’främlingar’ eller ’annorlunda’. Det specifika med denna typ av 
”förfrämligande” är att ’den andra’ blir begripliggjord som en äcklig och 
farlig varelse, som måste hållas på avstånd, bli renad (assimilerad) eller 
utrotad. Detta beror på att ’den andra’ härigenom upplevs vara för 
samhället vad äckliga fenomen är för den enskilde. 

Antropologen Mary Douglas klassiker Renhet & fara [1966] lärde oss 
att kulturers besatthet av att skilja mellan renhet och det orena (smuts), 
egentligen handlar om kulturens ständiga behov att reproducera en in-
neboende (kontingent) ordning. Därigenom skiljandet av vilka feno-
men som passar sig på vissa platser och i vissa sammanhang.161 Kristeva 
förstår renhet och smuts på ett liknande vis, och abjektionen är den 
eviga kampen att utesluta/undfly objekt vilka definieras som, eller sam-
mankopplas till, restprodukter och exkrement. Sibley spatialiserar dessa 
relationer till att gälla sociala fenomen som segregation och moralpanik 
över felaktiga praktiker som äger rum på (fel) platser.162  

I vissa delar av avhandlingen kommer jag att frångå den lacanska 
terminologin i min psykoanalys och istället använda mig av objektre-
lationsteorins begreppsförfarande. Detta därför att dessa är i vissa sam-
manhang mer adekvata och lättgripliga för att förmedla mina upptäcker 
och slutsatser. I de empiriska kapitlen Bostadslöshet och Våld kommer 
jag att vidareutveckla abjektionsteorin och följa Sibleys analytiska reso-
nemang. I det senare kapitlet kommer jag också att använda mig av en 
kleinsk begreppsapparat, såsom förklarad av Ludvig Igra.163  

2.3. Lacans subjektteori 
Oumbärlig för Lacans förståelse av det sociala och psykiska livet var 
Ferdinand de Saussure, den lingvistiska strukturalismens förgrundsge-
stalt, som såg språket som ett system uppbyggd av relationella tecken 
av likhet och skillnad. Eftersom människan är ett talande djur, och blir 
till människa genom att lära sig kommunicera med andra människor 
(oavsett hur denna kommunikation (språk) tar sig uttryck), menade 

            
161 Douglas (1997). 
162 jfr Cresswell (1996). 
163 Igra (2011).  
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Lacan att även det psykiska bör förstås som språkligt uppbyggt. Vad 
som då är viktigt från ett psykoanalytiskt perspektiv, blir den instans 
som talar. Denna instans får av Lacan beteckningen (signifikanten)164 
subjekt, den del av människan vilken analysen bör intressera sig för. 
Subjektet är inte Freuds ’jag’ (ego, Ich), utan det freudianska ’det’ (Id). 
Detta beror på att Lacan framhåller att det omedvetna (där Freuds ’det’ 
opererar), inte är en mentalt intern behållare inom individer för bort-
trängt psykiskt material, utan istället är något som ligger utanför jaget. 
Detta därför att ”det omedvetna är strukturerat som ett språk”.165 Det är inte 
tillgängligt under eller bortom språket, utan kan enbart skönjas genom 
språket.166 Därmed är inte det omedvetna detsamma som språket, men 
utgör en liknande formell struktur som språkets; ”särskilt [gällande] 
reglerna som styr satslära”.167  

Det omedvetna är vad om binder upp subjektet till att i grunden 
vara något socio-symboliskt, vilket innebär att subjektet aldrig är klart 
avgränsad till en intrapsykisk eller psykologisk mikronivå utan också är 
sammanlänkat med en mer generell makronivå. Det är denna insikt 
som gör lacansk psykoanalytisk teori så användbar för samhällsveten-
skapliga studier, då denna förbindelse mellan mikro- och makro genom 
det omedvetna kan ge oss verktyg till att förstå hur den individuella 
och samhälleliga nivån kan sammankopplas på ett sätt ”genom [vilket] 
individens egna ’privata uppfattningar’ kan börja förstås som sam-
hällets eget medvetande om sig självt och som den samhälleliga fantasi 
som grundar samhället”.168 Gränsen mellan det psykiska livet och det 
sociala är närmast omöjlig att placera, vilket förklarar hur människor, 
genom det omedvetna, lyckas förhålla sig till varandra och fenomen 
såsom de förhåller sig till ett språks uppbyggnad av tecken i relation till 
varandra för meningsskapande. Eller varför inte såsom vi förhåller oss 
till en kartas relationella geometri.169  

            
164 Lacans användning av signifiant skiljer sig från Saussures, och översätts som signifier 
på engelska. På svenska har det ofta översatts till signifiant (Lacan 2000; Reeder 1990; 
Žižek 1996), men enligt Lacan-översättaren Mats Svensson är detta felaktigt (Svensson 
2000). Han menar att den mest korrekta svenska översättningen är betecknande (vilket 
också blir fallet i hans och Carin Franzéns översättning av Lacan (2015)). Samtidigt har 
den lacanska termens användning av Žižek (2001) översatts till signifikant, och i Winther 
Jørgensen & Phillips (2000) diskursanalytiska lärobok förekommer samma översätt-
ning av såväl den saussureska som lacanska beteckningen. Jag har använt mig av signi-
fikant i denna bok, som resultat av avvägningen mellan Svenssons (2000) rimliga kritik 
av signifiant på svenska samtidigt som jag finner betecknande för denna avhandling för-
virrande och otydligt.    
165 Lacan (2015) s. 35. 
166 De Kesel (2009) s. 24. 
167 Proudfoot (2011) s. 188. 
168 Palm (2007) s. 51. 
169 Olsson (2010). 
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Om subjektet är Lacans ’det’, och ’detet’ är omedvetet, och det 
omedvetna är socialt och fungerar som ett språk, rymmer själva ordva-
let av ’subjekt’ (som beteckning av den relevanta aktören) flera samver-
kande innebörder. Det finns en direkt sammanlänkning med 
betydelsen av ’subjekt’ såsom i filosofi och juridik; den enhet som tän-
ker och handlar, mest känd genom Descartes. Men det berör också 
bemärkelsen av en ”bärare” [subjectum] av någonting. Detta därför att 
subjektet bär en objektrelation.170 Det är också ett subjekt i den grammatiska 
bemärkelsen av ett utpekat aktivt objekt, alltså något som kan subjekti-
veras utifrån ett större sammanhang. Och det bör också förstås i den 
bemärkelse som är mer allmänbekant i det engelska språket, såsom ett 
’ämne’ (”today’s subject”). Det är i denna och i bemärkelsen av att vara 
bärare av något, som Lacans subjekt är omedvetet;171 subjektet är en bä-
rare av en funktion i det omedvetna, vilket innebär att subjektet funge-
rar som ett (språkligt) tecken – en signifikant - som ställs i relation till 
andra tecken och får sin funktion (mening, innebörd o.s.v.) genom sin 
likhet och skillnad i förhållande till föreliggande signifikanter. Detta in-
nebär att subjektet också är symboliskt: precis som att en symbol repre-
senterar något (för någon), är subjektet en symbolisk representation. 
Men för vad? Jo, en ”objektrelation” mellan ett imaginärt (föreställt) ’jag’ 
(ego) och detta jags objekt (den Andra).  

Alltså är det lacanska subjektet inte detsamma som det klassiska, 
rationella, avgränsade och suveräna subjektet. Det förra är istället soci-
alt och omedvetet, d.v.s. varken individuellt avgränsat eller rationellt i 
den klassiska bemärkelsen. Beroende på kulturellt sammanhang kan 
emellertid det lacanska subjektet ifråga bete sig ”som om” det vore ett 
upplyst subjekt. I världen av idag knyts den enskilde individen upp till 
kulturen och dess språk till att fungera som ett subjekt i relation till 
andra enskilda individer.  Men medan det cartesianska subjektet lik-
ställs med jaget och med förnuft, och berättigar dess existens genom 
den klassiska formuleringen ”jag tänker, alltså finns jag”, menar psyko-
analysen att människan inte är herre över sitt eget förnuft. För Lacan 
bör därför subjektets ’jag tänker’ ersättas med ’det talar’.172 Det finns 
ett glapp mellan utsägelsepositionen och det ’jag’ som föreställs uttrycka 
vad som sägs. Subjektet är inte jaget, utan uttrycket för en föreställning 
om ett jag i relation till en omvärld. Lacan uttrycker det såhär: ”Det 
handlar inte om att veta huruvida jag talar om mig på ett sätt som stäm-
mer överens med det som jag är, utan om jag, när jag talar om den jag 

            
170 De Kesel (2009) s. 13. 
171 Reeder (1990) s. 475. 
172 Liedman (2007) s. 466. 
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är, är den samme som den om vilken jag talar”.173 Därför omformulerar 
Lacan den cartesianska satsen till att istället läsa ”jag tänker där jag inte 
är, alltså är jag där jag inte tänker”.174  

Notera hur detta indikerar ett avstånd, en rymd mellan jaget och tan-
ken. Detta avstånd är konstituerande för människan. Det rör sig om 
samma typ av avstånd som objektrelationens (mellan jag och objekt), 
vilket aktualiserar den struktur som förefaller vara en paradox i alla ty-
per av objektrelationsteorier: 

[…] on the one hand, the libidinal being finds its ultimate ground in its object 
(or, so to speak, it is its object), but, on the other, it only exists by grace of the 
distance it takes from this object. In this sense, it “is” both its object and its 
relation to it. 

This distance between itself and its object is what supports the libidinal be-
ing. Note however, this “itself” (i.e., its subject or ego) is not given in advance 
but is entirely the result of the installation and the maintenance of this distance.  

[…] the libidinal being “is” both its object and the distance it takes in rela-
tion to it.175  

 
Denna ”logiska motsättning” illustreras tydligt genom Lacans upp-
märksammade teori om spegelstadiet.176 Utläggningen om spegelstadiet 
tjänar också som introduktion till den triad av tre ordningar vilka sub-
jektet har att förhålla sig till, och som utgör det psykiska själslivets lik-
som dess tänkandes ekonomi: det imaginära, symboliska och det Reala.177 

            
173 Lacan (1989a) s. 221. 
174 Ibid. s. 223. Han följer upp detta med preciserandet: ”jag är inte på den plats, där 
jag är min tankes leksak; jag tänker på det jag är, på den plats där jag inte tänker tänka”.  
175 De Kesel (2009) s. 19–20, kursivering i original. 
176 Lacan (1989c).  
177 Franskans le réell betyder ordagrant ’det reella’, ’det verkliga’. Efter Iréne Mathis 
översättning av Lacan (se Lacan 1989b) har begreppet emellertid översatts till det reala 
på svenska, och har gjorts av flera andra (Lacan 2000; Reeder 1990; Žižek 2001). Detta 
har motiverats av att Lacan visserligen använder ordet som betyder ’det reella’ men 
avser olika dimensioner av ’det verkliga’ vid olika tillfällen, varav det lacanska réell avser 
”det som ligger utanför symboliseringen, […] det icke-symboliska” (Lacan 1989b, s. 
8). I den senaste översättningen av Lacan på svenska (Lacan 2015) av Carin Franzén 
och Mats Svensson, översätts istället le réell som det reella. Men jag väljer att istället tala 
om det Reala. Detta av företrädelsevis pedagogiska skäl, att för läsaren framhäva vad 
som utgår från en lacansk förståelse av verklighetstillägnelsen. Att jag använder ett 
stort ’R’ är också av pedagogiska skäl; att framhäva begreppet i texten likt ett utrops-
tecken, då det Reala är det centrala nyckelbegreppet för denna undersöknings bruk av 
den lacanska teoribildningen.   
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2.4. Spegelstadiet och det imaginära 
Det ska komma ett ögonblick i spädbarnets liv då det har utvecklats 
nog till att upptäcka och identifiera sin spegelbild. Låt oss förstå detta 
ögonblick i mytiska termer, som en ursprungsberättelse som samtidigt 
fungerar likt en metafor.178 Detta är ögonblicket då jaget (egot) formas, 
då spädbarnet identifierar spegelbildsreflektionen som representerande 
barnet självt. Härigenom uppstår för barnet ett första ögonblick av en 
distinktion mellan likhet/skillnad, mellan sin egen kropp och omvärl-
dens fenomen. Detta innebär en uppståndelse av en klart avgränsad enhet 
av vad barnet självt ”är”, samtidigt som det innebär en separation från 
andra fenomen. En tydlig distinktion är nu satt mellan förslagsvis för-
älderns kropp och barnets egna. Barnet förnimmer en känsla av omni-
potens, då det äntligen kan föreställa sig behärska sin egen kropp. Men 
detta åtföljs av en känsla av frustration, då barnets motorik inte är fär-
digutvecklad i förhållande till den förrädiskt suveräna enhet som spe-
geln presenterar. Det uppstår en påtaglig diskrepans för barnet, ett 
glapp, ett avstånd mellan barnets förnimmelse av sin ofullständiga kropp 
och spegelbildens fullständighet. Lacan betecknar detta slags avstånd – 
som är såväl internt som externt, eftersom det upplevs av människan 
inom- som utombords – som en brist, medan den feministisk-fenome-
nologiskt sinnade Toril Moi myntar denna psykoanalytiska upptäckt 
som en fråga om ändlighet (finitude).179 Spädbarnet hanterar detta av-
stånd genom att misskänna det, borttränga glappet och därigenom iden-
tifiera spegelbilden som sin kropp: ”man misskänner den radikala 
excentriciteten mellan sig och sig själv, med vilken människan konfron-
teras […]”.180 Härigenom etableras den motsägelse eller ”paradox” som 
(det lacanska) subjektet är. För när barnet identifierar ett (ideal)jag, som 
det ändå inte fullt ut kan nå fram till, internaliseras denna imaginära fö-
reställning om jaget till att bli en relation mellan detta föreställda ’jag’ 
och den instans som föreställer sig jaget. Subjektet är denna instans 
som föreställer sig ett ’jag’ det är i relation till, och är samtidigt också 
det föreställda ’jaget’ ifråga; ”Från detta ögonblick förblir subjektet 
bundet vid sin återreflekterande bild som den form i vilken han måste tänka 
sin enhet i förhållande till andras”.181 

Genom jagformationen träder barnet in i den imaginära ordningen: 

            
178 Såsom även Freuds (ö)kända teorier om ’fadersmordet’, ’urhorden’ eller ’incestför-
budet’ bör förstås enligt Lars Sjögren (2011, s. 19ff, 36ff). 
179 Moi (2004). 
180 Lacan (1989a) s. 237. 
181 Reeder (1990) s. 475, min kursivering. 
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Det imaginära är det subjektiva register som verkar i riktning mot att knyta 
ihop, ekvivalera och identifiera. I det imaginära är allt utbytbart och möjligt att 
förväxla, samtidigt som i ögonblick av frusen verklighet tillfälligt hypo-
staserade entiteter kan te sig antagonistiska och inkommensurabla, vilket kan 
ge upphov till stridbara ställningstaganden präglade av aggressivitet eller kon-
kurrens. Det imaginära utgör ett universum av illusion och misskännande, och 
är därför utan möjlighet att på egna villkor uppenbara subjektets sanning.182 

 
Den mänskliga organismen har en fascinerande symboliseringsför-
måga, en förmåga till fantasi. Det är genom att fantisera om att avstån-
det mellan spegelbild och kropp inte existerar som barnet kan etablera 
ett funktionellt jag. Detta bortträngande med hjälp av fantasin som ut-
fyllande resurs, pekar på hur människan lever genom en transitivism, där 
urskiljandet mellan det inre (jaget) och det yttre (objektet) tenderar att 
sammansmälta och glida in i varandra.183 Genom att inta en roll som 
ett jag genom identifikation, projicerar (överför) och internaliserar bar-
net olika egenskaper och förnimmelser, för att på så sätt kunna etablera 
just en imaginär ordning där allt existerar i klart avgränsade enheter. 
Men på detta sätt antar omvärlden inre kvaliteter, och vice versa. (Det 
är alltså denna process som är Lacans motsvarighet till den kleinska då 
goda och onda objekt överförs från moderskroppen till att identifieras 
i det sociala livet överhuvud.) Genom misskännandet uppstår ett 
”grundläggande främlingskap hos människan” som följer med hen livet 
ut.184 Detta främlingskap gentemot sig själv och andra betecknas som 
alienation.185 Till skillnad från den klassiska marxistiska förståelsen, kan 
den lacanska alienationen aldrig hävas eftersom den är ett grundläg-
gande villkor för människans existens, hens sökande efter mening och 
förståelse för andra och sig själv.186 Om det inte vore för ett ursprung-
ligt främlingskap, skulle det inte finnas något begär efter att lära känna 
och förstå. 

 Den imaginära ordningen är erotikens och aggressionens domän, 
eftersom den imaginära identifikationen påminner om Freuds narciss-
ismteori. Barnets objekt är inte längre ett utifrån kommande objekt, 
utan identifieras vara jaget självt. Men Lacans poäng är då att även detta 
’jag’ är utifrån kommande (det identifierades ju i spegelbilden, utanför 

            
182 Ibid. s. 472. 
183 Enligt Natur & Kulturs Psykologilexikon är transitivism ett ”psykologiskt fenomen 
[som betyder] att gränserna mellan jaget och omvärlden är upplösta. Det som händer 
någon i omvärlden upplevs som om det händer en själv, inte i form av empati och 
inlevelse utan som en realitet” (Egidius i.d. c). 
184 Räterlinck (2017) s. 188. 
185 Evans (1996) s. 9. 
186 Åtminstone så länge människan fortsätter att vara människa, som vi idag förstår 
denna historiska varelse. 
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barnet).187 Erotiken kommer sig av att barnet fortfarande begär detta 
idealjag det fantiserar sig vara, och aggressionen beror på det frustre-
rande avståndet till detta ’jag’, en aggression som också riktas mot alla 
de definierat utifrån kommande fenomen vilka upplevs utgöra detta 
avstånd; som i att stå i vägen eller förhindra fullbordandet av jaget. Men 
andra fenomen kan också förstås som medlet med vilket subjektet tror 
sig kunna överbrygga det transitivistiska avståndet/ändligheten. Jagets 
’andra’ blir därför såväl potentiella ”goda” som ”onda” objekt för kär-
lek som fruktan. Eller likgiltighet. I slutändan är det nämligen mer 
fruktbart i detta sammanhang att förstå spegelbilden som en omskriv-
ning för bilden av den andra människan, min nästa. Genom visuellt igen-
kännande av andra kroppars likhet och skillnad, etableras enhet och 
separation, därigenom insikten om existensen av andra och andras vilja 
bortsett från min egen. 

2.5. Symboliska ordningen  

2.5.1. Subjektets Andra 
Grundläggande för hela denna förståelse av människans natur, är att 
den enskilda människan ingenting är utan andra människor. Den en-
skilda är beroende av andra för sin fortlevnad inte enkom av rationella 
egennyttiga skäl för överlevnad; hen existerar helt enkelt inte utan and-
ras existens. På det viset är den enskilda en del av Andra,188  och vice 
versa. ’Andra’ i bemärkelsen av såväl enskilda (partikulära) andra i for-
men av konkreta individer, som i andra utgörandes ett kollektiv (uni-
versella). Därför blir frågan om människans inneboende egoism eller 
altruism här relativt onödig att söka ett svar på, då båda egenskaperna 
är olika sidor av samma mynt. Människans andra utgör själva männi-
skans existens.  

Om vi återknyter till att subjektet ”är” en objektrelation till ett ob-
jekt, kan vi i denna del av redogörelsen föreställa oss detta objekt vara 
just Andra; den Andra genom vilken jaget ställs i relation till och i ett 

            
187 Proudfoot (2011) s. 177. 
188 Lacan betecknar en mängd olika strukturella positioner som den Andra med stort A 
(jfr Evans 1996, s. 136). I denna undersökning nöjer jag mig med två varianter av att 
tillskriva en position som ’Andra’ med versal: 1) beskrivandes ’store Andre’; 2) såsom 
en radikal alteritet (annanhet, olikhet). I övrigt försöker jag ofta att använda beteck-
ningen ’nästan’ som namnet för medmänniskor i gemen (som små enskilda ’andra’) 
liksom den gåtfulla och potentiellt skrämmande främling vilken Bibeln uppmanar till 
att älska. Emellertid är just den gåtfulla bibliska nästan, utifrån en freudo-lacansk läs-
ning, just en Andra som radikal alteritet (nr. 2).  
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ständigt transitivistiskt och gränsöverskridande avstånd. Därigenom 
kan vi föreställa hos hur subjektet, vilket talar, egentligen befinner sig i 
gränslandet mellan jag och du (se Figur 1). 
 

 
 

 
 

Figur 1. Subjektets extima struktur. 
 
Såväl den enskilda varelsen, som spegeljagets imaginära jagformation, 
är i behov av andras närvaro för deras fortsatta existens. Detta behov 
är en fråga om konkret materiell överlevnad, men också en fråga om 
ett slags existentiellt erkännande. Som i att jag blir bara till genom den 
andras blick. Och vice versa. Det är bara genom att den andra erkänner 
subjektets existens som subjektets existens uppstår. Lacan var tydligt 
influerad av den läsning av Hegel som Alexandre Kojève spred från 
1940-talet och framåt, vilken framhävde herre-och-slav-dialektiken 
som det centrala för den moderna filosofin om människans natur samt 
formulerade denna som främst en fråga om just erkännande.189 Erkän-
nande kräver kommunikation, och det är bara genom kommunikation 
jaget och dess andra kan mötas liksom särskiljas. Här återkommer vi 
till den centrala funktion Lacan tillskriver språket, det medel genom vil-
ket subjektet verkligen kan komma till stånd. 

Låt oss omformulera spegelstadiets myt, till en myt som handlar om 
hur subjektet uppstår och etableras i relation till en Andra. Denna myt 
tangerar mer tydligt objektrelationsteorin, och presenteras av De 
Kesel.190 

Ursprungligen är spädbarnet totalt hjälplöst och beroende av sina 
föräldrar för sin överlevnad. Det känner retningar av hunger eller annat 

            
189 Evans (1996) s. 38–39. 
190 De Kesel (2009) s. 27–30. 

jag Andra 
(objekt) 

subjektet 
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komma inifrån och utifrån. Men det kan inte själv urskilja vad retning-
ens orsak eller namn är, och kan inte på egen hand få retningen att 
upphöra. Ursprungliga behov blir artikulerade av barnet som krav genom 
att barnet upptäcker att det genom skrik blir uppmärksammat och får 
tillfredställelse genom att föräldern – som fr.o.m. nu kallas för den 
Andra – löser krisen. Så småningom urskiljs då den Andra från den 
egna kroppen, barnet förstår att det är en utifrån kommande instans, 
ett ”objekt” i formen av den Andra, som är lösningen på alla förnumna 
behov, inklusive det grundläggande behovet av närhet (kärlek). Den 
Andra själv blir vad barnet kommer att kräva, vilket då blir ett sam-
manvägt krav av behovstillfredsställelse och kärlekstörst.191 

Men samtidigt kommer den Andra inte kunna bli något annat än en 
traumatiserande besvikelse för det lilla barnet. För innan barnet har lärt 
sig att tala, kan det inte adressera vad det är som smärtar, som är pro-
blemet, och den Andra kommer att fråga barnet vad det egentligen vill. 
Men detta förstår inte det språklösa barnet, som istället upplever hur 
den Andra sviker och istället överöser det med en massa meningslösa 
ljud.192 Men just härigenom kommer frågan om mening uppstå. Det ver-
kar som att den Andra vill barnet något. Vi kan här se hur spegelstadi-
ets narrativ går igen. Det är genom en insikt om att något yttre har en 
relation till en själv, som självet uppstår. Genom den Andras fråga till 
barnet, varseblir barnet på allvar sin separation från den Andra. Barnet 
måste då ta till sin fantasi och symboliseringsförmåga för att dechiffrera 
vad den Andra vill, och påbörjar då inträdet i språket. Genom att lära 
sig språket blir subjektet inkorporerat i den symboliska ordningen, vilket 
innebär att människan är ett språkligt djur som kommunicerar genom 
att presentera olika symboler till varandra som de ständigt utbyter.  

Genom den Andras fråga, blir den Andra för barnet en gåta. Detta 
i dubbel bemärkelse: den Andra frågar mig något som jag måste svara 
på, samtidigt som jag frågar mig vad det är den Andra frågar mig – vad 
vill den Andra (mig)? I förlängningen blir detta också en fråga om vad 
jag vill den Andra? Denna dubbeltydiga gåtfullhet överförs till barnets 
kommande relationer till andra människor, därför att hen kommer söka 
meningen bakom vad Andra verkligen vill en. Sökandet fortskrider där-
för att kärleksbehovet, närheten, inte blir slutgiltigt tillfredsställd. När 
instinktiva behov är tillfredsställda, (såsom hunger, smärta o.s.v.), åter-
står det underliggande kravet av total villkorslös kärlek. Ett krav som 
ingen annan människa kan uppfylla. Barnet ska varsebli att den Andra 
är verkligt annan, i egenskap av att ha egna behov, som även söker sig 
till andra objekt än barnet självt. Och även om den Andra verkligen är 

            
191 Evans (1996) s. 38. 
192 De Kesel (2009) s. 27. 



 79 

aktivt närvarande, kan hen inte få alla typer av retningar att upphöra. 
Allra minst de psykiska som återstår genom transitivismen av olika 
friktioner, vilka subjektet självt inte förmår (be)gripa eller sätta ord på. 
Därför utvecklas hos barnet en kraft som kommer att styra närmast allt 
av hens fortsatta förehavanden, nämligen begär: ”Begär är varken apti-
ten för tillfredsställelse eller kravet på kärlek, utan är den skillnad som 
härrör från subtraktionen av den första från den andra”.193 Begäret är 
vad som återstår av barnets ursprungliga krav, när det konkreta artiku-
lerbara behovet är tillfredsställt medan den andra delen av kravet åter-
står, kärlekstörsten. Begäret är alltså ett överskott, ett mervärde som 
produceras av artikulationen av behov format som ett krav.194 Det är 
namnet för hur barnet fortlever faktumet att den Andra inte kan vara 
allt för barnet, ett faktum His Majesty the Baby varken kan acceptera eller 
hantera.195 Moi skulle formulera det som en fråga om hur barnet bort-
tränger insikten om sin ändlighet i världen. En insikt som också kan 
skönjas i vemodets tillstånd. 

Genom att barnet har lyckats urskilja den Andra som en egen män-
niska (inte en förlängning av barnet, inte heller ett objekt), har barnet 
kommit till insikt om att den Andra inte kan själv vara det ”begärsob-
jekt” som subjektet trängtar. Alltså måste det vara så att den Andra 
istället har begärsobjektet. Detta kommer barnet fram till eftersom det 
inte kan ta in faktumet att det begärda fantasmatiska objektet – det 
fulländande objekt barnet begär – ifråga inte finns. Lacans ”objektrelat-
ion” är som sagt en sådan utan ett objekt. Saken är den att subjektet på 
ett omedvetet plan inte vet om detta. På ett medvetet plan kan det upp-
levda jaget så småningom komma till insikt om att objektet inte finns 
(jag skriver ju om detta just nu). Men teorin gör gällande att på grund 
av (det omedvetna) subjektets själva existentiella struktur, kan subjektet 
inte gripa detta faktum, utan kommer att bete sig som om objektet ändå 
existerar. Ett övertydligt exempel är den neurotiske som mycket väl vet 
att tvångstankarna är skadliga, men likväl fortsätter engagera sig i 
tvångsmässiga mönster.196  

Eftersom begärsobjektet då ändå inte finns, kommer ”lösningen” 
att den Andra skulle äga objektet också vara ett otillräckligt svar på 
frågan om begäret. Barnet måste än en gång ta till fantasin för att nu 
finna ett nytt svar på varför den Andra undanhåller objektet ifråga. 
Detta tillsammans med insikten om att den Andra själv uppenbarligen 
inte är fullständig eller fullkomlig. Eftersom den Andra också verkar 
            
193 Lacan (2015) s. 219, min översättning. 
194 Evans (1996) s. 38. 
195 Freud (2008d) s. 92, engelsk formulering i original. 
196 Utifrån Lacans kategorisering av olika typer av psykiska strukturer, är f.ö. de flesta 
människor neurotiker, men lider mer eller mindre av sina symptom.  
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begära saker, fattas även den Andra något, vilket innebär att det även 
finns en grundläggande brist hos den Andra. Precis som hos subjektet 
(ett ogripbart något fattas det).197 Barnet som subjekt kommer då att 
fantisera fram en förklaring där hen själv blir svaret på den Andras gåta 
och sökande: subjektet konstruerar sig själv till att bli det objekt som 
fattas den Andra. Detta innebär att en dialektisk relation har uppstått 
mellan subjektets föreställda jag och Andra: den Andra är jagets svar 
(hen är eller har vad som fattas jaget) och samtidigt dess gåta (hen vill 
jaget något vilket står i vägen för att begäret ska realiseras), jaget är den 
Andras svar (hen är eller har vad som fattas den Andra) och samtidigt 
dess gåta (hen vill den Andra något vilket inte går att tillmötesgå). 
Andra frågar subjektet vad det vill och subjektet frågar Andra vad 
hen/de vill ha. Så kommer även detta narrativ att internaliseras i den 
psykiska strukturen. Men baksidan av denna lösning, är att genom kon-
stituerandet av sig själv som den Andras objekt, tvingas barnet erkänna 
att den Andra inte bara är ofullständig, utan att denna Andra också 
begär. Och att detta begär, precis som subjektets egna, är omättligt. 
Subjektet upplever sig inte kunna tillfredsställa den Andra, som då fort-
sätter att utgöra en gåtfullhet eftersom den Andra inte kan ge subjektet 
ett tillfredställande svar på vad hen begär av subjektet. Barnet upplever 
sig rådvill kring vad hen ska ta sig till för att nå fram till den Andra och 
dennas omöjliga objekt.  

Eftersom barnet inte kan ge upp föreställningen om nödvändig-
heten av ett frånvarande, fattandes, objekt, måste hen ge upp det ima-
ginära likställandet av objektet med såväl den Andra som med sig själv. 
Objektet står alltså inte att finna i den imaginära ordningen. Men det 
får därför en symbolisk funktion: idén om objektet symboliseras i andra 
för subjektet existerande fenomen.198 Som i önskningar och längtan ef-
ter det som fattas subjektet.  För att lämna de imaginära relationerna 
intakta (d.v.s. föreställningen om ett enhetligt jag, och enhetliga andra), 
överförs bristen/begäret hos subjektet och den Andra till en symbolisk 
dimension. Emellertid kvarstår föreställningen om den Andra som be-
gärandes, liksom ett begär hos subjektet efter den Andre. Därför måste 
symboliska resurser – språket – tas till för att börja begripliggöra ett 
narrativ som kan motivera och bygga ut denna grundläggande begärs-
struktur. Subjektet träder in i det sociala (den symboliska ordningen), 
socialiseras in i samhället med dess koder, normer och berättelser, för 
att finna sin plats i förhållande till begäret som hemsöker och driver 
det resten av dess liv. 

            
197 De Kesel (2009) s. 29, 35. 
198 Ibid. s. 29. 
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Begäret kan aldrig bli tillfredsställt så länge subjektet existerar.199 Det 
är på det viset evigt och universellt i subjektets historia; vad som än är 
subjektets materiella, historiska och geografiska omständigheter och 
erfarenheter, kommer det aldrig att upphöra begära. Jagets identitet kan 
skifta, det föreställda begärsobjektet likaså, men begäret består. Begäret 
är nämligen en socialiserad uppenbarelse av det polymorf-perversa 
lustdjurets sökande efter tillfredställelse. Begäret är nu emellertid be-
teckningen för själva objektrelationen – mellan subjekt (och dess jag) 
och objekt – som subjektet de facto utgör. Detta eftersom subjektet 
(som ett jag liksom som en fantasi om den Andra) begär objektet som 
fattas det. Ergo: Begäret är subjektet. De Kesel sammanfattar Lacans 
subjektsteori som att ”den mänskliga varelsen sammanfaller med en 
libidinös orientering mot ett onåbart och i slutändan rent fantasmatiskt 
objekt”.200 Härigenom återknyter vi till Freuds ”skandalösa” upptäckter 
kring den mänskliga organismens drifter efter att upphäva friktion och 
stimuli. Dödsdriften blir här då omformulerad som begäret självt, ef-
tersom: 1) begärets mål är att bli tillfredsställt och därför upphöra (och 
därför subjektets egna död); 2) eftersom begäret inte kan nå fram till 
sitt mål kommer subjektet oundvikligen hamna i upprepningar i hur det 
hanterar att försöka tillfredsställa begäret; 3) begäret eftersträvar att nå 
”bortom lustprincipen”, bortom lusttillfredställelsen till en förnim-
melse som riskerar till att slå över till lidelse och destruktion.201 Den 
sista aspekten kommer att vidareutvecklas under delkapitlet Tinget och 
jouissance.  

2.5.2. Store Andre  
Genom att träda in i den symboliska ordningen, får subjektet en tillde-
lad roll i det större språkliga system vilket utgör den sociala samlevna-
den (kulturen, samhället). Den symboliska ordningen är då i Lacans 
modell sammanfallande med det omedvetna. Eftersom det omedvetna 
liksom det sociala är strukturerat som ett språk, får subjektet genom 
sin sociala identitet en funktion som ett tecken i relation till andra 
tecken (d.v.s. andra sociala identiteter): dessa relationer utgör ”de struk-
turerade differenser av vilka människans värld är uppbyggd [vilka utgör] i 
fundamental mening differensen mellan närvaro och frånvaro, vara 
och icke-vara, och i övrigt alla de skillnader och oppositioner vi kan 

            
199 Evans (1996) s. 38. 
200 De Kesel (2009) s. 33, min översättning. 
201 Lacan (1966) s. 844. 
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tänka oss […]”.202 En betoning kommer att ligga på vad subjektet fin-
ner sig vara lik respektive olik i jämförelse med andra uppfattade sub-
jekt. Subjektet blir uppbundet i en kedja av signifikanter (tecken), vilka 
ständigt hänvisar vidare till andra signifikanter. Ett banalt exempel: jag 
som författare av denna avhandling innehar en massa olika ”subjekts-
positioner” vilka sammantagna bildar en relationell identitet. Jag iden-
tifierar mig med (och blir definierad och identifierad av andra som) 
signfikanterna ’man’, ’vit’, ’heterosexuell’, ’frisk’, ’svensk’, ’akademiker’ 
o.s.v. Dessa tecken får en innebörd i relation till andra tecken, såsom 
förslagsvis ’kvinna’, ’svart’, ’homosexuell’, ’sjuk’, ’EU-migrant’, ’rom’, 
’tiggare’, o.s.v.203 Men dessa tecken är socialt konstruerade symboler, som 
inte är de facto förankrade i den materiella, reella verkligheten. De är 
kontingenta, historiskt föränderliga. Likväl är de psykiskt investerade av 
subjektet genom dess nödvändiga förankring i det omedvetna, vilket 
leder till att subjektet (som är en omedveten instans) tenderar att agera 
omedvetet som om dessa symboler är detsamma som den verklighet de 
representerar. 

 Hur etableras denna investering i en symbolisk ordning för barnets 
del? Jo, genom en alienationsprocess, liknande det steg spädbarnet tog 
då det lämnade det omedelbara varat och blev separerad och enhetlig i 
förhållande till totaliteten i spegelstadiet.204 Men detta steg blir nu 
Alienationen med stort A, i bemärkelsen att subjektets inträde i språket 
och det symboliska blir att internalisera förnimmelsen av brist som en 
grundläggande aspekt av den sociala existensen: att uppleva sig ha för-
lorat tillgång till den omedelbarhet och helhet man egentligen aldrig hade. 
Detta steg i subjektets landsättning är Lacans omskrivning av den freu-
dianska Oidipusmyten. I denna version blir verkligen barnet (subjektet) 
”kastrerat”, fastän bara som en omedveten fantasmatisk föreställning; 
men inte på sitt verkliga könsorgan, utan på sin tillgång till begärsob-
jektet (den freudianska modern). Fadersfunktionen fylls nu av en roll 
som det omedvetna subjektet föreställer sig vara den store Andre.205 Vad 
som nu har hänt i vår berättelse, är att subjektet genom introduktionen 
av det symboliska, har överfört dess ursprungliga Andra (”föräldern”) 
till att bli en ställföreträdande strukturell roll för det symboliska över-
huvud. Barnet upptäcker att världen består av fler ’andra’ än den ur-
sprungliga Andra, och upptäcker att även denna ursprungliga Andra 

            
202 Reeder (1990) s. 475, kursivering i original. 
203 jfr Winther Jørgensen & Phillips (2000) kapitel 2. 
204 Proudfoot (2011) s. 178. 
205 ’Store Andre’ behöver inte vara en (maskulint) könad kategori, men jag har här valt 
’Andre’ istället för ’Andra’ av pedagogiskt skäl, för att underlätta särskiljandet mellan 
olika typer av ’Andra’.  
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egentligen är en ”liten” ’andra’. Men subjektets begärsrelation har kon-
stituerats till en föreställd Andra, en stor och övermäktig kraft som det 
ursprungligt hjälplösa barnet var totalt beroende av. Och den sociala 
samvaron kräver de facto av subjektet/barnet att underkastas den 
språkliga och sociala ordningen. Alla människor som växer upp 
”tvångsintegreras” i en social verklighet, eftersom de måste förhålla sig 
till sina ’andra’ medmänniskor. Den tydligaste tvångsintegrationen blir 
då att lära sig att språka, att anamma den kommunikationsstruktur de 
omgivande människorna brukar. Enkelt uttryckt: på ett omedvetet plan 
slutar människan aldrig vara barn i beroende av föräldrar och deras 
kärlek, men föräldrarnas roll i subjektets världsordning har övertagits 
av ”samhället” (samvaron) självt. 

Till följd av den mänskliga varelsens ursprungliga hjälplöshet och 
totala beroende av den Andra, kommer den store Andre att internali-
seras som en lag för subjektet.206 Den store Andre kan därför också 
kallas för Lagen, eftersom den symboliska ordningen är ett regelverk av 
språk, normer och identiteter där var position är förväntad att inneha 
en specifik plats.207 I denna avhandling kommer den symboliska ord-
ningen förstås som subjektets upplevelse och förståelse av samhällets 
ordning, och med detta inbegripande dess moral, lagar, regler, etikett, 
normer och interaktionsmönster. Därför kommer också den store 
Andre förstås framförallt som en föreställd slags freudiansk fadersfi-
gur, i stil med hur Žižek har anammat beteckningen flertal gånger i sin 
politiska teori.208 Denna funktion kan för subjektet symboliseras över-
tydligt i en mänsklig karaktär, varav Gud Fader själv är det tydligaste 
exemplet.209 Eller ”den store ledaren” såsom Stalin och gelikar. Den 
Store Andres funktion fungerar här som en fantasmatisk garant för att 
den ordning vilken subjektet har att leva i är intakt, konsekvent, och na-
turligt given. Problemet är bara, att den Store Andre egentligen inte 
finns.210 Detta kan subjektet stundom erfara genom konfrontationen 
med ordningens bristfällighet, vilket riskerar att avslöja Store Andres 
brist: dess icke-existens. Emellertid kan detta omformuleras av subjek-
tet i en bortträngningsmanöver, till att antingen överföras till att bli en 
fråga om att Store Andre begär något av subjektet som subjektet an-
tingen inte vet vad det är eller kan tillmötesgå, eller att förlägga bristen 
som förorsakad av ett utifrån kommande ”ont” fenomen vilket hotar 
att rasera ordningen – och med den subjektets relation till begäret 
(d.v.s. till sig själv). 
            
206 De Kesel (2009) s. 34. 
207 jfr Evans (1996) s. 62. 
208 se t.ex. Žižek & Fiennes (2012).  
209 Žižek & Fiennes (2012); Althusser (1976).  
210 Žižek & Fiennes (2012). 
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Den Store Andre fungerar alltså som ett etiskt imperativ för subjektet, 
som en befallning att följa Lagen. I förlängningen är det också hos 
Store Andre som subjektet får fingervisningar kring vad det ska begära. 

2.5.3. den Andres begär 
En av Lacans namnkunnigaste doktriner är: ”människans begär är den 
Andres begär”.211 Översatt till engelska – “man’s desire is the desire of 
the Other” – ser vi hur denna formulering rymmer mångtydiga inne-
börder gällande förhållandet mellan ‘begär’ och ‘den Andra’. Lacan-
kännaren Evans benar ut inte mindre än fem sätt att tolka doktrinen, 
där alla olika innebörder kan äga samma giltighet och kan samexistera 
i olika scenarier. Vad de alla sammantagna uttrycker är att ”begär är en 
social produkt. Begär är inte den privata angelägenhet det förefaller 
vara utan är alltid konstituerat i ett dialektiskt förhållande med andra 
subjekts uppfattade begär”.212 Begäret, precis som subjektet självt, är 
intersubjektivt och tillhör aldrig individen allena. Det är alltid förknutet 
till en föreställning om den Andra – och denna ’Andra’ är såväl de små 
konkreta ’andra’ subjekten, liksom den Store Andre, liksom samhället 
självt, liksom den Andra i spädbarnets första medvetna fas, liksom de 
andra människor subjektet upplever som Annorlunda (engelska: ot-
her). 

För att kort nysta då i olika innebörder av hur begäret ”är den An-
dres”, har texten redan lagts ut huruvida subjektet begär att vara den 
Andras begärsobjekt. Detta är en påtaglig erfarenhet för alla som har 
varit förälskade i någon. Näraliggande innebörd av formuleringen hän-
visar också till att mer direkt begära den Andra. Men sägningen kan 
också betyda att subjektet begär vad det föreställer sig att någon annan 
begär.  Eller/och att subjektet alltid begär något annat (engelska: other) 
eftersom det aldrig kan nå fram till sitt ”sanna” begärsobjekt. Den 
femte innebörden Evans presenterar är att begäret uppstår i den An-
dres fält, i bemärkelsen att begäret uppstår i det omedvetna. Detta kan 
också sammanlänkas med att begäret som socialt fenomen etableras 
genom att subjektet underkastas den Store Andre och dess Lag, vilka 
subjektet har att förhålla sitt begär gentemot. Oavsett om begäret styrs 
mot att tillgodose eller mot att överträda Lagen. Båda vägarna har sina 
begärliga lockelser. 

            
211 Lacan (2015) s. 53. Denna könade översättning har jag hållit mig till när det gäller 
just denna formulering, för att vara översättningen trogen.  
212 Evans (1996) s. 39, min översättning. 
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Eftersom den mänskliga varelsen är polymorf-pervers, kan i teorin 
vilket föreställt objekt som helst fungera som överförd fetisch för fan-
tasin om begärsobjektet. Fetischobjektet i fråga behöver inte ens vara 
(och är ofta inte) en handgriplig fysisk sak, utan kan vara abstrakta fan-
tasier om en idé, en vision, ett drömscenario, o.s.v. Dessa abstrakta 
symboliseringar kan i sin tur ”fetischeras” till att för subjektet ruva i 
materiella ting. Precis som signfikanter alltid hänvisar vidare till andra 
signifikanter, hänvisas subjektet alltid vidare till nya fetischer i sitt kon-
stanta sökande efter begärsobjektet. Men eftersom språket, liksom be-
gäret, är den Andras kvaliteter (d.v.s. tillkommer subjektet genom 
förmedling av det sociala och är inte subjektet ”egna” skapelser), fattas 
ständigt möjligheten för subjektet att artikulera själva målet för sitt be-
gär. Språket är på det sättet alienerande, en främmande Annan för sub-
jektet, eftersom det inte är subjektets ”egna” språk (något sådant finns 
inte). Därför förnimmer subjektet att målet för begäret ligger ”bortom” 
alienationen. Begärets fixpunkt undflyr språket och formuleringsför-
mågan; det finns inga tillräckliga resurser av ord, formuleringar eller 
bilder för att ringa in detta tomrum som subjektets begär riktas mot. 

2.6. Tinget och jouissance 
Den uppmärksamme läsaren upptäcker nu rumsliga begrepp i beskriv-
ningen av subjektets relation till sitt begär och begärets objekt (’bor-
tom’, ’fixpunkt’, ’tomrum’). Lacans teoretiska system (hans ”diskurs”) 
utgör en topologi.213 Alla signifikanter, liksom psykiska instanser – och 
på metaplanet, de teoretiska begreppen för dessa – får sin innebörd 
enkom i (topologisk) relation till andra signifikanter, instanser och be-
grepp. Denna ordning inbegriper ett rumsligt ramverk. Subjektet be-
finner sig på en plats i det omedvetna i förhållande till en annan plats, 
nämligen den plats där det föreställer sig att begärets mål (och slut) ska 
vara beläget. Denna förlovade plats (eller tillstånd) skall ligga ”bortom” 
det symboliska, Lagen och den (Store) Andre. Den är också ”bortom 
lustprincipen” – den tangerar dödsdriften. I Lacans uppdatering av 
Freud har lustprincipen blivit likställd med hur den symboliska lagen 
fungerar: subjektet begär och finner lusttillfredställelse (pleasure) ge-
nom att hänvisas vidare och vidare från signifikant till signifikant. Ge-
nom att begäret sätts i rörelse, upprätthålls homeostas.214 Men subjektet 
förnimmer en otillfredsställelse av att inte nå fram till vad som antas 
vara begärets sanna slutdestination. Därför intalar sig subjektet att 

            
213 Evans (1996) s. i, 210f. 
214 jfr Evans (1996) s. 150. 
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denna plats är förbjuden av den Store Andre att beträda (detta är det 
freudianska incesttabut).215 Alternativt att Andra (alltså även i bemär-
kelsen små ’andra’, främlingar, det främmande) står i vägen mellan sub-
jektet och begärsobjektets hemvist. I sitt sjunde seminarium om 
psykoanalysens etik betecknar Lacan denna plats som Tinget, eller das 
Ding.216  Genom att använda den tyska benämningen betonas ett släkt-
skap med såväl Kants ’tinget-i-sig’ som skräckfilmernas ”odöda” varel-
ser till antagonister (som zombies) – fenomenets enigmatiska och 
potentiellt monstruösa dimensioner.217 ’Tinget’ står för det tomrum som 
uppstår inom den psykiska ekonomin då subjektet har inträtt i den 
symboliska (liksom imaginära) ordningen. Det står för den yta där sub-
jektet tror att det (icke-existerande) begärsobjektet är beläget. Men ef-
tersom objektet ifråga inte finns, står Tinget för den aktiva frånvaron av 
ett förlorat objekt. Det är alltså egentligen bristens plats i dubbel bemär-
kelse.218  Medan ett förlorat objekts frånvaro hade etablerat ett tydligt 
hål i ett metaforiskt pussel, och därigenom utifrån en större helhet hade 
kunnat urskiljas i en struktur där hålets igenfyllning kunde föreställas 
genom ett visst konkret meningsskapande, är Tinget ”subjektets abso-
lut Andra”.219 Det är det genuint ogripbara och därför obegripliga, det 
som undslipper medvetandets meningsskapande och därigenom likt en 
aktiv negativ energi fungerar som en magnetisk fixpunkt för den 
mänskliga organismens driftsenergier. Följaktligen är Tinget det obe-
fintliga målet för människors sociokulturella begär.220 Tinget är en plats 
bortanför symbolisering och föreställning, det är en plats som är för-
lagd i det Reala.221  

Det Reala är den tredje ordningen jämte den imaginära och den 
symboliska. Det står för realiteten bortom liksom inom de symboliska 
och imaginära registren, d.v.s. verkligheten som det omedvetna subjek-
tet har bortträngt eller förtätat med hjälp av fantasin och symbolise-
ringsförmågan. Medan det Reala är reellt i ordets mesta bemärkelse, 
står emellertid Tinget för något som inte finns: det är en lokalisering 
utpekad ”inifrån” subjektets alienation. 

Subjektet är existentiellt förpliktigat att försöka nå fram till Tinget. 
Detta eftersom människan är ett lustdjur. När lustprincipen nu är en 
            
215 Ibid. s. 207. 
216 Inspirerad av Reeder (2000) väljer jag att tala om Tinget istället för det av Lacan 
senare myntade och betydligt mer vedertagna objet petit a (objekt lilla a) (jfr Evans, s. 
208). 
217 Žižek (2006a) s. 43. 
218 Det ”förlorade begärsobjektet” är fantasmen för en brist i subjektet. Men själva 
objektets reella frånvaro (som i att det inte finns) utgör också en brist.   
219 Lacan (2000) s. 74. 
220 Reeder (2000). 
221 Evans (1996) s. 207. 
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reglerande hämmande åtgärd för att hålla fast subjektet i den symbo-
liska ordningen, är begäret självt en dödsdrift: det är en i slutändan 
övermäktig kraft som oreglerad slår över i destruktion av substanser. 
Att nå fram till Tinget, vore därför att överskrida lustprincipen och 
uppleva en transcendental, och smärtsam lustkänsla, ett översinnligt 
njutande kallat jouissance (översätts ofta till ’enjoyment’ på engelska, som 
distinkt från ’pleasure’), vilket hotar att förgöra subjektet genom dess 
gränslösa sinnlighet. Därför är Tingets plats den springande punkten 
till såväl eufori som fasa (den mest storslagna njutning som lidande 
finns där), och följaktligen måste subjektet ständigt inta en topologisk 
position av ett visst avstånd från Tinget, för att kunna överleva som 
subjekt. Men detta avstånd måste anordnas på ett omedvetet plan så 
att subjektet likväl latent förnimmer att det har möjlighet att nå fram 
till Tinget i dess positiva karaktär, för att hålla nere den psykiska appa-
ratens inre spänningar och kanalisera lust och tillfredställelse. Den psy-
koanalytiska lärdomen är att samhällets funktion därför blir att reglera 
drifternas potentiella destruktivitet, vare sig destruktiviteten riktas mot 
sig själv eller andra. Genom samhällets symboliska ordning och me-
ningsskapande processer, tillhandahålls de enskilda subjekten sociokul-
turellt accepterade praktiker/beteenden/ritualer som sublimerar begäret 
efter Tinget, driften mot jouissance, till att bli kulturella begär som kan 
generera lust, tillfredställelse och njutning genom att tillgodoses. Lacan 
betecknar sublimering som den process vilken ”upphöjer ett objekt till 
Tingets dignitet”.222  Detta innebär alltså att ett annat ”objekt” (vare sig 
materiellt eller abstrakt) blir en projektionsyta att täcka över Tingets 
tomhet med, en duk som samtidigt investeras med begär och lust.  

Trots denna delikata ordning, är den inte fullständig. Den har sina 
brister, eftersom det imaginära och symboliska inte räcker till för den 
levda verkligheten i sin totalitet och oberäknelighet. Subjektet kommer 
att mer eller mindre, för att citera Freud, vantrivas i kulturen, och 
drömmen om Tinget kommer att fortbestå som ett förtäckt dolt löfte 
bortom signifikanterna. Det kommer att fungera som en högsta instans 
i det symboliska universumet, som platsen för det ”högsta goda”.223 
Men detta är alltså en tom plats, vars tomhet måste döljas så att subjektet 
kan upprätthålla fantasin om att det högsta goda finns där bakom höl-
jet.  Att då bryta avståndet mot Tinget, blir att förnimma starka känslor 
och affekter, då subjektets friktioner slår över eftersom det lämnar den 
trygga ordning som lustprincipen reglerar.  

            
222 Lacan (2000) s. 155. 
223 Lacan (2000); Evans (1996) s. 207. 
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2.7. Det Reala 
Psykoanalysen är en ”materialistisk” teori, därför att den handlar om 
hur den hårda verkligheten gör motstånd mot idealiseringar av vad 
människan och hens förnuft är kapabel till.224 Den påvisar också hur 
förhållanden bortom den enskilda människans kontroll vägleder män-
niskans tanke- och handlingsutrymme. Lacan säger: ”Realiteten är skör. 
Just i den utsträckning som tillgången till realiteten är skör blir de be-
fallningar som kantar dess väg tyranniska. Som ledtrådar till det reala 
är känslorna förrädiska”.225 Befallningarna ifråga bör förstås som Store 
Andres, och det tyranniska berör vantrivseln i kulturen och att aldrig 
vara i synk med sin jagformation och dess Andra. Den andra meningen 
hintar om hur människor inte kan förlita sig på sina reaktioner inför 
fenomen som autentiska med vad de faktiskt har med att göra; en 
egentligen närapå självklar sanning för psykoanalysen. Men det innebär 
alltså att människans upplevda känsloreaktioner, inte kan tas som ”san-
ningsenliga”. Detta beror på att det imaginära och symboliska de facto 
fungerar som fantasier vilka förvränger den outhärdliga verkligheten 
för människans psykes skull. De Kesel utvecklar:  

This symbolic world is itself a major “reaction formation” against the over-
whelming field of stimuli that is reality, the field of the “real” that keeps beat-
ing against our symbolic system. The “real” will be defined as that part of 
“reality” that fails to become integrated in the symbolic world, that is, in the 
universal “reaction formation” we live in and which is made of signifiers. This 
is why the break from the “real” never liberates us definitively from it. It never 
stops pounding on our symbolic universe, which itself never ceases to react 
against it.226 

 
Det Reala är därför: 

en ordning som ligger utanför det psykiska fältet, men som verkar som dess 
utgångspunkt och bas: det är något mot vilket subjektet ständigt stöts och ut-
gör samtidigt den bakgrund eller fakticitet som låter det växa fram. Inför det 
reala står subjektet maktlöst med sina avsikter, sina förhoppningar, eller sin 
reformism: det är den region psyket är oförmöget att lysa upp, vare sig med 
imaginära eller symboliska medel, men som subjektet i trots mot detta ständigt 
söker reformulera i evigt nya artikulationer.227 

 

            
224 Jameson (1977) s. 385. 
225 Lacan (2000) s. 44. 
226 De Kesel (2009) s. 70. 
227 Reeder (1990) s. 474. 
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För Fredric Jameson finns en mycket mer koncis definition av det Re-
ala: det är Historien själv.228 Med detta menar han att det Reala bör förstås 
som verkligheten såsom den fortskrider i tid och rum i ett dialektiskt 
förhållande med det imaginära och symboliska. Jameson ser Historien 
som den ”frånvarande orsak” vilken bestämmer strukturens och signi-
fikanternas form och innehåll, men likväl inte kan skönjas på annat sätt 
än som immanens i studerandet av strukturen som helhet.229 Utifrån en 
sådan likställning mellan Historien och det Reala förstår vi hur psyko-
analysen går att förena med en historiematerialistisk teori. Mer om det 
i nästa kapitel. 

Ofta framställs det Reala som omöjligt att förmedla via språk eller 
bilder.230 I förlängningen skulle detta kunna innebära att det Reala är 
omöjligt att alls föreställa sig, då det Reala skulle ”undgå varje möjlig 
mediering”.231 Denna typ av påstående, som Moi har påpekat med hjälp 
av Wittgenstein, är egentligen en logisk motsägelse av högsta rang; om 
inte det ”omöjliga” ska enkom fungera som något esoteriskt, mystiskt 
och magiskt, så har vi tänkt och beskrivit det omöjliga genom att defi-
niera det som just ”omöjligt”: ”[…] allt som vi kan tänka är per defi-
nition tänkbart. Utifrån detta perspektiv är det poststrukturalistiska 
försöket att ’tänka det otänkbara’ meningslöst”.232 Med risk för att 
kanske vanhelga hela lacanska teorin, är jag beredd att köpa denna in-
vändning, och nöjer mig med att i denna undersökning definiera det 
Reala som betecknandes det omöjliga från ett omedvetet symboliskt 
och imaginärt perspektiv. På det sättet kan jag här påstå att det är det 
Realas existens som gör det alls möjligt att tänka om det imaginära och symboliska 
som just imaginärt och symboliskt. Det är det glapp som förorsakar hela 
frågan om mening, som nödvändiggör ett kritiskt och förnuftigt tän-
kande.  

Emellertid kan det Reala fortfarande också beteckna instansen av 
det sublima i en förnimmelse, såsom det vilket ord inte upplevs förmå 
förmedla. Detta därför att det enligt mig är mest fruktbart att här förstå 
det Reala ur dels det medvetna förnuftets perspektiv, och dels ur det 
omedvetnas. Medan Mois kritik av mysticismen inneboende i teorier 

            
228 Jameson (1977) s. 384. 
229 Jameson (1993) s. 23. Härigenom har Jameson hämtat mycket inspiration från Alt-
husser. 
230 Evans (1996) s. 162f. 
231 Ibid. s. 11. 
232 Moi (2004) s. 865, min översättning. Jag tolkar Moi som att hon inte avfärdar det 
grundläggande filosofiska problemet med att fånga in och representera verkligheten 
utan att gå miste om verkligheten i sig – hon riktar kritik mot mystifierandet som kom-
mer av den oriktiga slutsatsen att det vore möjligt att veta det som har bestämts vara 
omöjligt att veta. På ett medvetet plan finns det vissa saker jag vet; det finns vissa saker 
jag vet att jag inte vet; men jag vet inte de saker jag vet att jag inte vet.  
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som talar om det ”otänkbara” i en lingvistisk dimension är plausibel, 
förtar detta inte möjligheten att den förnuftiga mänskliga varelsen är 
psykiskt inbegripen i en omedveten psykisk verklighet där vissa speci-
fika fenomen till följd av den specifika varelsens specifika psykiska 
historia upplevs (eller känns, förnims) som ”otänkbara” och icke han-
terbara. Detta innebär att det Reala kan fungera som ett annat ord för 
’anomali’ i förslagsvis ett tankeparadigm, och går att adressera och be-
skriva därför att vi talar om ett Realt ur ett medvetandets förståelseho-
risont, och samtidigt fungera som något icke-medieringsbart och 
tankemässigt ohanterligt ur ett omedvetandets upplevelsehorisont. 
Detta går väl i hand med Jamesons liknelse av det Reala som Historien, 
och fungerar fortfarande som en ”orsak” till de reaktionsbildningar en 
konfrontation med det Reala påstås förorsaka. Såsom trauma och ång-
est. Trauma brukar vanligtvis förstås som just en händelse vilket är så 
upprivande av psykets tillrättalagda ordning att det inte förmår gripa 
det, utan måste ständigt återupprepa eller borttränga händelsen. Detta 
är likheten med det Reala som det ”omöjliga”; det som inte är möjligt 
att hantera. När det gäller ångest, blir sammanlänkningen lite mer kom-
plicerad. 

2.7.1. Ångest 
Freuds senare teori om ångest beskrev tillståndet som en reaktion på 
just en traumatisk situation, av att uppleva hjälplöshet då människova-
relsens upplevda excitation blir övermäktig och inte kan urladdas.233 På 
detta vis förstod Freud ångest som en ”signal”, som en varning för just 
det övermäktiga och ohanterliga.234 Medan affekter och känslor brukar 
beskrivas som intentionella, att de har sina objekt som känslan är riktad 
mot, beskrivs ångesten som affekten utan objekt. Det är så exempelvis 
ångest skiljer sig från rädsla; du är rädd för något konkret. För Lacan 
har ångesten emellertid ett ”objekt”: det Reala.235 Ångesten signalerar 
för subjektet att det är för nära det Reala.236 Detta innebär att ångest är 
den enda affekten som ”inte bedrar”, inte är förrädisk.237 Medan alla 
andra affekter och känslor är manipulerbara (en överdriven vänlighet 
kan t.ex. vara uttryck för en sublimerad aggression, vrede kan lika gärna 
uttryckas som sorg), är ångesten reell och Real. Av denna anledning är 

            
233 Freud (2003). 
234 Evans (1996) s. 10. Om rätt ska vara rätt skilde Freud på ’automatisk ångest’ (som 
direkt reaktion på en traumatisk situation) och ’ångest som signal’ (som varning för en 
uppfattad fara). Lacan fokuserade emellertid främst på den senare. 
235 Lacan (1988) s. 164. 
236 Proudfoot (2011) s. 183. 
237 Lacan (2015) s. 56; se också Soler (2015). 
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ångest en grundaffekt som andra affekter och känslor kan uppstå från, 
som en transformation av ångesten vilken subjektet alltid eftersträvar 
att fly ifrån. Ångesten kan t.ex. förvandlas till rädsla, vrede, sorg, o.s.v., 
beroende på hur subjektet använder sin fantasi och symboliska resurser 
för att åstadkomma ett narrativ där ångesten kan få bli en annan känsla, 
en känsla (eller affekt) gentemot ett objekt som går att hantera inom 
den föreliggande imaginära och symboliska ordning subjektet härbär-
gerar.  

Att konfronteras med ångest är i princip det värsta subjektet kan 
erfara, varför det tar till alla möjliga ”subjektformationer” som psyko-
analysen möter, som ett försvar mot ångest; från fobi till fetischism. 
Fobi är alltså att t.o.m. föredra för subjektet framför ångest, därför att 
fobi åtminstone är en rädsla, med ett tydligt (om än ”fantasmatiskt”) 
objekt att förhålla sig gentemot och inta ett avstånd från.238 Även den 
djupaste psykotiska panik är att föredra för det omedvetna subjektets 
del framför ångesten, därför att subjektet existerar för sig själv och i 
relation till det omedvetna i alla tillstånd som inte är ångest. När sub-
jektet befinner sig i ångesten, kommer för nära det Reala, upphör näm-
ligen avståndet i begärsrelationen vilket subjektet i slutändan är: i den 
(tillfälliga) ångesten upphör subjektet att (tillfälligt) existera. Med 
Lacans ord: ”Ångest är den punkt där subjektet är suspenderat mellan 
ett ögonblick då han inte längre vet var han är och en framtid där han 
aldrig mer kommer kunna återfinna sig själv”.239 Detta därför att när 
subjektet kommer för nära det Reala från denna vinkel, möter det bris-
ten, den ”tomma plats” eller ”felande länken” i den omedvetna struktur 
som omöjliggör varje fantasi och symbolisk bestämning om verklig-
heten sådan den faktiskt är.  

2.7.2. Den Andras brist 
Genom återkomsten till ’brist’ återknyter vi nu till frågan om subjektets 
relation till den Andra och begäret. Verkligheten i sig är egentligen ald-
rig otillräcklig eller ändlig. Det är subjektets relation till verkligheten som 
är det. Vad subjektet på ett omedvetet plan finner vara en brist, kan 
inte vara ett tomt hål i den verkliga materiella verkligheten. Det finns 
alltid något på platsen där subjektet omedvetet finner en brist. I det 
omedvetna pusslet som representerar världen för det omedvetna sub-
jektet, fylls den tomma pusselbitsplatsen (bristen) med en del av verk-
ligheten, som det omedvetna registrerar som Real. I det tomma hålet 

            
238 Evans (1996) s. 11; Lacan (1994) s. 23, 345. 
239 Lacan (1994) s. 226, min översättning. 
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ryms alltså paradoxalt nog något som omintetgör hålet, och därför ifrå-
gasätter den övergripande struktur vari ett hål alls skulle finnas: detta 
något är ”a little piece of the Real”.240 Men subjektet förlägger med 
hjälp av den symboliska ordningen förnimmelsen av brist någon ann-
anstans i strukturen, därför att frånvaron av brist skulle innebära från-
varon av subjektet självt. Subjektet är nämligen den omedvetna bristen, 
eftersom det är en ”objektrelation” av ett begär efter att upphäva en 
brist. Därför är också egentligen subjektets position i pusslet (med 
namnet ’det omedvetna’) just denna plats där hålet finns.  

Förnimmelsen av brist är vad som förorsakar begär. Brist/begär är 
alltså två dialektiska sidor av samma mynt. Som redan har nämnts är 
subjektets begär/brist samtidigt den Andras begär/brist. Att konfron-
teras med den Andras brist är att (till synes paradoxalt nog): 1) kon-
fronteras med subjektets egen brist; 2) konfronteras med att det 
därigenom inte finns någon brist; 3) konfronteras med att varken den 
Andra och eller subjektet (som subjektet föreställer sig de två) finns. 
Att stå inför denna brist är följaktligen att möta det Reala, och därför 
befinna sig i ångest.241 Konfrontationen med det Reala hanteras genom 
att hänge sig till att begära, för att på så sätt förtäcka frånvaron av brist. 
Det Reala måste förtäckas; lösningen på ångesten är att begära. Alltså 
finns det en relation mellan ångest och begär, som är ömsesidigt upp-
byggande och nedbrytande.  

Men att konfronteras med den Andras brist blir samma sak som att 
konfronteras med den Andras begär. Evans skriver att ”Ångest uppstår 
när subjektet konfronteras med den Andres begär och inte vet vilket 
föremål [det] är för detta begär”.242 Jag tolkar detta som att ’den Andra’ 
skall förstås i samtliga tidigare nämnda innebörder. Det innebär att den 
traumatiska situation som barnet erfor i att inte kunna förstå vad som 
krävs av det i sin relation till Andra, att inte kunna dechiffrera den And-
ras inneboende gåtfullhet, återskapas i ångesten. Denna gåtfullhet 
framkallar den hysteriska situationen av att inte veta vem man är för 
den Andra; Vad vill den Andra?; Vad driver den Andra till att bete sig 
som den Andra gör?243  

Men konfrontationen med det Reala är inte nödvändigtvis en kon-
frontation med en tomhet eller ett ’intet’. Vad som avslöjar den Andras 
brist är ofta ett fenomen som förnims beläget ”hos” den Andra. Eller 

            
240 Sharpe (2017). 
241 Evans (1996) s. 12. 
242 Ibid., min översättning. 
243 se t.ex. Žižek (2006a) s. 43. 
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är annat: som i annorlunda, inte integrerat i den symboliska eller imagi-
nära ordningen. Andra människors gåtfullhet. Eller gåtfullheten inom 
mig själv. 

2.8. Extimitet 
Bristen kan alltså härbärgeras av något som subjektet möter. Även om 
detta ’något’ representerar platsen för en tomhet/omöjlighet/brist på 
det omedvetna planet, blir detta ’något’ ett objekt som fyller denna 
plats. Det är en negation av negationen, för att tala med Hegel. Därför 
är ångestens objekt upplevt som en tomhet och samtidigt ett överskott, 
något som är såväl för långt bort för att gripa som för nära och därför 
övermäktigt. Detta korrelerar med subjektets egna struktur, av att vara 
en transitivistisk identifikation av att internalisera det yttre och proji-
cera det inre: det är i en ständig obalans mellan insida och utsida, mellan 
ett föreställt ’jag’ och en annan. Denna struktur har ett namn som 
Lacan endast nämner två, tre gånger, men som av hans svärson Jac-
ques-Alain Miller har utvecklats till ett kompletterande begrepp: extimi-
tet.244 Det rör sig om en ordlek av de två orden ’intimitet’ respektive 
’exteriör’, och framhäver själva subjektivitetens struktur, som enligt 
Lacan kan förstås som formad likt ett Möbiusband: binära koncept 
som utsida/insida, subjekt/objekt, jag/andra, kärlek/hat, san-
ning/sken går här inte att fullständigt skilja åt, därför att de är topolo-
giska positioner av samma fenomen.245 Detta innebär i sin tur att det 
inre finns närvarande i det externa, och även att det i mitt inre finns 
något externt: att fenomen som subjektivitet, samhälle och rumslighet 
(re)produceras inom ramarna för extern intimitet och intim exteriör.246  
För att knyta an till de topologiska implikationerna av Lacans Ting och 
Kristevas abjekt, ”subjektets absolut Andra”, innebär dessa svårinfång-
ade fenomen att de upplevs finnas såväl ”inom” som ”omkring” män-
niskan; rädslan för/längtan efter detta främmande är emotionellt 
upplevt av psyket, men får uppenbarligen materiell support av det fe-
nomenologiska varandets erfarenheter av livsvärlden. Extimitet kan 
därför bättre förklara hur, ”var och varför människor blir berörda av 
diskurs”,247 genom att ta oss ett steg närmare sanningen bakom ut-
trycket att något/n kan ”krypa in under skinnet”.  

            
244 Miller (1994).  
245 Kingsbury (2007) s. 245f; Evans (1996) s. 119, 59; jfr Grosz (1994) som förstår 
binariteten av kropp och själ på samma sätt.  
246 Kingsbury (2007) s. 246; Lacan (1992) s. 139. 
247 Kingsbury (2007) s. 247. 
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Kulturgeografen Paul Kingsbury visar hur extimitetsbegreppet kan 
användas i konkreta samhällsgeografiska studier för att studera den 
transitivistiska process som utgörs av två sammanhängande rörelser: 
överföringen av människors intima känslor och värderingar till ett ex-
ternt objekt, och kultiveringen av desamma genom det investerade ob-
jektets sensibla verkan. I grunden är detta en fråga om fetischism, d.v.s. 
den psykiska förläggningen av en egenskap hos ett objekt som i sig själv 
inte innehar denna egenskap. Detta brukar oftast förstås som en rörelse 
från det inre till det yttre, men extimitet som begrepp framhäver den 
dialektiska rörelsen av hur det yttre även rör sig inåt. Detta innebär t.ex. 
att ens materiella omgivning blir inte bara emotionellt eller minnes-
mässigt, utan även psykiskt, investerad. Geografer som Pratt menar att 
platsers (uppfattade) stabilitet kan korrelera med identitetens behov av 
stabilitet, och därför blir platsens gränsdragningar vitala för att skydda 
de båda.248 Och humanistisk geografi har länge framhävt hur männi-
skors identitetsskapande är totalt beroende av plats och dessas konti-
nuiteter och förändringar.249 Om något är tydligt kring detta, så är det 
den mening och existentiella tyngd hemmet som plats skänker, såväl 
barndomens som nutidens.250  

Men precis som att Historien fortskrider, skall allt som är fast för-
flyktigas.251 Så fragmenteras liv och materia genom tidens gång; det Re-
ala står ingen identitet eller enhet emot. Men genom upprepning av 
handlingar och ritualer, (som genom vanans makt) orsakas homeostas 
och lusttillfredställelse genom urladdning av inre och yttre friktion, och 
fantasin om enhet och separation kan förnimmas som evig och intakt 
bara en viss ordning upprätthålls; d.v.s. att var sak befinner sig på sin 
plats. Men eftersom ingenting befinner sig på sin plats av sig självt för 
evigt, krävs ett ständigt ingripande för att hålla fast vid idealbilden, det 
imaginära. Den faktiska investering som krävs för att hålla fast det för-
änderliga på en plats är kroppslig, mental, ekonomisk, känslomässig, 
och alltså även psykisk. Att upprätthålla en plats ordning, inbegriper då 
hur själva jagformationen sträcker sig ut över det materiella: den geo-
grafiska platsen (med dess nödvändiga ordning för att utgöra en viss 
plats) blir en förlängning av subjektet självt. Betänk hur en viss fysisk 
miljö kan såväl bädda in som väcka minnen.252 Alltså blir subjektets 
investerade platser och rum, i en fragmenterande, nedbrytande och 
omvandlande tillvaro, ”ett sätt att […] hålla kvar och ihop livet”.253  
            
248 Pratt (1998). 
249 jfr Tuan (1990); Relph (1976). 
250 jfr Blunt & Varley (2004); Buttimer (1980); Rose (1993); Bachelard (1994).  
251 Marx & Engels (1994). 
252 Bachelard (1994) s. 6ff; Lagerqvist (2016) s. 181. 
253 Lagerqvist (2016) s. 181. 
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För att återknyta till Sibleys geografiska kultivering av objektrelat-
ionsteori och abjektion, kan extimitetsbegreppet skänka psykoanaly-
tisk-geografiska studier ett mer dynamiskt analytiskt verktyg att 
förklara hur överföring och introjektion påverkar platsskapande och 
platsers mening, liksom affektiva verkan, i kollektiva medvetanden. 
Medan abjektionen och frågan om rena och orena rum lätt fokuserar 
på ’smutset’, d.v.s. faktumet att något betecknas vara ”out of place”, 
kan extimitet framhäva själva gränsdragningen mellan insida och utsida 
av en plats, liksom den psykiska investeringen i materialiteten som så-
dan. Extimitet förklarar hur transitivismen inte bara organiserar socialt 
accepterat njutande och emotionell investering i idé och ideologi, utan 
dessutom kan få rumsliga materiella konsekvenser genom subjektets di-
alektiska överföring/internalisering av sin socio-rumsliga omgivning: 
”hur [objekt] kan vara närmare människors innersta känslor än de 
själva”.254   

För att ta denna geografiska teori till gatan; föreställ er en scen av 
människor gåendes på en trottoar i staden. Staden är en plats, liksom 
trottoaren är en plats. Men det finns då också en plats som är i gräns-
landet mellan den enskilda människans kropp och personliga sfär å ena 
sidan, och trottoaren (med dess människor, ting, och ordning) å andra. 
Den ”minsta geografin”, den minsta skalenheten, finns i detta gräns-
land som kan kallas för subjektet. Denna plats är i ständig rörelse och 
förändring, och i ett tillstånd av ständig expansion och intrång genom 
den sociala interaktionen med andra människor. Mötet och interakt-
ionen mellan människor tar plats också inom den enskilda människan, 
inte bara mellan dem.  

2.9. Proudfoots analys 
Geografen Jesse Proudfoot erbjuder en lacansk analys över den kollek-
tiva ångesten kring samvaron och mötet med människor som tigger. 
Hans empiri utgår från Vancouver (i Kanada) som huvudsaklig geogra-
fisk kontext. Egentligen består hans avhandling av två större teoretiska 
fallstudier varav det är enbart en som vänder sig till tiggandets problem. 
Men båda två är relevanta för – och har inspirerat – denna undersök-
ning. 

Den första ämnar förklara det (till synes) irrationella motstånd och 
hat människor hyser mot sprutavhjälpningsprogram för narkomaner. 
Utan att kunna förklara det affektiva motståndet mot att hjälpa narko-
maner till ett (på praktiskt taget alla plan) bättre liv, som konsekvens 
            
254 Kingsbury (2007) s. 248, min översättning. 
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av ett rationellt tänkande, argumenterar Proudfoot för att urskilja 
omedvetna orsaker bakom denna aggressivitet, missunnsamhet och ill-
vilja. Utifrån sin Lacan-läsning, menar Proudfoot att den huvudsakliga 
omedvetna orsaken är en latent avundsjuka mot de föreställda narkoma-
nerna. Subjektet fantiserar om att missbrukaren har tillgång till det jou-
issance (ett obegränsat njutande) som är förbjudet av den Store Andre 
att tillgå för subjektets del. Detta innebär att det rationella medvetandet 
kan ”mycket väl” veta att så egentligen inte är fallet, men de omedvetna 
fantasierna får subjektet att agera ”som om” fantasin faktiskt vore sann. 
Proudfoots analys liknar här (och tar inspiration från) den analys av 
rasism som har gjort Žižek namnkunnig, men som fanns redan hos 
Miller: rasistisk fientlighet mot den ’andra’ skulle bero på fantasier om 
att denna ’andra’ har tillgång till ett njutande som subjektet inte kom-
mer åt – antingen därför att den ’andra’ skulle ha gått emot Lagens 
förbud, eller stulit (alternativt förstört) subjektets rättmätiga jouis-
sance.255 I denna avhandling kommer jag använda mig av en liknande 
analys i frågan om föreställningar kring ’tiggares’ (och ”romers”) ar-
betsskygghet,256 liksom föreställningar om hur ’tiggare’ och ”romer” 
(för)stör platsupplevelser och därigenom subjekts psykiska investeringar 
i platsordningar.257 

Proudfoots andra analys handlar mer konkret om ångesten kring 
tiggandet. Genom hänvisning till den historiskt kontinuerliga ”ånges-
ten över fattiga människors pengar”,258 tar Proudfoot tillvara på ordva-
let ångest, för att argumentera för att det (till synes) irrationella obehaget 
kring närvaron av tiggandet och dess människor på ett omedvetet plan 
handlar om att konfronteras med den Andras brist: 

 
When a panhandler asks for money, they make their lack manifest, they iden-
tify themselves as a subject who lacks. And the things that panhandlers lack—
food, shelter, warmth—are not insignificant things, they are the very same life-
sustaining things that were provided by our primary care-givers, a dimension 
of panhandling encounters which makes them redolent with unconscious as-
sociations.  

[…] while it is a “reminder” at the level of consciousness, it is also a “return 
of the repressed” […] in the unconscious. The encounter with the lack of the 
panhandler confronts the [subject] with the reality of lack in the Other and 
thus potentially with their own lack.259 

            
255 Miller (1994); Zizek (1991, 1993, 2000c, 2001, 2008). 
256 Se kapitel Arbetssamhället. 
257 Se kapitlen Bostadslöshet, Våld, Vantrivsel och Självbild. 
258 Collins & Blomley (2003). 
259 Proudfoot (2011) s. 272–3. Här ska då rättas, att Proudfoot borde ta bort “potenti-
ally” från meningen. Den Andras brist är subjekts brist; den är t.o.m. subjektet själv. 
(”[Lacan] argues, in fact that this lack is the subject itself: what we call the subject (as 
opposed to the ego) is this lack …” Ibid. s. 271). 
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Detta skulle i så fall förklara de irrationella föreställningar som har flo-
rerat kring ’tiggares’ bedrägeri, som att ’tiggare’ inte vore fattiga egentligen: 
Proudfoot argumenterar övertygande för hur fantasi är det passande 
begreppet för dessa föreställningar, också på grund av deras överdrivna 
innehåll: 

Can it be anything other than wild phantasy to assume that the person in rags 
who begs you for change actually lives a secret middle-class life? What these 
phantasies accomplish is a complex sort of displacement: they allow neurotics 
to repress the encounter with lack by convincing themselves that it does not 
exist. Rather than grappling with the realities of poverty and deprivation, the 
neurotic phantasy stages a scene where the other does not lack, instead it de-
ceives: the lack is not real, the other is whole but hostile.260 

 
På detta vis återknyter Proudfoot själv till den tidigare analysen angå-
ende föraktet och hatet mot missbrukare, och visar hur den övertäck-
ande fantasin om ’tiggaren’ som ”egentligen välmående” blir ett sätt att 
transformera ångesten till att istället bli just en aggressivitet.261 Det är 
också genom det imaginära som aggressiviteten uppstår: genom för-
vrängningen och förenklandet av världen uppstår goda och onda ob-
jekt – det onda som känns inom subjektet delegeras till att bli den 
andras egenskap.  

Vän av sans frågar sig säkert nu om denna analys inte blir för deter-
minerande; alla människor (alla subjekt) reagerar ju inte på samma vis 
i samma situation? Proudfoot är beredd på en sådan invändning, och 
förklarar att eftersom det omedvetna är singulärt (en totaliserande 
struktur som likväl är en övergripande enhet) blir den specifika kon-
frontationen med bristen inte densamma för alla och envar.262 Varje 
enskilt subjekt har sin egna historiska relation till bristen, har utvecklat 
sitt eget symptom av hur att hantera det Reala i olika avseenden. Även 
om alla subjekt är ställda i relation till det omedvetna, ser inte alla re-
lationer identiska ut: precis som att det omedvetna subjektet är ett 
språkligt tecken som får en mening först i relation till ett annat tecken, 
kan inte alla tecken vara det exakt identiska. Men vad de alla har ge-
mensamt är att vara tecken (d.v.s. subjekt) med symptom. Vad detta 
innebär mer konkret är att även om inte alla individer reagerar på 
samma sätt i mötet med en tiggande människa (och de tiggande män-
niskorna själva är såklart olika), så finns en strukturellt bestämmande 

            
260 Ibid. s. 274. 
261 s. 275. 
262 s. 273. 
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instans som gör ångest som reaktion trolig för många, men inte nöd-
vändig. Jag ska i undersökningen söka leda detta i bevis.263 Men först 
förklara min egna teoretiska position i förhållande till Proudfoots.  

2.10. Till analysen av empirin  

2.10.1. Empati som extimitet 
Vad är det egentligen som gör att ångest triggas hos subjektet när det 
konfronteras med det Reala i ’tiggarens’ skepnad och praktik? Det Re-
ala, liksom bristen, finns därute jämt och ständigt. Och det låter för 
mig som lite av ett för djärvt språng att direkt sammanlänka ett mani-
fest uttryck för medvetandet med ett latent minne för omedvetandet 
som korrelerar kanske lite väl tydligt; att en ’tiggares’ brist på ”livsup-
pehållande saker” skulle påminna om barndomens direkta beroende av 
omgivningen. Detta kan vara sant, men det finns en risk att det blir för 
essentialiserande att ta detta för givet. Det är inte ”livsuppehållande 
saker” som de flesta ’tiggare’ nuförtiden efterfrågar den förbipasse-
rande; det är pengar. Att de sedan motiverar varför de behöver pengar 
med behov av dessa saker, behöver inte innebära att ens de flesta för-
bipasserande skulle nå fram till steget av att börja tänka över den andras 
behov av mat och skydd. 

 Jag skulle istället vilja bena i hur subjektets själva struktur – en ex-
timitet – är vad som (i det omedvetna) väldigt reellt konkret sätts på 
spel, och tillfälligt upplöses, i den ångest som är specifik för att möta en 
människa som tigger i en fysisk förkroppsligad verklighet. Jag kommer 
att vidareutveckla och fördjupa denna analys i kapitel Vantrivsel, men 
här får jag nöja mig med att lägga fram kärnargumentet: när subjektet här 
konfronteras med den Andras brist (och begär), innebär det att subjektets extima 
och transitivistiska struktur – en relation mellan ett föreställt ’jag’ och en föreställd 
’Andra’ – kortsluts. Avståndet mellan ’jag’ och ’Andra’ upphör, varför 
subjektet (som alltså är detta avstånd) förlorar sig själv. Det tappar ko-
ordinationerna för att upprätthålla det topologiska avstånd där det kan 
urskilja vad som är ’jag’ och vad som är ’du’, mellan vad som är ’inre’ 
respektive ’yttre’. Detta till följd av människans förmåga till empati.  

Här använder jag ’empati’ på ett sätt som skiljer sig från den var-
dagsmässiga och talspråksbrukliga innebörden av begreppet. Den van-
liga innebörden, som i formuleringen ”att visa någon empati”, likställs 
med begreppen ’medkänsla’ och ’sympati’, likt en känsla av att känna 

            
263 Så gott det går, givet den hyperkvalitativa ansatsen. 
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med någon på ett sympatiserande (positivt) vis. Men inspirerad av 
emotionssociologen Candance Clark (i sin tur följandes Stark, Lerner 
och den symboliska interaktionismens George Herbert Mead) väljer 
jag att klart skilja mellan begreppen ’empati’ och ’sympati’, där det senare 
innebär vad folk vanligtvis åsyftar med det första.264 Clark likställer ’em-
pati’ med ’rolltagande’ – d.v.s. att föreställa sig den andras attityd, men 
att göra detta fristående från frågan om hur man känner för den andra 
och dennas (uppfattade) attityd.265  Empati är ”enbart” första steget av 
att identifiera en annan människas föreställda känsla (utifrån sin egen 
föreställnings- och inlevelseförmåga), att inta – eller här snarare ta in – 
den andras situation. Detta är förutsättningen för att känna sympati. 
Men att känna empati leder alltså inte nödvändigtvis till sympati.266 Det 
kan också mycket väl leda till antipati. Med andra ord är empati här inte 
alls en med nödvändighet ”vacker” psykisk förmåga; den är källan till 
såväl vad vi tenderar att benämna som godhet som ondska. Kärlek och 
hat är två olika uttryck för en känslomässig relation till en annan vars 
förtjänst till känslan beror på hur denna föreställs vara och känna 
gentemot en själv och/eller andra. Psykoanalytikern Ludvig Igra ut-
tryckte det som att människans förmåga till grymhet härrör från 
”samma själsliga betingelser” som hens omsorgsförmåga.267 Därför 
identifierar jag den empatiska förmågan som den sociala intersubjek-
tiva funktionen av människans extimitet – d.v.s. människans transitiv-
istiska identifikations- och symboliseringsförmåga. Eftersom subjektet 
är en relation mellan ett föreställt ’jag’ och ’Annan’, är empatin själva 
stommen för relationen. 

När subjektet konfronteras med den typ av lacanska ’brist’ vi har att 
göra med i det idealtypiska tiggandets interaktion (en människa möter 
en annan främmande människa vilken i en gest uppmärksammar och 
genom att förmedla nöd ber den förra om ekonomisk hjälp), konfron-
teras det med den tillfälliga upplösningen av avståndet mellan sig själv 
och den Andra. Den variant av ’Andra’ vi här har att göra med är en 
liten ’andra’ som jag inspirerad av Räterlinck kallar för nästan.268  Denna 
’nästa’ är den bibliska figur som de abrahamitiska religionerna uppma-
nar dig till att älska, men som Freud – och efter honom Lacan (liksom 
Žižek) – framhäver är en främling vars uppsåt och känslor för mig är 

            
264 Clark (1987); Stark (1978); Lerner (1980); Mead (1962). 
265 Clark (1987) s. 294. 
266 “Empathic processes can lead to sympathy, but they do not necessarily do so. One 
can take the role of the other, understand the other's plight and his or her feelings 
about it, and feel either the emotions appropriate to the other or emotions not appro-
priate to the other” (Clark 1987, s. 295). 
267 Igra (2011) s. 119. 
268 Räterlinck (2015, 2017).  
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okända och därför inte nödvändigtvis kärleksfulla.269 ’Nästan’ är i 
denna avhandling namnet på den ”främmande” medmänniskan i en 
mellanmänsklig relation.  

När subjektet konfronteras i denna typ av situation med denna typ 
av nästa, upplöses avståndet inom subjektet genom sin empatiska re-
aktion av nästans specifika typ av närvaro. På en intersubjektiv nivå 
mellan två individer, identifierar det subjekt som möter ’tiggaren’ en 
förmedlad nöd och begär efter subjektets (jagets) hjälp. Denna nöd och 
begär, känner subjektet självt. Detta är empatin. Det är en lidelsefylld 
känsla, en friktionsartad situation vilken framkallar ångest vilken med 
nödvändighet kommer att styras i en intentionell riktning av den psy-
kiska apparaten och dess ekonomi av utstakade känsloregister och ka-
tegoriseringar. Varför min nästas nöd är lidelsefull för min del, beror 
alltså på att jag ofrivilligt försätts i att förnimma den föreställda nöd 
min nästa förmedlar att hen hyser. Detta därför att min föreställning 
om nästan är en avbildning av den Andra inom mig, den Andra som 
jaget tillbliver i relation till och som svar på dennas frambesvärjning för 
varseblivningen.  

Så långt talar jag om människans empatiska förmåga till att känna 
någon annans (perceptiva) lidande. I det idealtypiska tiggandet åtföljs 
detta av ytterligare ett dialektiskt steg för ångesten. Att må dåligt för att 
någon annan mår dåligt räcker inte här som förklaring. Ity ’tiggaren’ 
uppmärksammar och (underförstått) uppmanar subjektet, i egenskap av 
en nästa även det, att agera objektet för dennas begär.270 Här återknyts 
Proudfoots tes om en intrapsykisk sammanlänkning för subjektet mel-
lan barndomens hjälplöshet och nästans akuta, men omformulerad till 
att gälla i en mer universell och omedveten dimension. Vad som här 
framkallar subjektets hjälplöshet är inte ett mytiskt manifest ”minne” 
från en svunnen tid, men ett latent trauma som likt ett ärr har format 
psykets reaktionsprocess. Detta uppstod i subjektets tillblivelse då det 
uppkom som ett svar på den Andras gåta, som objektet för den Andras 
begär, men upptäckte sig vara otillräcklig som svar och objekt. Bortsett 
från att subjektet inte kan vara den Andras begärsobjekt, vore detta om 
så vore fallet också en katastrof, därför att avståndet mellan subjekt 
och dess ’objekt’ (den Andra) skulle upphöra – och subjektet uppslukas 
av den Andra. Som någon annans objekt upphävs själva subjektivite-
ten.  

Så frågan om den Andras begär, den omedvetna gåtan om vad den 
Andra begär av subjektet, aktualiseras på ett närapå övertydligt och 

            
269 Freud (2011); Lacan (2000); Žižek (2005). 
270 Vi talar här om en slags hegeliansk herre-slav-dialektik, i frågan om erkännande.  
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kusligt sätt i det idealtypiska tiggandet. ’Tiggaren’ som den Andra, upp-
levs på ett omedvetet plan (inom som utom subjektet) begära subjektet, 
utan att subjektet kan, vill, eller vet hur, det ska tillgodose detta begär. 
Detta därför att på ett rent objektivt materiellt plan är ’tiggarens’ begär 
efter pengar, ett begär efter något för de flesta individer omättligt att 
tillfredsställa i klassamhällets värld: den inkomstlöses omättliga behov 
av resurser. Det är dyrt att vara fattig, som talesättet lyder. Oavsett hur 
konkreta individer i egenskap av subjekt tillmötesgår nästans begär, en 
bön om hjälp, kommer detta begär att fortbestå så länge människor 
behöver tigga för överlevnad, och så länge subjekten möter dessa män-
niskor i sin förkroppsligade fysiska livsvärld. 

Men denna omedvetna hysteriska gåta för subjektets del, förvandlas 
lätt till neurotiska och paranoida fantasier om att nästan är ”ute efter” 
subjektet på olika sätt. Eftersom den emotionella identifikationen kan 
upphäva gränsdragningen mellan jag och du (vems är egentligen den 
ångestkänsla som jag känner inom mig?), registreras denna affekt som 
en signal av ett hot mot subjektets fortbestånd. Det håller på att upplö-
sas och sammansmälta med objektet. Precis som objektrelationsteorins 
budskap att självet är tilldömt en ständig balansgång av att närma sig 
och stöta ifrån sig sitt objekt (det kan inte vara utan objektet men om 
det kommer för nära uppslukas separationen och därmed självständig-
heten), blir fantasin om nästans begär föremål för risken att vara något 
för subjektet psykiskt övermäktigt. Därmed lätt till hands att fantisera 
detta främmande begär som ett hemligt begär efter att bemäktiga sig 
subjektet.  

Men det behöver inte leda till paranoia, rädsla och fientlighet. Den 
empatiska ångesten kan, som jag förstår det, metamorferas i tre olika 
idealtyper av affektiva riktningar. De syftar till stöta ifrån eller närma näs-
tan; olika sätt att återuppta koordinaterna för avståndet mellan jaget 
och dess objekt, (d.v.s. återuppta subjektet självt). De tre känslomässiga 
relationerna är sympati, antipati eller apati. Det är de sista två som mest 
associeras med paranoian och aggression.271 Antipatin kan röra sig både 
närmare och längre ifrån nästan: att se nästan som ett ’ont objekt’ kan 
trigga såväl rädsla (stöta ifrån) som hat (närma sig i syfte att bemäktiga 
sig och utplåna objektet). Apatin rör sig om att stöta ifrån genom att 
avskärma sig – en försvarsreaktion mot känslor av paranoia, aggression 
eller medlidande som förnims övermäktigt. Sympatin kan precis som 
antipatin röra sig åt olika riktningar; medlidandet kan bli så starkt att 
man stöter ifrån sig nästan; och närmandet kan bli så narcissistiskt att 
man bemäktigar sig sin nästa genom att projicera sina egna fantasier av 

            
271 Men aggression kan också reaktionbildas till en välvilja.           
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godhet och renhet på den andra, utan att ta hänsyn till dennas egna 
person och vilja.  

Vad som avgör riktningar beror på kontextuella omständigheter. 
Olika subjekt har fått sin subjektivitet och psykiska ekonomi utformad 
på olika sätt beroende på livserfarenheter. Men alla subjekt har att för-
hålla sig till det omedvetna som det sociala, och den funktion de har 
identifierats vara i relation till andra och till helheten. Människan är ett 
berättande djur. Därför kommer sympatin, antipatin och apatin ta till 
berättelser som motiverar känslan samt tillskriver subjektet och nästan 
olika roller och karaktärsegenskaper – respektive roll kommer då ingå 
i ett större ramverk som förklarar vad det är som egentligen har hänt 
och vad som egentligen står på spel. Dessa berättelser finns alltid redan 
”där ute”, i språket och i det sociala. Det (lacanska) omedvetna är so-
cialt, och liknar den klassiska foucauldianska förståelsen av diskurs som 
en typ av strukturellt bestämmande samhällelig totalitet – Lacan själv 
använde ’diskurs’ på ett liknande vis som Foucault i det avseendet.272 
Därför vänder sig subjektet till det diskursiva (det symboliska) och det 
ideologiska (det imaginära, mer nedan) för att klä upplevelsen i mening 
och riktning. Den berättelsekonstruktion som subjektet identifierar 
som sanning motiverar och styr i sin tur subjektets hantering av situat-
ionen. Om ’tiggaren’ identifieras till att vara en ’amoralisk bedragare’ 
eller en ’diskriminerad och utfattig människa’ eller en ’icke-integrerad 
passiviserad person i utanförskap’, kommer den empatiska sekundär-
riktningen (sympati, antipati, apati) förstärkas eller förändras som kon-
sekvens av denna identifikation. 

Men saken är den, att även dessa berättelsers substans är psykiskt 
investerade och uppbyggda, varför även själva de sociala föreställning-
arna om verkligheten innehåller sin beskärda del av överföringar, sym-
boliseringar, och Real brist. I förlängningen blir därför denna typ av 
konfrontation med det Reala, också en konfrontation med bristen 
inom de villkorliga imaginära och symboliska ordningarna. 

2.10.2. Žižeks bidrag till undersökningen 
Hittills har jag redogjort för ett psykoanalytiskt perspektiv på mötet 
med tiggandet utifrån en individuell verklighet. Det är också så långt 
Proudfoot tar analysen i sin avhandling. I fallet med det svenska sam-
hällets reaktioner mot närvaron av tiggande EU-medborgare under 
2010-talet, blir Lacans triad av det imaginära-symboliska-Reala även re-
levant på ett samhälleligt institutionellt liksom nationellt plan. Inspire-
rad av Žižeks anammande av Lacan till en politisk teori och filosofi, 
            
272 Se t.ex. Lacan (2015); Liedman (2007); Althusser (1976). 
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förstår jag även ideologin som strukturerad efter imaginära och symbo-
liska register. 

2.10.2.1. Ideologi 
’Ideologi’ förstås efter Marx som ett ”system av idéer, föreställningar 
som behärskar en människas eller en samhällsgrupps tänkande”.273 Vi 
talar här inte om ’ideologi’ i vardagsspråksbruklig bemärkelse av poli-
tiska idéer (som liberalism, socialism etc.), utan åsyftar samhällets för-
härskande och förgivettagna världsåskådning. Louis Althusser, som var 
djupt inspirerad av Lacan (men även Antonio Gramsci och dennes he-
gemonibegrepp), presenterade i sin inflytelserika uppsats Ideologi och ide-
ologiska statsapparater (Noter för en undersökning) [1976] en strukturalistisk 
förståelse av ideologi, som en konkretisering av den gängse vulgär-
marxistiska beskrivningen av ett ”falskt medvetande”. Bortom tvekan 
ekandes Lacans tal om det imaginära (och spegelstadiet), menar Alt-
husser istället att ”Ideologin är en ’avbildning’ av det imaginära förhål-
landet mellan individerna och deras reella existensbetingelser”.274 Han 
förtydligar: ”det är inte sina reella existensvillkor, den reella världen, 
som ’människorna’ föreställer för sig i ideologin, utan det är i första 
hand deras förhållande till dessa existensvillkor, som där avbildas för 
dem”.275 Ideologin reproducerar människors tänkande om världen och 
sin plats i denna, vilket enligt marxisten Althusser utgår från de reella 
”produktions- och klassförhållandena”276 och upprätthåller kapital-
ismens produktionslogik och exploatering som om denna ordning av-
bildade det naturliga och eviga. 
Žižek följer Althusser i denna förståelse av ideologin, men vidare-

utvecklar ideologikritiken till att också inbegripa hur människor genom 
ideologin erhåller njutande (’enjoyment’, nära jouissance), och framhä-
ver hur själva glappet mellan ideologi och verklighet ständigt förorsa-
kar subjektet ångest och rådvillhet. För Žižek är ideologin ”en 
(omedveten) fantasi som strukturerar själva vår sociala verklighet”.277 
Ideologin fungerar som en imaginär resurs att komma till rätta med 
den symboliska verklighetens bristfällighet.278 Den formerar subjektets 
förhållande till verkligheten (och tänkandet om densamma) utan att 
subjektet skulle ha förlorat sin förmåga till rationellt och relationellt 
kritiskt tänkande. Genom att se hur subjektet förhåller sig såväl till ett 
medvetet som ett omedvetet tänkande, kan vi bättre förstå att ideologi 
            
273 Althusser (1976) s. 132. 
274 Ibid. s. 135. 
275 s. 136f, min kursivering. 
276 s. 138. 
277 Žižek (2001) s. 41. 
278 Palm (2007) s. 112. 
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inte handlar om en dupering a la formeln ”de vet inte vad de gör, men 
de gör det”, utan istället: ”de vet mycket väl vad de gör, men ändå gör 
de det”; alternativt: ”de vet att de, i sitt handlande, följer en fantasi, 
men ändå gör de det”.279 På detta vis blir alltså det viktiga momentet i 
ideologins reproduktion av en viss maktordning, inte huruvida folk tror 
på vad de säger som varandes sanning, utan att folk handlar, som om det 
vore sanning.  

För att föranleda vidare analys med ett exempel; ’rasisten’ vet för-
modligen mycket väl att den rasistiska propagandan hen tar till sig och 
sprider som sanning inte är sann, men beter sig ”som om” den vore 
det. Detta därför att handlandet skänker hen ideologisk njutning av att 
förnimma övervinnelse av den reella tillvarons otillräcklighet och faror. 
Därför är det (relativt) meningslöst att ”ta debatten” med ’rasisten’ för 
att motbevisa denna – hen vet ”innerst inne” att det hen säger inte är 
sant.280 För att citera journalisten Jack Werners boktitel om falska ny-
heter på nätet: ”Jag skiter i att det är fejk, det är förjävligt ändå”.281 

Detta är lärdomen av Lacans subjektteori: subjektet måste handla 
”som om” det fanns ett begärsobjekt (Tinget) att nå fram till, även om 
det mycket väl kan komma fram till att detta Ting inte existerar. Och 
det är därför vi här talar om en psykoanalytisk politisk teori, eftersom 
psykoanalysens två ”claims to fame” är att: framhäva hur människor 
tenderar att fullt medvetna om utgången om och om igen förorsaka sin 
egen (och andras) olycka och olycklighet; det finns inget ”naturligt” 
förhållande till njutande och begär. Därför förhåller sig människor till 
ideologi som de gör till de tre psykiska ordningarna (det imaginära-
symboliska-Reala). Eller omformulerat: det är genom ideologi som män-
niskor förhåller sig socialt och politiskt till de tre psykiska ordningarna. 
Ideologin förtäcker eller överför det imaginäras och symboliskas brister – 
ideologin är ett politiskt hölje för det Reala. Därför har vi att göra med 
samma frågor om ångest, aggression, paranoia, neuros, bortträngning, 
överföring projicering/internalisering och begär på en politisk nivå, 
som vi har att göra med den intersubjektiva nivån av en konkret indi-
vid.  
Žižeks ”politisering” av lacansk psykoanalys ger mig teoretiska 

verktyg för att ta Proudfoots analys vidare till ytterligare metalager av 
ångest och reaktionsformationer av fantasmatiska föreställningar mot 
tiggande människor, i föreliggande kontext av Sverige och dess ’EU-

            
279 Žižek (2001) s. 41. 
280 Sedan finns det såklart en mening i att ”ta debatten” för att avslöja dennes lögner 
och att inte låta den andra parten stå oemotsagd. Men detta är då något annat än att 
övertyga den andra om att den har fel. 
281 Werner (2018). 
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migranter’. Första lagret av konfrontation med det Reala gäller det ide-
altypiska tiggandets interaktion som en konfrontation med bristen i det 
intersubjektiva. Proudfoot visade hur människor tilltar (ideologisk) 
fantasi för att övertäcka/förskjuta bristen. Andra lagret rör konfrontat-
ionen med den Reala bristen i det ideologiska förhållandet till den sam-
hälleliga verkligheten, nämligen hur ideologisk fantasi i sin tur avslöjas 
som ett symptom på brist. I min studie kretsar mycket av talet om ’tig-
gare i Sverige’ kring hur det svenska välfärdsarrangemanget har upp-
hävt nödvändigheten med att tigga. I t.ex. min intervjustudie från 2014 
talade stockholmare om hur de som tiggde på gatorna innan ’EU-mi-
granterna’ var ’hemlösa missbrukare’ som kunde få hjälp av ”socialen” 
bara de ville och att det vore självklart destruktivt att skänka pengar till 
dessa typer eftersom pengarna bara skulle gå till missbruk. Oavsett san-
ningshalten fanns ett etablerad ideologiskt narrativ som övertäckte 
ångesten över interaktionen, där bristen förlades på ’tiggarna’ själva, 
med bonusen att samhället (den Store Andre) var intakt och utan brist. 
Men detta narrativ fungerade inte längre när det gällde den nya typen 
av ’tiggare’, varför själva den imaginära föreställningen om Sverige och 
välfärden (som Store Andre) avslöjades som brist. Den intersubjektiva 
bristen hänvisades vidare till den sociala bristen. Den enskildes fattig-
dom och elände blev det allmännas fattigdom och elände. Min avhand-
ling handlar då till stor del om hur symboliska politiska aktörer (från 
den enskilde fotgängaren till opinionsbildare till ministrar) genom sitt 
(omedvetna) begär att förtäcka denna brist arbetar med att integrera 
bristen i ideologiska fantasmatiska narrativ om vad ’tiggarfrågan’ hand-
lar om.  

Tredje lagret rör sig om en parallell (men samtidigt samverkande) 
rörelse av de två första stegen, som handlar om rasism som en ideolo-
gisk fantasi för att hantera det Reala i såväl det intersubjektiva som i 
det samhälleliga. För när Proudfoot talar om ’tiggare’ talar han om färg-
lösa individer vilka ofta verkar höra till den sociala gruppering av ”tras-
proletariatet” som mina stockholmsinformanter identifierar som 
’hemlösa missbrukare’. Men de människor som tigger vilka denna 
historia kretsar kring, är inte bara utfattiga; de är också utlänningar (ofta 
inte talandes samma språk som de svenska medborgarna) med mörkare 
hudfärg än den idealtypiska vita västerlänningen, varav merparten antas 
tillhöra den mångfaldiga etniciteten ’romer’.  

Detta får konsekvensen av en dubbel intersubjektiv (om än här sam-
verkande), och en dubbel samhällelig (om än här samverkande), Real 
brist vilken ett svenskt subjekt konfronteras med. Genom rasistiska 
materiella strukturer liksom föreställningar som florerar och reprodu-



 106 

ceras i samhället, blir denna gestaltning av ’tiggaren’ inte endast en gåt-
full fattig nästa, utan också en gåtfull ’annan’ nästa. De ideologiska fan-
tasier som tas till för att förtäcka ’bristen’ på såväl intersubjektiv som 
samhällelig nivå får lätt rasistiska förtecken, varav den rasistiska fanta-
sin om ’främlingens’ njutande förstärker ångesten liksom det potenti-
ella hatet och aggressiviteten. 

2.10.2.2. Nationalism och rasism 
Žižek har vunnit mycket av sin akademiska popularitet genom att visa 
hur ideologin som ett fantasmatiskt njutande just fungerar för att un-
derstödja rasistisk och nationalistisk politik som framstår som till synes 
irrationell.  

Ett användbart koncept är hur kollektivt ideologiskt njutande av 
fantasmatisk och imaginär gemenskap, organiseras i samhällen genom 
psykisk investering i ett nationellt Ting. Detta betecknar 

sätten subjekt av en given gemenskap organiserar sin njutning genom nation-
ella myter. […] Elementet som sammanhåller en given gemenskap kan inte 
reduceras till den symboliska identifikationspunkten: bandet som sammanlän-
kar dess medlemmar inbegriper alltid ett gemensamt förhållande gentemot ett 
Ting, gentemot Njutning som inkarnerad.282  

 
Räterlinck definierar förhållandet till det nationella Tinget som en 
”överindividuell fästpunkt för gruppens identitetsskapande”.283 Det 
nationella Tinget är precis som det lacanska Tinget något som egentli-
gen inte existerar, utan fungerar som en koordinationspunkt i det 
omedvetna dit begär riktas. Det nationella Tinget är extradiskursivt: det 
är svårt att formulera och symbolisera vad det skulle innehålla specifikt, 
varför det ofta blir artikulerat som det (till synes) banala uttrycket ”vår 
livsstil”.284 Det faktum att uttrycket låter så dumt, blir bara en stärkande 
indikation på att något omedvetet och Realt (som i sublimt) ligger 
bakom det intellektuellt fattiga innehållet.285 Men, det är detta Ting som 
symboliserar det jouissance/njutande som gemenskapens ”främ-
mande” ’andra’ föreställs hota. Det är alltså frågan om en begärsfantasi: 

            
282 Žižek (1993) s. 201–2, min översättning. 
283 Räterlinck (2015) s. 5. 
284 Žižek (1991) s. 165, min översättning. 
285 jfr Kingsburys (2011) studie om fotbollssupportrande som ett sätt att fira det nat-
ionella Tinget; att sätta ord på varför landskamp i fotboll skulle vara något viktigt blir 
till synes alltid intellektuellt otillräckligt, och Kingsburys tes är därför att det rör sig om 
just något som undslipper språket. Det är alltså inte fråga om ”dumhet”, precis som 
att människors affektiva och emotionella investering i förslagsvis musik inte kan för-
klaras på ett tydligt ”rationellt” vis utan att det affektiva och psykiska mervärdet går 
förlorat i den språkliga översättningen. 
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faktumet att subjektets begärsobjekt inte finns förvrängs till en omed-
veten fantasi om att Tinget antingen är stulet/förstört av ’främling-
arna’, eller att de har tillgång till ett Ting som de inte förtjänar därför att 
subjektet självt inte har denna tillgång.286 
Žižeks förmodligen mest namnkunniga exempel på denna politiska 

fantasi är den nazityska antisemitiska ideologins – ”den renaste inkar-
nationen av ideologi som sådan”287 – konstruktion av ’Juden’ som or-
saken till att den ariska rasen inte kan njuta av Tinget. Genom 
formuleringen ”Samhället existerar inte, och Juden är dess symptom”288 
menar Žižek hur samhällets omöjlighet (d.v.s. det socialas brist, det 
som gör att glappet mellan föreställning och verklighet aldrig kan över-
bryggas) tar sitt uttryck i behovet att konstruera en fantasi om att denna 
omöjlighet visst är möjlig, om det inte vore för ’Juden’. Detta sker ge-
nom en förskjutning: bristen har på något sätt materialiserats i det Reala 
vilket föranleder flykten till fantasin. I den historisk-geografiska kon-
texten av 1930-talets Tyskland var den stora depressionen och klass-
konflikterna de materiella omständigheter som talade emot den 
nazistiska ideologins imaginära föreställning om samhället som en 
egentlig harmonisk helhet och sund samhällskropp, där alla subjekt 
hade en naturlig funktion i systemet (den symboliska ordningen) och 
där inga konflikter fanns. Med hjälp av den sociala fantasin, sättet ”för 
en ideologi att på förhand ta sitt eget misslyckande i beräkning” fram-
ställdes ’Juden’ som orsaken till depressionen och konflikterna, och 
maskerade därigenom ideologins egna ”inre inkonsekvens […] och 
[kunde] därigenom kompensera [nazisterna] för [deras] misslyckade 
identifikation”.289 Varför denna maskering då lyckas internaliseras i 
människors sinnen, beror på dess förmåga att skänka människor njut-
ning av starka affektiva känslor. Om fantasin inte tilltalade begäret och 
lusttillfredställelsen, skulle det inte härbärgeras av subjektet. Med andra 
ord finns en skandalös dimension i rasistiskt våld: det utförs inte bara 
av rädsla och hat, utan också av ruset det medför. Såhär förklarar Žižek 
med exemplet hur en idealtypisk rasistisk skinnskalle typiskt försvarar 
sitt våldsverkande: 

All the talk about foreigners stealing work from us, or the threat they represent 
to our Western values, should not deceive us: under closer examination, it 
soon becomes clear that this talk provides a rather superficial secondary ra-
tionalization. The answer we ultimately obtain from a skinhead is that it makes 
him feel good to beat up foreigners, that their presence disturbs him … What 

            
286 Miller (1994); Žižek (2008). 
287 Žižek (2001) s. 145. 
288 Žižek (2001) s. 147. 
289 Ibid. 
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we encounter here is […] Evil structured and motivated by the most elemen-
tary imbalance in the relationship between the Ego and jouissance, by the ten-
sion between pleasure and the foreign body of jouissance at the very heart of 
it. [This ‘Evil’] thus stages the most elementary ‘short circuit’ in the subject’s 
relationship to the primordially missing object-cause of his desire [the Ting]: 
what ‘bothers’ us in the ‘other’ […] is that he appears to enjoy a privileged 
relationship to the object – the other either possesses the object-treasure, hav-
ing snatched it away from us (which is why we don’t have it), or he poses a 
threat to our possession of the object.290 

 
Žižek förklarar vidare att om den hypotetiske skinnskallen skulle bli 
utkrävd att uppge personliga skäl för varför han tar till våld, kommer 
han förmodligen att börja ”tala som en socialarbetare, sociolog och so-
cialpsykolog, genom att hänvisa till minskad social rörlighet, ökad 
otrygghet, upplösningen av föräldrars auktoritet, frånvaron av moders-
kärlek i sin tidiga barndom” o.s.v.291 Han kommer kort sagt att tillhan-
dahålla en mer eller mindre ”korrekt” socialpsykologisk förklaring för 
de som söker svaret i ändan av sociala förhållanden. Žižeks poäng är 
att dessa manifesta förklaringar inte nödvändigtvis är falska (de kan 
t.o.m. vara troliga), men de förklarat inte i sig begäret att utöva våld eller 
det rasistiska hatet. 

I denna undersökning påbörjade jag först empiriinsamling, därefter 
uppsökte jag teorin. Genom analysen av mitt empiriska material, har 
jag kommit fram till att i fallet med det svenska samhällets reaktioner 
på närvaron av tiggande EU-medborgare, blir symptomet på sam-
hällets icke-existens intressant nog förlagd på samma topologiska punkt 
som där bristen identifierades. ’EU-migranten(s)’ (tiggande) avslöjar 
hur välfärdssamhället ”inte finns”, och (den fantasmatiska figurationen) 
Tiggaren/EU-migranten/Romen är ”dess symptom”. Jag identifierar 
den relevanta inkarnationen av ett ’nationellt Ting’ i föreliggande sam-
hällsgeografiska kontext, som det svenska välfärdssamhället. Det har 
många olika namn: ’folkhemmet’, ’Välfärdsstaten’, ’Sverige’, ’svenska 
värderingar’, ’den svenska jämlikheten’, etc. Det förmedlar föreställ-
ningen om ’det goda samhället’ där alla tas om hand, där ingen är oför-
tjänt fattig, där ingen är oresonligt fattig, och där rasism inte finns. Det 
är alltså detta fantasmatiska Ting som ’tiggaren’ i ’EU-migrantens’ 
skepnad hotar omintetgöra på en ideologisk nivå. Men detta Ting är 
som sagt en fiktion, och i sig en omskrivning för något mycket mer 
direkt omedvetet: det är gemenskapens historiska och kontingenta 
”livsstil” som upplevs rubbad och hotad, en ”livsstil” som har en Real 
materiell grund i ett globalt omspännande kapitalistiskt klassamhälle, 

            
290 Žižek (2000c) s. 201. 
291 Ibid. s. 202. 
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vilket förorsakar det Realas återkomst, eller med en psykoanalytisk for-
mulering: det (eller ’de’) undertrycktas/bortträngdas återkomst.292  

Detta kunde jag komma fram till därför att jag också analyserade 
empirin från ett annat men kompletterande teoretiskt perspektiv, som 
kunde förklara hur Historien har utvecklats på det sätt som förorsakar 
att det Reala ifråga manifesteras på just dessa specifika sätt. Detta teo-
retiska perspektiv ska jag presentera i nästa kapitel. 

            
292 jfr Žižek (2009a). 
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3. Historiematerialistisk dialektik 

Den andra teoretiska skola avhandlingen förlitar sig på är historie-
materialism. Detta är den teoretiska förståelse av samhällets utveckling 
som presenterades och ursprungligen utvecklades av Karl Marx.293 Vad 
jag framförallt hämtar från historiematerialismen, är dess systematise-
ring av dialektiken som teori och metod. Denna dialektik är den he-
gelska, ställd ”på fötterna” från idealism till materialism.294  

Det finns olika sätt att använda sig av en marxsk295 dialektik. Fredric 
Jamesons metodologiska tillvägagångssätt i Det politiska omedvetna an-
vänder sig av ett dialektiskt tänkande där han kombinerar Marx med 
Lacan, liksom erfarenheter från Hegel. Detta innan Žižek hade skrivit 
sin första avhandling. Där definierar Jameson ”dialektiskt tänkande” 
vara detsamma som ”historisk reflexivitet, det vill säga som en under-
sökning av ett visst objekt […] vilket också inbegriper en undersökning 
av de (historiskt betingade) begrepp och kategorier vi använder för att 
närma oss objektet”.296 Detta dialektiska tänkande har jag anammat i 
såväl teori som metod. Emellertid skiljer sig min studerade geografiska 
och historiska kontext från Jamesons litteraturstudie, vilket pockar på 
en mer konkretiserad samhällsanalytisk dialektisk metod, och med den 
en konkretiserad (och pedagogisk) teoretisering av ett systematiserat di-
alektiskt tänkande. Därför utgår jag istället från Bertell Ollmans läsning 
av Marx, och hans systematisering av Marx’ dialektiska metod.297 Uti-
från ett övergripande perspektiv synes mig att Ollman och Jameson 
gör liknande tolkningar av den marxska dialektikens kunskapsfilosofi, 
om än att Jameson vidareutvecklar denna i dialog med språkfilosofiska 
teorier. Men här ska vi börja med att fokusera på den historiematerial-
istiska dialektiken i sin egen rätt. För att förstå denna måste vi först 

            
293 Mitchell (2004); Marx (2008a, 2010, 2013). Marx själv kallade inte sin teori för histo-
riematerialism, det är en term som myntades om hans arbeten av hans vän och samar-
betspartner Friedrich Engels (2017).   
294 Marx (2013) s. 13.  
295 Jag avstår här från att tala om ‘marxistisk’ teori, då t.o.m. Marx själv ansåg sig inte 
vara en marxist, och jag finner termen för detta arbete missvisande; eftersom jag före-
nar teorier från Marx tillsammans med psykoanalytiska och därav inte följer någon 
”renlärig” uttolkning av marxistisk teori. Jag tycker att ’historiematerialism’ är ett bättre 
namn för att beskriva och förklara de aspekter av Marx’ teoribygge som jag främst 
använder mig av i den här avhandlingen.  
296 Jameson (1994a) s. 143f. 
297 Ollman (1993, 1998). 
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förstå dess teoretiska antaganden om världens beskaffenhet, vilket Oll-
man förklarar tydligt för den oinvigde. 

3.1. Ollman läser Marx 

3.1.1. Abstraktion 
Enligt Ollman innebär dialektiken ett sätt att tänka som fokuserar på 
”hela spektrumet av förändringar och interaktioner som sker i värl-
den”.298 För honom är dialektiken ett analytiskt perspektiv och förfa-
ringssätt som kräver ett aktivt abstraherande av verkligheten, vilket kan 
lägga ”hela spektrumet” under analys. Det i min mening mest tillta-
lande med Ollmans presentation av Marx’ vetenskapliga metod, är dess 
framhävande av Marx’ hegelianskt inspirerade kunskapsfilosofi om 
världen som utgörandes interna relationer. I Hegels – och innan honom 
Leibnitz – efterföljd förstod Marx ”tillvaron som en levande organisk 
enhet av föränderliga element”.299 Den senare skilde sig från de förra gäl-
lande denna organiska enhets förhållande till medvetandet som sådant, 
men de tre tänkarna förenas i föreställningen om att världen vi kan 
närma oss utgör en totalitet: en helhet ur vilken varje urskiljbart element 
är ett uttryck för, och samtidigt en beståndsdel av, denna helhet.300 Ele-
ment är då relationer, eftersom varje beståndsdels relation till andra be-
ståndsdelar (liksom till helheten som sådan) är grundläggande för vad 
själva beståndsdelen ”är”. Av detta följer, att världen inte består av en-
skilda och oberoende saker, vilka har externa relationer till andra ’saker’ 
och samtidigt har särskilda egenskaper som skiljer dessa från varandra. 
En kunskapssyn som förstår världens fenomen som utgörandes en-
skilda externa saker, förstår också rummet och tiden som absoluta kon-
stanter, vilka är frånskilda och strukturerar upp varsina axlar i euklidisk 
geometri (den geometri man lär sig i skolan). Denna vedertagna rums-
lighet associeras med namn som Newton, Descartes och Kant, och be-
tecknas av Harvey som individuationens rum.301 Istället förstår 
dialektiken (vad som förgivettas vara) ’saker’ som uttryck för processer 
(temporala) och relationer (spatiala). Medan en ’sak’ antas ha en (egen) 
historia, innehåller processen sin historia – och framtid – och relationen 

            
298 Ollman (1993) s. 10, min översättning.  
299 Ljungdal (1967) s. 26, kursivering i original, 
300 Ollman (1993) s. 35. 
301 Harvey (2008) s. 99. 
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innehåller dess band till andra relationer som en utgörande del av sig 
själv.302  

Ollman påpekar att med detta perspektivskifte har ”Ingenting som 
inte redan existerar […] lagts till. Det handlar istället om var och hur 
man avgränsar och etablerar enheter (den dialektiska termen är att ’ab-
strahera’) för att tänka om världen”.303 Med detta är det ingenting med 
materian och det sensibla som förändras, annat än att vi uppmärksam-
mas på den nu inom humaniora och samhällsvetenskap väletablerade 
”socialkonstruktivistiska” insikten att det är via mentala och sociala 
omständigheter som tankeenheter avgränsas och relateras till varandra. 
Vad Marx gjorde var att systematiskt analysera abstraherade enheter som 
varandes såväl uttryck för processer som relationer.304 Dessa enheter 
uppfattas som ’saker’ om de förstås som ”eviga” identiteter när de iakt-
tas på en given plats, vid en given tidpunkt, från en viss synvinkel. En 
’sak’ är, utifrån det dialektiska perspektivet, en process/relation som är 
”frusen” i tid och rum. Men den internrelationella dialektiken menar 
att ”allt fast och beständigt förflyktigas”.305 Därför är det en skillnad 
mellan ett identifierat fenomens sken (vad som på ett direkt ytligt plan 
kan iakttas som en ’sak’; d.v.s. det som är ”fast och beständigt”) och 
dess essens (’sakens’ egenskaper inklusive dess historiska och systemiska 
länkningar till andra fenomen vilka utövar växelverkande påverkan).306 
Marx påpekade en gång att om det inte skulle föreligga en skillnad mel-
lan sken (”företeelseform”) och essens (”väsen”) så vore ”all vetenskap 
[…] förresten överflödig”.307 Och det har han ju ändå rätt i. (För att 
kort återknyta till psykoanalysens fenomenologi, kan vi omformulera 
satsen till att frågan om mening vore helt överflödig om ingenting 
skulle finnas bortom människans sinnesintryck.)  

Men vad Marx’ ekonomikritik handlar om är att påvisa hur den bor-
gerliga ekonomiska vetenskapen och dess sunda förnuft just misstar 
skenet för att vara essensen. Det är också detta ideologikritiken åsyftar; 
att avslöja hur detta sammanblandande fungerar som ”en imaginär om-
kastning av reella relationer”,308 där det omedelbara tas för att vara or-
saken till de processer som ledde fram till det omedelbara. I Kapitalets 
första band kallar Marx denna sammanblandning och omkastning av 

            
302 Ollman (1993) s. 11. 
303 Ibid. min översättning. 
304 ’Kapital’ är t.ex. en process liksom en relation. Detsamma gäller ’pengar’ eller ’egen-
dom’. 
305 Marx & Engels (1994). 
306 Ollman (1993) s. 45. 
307 Marx (1978c) s. 724. 
308 Ollman (1993) s. 46, min översättning och kursivering. Ja, jag inkluderar det här 
citatet för att uppmärksamma sammanlänkningen till den lacanska teorin. 
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sken och essens för fetischism, varav hans exempel är varufetischismen 
under kapitalismens produktionsförhållanden.309  

Hur då urskilja processer och relationer från en totalitet? Egentligen 
är detta inte något särskilt komplicerat, eftersom vi redan hela tiden 
urskiljer enheter, saker och fenomen i vårt direkta varande genom att 
abstrahera. Ollman påpekar att det är en skillnad mellan frågan ”Vad såg 
du?” (Vad fångade din uppmärksamhet?) och ”Vad var det du faktiskt 
såg?” (Vad uppstod inom ditt synfält?): 

Likewise, in thinking about any subject, we focus on only some of its qualities 
and relation. Much that could be included […] is left out. The mental activity 
involved in establishing such boundaries, whether conscious or unconscious 
[…] is the process of abstraction. 

Responding to a mixture of influences that include the material world and 
our experiences in it […], it is the process of abstraction that establishes the 
specificity of the objects with which we interact.310 

 
Människor abstraherar jämt och ständigt alla sina intryck och förnim-
melser till att bli olika typer av (mentalt konstruerade, avgränsade) ob-
jekt de sedan har kunskap om. Dessa objekt är såväl materiella (’saker’) 
som immateriella (’idéer’, ’värden’). Abstraktion är här därför i dess 
bredaste bemärkelse 

[the] simple recognition of the fact that all thinking about reality begins by 
breaking it down into manageable parts. Reality may be in one piece when 
lived, but thought about and communicated it must be parceled out. Our 
minds can no more swallow the world whole at one sitting than can our stom-
achs. Everyone then […] begins the task of trying to make sense of his or her 
surroundings by distinguishing certain features and focusing on and organizing 
them in ways deemed appropriate.311 

 
Men i så fall borde det väl inte vara något speciellt eller särskilt veten-
skapligt med denna metod, om den inte innebär något annat än ett be-
gripliggörande av verkligheten? Det ”speciella” ifråga är att Marx’ 
abstraktionsmetod fungerar på ett metaplan; den framhäver medveten-
heten om abstraktionsprocesser som den förgivettagna kunskapspro-
cessen, för att parallellt påvisa: hur förgivettagna abstraktioner kan vara 
missvisande; och samtidigt hur ett mer systematiserat, historiserande 
och reflexivt (d.v.s. dialektiskt) förhållningssätt till abstraktionsproces-
sen kan skapa bättre abstraktioner för en fördjupad kunskap om skeen-
den och förändringar. Abstraktion är då för Marx (liksom för Hegel) 

            
309 Marx (2013) första avdelningen. 
310 Ollman (1993) s. 24–5.  
311 Ibid. s. 24.  
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såväl ett verb (att abstrahera), som ett substantiv (en abstraktion), varav 
substantivet är verbets konsekvens.  

3.1.2. Ideologisk abstraktion 
Men abstraktion har här också en tredje betydelse, som Marx är ute 
efter att kritisera och underminera med sin egna abstraktionsteknik: 
abstraktioner såsom den grundläggande enheten för ideologi och ideo-
logiskt tänkande (i bemärkelsen av ett ”falskt medvetande”).312 Det rör 
sig om resultaten av vad som ovan betecknades som ’fetischism’, sam-
manblandning av sken och essens, ”en imaginär omkastning av reella 
relationer”. Marx’ ideologikritik utgår från antagandet att människor i 
det kapitalistiska samhället ”behärskas […] av abstraktioner”.313 Oll-
man tar upp begreppet ’frihet’ som en typisk ideologisk abstraktion, 
när ’frihet’ abstraheras till att utelämna de verkliga och föreliggande 
materiella och sociala förhållanden i vilka (abstraktionens definition av) 
’frihet’ ska existera. Om de förutsättningar som gör ’frihet’ möjlig eller 
omöjlig, inte utgör en del av meningsstoffet som begreppet består av, 
återstår en innebörd och uppfattning som ”bara förvränger och förd-
unklar även den del av verkligheten som den syftar till att förmedla”.314  

En ideologisk abstraktion av verkligheten, formar verkligheten när 
den används i föreliggande verklighet. Därigenom kan en ideologisk 
abstraktion som förmedlar ett ideal, till synes paradoxalt nog fungera 
som just hindret för realiserandet av idealet och dess innehåll. Detta 
därför att människor just behandlar idealet som en fetisch, som ett åter-
givande av vad som faktiskt är (istället för vad som kunde vara).315 Ef-
tersom idealet då dikterar verkligheten istället för tvärtom, blir de 
antinomier vilka underminerar sammanlänkningen mellan ideal och 
verklighet (eller mellan det imaginära, symboliska och Reala), betrak-
tade som undantag som bekräftar regeln. Eller som hot mot idealet 
(och med det, verkligheten). Detta istället för att förstås som symptom 
på den ideologiska imaginära omkastningen. Varför dessa abstrakt-
ioner betraktas som ideologiska, är därför att de framställer världen på 
ett visst sätt som tjänar priviligierades och mäktigas intressen. Detta 
behöver inte innebära att de som tjänar på denna framställning själva 
är ”medvetna” om framställningens imaginära karaktär.  

            
312 s. 26.  
313 Marx (2010) s. 77.  
314 Ollman (1993) s. 26. 
315 Ibid. s. 106. 
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3.1.3. Marxsk abstraktion  
Ollman sammanfattar Marx’ själva abstraktionsmetod som bestående 
av tre (parallella) manövrar, vilka sammantagna identifierar den abstra-
herade delen, samt dess relation till det större system delen tillhör och 
samtidigt påverkar. Dessa tre manövrar är abstraktion genom utvidgande 
(abstraction of extension), abstraktionsnivå av allmängiltighet (abstraction 
of level of generality) och abstraktion av utgångspunkt (abstraction of van-
tage point).316  

3.1.3.1. Abstraktion genom utvidgande 
Den första manövern rör avgränsningen av en abstraktion, såväl rums-
ligt som temporalt. Jag skulle våga säga att det är den ”enkla” frågan av 
att identifiera ett avgränsat fenomen. Marx tenderar att expandera väle-
tablerade abstrakta begrepp i just tid (process) och rum (relation) till 
att fenomenet ifråga även inbegriper dess historia och dess relation till 
andra begrepp. Ollman citerar honom angående detta förfarande med 
’egendom’ som exempel på en abstraktion. Eftersom den privata egen-
domen i ett kapitalistiskt samhälle inte är någonting utan dess relation 
till produktionsförhållanden i ett kapitalistiskt samhälle, måste ’egen-
dom’ förstås som en historisk kategori som också har utvecklats som 
en beståndsdel i det (historiskt framväxande) kapitalistiska systemet. 
Därför kräver en definition av privat ’egendom’ (delen) ett utvidgande av 
att identifiera och definiera de övergripande samhälleliga förhållandena 
(systemet): ”Att ge en definition av egendomen som ett oavhängigt 
förhållande, en särskild kategori, en abstrakt och evig idé, kan inte vara 
något annat än att binda sig vid en metafysisk eller juridisk illusion”.317 
Detsamma gäller då förslagsvis avgränsningen och definitionen av ’in-
dividen’, med dess form och innehåll. (Liksom ’subjektet’ och dess 
A/andra med för den delen.)318 Varken ’egendom’ eller ’individ’ är oav-
hängiga. Därmed identifierar Marx abstraktioner som kan inkludera 
motsägelser och ”motsatser” med vad som kan sägas vara en abstrakt-
ions identitet.  

Tillbaka då till skillnaden sken/essens. En totalitets element är en 
relation till andra element och totaliteten. En abstraktion är då också 
ett uttryck för en relation. En abstraktions identitet innebär därmed 
relationer till andra abstraktioner. Därför är också en identitets essens 
en relation till relationer och processer. Härigenom kan skillnad och vad 

            
316 s. 39, min översättning. 
317 Marx (1978b) s. 341. 
318 Därmed inte sagt att illusionen har lockelse att erbjuda; att illusionen blir behandlad 
som vore den just evig och oavhängig; och att dessa illusioner blir mentalt och känslo-
mässigt investerade.  
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på skenets nivå tolkas som ett avskilt – även motsatt – fenomen, be-
traktas som omistliga beståndsdelar av en identitet och ett abstraherat 
elements essens. Ett klassiskt exempel från Marx’ sida, är hur ’kapital’ 
inbegriper ’(löne)arbete’ som en del av vad ’kapital’ är, samtidigt som 
’arbete’ utgör något som ’kapital’ har att förhålla sig till, som såväl dess 
möjliggörare som dess potentiella undergrävare. På detta sätt är alltså 
kapital även det som på skenets nivå (eller i dess ”företeelseform”) fram-
står som dess motpol. Det rymmer på en kontradiktion: det rymmer 
på sådant som antas vara skilt från enheten ifråga, och denna skillnad 
utgör en del av enheten.319 Alltså är ’kapital’ som abstraherad enhet, 
som en form, betydligt rikare på innehåll än den gängse definitionen, 
vilken behandlar ’kapital’ som en ahistorisk konstant variabel (’sak’). 
Medan det konventionella bruket av abstraktion brukar innebära att 
man från det konkreta drar ifrån, subtraherar, egenskaper, är Marx’ 
manér (till viss del) det motsatta, eftersom han istället tillfogar egen-
skaper till det abstraherade. På det sättet arbetar han utifrån samma 
devis som Yngwie Malmsteen (”How could less be more? It’s im-
possible. More is more”). 

3.1.3.2. Abstraktionsnivå av allmängiltighet 
All forskning handlar om att på ett eller annat sätt kunna dra generella 
slutsatser om något partikulärt: att identifiera ett större samband. I var-
dagligt meningsskapande eftersträvar människor att kategorisera vad 
som är allmängiltigt och ej, och vilken nivå av allmängiltighet det är 
frågan om. Såväl i tid som rum. Detta är också vad Marx’ abstraktions-
nivå av allmängiltighet innebär.  

För att kunna urskilja från ett empiriskt objekt vilka egenskaper som 
ska förstås som specifika för en viss situation och kontext, respektive 
vad som kan deduceras bero på större processer, krävs ett tänkande av 
skala. För Marx gäller denna skala såväl spatialt som temporalt: allmän-
giltigheten hos en företeelseforms uttryck i ett tidsrumsligt fruset ögon-
blick kan bara identifieras om vi historiserar och kontextualiserar. Men 
frågan är då hur skalnivåerna ska uppdelas; vilka olika fokuslägen vi 
kan inta med mikroskopet. Ollman identifierar att Marx genom sina 
arbeten förhåller sig till sju nivåer av allmängiltighet, vilka sträcker sig 
tidsrumsligt och abstraktionsmässigt från minsta till största gemen-
samma nämnare. Dessa är: 1) unik individ och situation; 2) modern 

            
319 Med Marx’ ord: “It is characteristic of the entire crudeness of ‘common sense’, 
which takes its rise from the ‘full life’ and does not cripple its natural features by phi-
losophy or other studies, that where it succeeds in seeing a distinction it fails to see a 
unity, and where it sees a unity it fails to see a distinction” (Marx & Engels 1961, s. 
339, citerat i Ollman (1993, s. 42)). 
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kapitalism (den historiska fas som den politiska ekonomin utgör tids-
rumsligt under de närmaste decennierna); 3) kapitalism (kapitalismen 
som system av produktionsförhållanden under hela dess historia); 4) 
klassamhälle (mänsklighetens historia sedan samhällen delades upp i 
klasser beroende på makt- och arbetsdelning, d.v.s. i princip sedan 
människan började bruka jorden); 5) mänsklighet (vad vi antar vara es-
sentiellt om den sociala människans villkor); 6) djurriket; 7) natu-
ren/materien (inkl. abstraktioner som ’tyngd’, ’rörelse’, ’tröghet’ 
o.s.v.).320 

Marx kritiserar de klassiska nationalekonomerna, liksom den bor-
gerliga ideologin överlag med dess ”sunda förnuft”, för att uppehålla 
sig för mycket vid nivå 5, så att den mesta analys tenderar att bli ett 
direkt språng mellan 1 och 5. Antingen blir ett fenomen en unik indi-
viduell egenskap, eller ett uttryck för något naturligt mänskligt (d.v.s. 
dogmatiskt).  

Frågan är vilken abstraktionsnivå som är mest relevant beroende på 
studiens syfte och empiri. Ingen nivå är ”mer” verklig än någon annan. 
Men olika nivåer är mer relevanta än andra, beroende på sammanhang. 
För Marx’ del, givet hans huvudsakliga intresse för kapitalismen som 
en samhällelig totalitet, rörde hans forskning och analys främst nivå 3, 
och därefter nivå 2 och 4. Kapitalismen som historiskt produktionssy-
stem (3), med sina egna faser, är i sin tur en historisk fas i klassamhällets 
historia (4). Därför är vissa fenomen som framträder inom kapital-
ismen, inte nödvändigtvis något som har uppstått (eller upphör med) 
kapitalismen.  

Tydliga exempel på fenomen som har en längre historia än kapital-
ismen, och måste ses som en produkt av klassamhället som totalitet, är 
patriarkatet liksom rasismen.321 Ett annat är tiggande som praktik. Ef-
tersom ’tiggare’ förekommer i heliga skrifter från antikens dagar, för-
står vi tiggandet som en aspekt av klassamhällets sätt att fungera. Så 
länge människor inte finner tillräckligt levebröd till följd av inhägnaden 
av resurser genom lag och makt (inklusive olika former av äganderätt 
och arvsrätt), kommer tiggande existera som ett alternativ till försörj-
ning. Men kapitalismen (3) är i sin tur en konfiguration av klassamhället 
(4). Det är genom kapitalismens produktionsförhållanden som denna 
aspekt av klassamhället förmedlas. Liksom rasismen som materiellt och 
ideologiskt förtryck. Samtidigt är det kapitalismens specifika historiska 

            
320 Ollman (1993) s. 55–6. 
321 Och här finns en djup klyfta mellan de som är övertygade om att patriarkat och 
rasism hör till (5) eller (6) (d.v.s. skulle vara ”naturligt” för människan) respektive de 
som förstår att det rör sig om historiska (om än strukturellt bestämmande) fenomen 
(4).  
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villkor i Europa i början av det tjugoförsta århundrandet (2) som gene-
rerar den utfattigdom vilken föranleder det tiggande vi här intresserar 
oss för. Och det är inte alla invånare i Pauleascadalen i Rumänien som 
befinner sig i Linköping kommun i Sverige för att tigga år 2015 (1). 
Och varenda tiggande individ som befinner sig i Linköping kommun 
år 2015 bör inte allmängiltigt betraktas som nödvändigtvis vara av 
romsk härkomst (1).  

Men, eftersom den här avhandlingen också brukar en psykoanaly-
tisk samhällsteori, kommer det att här påstås att det finns universellt 
psykiska tendenser i rörelse (5) vilka är underliggande i de mellan-
mänskliga reaktioner som uppstår i interaktionen mellan ’tiggare’ och 
hens nästa. Detta sista orsakssamband måste kunna åberopas, utan att 
man samtidigt faller i fällan av att göra en ideologisk abstraktion där (1) 
= (5), ceteris paribus. Tendensen är övertydlig i psykoanalysens histo-
ria, liksom i psykologiserande samhällsteorier överlag, att reducera 
mänskliga skeenden till att vara enkom resultat av enskild individs livs-
historia + en förstelnad och ohistorisk (och ofta etnocentrisk) syn på 
människans natur. En psykoanalys som inte historiserar föreliggande 
sociala relationer, praktiker och identiteter, riskerar att likställa det va-
rande med det eviga. Jameson hänvisar till den lacanska psykoanaly-
tiska begreppsapparaten som just därför en förtjänstfull psykoanalys 
att förena med ett historiematerialistiskt perspektiv. Detta då den förra 
explicit erkänner subjektet som historiskt föränderligt (eftersom det 
aldrig verkligt fulländas) och i ständig tillblivelse genom språket. Däri-
genom undviks de essentialiserande tendenserna som var påtagliga hos 
Freud, freudo-marxisterna och Frankfurtskolan.322  

Precis som att Marx’ projekt syftar till att såväl abstrahera ett system 
på ett visst sätt, som att påvisa hur felaktiga abstraktioner är en be-
ståndsdel av det system han analyserar, är det också här av intresse att 
se hur ideologiska abstraktioner av allmängiltighet förekommer i ”tig-
geridebatten”. I mitt empiriska material, förekommer ofta just ett ab-
straherande av (1) eller (5) som allmängiltighetsnivå, utan att historisera 
eller kontextualisera företeelsen. Det intressanta med just ideologiska 
abstraktioner där allt antingen är individuella egenskaper, eller naturligt 
mänskligt, är att dessa två abstraktionsnivåer är synnerligen mottagliga 
för kulturiserande förklaringar av mänskligt handlande. Om man t.ex. 
försöker förstå varför en enskild människa tigger utifrån allmängiltig-
hetsnivå (1), blir den tiggande individen totalt annorlunda från alla 
andra som inte tigger, varför ”kultur” ligger nära till hands för att för-
klara varför den tiggande i fråga är avvikande. Om man istället försöker 

            
322 Jameson (1977). 
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förklara företeelsen utifrån människans natur (5), följer frågan om var-
för vissa människor tigger och inte andra, varför svaret med lätthet kan 
bli olika synonymer för en väsensmässig degenering (vilket ’kultur’ som 
förklaring ofta (o)medvetet signalerar).  

3.1.3.3. Abstraktion av utgångspunkt (och ideologisk förtätning) 
Denna tendens tangerar den tredje av Ollman definierade abstraktions-
processer, vilken jag har översatt till ’abstraktion av utgångspunkt’. An-
tagandet bakom detta moment är enkelt: om vi har att göra med en 
totalitet, måste vi ständigt iaktta och dissekera helheten utifrån ett visst 
perspektiv. Med detta utgår analysen alltid från en position i förhållande 
till helheten, varigenom vissa företeelseformer framträder och vissa ab-
straktioner blir mer relevanta än andra för att förklara de interna relat-
ionerna. När Marx utgår från att analysera varuformen i början av 
Kapitalets första band, fokuserar han på ’varan’ på den kapitalistiska 
marknaden som det element vilket förmedlar kapitalismens interna re-
lationer.323 Han utgår från ett fenomen, betraktat från ett visst perspek-
tiv, för att påvisa fenomenets relation till helheten. I denna avhandling 
utgår jag från talet om närvaron av tiggande EU-medborgare i Sverige, 
för att utifrån en viss angreppsvinkel abstrahera talet som ett sken av, 
en uttrycksform för, en större totalitet. Men det är inte bara jag och 
Marx som går tillväga såhär. Det gör vi alla när vi tillskriver fenomens 
mening i relation till verkligheten i sin helhet. Det är än en gång frågan 
om att skilja på ett sätt att tänka, som kan vara samtidigt komplext som 
närapå alldeles självklart. Men skillnaden från vardagligt abstraherande 
är här att på ett medvetet och dialektiskt manér parallellt abstrahera 
utifrån de tre förfarandena. Och att vara reflexiv genom att i kritisk anda 
ständigt växla perspektiv, för att angripa problemet utifrån olika ut-
gångspunkter för att verifiera eller vederlägga analysen.  

Vad den ”borgerliga ideologin” istället premierar, enligt den marx-
ska förståelsen, är istället att låsa abstraktionen utifrån vissa bestämda 
perspektiv, vilka verifierar och reproducerar den ideologi som vidmakt-
håller den kapitalistiska ordningen som den naturliga och självklara. 
Såsom att låsa sig vid allmängiltighetsnivå (1) respektive (5). Ollman 
förklarar: 

Among the major vantage point associated with bourgeois ideology, where the 
error is not simply one of restricting analysis to a single perspective but where 
the one or few that are chosen either hide or distort the essential features of 
capitalism, are the following: the vantage point of the isolated individual, the 
subjective side of any situation (what is believed, wanted, intended, etc.), the 

            
323 Marx (2013). 
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results of almost any process, anything connected with the market, and all of 
what falls on level five of generality, particularly human nature.324 

 
Den från naturliga och sociala förhållanden separerade och endimens-
ionellt abstraherade individen, blir utifrån denna ideologi den före-
dragna utgångspunkten för att studera samhället – vilket framstår vara 
vad det föreställs vara, från utifrån detta bestämda individualiserade 
perspektiv. Härigenom hamnar subjektiva egenskaper som värde-
ringar, vilja och intentioner i förgrunden medan de större objektiva 
förhållanden som utgör varje given situation blir negligerade:  

 
In this perspective, an individual is chiefly what he believes himself to be, and 
society itself what many individuals operating one at a time in the absence of 
strong social pressures or significant material restraints have made it.325 

 
Denna mening framhäver underlaget bakom ett i mitt empiriska 
material återkommande narrativ, som i sin tur understödjer och legiti-
merar den ideologiska abstraktionen av den svenska ’jämlikheten’ och 
dess ’välfärdssamhälle’. Det narrativet förtäljer (och återberättas av li-
beraler liksom vänstersympatisörer och konservativa) att det var det 
svenska folkets starka vilja som åstadkom det välstånd och den välfärds-
politik vilken upphävde incitamentet att tigga i Sverige.326 Ett exempel 
är hur kommunalrådet Jimmy Jansson (S) i Eskilstuna hänvisade till en 
variant av detta narrativ, när han förklarade nödvändigheten med ett 
tiggeriförbud (i varianten av licenskrav): tiggandets fattigdom upp-
hörde i Sverige genom att den svenska arbetarrörelsen blev tillräckligt 
”förbannad” för att ”hitta lösningar” och därefter blev allt bra.327 Utan 
att förringa arbetarrörelsens förtjänst bakom det svenska välfärds-
undret under 1900-talet, eller att fastna i en typisk marxistisk ”determ-
inism” som frånkänner mänsklig agens en relevans, måste narrativet 
förstås som en ideologisk perspektivförvrängning. Detta beror på att 
narrativet förstår samhället som enbart bestående av enskilda individer, 
befriade från materiella omständigheter som påverkar deras tänkande 
och handlingskraft. I kommande kapitel om tiggandets politiska idéhisto-
ria, identifierar jag en abstraktion som samtidigt är en immateriell fe-
tisch, vilken liberalismen kräver för att förklara sammanlänkningen 
mellan rätten till ’frihet’ (politisk liberalism) och rätten till ’egendom’ 

            
324 Ollman (1993) s. 71, min kursivering. 
325 Ibid. 
326 Se variationer av detta i citat i kapitlen Idéhistoria II – Politiska idétraditioner, Svenska 
modellen och Självbild. Se även Linderborg (2001) för en uttömmande exposé om hur 
den svenska socialdemokratin anammade ett liknande narrativ om den svenska histo-
rien där arbetarrörelsen likställdes med svenska folket.  
327 Karlsson (2018).  
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(ekonomisk liberalism): jag kallar den för ’handlingskraft’. Den går att 
se som en intellektuell överföring (eller sublimering) av vad Lacan be-
nämner som ’begär’: vad som driver människan till handling. Jag ser 
det också som en abstraktion vilken fungerar som en ideologisk förtät-
ning: en intellektuell fantasm bestående av ”metaforisk-metonymiska 
förskjutningar” som utgör en ”kodad kryptering” av ett symptom.328 
Det är alltså en slags intellektuell ”utfyllnad” hämtad från den sociala 
fantasin, som fungerar likt ett kitt vilket får ideologin som helhet att 
”gå ihop” och stänga ute (eller neutralisera) de verklighetsaspekter som 
gör motstånd mot den ideologiska berättelsens sanningsanspråk. I talet 
om tiggande som problem, ser jag denna förtätning gå igen i praktiskt 
taget alla etablerade världsåskådningar, om än något modifierade. Såhär 
hänger de samman: 

Eftersom liberalismen förstår samhället som en konsekvens av ett 
samhällskontrakt, där autonoma enskilda individer (likt ’saker’) ingår 
ett förbund för att leva samman, förstås samhällelig förändring och va-
riation som en konsekvens av individers handlingar; som en konse-
kvens av handlingskraft. Mången vänsterbekännare och socialist, har 
övertagit denna samhällssyn, med den enkla variationen att se motorn 
till förändring som grupper av individer, en starkare samling av kon-
centrerad handlingskraft. Parallellt har konservativa, nationalistiska och 
fascistiska rörelser också skrivit på denna förståelse av människans na-
tur, men genom att beskriva handlingskraften som en väsensmässig 
kraft vilken harmoniserar och vitaliserar kollektivets band till individen.  

Samtliga åskådningar hyser en maskuliniserad syn på vad handlings-
kraft (och även begär) ska innebära, och samtliga leder med lätthet mot 
en förklaring till att människor tigger därför att de saknar tillräckligt 
mycket handlingskraft (i förhållande till utsägaren själv). Detta oavsett 
om det är den enskilda individen, eller den kultur/etnicitet/population 
individen antas tillhöra. Variationerna är att ’tiggaren’ är lat, passivise-
rad, fast i ett utanförskap, o.s.v. Att förstå problemet som en fråga om 
frånvaro av handlingskraft behöver inte innebära att man tillskriver in-
dividen ett ansvar. Det kan istället vara att tillskriva att förslagsvis ”ro-
merna” som grupp borde ta upp kampen för jämlikhet i sina hemlän-
der. Såsom då ”vi svenskar” skulle ha gjort en gång i tiden. Eller att 
diskrimineringen måste upphöra i hemländerna så att människorna kan 
”resa sig” genom att bli integrerade och inkluderade i den formella eko-
nomin och samhället.  

Det vore lätt att säga att handlingskraftens överideologi frånkänner 
svaghet eller beroende som mänskliga egenskaper. Men genom för-
slagsvis en liberalfeministiskt och social-rättviseinformerad diskurs, 
            
328 Žižek (2001) s. 146. 
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kan denna problemformulering reproduceras genom att problemet 
bakom varför människor tigger stannar just vid (en otydligt formulerad 
och specificerad) ”diskriminering”. Denna diskriminering förstås då 
som ett resultat av en sammanlagd summa av individers handlingskraft, 
artikulerad som illvilja, vilken trycker ned minoriteter. Illviljan kommer 
då från ”rasismen”, vilken förstås som ett latent ont kollektivt med-
vetande vars ursprung är historiskt men upprätthålls genom dumhet. 
Lösningen synes då vara att vända denna illvilliga handlingskraft till att 
förvandlas till sin motsats, ofta gärna kallad ’kärlek’. Om folk bara blir 
medvetna om att romer har blivit historiskt förtryckta och fortsätter att 
vara det idag, slutar vara rasister, och blir snälla istället för elaka, så kan 
handlingskraften frälsa ojämlikheten. Men det handlar fortfarande om 
handlingskraft som orsak och lösning. Och nu finns en ond och en god 
sådan. Och ’kärlek’ som en sådan omskrivning av handlingskraft (från 
givarnas, majoritetens sida), har sin genealogi i kristendomens historia 
(vilken jag avhandlar i kapitel Idéhistoria I – Kristendom), och är därför en 
skepnad av föregångaren till den liberala avataren.  

Samtliga av dessa problemformuleringar och narrativ, oavsett en-
skilda iakttagelsers riktighet (som att människan har en handlingskraft, 
att samhällelig förändring orsakas mest målmedvetet som kollektivt 
medveten kraft, att vad som kan förstås som individuella tillkortakom-
manden kan bero på bakomliggande strukturella orsaker, att romer är 
och har varit diskriminerade över hela Europa, att rasism kan förstås i 
vissa sammanhang som ett just latent kollektivt medvetande), förenas 
i att de, genom att fetischera människan till att bli en libidinös och 
(kroppsligt som rationellt) omnipotent handlingskraft, idealistiskt och 
omedvetet misskänner människors faktiska handlingsutrymme. Det är här 
historiematerialismen och psykoanalysen möts, som materialistiska filo-
sofier vilka båda ”blottlägger en instans där det mänskliga medvetandet 
inte är ’herre i sitt eget hus’”.329 Förenklat kan vi säga att dessa filosofier 
blottlägger varsin rumsliga instans: det ”yttersta” rummet (den samhäl-
leliga totaliteten av produktionsförhållanden) och det ”innersta” gema-
ket (den psykiska ekonomins topologi).330 Eller ”historiska villkor” 
respektive ”det omedvetna”.  

 Vi har redan varit inne på hur psykoanalysen framhäver en ”annan 
scen” som påverkar människans tänkande och kännande. Detsamma 

            
329 Jameson (1977) s. 385, min översättning.  
330 Rumsligheterna i fråga kan inte på allvar förstås som placerade i en skala av två 
ytterligheter, eftersom den dialektiska helheten är närvarande i varje partikulär del, och 
det omedvetna inte är inlåst i enskilda kroppar utan existerar i det sociala.  
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gör historiematerialismen, men dess ”scen” utgör de materiella om-
ständigheterna i vilka människor har att handla. Som Marx uttryckte 
det: 

Människorna gör själva sin historia, men de gör den inte efter eget gottfin-
nande, inte under omständigheter som de själva valt utan under omständig-
heter, som är omedelbart för handen givna och redan existerande.331 

 
Notera att människors agens inte frånkänns. Frågan är bara under vilka 
omständigheter agensen utspelas. Den är nämligen aldrig ren och själv-
ständig. Jameson likställer som nämnts det lacanska Reala med Histo-
rien själv.332 Han åsyftar då också ’Historien’ som den marxska 
föreställningen om densamma. Därför utgår den här avhandlingen från 
att en konfrontation med det Reala innebär även en konfrontation med 
de ”omständigheter, som är omedelbart för handen givna och redan 
existerande”. Det vill säga verkligheten bortom det imaginära och sym-
boliska. Till synes paradoxalt nog, använder sig den ideologiska fanta-
sin, med dess abstraktioner, av historiebruk för att genom narrativ skapa 
en meningsstruktur som övertäcker Historien. Hur historiebruket ter 
sig beroende på abstraktion av utgångspunkt. För att fortsätta Marx-
citatet: 

Traditionen från alla döda släktled trycker som en mara på de levandes hjärna. 
Och just då dessa tycks vara i färd med att omforma sig själva och tingen, att 
skapa något som man hittills aldrig skådat, just i sådana revolutionära krisepo-
ker besvär de ängsligt gångna tiders andar att komma till sin hjälp, lånar deras 
namn, kampparoller, kostymering för att i denna gamla ärevördiga förklädnad 
och med detta lånade språk uppföra de nya världshistoriska scenerna.333 

 
I föreliggande empiriska kontext, är den gångna tidens ande ofta folk-
hemmet självt.334 Och när samtiden ska förstås, hänvisas till historien 
som facit över vad som är rätt respektive fel, och frasen ”historien upp-
repas” anfäktas utan att faktiskt försöka förklara hur ”historien” kunde 
ske ånyo. Samtidigt kan cykeln bara brytas om man slutar ”hämta sin 
poesi ur [och befriat sig från all övertro på] det förgångna”.335 

            
331 Marx (1971) s. 33. 
332 Jameson (1977) s. 384. 
333 Marx (1971) s. 33f. 
334 jfr Hansson & Persdotter (2019). 
335 Marx (1971) s. 37. 
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3.1.4. Tiggandets abstraktion 
Utifrån denna förståelse av den marxska dialektiken och dess historie-
materialistiska perspektiv, förstår jag ’tiggare’ som ett formuttryck för 
en social relation. Givet att samhället är en totalitet av relationer (med 
sina inbördes processer), är även människors sociala roller i samhället 
och dess produktionsförhållanden, uttryck för just sociala relationer. 
Vanligen brukar ’social relation’ översättas till ’klass’. I den marxska 
abstraktionsnivån av kapitalismen som historiskt system (nivå 3), exi-
sterar två relevanta klasser, som samtidigt utgör bärare för vardera eko-
nomiskt element: kapitalister/borgare (representerar kapital) och 
arbetare/proletärer (representerar (löne)arbete). I den här avhand-
lingen används inte klassbegreppet, utan istället ’social relation’. Detta 
för att särskilja det specifika i tiggandets sociala praktik och position, i 
förhållande till andra möjliga positioner inom den egendomslösa klassen 
(d.v.s. arbetare/proletärer).336 Som redan nämnts är ’tiggare’ en äldre 
social relation än de kapitalistiska klasserna. Men att använda relations-
begreppet, framhäver också det relationella: ’tiggare’ som social relat-
ion, är en abstraktion som inkluderar en historisk utveckling, liksom en 
reflexivitet till andra relationer, identiteter och processer utan vilka den 
inte kan vara vad den är. Ingen människa är essentiellt en ’tiggare’. Lika 
lite som någon är en ’arbetare’ eller ’kapitalist’ till sin själ. Men när nå-
gon förslagsvis tigger, utför någon en viss social praktik under vissa 
givna sociala omständigheter – precis som när någon lönearbetar337 – 
och ingår därför (inom en viss tidsperiod, inom en viss rumslighet) i en 
social relation till de omständigheter som utgör och möjliggör prakti-
ken. Själva praktiken (att lönearbeta eller tigga) ger ett formuttryck för 
en viss social relation (’arbetare’ eller ’tiggare’), vilken måste förstås 
som omistlig och beroende av en större totalitet av vilken formen är 
ett uttryck för och samtidigt utgör en del av.  

Vid ett tillfälle beskriver Marx hur människor agerar på den kapital-
istiska varumarknaden som att ”personernas ekonomiska karaktärs-
masker [där endast är] personifikationer av de ekonomiska förhållan-
dena, i det att personerna endast möter varandra som bärare av dessa 
förhållanden”.338 ”Förhållanden” antar jag här vara en översättningsva-
riant av ”relation”. Därför utgår den här avhandlingen från tiggandet, 

            
336 I kapitel Idéhistoria II – Politiska idétraditioner kommer det preciseras varför jag avstår 
från att använda det marxistiska begreppet ’trasproletariat’ om människor som tigger. 
337 D.v.s. framställer en varuform vilken utgör ett värde (bestående av ett bruks- re-
spektive bytesvärde och ett mervärde vilket kapitalisten exploaterar), vilket utgörs av 
nedlagd samhälleligt nödvändig arbetstid utförd av mänsklig arbetskraft (Marx 2013). 
338 Marx (2013) s. 74. 
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och dess ”ekonomiska karaktärsmask” ’tiggaren’, respektive denna per-
sonifikations geografiska-historiska figuration av ’EU-migranten’, som 
en abstraherad form av en social relation. Detta formuttrycks bärare är 
företrädelsevis människor med romsk etnicitet från Rumänien och Bul-
garien. Utifrån ett dialektiskt perspektivväxlande mellan olika abstrakt-
ionsnivåer av allmängiltighet och utgångspunkter, påvisas hur denna 
form och dess sociala relation i den svenska kontexten utgör ett ideo-
logiskt symptom på en större politisk-ekonomisk, liksom existentiell, 
totalitet. 

3.2. Kontradiktion 
Dialektikens syfte är att studera och förklara förändring.339 Utifrån fi-
losofin om interna relationer, förstås då förändring komma ”inifrån” 
en helhet. Därför beror förändring på helhetens egen uppbyggnad. Ef-
tersom helheten är ”organisk”, utgörs den också av sin egen föränd-
ring. Systemet innehåller orsaker som förändrar systemet självt. Denna 
orsak kallas för kontradiktion (eller på svenska ofta ’motsägelse’).340 
Ljungdal citerar Hegel (utan att ange källa) i anförandet att kontradikt-
ionen (”motsägelsen”) är ”roten till all rörelse och all verksamhet: end-
ast i den mån något har motsägelse rör det sig, visar drift och 
handlingsförmåga”.341 Detta i opposition till tankekategorin ’identitet’, 
som i sin vardagsform beskriver ett föremål endast i dess frusna ögon-
blick. Av faktumet att vi har övergivit idén om ’saker’ med enskilda 
suveräna identiteter, expanderar vi också möjligheten till vad en kont-
radiktion/motsägelse kan vara. Liksom vad då identitet innebär.   

Den dialektiska (hegelska) kontradiktionen skiljer sig från den 
aristoteliska formella logikens. Där handlar kontradiktion om motsä-
gelselagen, och identifieringen av ett fenomen och dess innehåll: ’X’ är 
’X’, och kan därför inte vara ’inte-X’; om ’X’ också vore ’inte-X’, är det 
inte längre ’X’. Men den dialektiska kontradiktionen handlar inte om 
föreställningar och propositioner om saker och deras egenskaper, utan 
om motsättningar inom en enhet/system, vilka samtidigt utgör en-

            
339 Ollman (1993) s. 23. 
340 Jag väljer begreppet kontradiktion framför det mer vardagliga och vedertagna motsä-
gelse eller motsättning. Detta helt enkelt därför att kontradiktion står närmare engelskans 
contradiction som är betydligt mer dynamiskt och potentiellt flertydigt än de två svenska 
orden. Kanske skulle invändning passa bra i många sammanhang, där det måste fram-
hävas att det inte åsyftas ett enkelt motsatsförhållande utan istället ett fenomens mot-
sägande aspekt. I den svenska översättningen av Jameson (1994a) används också 
kontradiktion. 
341 Ljungdal (1967) s. 21. 
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heten/systemet och driver fram en enhets/systems utveckling och för-
ändring.342 Detta är den dialektiska manöverns särdrag: att identifiera 
vad som på ett alldagligt plan kan betraktas som en antinomi (motsä-
gelse) som istället varandes en kontradiktion.343 Ollman definierar 
kontradiktion som ”den oförenliga utvecklingen av olika element inom 
samma relation, det vill säga mellan element som också är beroende av 
varandra”.344 Hegel arbetade med mängder av dialektiska kontradikt-
ioner, såsom ändlighet-oändlighet, identitet-skillnad, positivt-negativt, 
form-innehåll, slump-nödvändighet, orsak-verkan, frihet-nödvändig-
het, subjekt(ivitet)-objekt(ivitet), abstrakt-konkret, etc.345   

I den marxska metoden av abstraktion, eftersöks att identifiera 
kontradiktioner inom element (liksom helheten), utan att fastna i fällan 
att definiera dessa som antinomier: ”[därför] är det viktigt att de över-
ordnade rörelser som reproducerar den existerande jämvikten liksom 
de som tenderar att undergräva denna bringas in i samma övergripande 
abstraktion”.346 Harvey poängterar att den kanske viktigaste av alla 
kontradiktioner är ”den mellan verklighet och sken i den värld vi lever 
i”.347 Som tidigare har påpekats, är elementets sken inte mindre verkligt 
än elementets essens, utan två dimensioner av samma enhet (beroende 
på iakttagande perspektiv) vilka påverkar varandra. Men med den för-
härskande synen på världen som bestående av ’saker’, och dess ab-
straktionsförfaranden, följer också en fallenhet att förstå kontradikt-
ioner som just metafysiskt objektiva omöjligheter (”’X’ kan inte samti-
digt vara ’inte-X’”).  

En annan viktig kontradiktion, som blir synnerligen relevant när det 
handlar om kapitalismen, är den mellan förändring och beständighet. 
Dialektikern ser världen som i ständig förändring. Därför är det bestän-
digt med förändring. Kapitalismen som ekonomiskt system uppbyggt 
på kreativa kontradiktioner, måste ständigt förändras för att kunna be-
stå. På detta sätt fungerar systemet som världens bästa band The Fall 
beskrevs av John Peel: ”Always different, always the same”.348  

Ollman delar upp kontradiktion (som ledandes till förändring) till 
att bestå av fem rörelser, varav de sista tre också kan förstås som olika 
typer av temporala förändringar.349 Den första och andra rörelsen be-
står i ömsesidigt stöd och ömsesidig underminering. Om inte båda 

            
342 Ollman (1993) s. 16. 
343 Jameson (2009) s. 43. 
344 Ollman (1993) s. 15, min översättning. 
345 Unity of opposites (2018).  
346 Ollman (1993) s. 51, min översättning.  
347 Harvey (2015) s. 4, min översättning. 
348 Cumming (2013).   
349 Ollman (1993) s. 51–2. 



 127 

ingick, skulle vi antingen tala om en kompletterande dualism (som ap-
proprieringen av yin/yang liksom den romantiska sexismen där ”man-
ligt och kvinnligt kompletterar varandra”) eller en ren konflikt. Som 
exempel på en kontradiktion inom en dialektisk enhet, tar Ollman den 
marxska förståelsen av ’kapital’ som presenterades ovan. Kapital som 
form består av en relation mellan kapital respektive (löne)arbete, och 
de två möjliggör respektive hotar att underminera varandra. Kapital 
exploaterar arbetskraften i mesta möjliga grad (mindre lön, fler arbets-
timmar), och arbetskraften eftersträvar att motverka exploateringen i 
mesta möjliga grad (högre lön, färre arbetstimmar). Denna spänning 
mellan stöd och underminering innebär ett fragilt jämviktsläge, vilket 
varar fram tills den ena av de två rörelserna tar överhanden. Den tredje 
rörelsen uppstår då den fragila jämvikten börjar rubbas, och de imma-
nenta processer som utgör själva kontradiktionen (relationen) vecklas 
ut till att framträda som en mer öppen motsättning. Den fjärde rörelsen 
är förändring i själva formuttrycket, som kommer till genom interakt-
ion med andra processer inom systemet. Ollmans exempel är att kont-
radiktionen mellan en varas bruksvärde och dess bytesvärde, genom 
den kapitalistiska värdeskaparprocessen, överförs till att bestå av en 
vara respektive pengar: kontradiktionen består, fastän i andra formut-
tryck. Den femte rörelsen består i kontradiktionens upplösning, då den 
ena delen vinner överhanden och transformerar sin negation, därige-
nom sig själv, respektive dess övriga yttre relationer. En upplösning av 
en kontradiktion kan vara antingen tillfällig, eller permanent. Om den 
är tillfällig, återstår egentligen den grundläggande kontradiktionen, om 
än i ett nytt och omvandlat jämviktsläge. En permanent upplösning 
innebär en metamorfos av kontradiktionen, så att denna upphör och 
med detta transformerar även systemet av vilket den är en del och ut-
tryck av. De marxistiska exemplen på en tillfällig respektive permanent 
upplösning av en kontradiktion i den politiska ekonomin, är en ekono-
misk kris respektive en revolution.  

 Harvey presenterar en liknelse från vardagslivet, som visar på hur 
denna syn på kontradiktion inte är så verklighetsfrånvänd som man 
först kan tro.350  De flesta människor lever sina liv som en balans mellan 
arbete och fritid. Arbete och fritid är varandras motsatser. Samtidigt är 
det genom arbete som fritid alls kan existera (det är tiden då de arbe-
tande inte arbetar), och arbete behöver en beskärd del fritid för att 
människor ska kunna vila upp sig inför nästa pass. Såtillvida att kont-
radiktionen inte upplevs som alltför mycket av en motsättning i var-
dagslivet, tas den för given. Men den finns latent närvarande hos 
förmodligen de flesta, i att känna krav från såväl arbets- som privatliv, 
            
350 Harvey (2015) s. 1–3.  
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vilka sammantagna emellanåt kan upplevas som oförenliga. Mycken in-
tressekonflikt löses för många genom att förpassa de olika aktiviteterna 
till olika rum (ex: arbetsplatsen är inte i hemmet). Och vardagslivet kan 
drastiskt förändras, då denna motsättning stärks till följd av någon 
nyuppkommen omständighet. Arbetsuppgifterna och -tiderna kan för-
ändras, eller en olycka/konflikt sker i privatlivet. Dessa omständigheter 
kan leda motsättningen mellan arbete och fritid till en livskris, där situ-
ationen blir ohållbar och livsföringen måste förändras. Arbetsplats, pri-
vatliv, eller båda två, förvandlas till något nytt. Eller så anpassas 
situationen så att balansen kan upprätthållas, genom vissa små föränd-
ringar, vilket inte har avblåst möjligheten till kris i framtiden. Det krävs 
små kvantitativa förändringar i vardagen, som bygger på en kumulativ 
anspänning, som tillslut åstadkommer en kvalitativ förändring. Många 
bäckar små.  

3.2.1. Kapitalets kontradiktioner (via Harvey) 
För Marx består kapitalet (liksom kapitalismen som samhälleligt sy-
stem) av interna kontradiktioner, vilka driver systemet till ständig för-
ändring och omvandling för att alls kunna fortbestå. Men det är 
samtidigt dessa interna relationer som ständigt hotar att upphäva syste-
met genom att det transformeras till någonting kvalitativt annat.351 Det 
är till följd av att kapitalet bygger på kontradiktioner som kapitalismen 
fungerar som den gör, vilket inbegriper en konstant (och nödvändig) 
produktion av såväl relativt högre välstånd som relativt djupare fattig-
dom. Det är alltså till följd av kapitalets funktionssätt som tiggande kan 
uppstå som incitament för försörjning i modern tid: genom att kräva 
en relativ mängd arbetslöshet, en relativ grad av fattigdom och en rela-
tivt intakt privatäganderätt för att fungera.  

Harvey identifierar 17 stycken kontradiktioner inom kapitalet, vilka 
han i sin tur delar in i tre grupper av sju grundläggande, sju rörliga, och 
tre farliga.352 De sista två grupperna tillkommer som konsekvens av de 

            
351 Detta ”annat” antog Marx kommer att bli det kommunistiska samhället. Men med 
Fredric Jamesons (1994b) ord, synes det idag vara enklare att föreställa sig världens 
undergång än att föreställa sig kapitalismens slut.  
352 Grupp 1: 1) bruksvärde och bytesvärde; 2) arbetes samhälleliga värde och pengar 
som dess representation; 3) privategendom och den kapitalistiska staten; 4) privat ap-
propriering och gemensamt välstånd; 5) kapital och arbete; 6) kapital som process eller 
ting?; 7) den kontradiktoriska enheten av produktion och realiserande. Grupp 2: 1) tek-
nologi, arbete och mänsklig förbrukningsbarhet; 2) arbetsdelning; 3) monopol och 
konkurrens: centralisering och decentralisering; 4) ojämn geografisk utveckling och 
rumsproduktion; 5) skillnader i inkomst och rikedom; 6) social reproduktion; 7) frihet 
och dominans. Grupp 3: 1) evig tillväxt; 2) kapitalets relation till naturen; 3) den mänsk-
liga naturens revolt: universell alienation. (Harvey 2015) 



 129 

grundläggande. Eftersom kapitalet utgör en dialektisk relation, hänger 
alla kontradiktionerna ihop med varandra, varför själva isolerandet av 
självständiga kontradiktioner måste förstås som abstraherade av analy-
tiska skäl. I avhandlingen identifierar jag att fjorton av kontradiktion-
erna aktualiseras på ett eller annat vis.353 De glider ofta in i varandra, så 
att flera förekommer parallellt eller latent vid varje identifierat fall. An-
gående t.ex. de sju grundläggande kontradiktionerna, är den jag finner 
mest relevant att här lägga ut texten kring, vara kontradiktionen mellan 
produktion och realisering.354 

I kapitalismen ska kapital ständigt förökas genom profit. Den erhålls 
genom ackumulation av värde. Värde genereras av nedlagd samhälleligt 
nödvändig arbetstid (av mänsklig arbetskraft och nyttjad teknologi). 
Varans värde realiseras emellertid bara såtillvida någon köper varan. An-
nars ”upplöses” värdet, och varan blir värdelös. Det finns alltså en 
spänning mellan produktion och realisering. Det är denna spänning 
som generar överproduktion, liksom inflation, deflation, stagflation. 
Därigenom är det denna kontradiktion som generar ekonomiska kriser, 
såtillvida att en sida tar överhanden.  

Den enda vara som kan skapa varor, är arbetskraft. Därför finns 
samma problem kring arbetskraft som vara. Om ingen efterfrågar ar-
betskraften, blir arbetskraften värdelös. Om efterfrågan är för stor, ris-
kerar arbetskraften att bli (ur kapitalistens synpunkt) övervärderad, 
varför ingen vinst kan göras. Nota bene att inom kapitalismen måste 
vinsten ständigt stegras, till följd av den sammantagna ökade produkt-
ionen (tillväxten). Om varan arbetaren producerar blir värdelös, blir 
arbetskraften (arbetaren) värdelös. Och vad som avgör huruvida va-
rorna klarar testet, är inte förekomsten av samhällelig efterfrågan i sig, 
utan huruvida det går att göra vinst på varorna. Det går att se en efter-
frågan på mat hos de som inte har råd till mat, men hellre än att skänka 
bort maten bränner den idealtypiske kapitalisten överskottet av matva-
ror om ingen med pengar vill köpa. Sådant är systemet. På samma sätt 
vore det ekonomiskt absurt att anställa folk bara för att folk efterfrågar 
arbete, såtillvida du inte kan göra vinst på deras arbetskraft. Eller att ge 
någon tak över huvudet om denne inte kan betala för sig.  

Arbetskraften går genom samma fluktuationer som varuefterfrågan. 
Kapitalisten som anställer, vill kunna göra största möjliga vinst på 
minst möjliga betalda arbetskraft (vare sig i lönekuvert eller till antal 
arbetare). Genom tillskansande av ny teknik kan produktionen effekti-

            
353 Grupp 1: 1–5, 7. Grupp 2: 1–7. Grupp 3: 3. Även 3:1 är underförstått relevant, om 
än inte explicit. 
354 Harvey (2015) kapitel 7–8.  
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viseras, varigenom de anställda antingen kan producera mer under ar-
betstiden, eller friställas. Men, samtidigt måste någon köpa varorna: 
oftast de människor som utgör arbetskraften. Och dessa måste få lik-
vida medel någonstans ifrån för att kunna konsumera: oftast från lönen 
(köpet av deras arbetskraft). Arbetare behövs vara i arbete, samtidigt 
som deras lön måste hållas låg. Om en ständig ”industriell reservarmé” 
av arbetslösa existerar, kan dessa kallas in när mer arbetskraft behövs, 
samt hota att hålla ner löneanspråken hos de redan anställda. Denna 
överbefolkning existerar också då naturligt inom kapitalismen, ef-
tersom alla inte kan efterfrågas och betalas utifrån systemets avgrän-
sande principer. Efterfrågevariationen, liksom människan själv, är 
ändlig.  

Harvey har som geograf noterat hur denna kontradiktion (liksom 
andra) tenderar att ”ha den otäcka vanan av att inte lösas utan endast 
flyttas runt”.355 Om folk har för höga löneanspråk kan man t.ex. flytta 
fabriken till ett land där löneanspråken är lägre. Om det finns för 
mycket kapital inom ett företag kan man investera i något långsiktigt 
eller avlägset för att realisera värden i framtiden eller annorstädes. Ju 
snabbare det går att cirkulera kapital desto bättre. Men kontradiktioner 
som denna löses också genom att flytta på de arbetslösa då de börjar 
bli för många (och därför hotar leda till sociala oroligheter eller ökade 
ekonomiska utgifter). Antingen genom att försöka förmå människorna 
ifråga att flytta, eller så lär de själva söka sig dit det finns möjlighet att 
finna försörjning.356  

Med andra ord används såväl tid som rum för att ständigt ”lösa” 
kontradiktionen mellan produktion och realisering.357 En nödvändig 
konsekvens för att kunna upprätthålla denna ordning, är att en relativ 
andel av befolkningen blir överflödig för produktionen, och att detta fyll-
ler en funktion för kapitalet även om ingen enskild person önskade att 
det skulle behöva vara så. Fortfarande kvarstår att den drivande 
aspekten eftersträvar att så lite arbetskraft som möjligt ska behöva an-
vändas för att generera värde. Därav följer med logisk nödvändighet 
att ”överbefolkningen” ifråga med tiden skiktas till att bestå av flera 
lager av arbetslösa: från tillfälligt till (troligt) permanenta. Harvey para-
fraserar George Orwell när han skriver att “some populations are held 
to be more disposable than others […]”.358 Och rent historiskt tenderar 
utslagningsprocessen på gruppnivå att te sig som LAS: sist in – först 
            
355 Harvey (2015) s. 3. 
356 Den historiska kontinuiteten som styrker detta finns att läsa om i kapitel Socialhisto-
ria.   
357 ”Lösa” som i att kunna upprätthålla kontradiktionen (en intern relation) utan att 
den slår över i en upplösning som leder till en metamorfos av helheten. 
358 Harvey (2015) s. 111. 
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ut. Det ser vi t.ex. i vad som har hänt i Rumänien, där de romska mi-
noriteterna var de som sist tvångsassimilerades in i produktionen, för 
att bli de som har drabbats hårdast när väl arbetslösheten bredde ut sig 
efter 1980-talet. Så när opinionsbildare som Ivar Arpi retoriskt frågar 
sig på Svenska Dagbladets ledarsida: ”[…] om grundorsaken är fattig-
dom, varför tigger inte andra fattiga grupper lika ofta? Eller om grun-
dorsaken är diskriminering kan man fråga sig varför inte andra grupper 
som också anses diskriminerade också tigger?”, är svaret inte att ”grun-
dorsaken till stor del är kulturell” (varför ett tiggeriförbud skulle ”fak-
tiskt komma nära grundorsaken”).359 Eller det beror ju såklart på hur 
ytligt man väljer att nöja sig med att finna en ”grund” (hur man bl.a. 
abstraherar nivå av allmängiltighet). ”Kultur” som endimensionellt 
svar, blir inte vatten värt om vi förstår hur klassamhället (och dess ka-
pitalistiska produktionsförhållanden och rasifieringsprocesser) funge-
rar hierarkiskt: något befolkningsskick måste vara längst ned, och längst 
”ut”. Det är såhär rasism som strukturell kraft – vilken är äldre än kap-
italismen liksom kapitalet och dess kontradiktioner – får en funktion 
och näring genom kapitalet och kapitalismen. 

Den som då är grundligen utslagen eller utestängd från arbetsmark-
naden, den som praktiskt taget inte går att anställa (inom givna sam-
hällsramar), fyller ingen som helst funktion för kapitalet och dess 
politiska ekonomi. Detta eftersom den arbetsmänniska som inte kan 
generera värde (som vare sig kan agera arbetare eller en trogen konsu-
ment), är ”värdelös”. Hen är inte ens dess ”fiende” eller ”hot”: hen är 
ingenting. Marx säger: 

Nationalekonomin räknar därför inte med arbetaren utan sysselsättning, ar-
betsmänniskan som är utan arbetstillfälle. Tjuven, skojaren, tiggaren, dagdri-
varen, den svältande, eländiga och brottsliga arbetsmänniskan är figurer som 
icke existerar för den, utan blott för andra, för domaren, läkaren, dödgrävaren 
och fattigvården. För nationalekonomin är de spöken utanför dess räjong.360 

 
En arbetande människa kan för kapitalet enbart existera som arbetare 
(arbetskraft), inte som enbart människa. Utan arbetskraften att sälja 
upphör (bildligt talat) människovärdet och hen kan ”låta hoppet fara 

            
359 Arpi (2016).  
360 Marx (1978a) s. 192, kursivering i original, min understrykning. Merpart av citatet 
hämtat från Davidsson (2016) s. 67. Jag hoppas att det är underförstått att vem som 
helst kan potentiellt ”rehabiliteras” till att bli en exploaterbar resurs för nationaleko-
nomin. 
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och blott invänta svältdöden”.361 Likt homo sacer.362 Däremot fortsät-
ter ju den ”eländiga arbetsmänniskan” att existera i samhället. Och ex-
isterar för olika samhälleliga rollbestämningar (domaren, läkaren, 
dödgrävaren, socialtjänsten/hjälporganisationen), liksom för staten och 
dess instanser. Kapitalet behöver staten för att fungera – utan statens 
(medelst sitt våldsmonopol) upprätthållande och skyddande av den pri-
vata äganderätten skulle inte kapitalet kunna existera. Även kapital-
ismen på det stora hela behöver staten, bland annat för att utbilda, 
disciplinera och omhänderta arbetarklassen. Den behövs också för att 
garantera den sociala och fysiska infrastruktur förutan vilken kapitalet 
inte kan cirkulera. Den behövs också för att garantera de monetära sy-
stemens objektivitet, och vid kriser stimulera/rädda kapitalackumulat-
ionen genom att agera konsument eller välgörare och/eller inskränka 
arbetarklassens sociala levnadsstandard. Den behövs också som en in-
stans att upprätthålla konkurrensen inom och mellan stater – för att på 
så vis garantera möjligheten för kapital att ständigt omlokalisera kriser 
och upprätthålla cykler i produktion och realisering. Men staten ”be-
höver” inte kapitalismen på samma ömsesidiga sätt. Den skulle kunna 
fortsätta existera utan kapitalet, men då i en annan form än den mo-
derna borgerliga staten. Stat och kapital ingår i en kontradiktion (i samma 
båt), där staten är  

en från ekonomin separerad, men relaterad, enhet vilken villkoras av kapitalistiska 
produktionsförhållanden. […] Den borgerliga staten och dess funktionärer är 
förpliktigade till en politisk rationalitet som impliceras i kapitalets övergri-
pande samhälleliga logik. Kapitalet syfte är att ackumulera mervärde och staten 
är detta syftes politiska form.363 

 
Kontradiktionen föreligger då i att staten fortfarande är en ”separerad” 
enhet som också utövar olika typer av hinder för kapitalets ackumulat-
ion. Läsaren kan förhoppningsvis föreställa sig vad det är för typ av 
hinder det kan handla om (såsom skatter, tullar, lagar, doktriner av pro-
tektionism och/eller socialism, o.s.v.). Därför aktualiseras även kont-
radiktionen mellan stat och kapital, då vi iakttar hur stat har att förhålla 
sig till sin relation till kapitalet då den åläggs att hantera vad kapitalets 
logik har genererat. Som arbetslöshet, fattigdom och med den tiggande 
människor. På det sättet finns ett handlingsutrymme från statens sida 

            
361 Marx (1978a) s. 192. 
362 Agamben (2010). För en vidareutveckling av ’EU-migranten’ som inte specifikt ka-
pitalets utan den svenska statens ’homo sacer’, se Hansson & Mitchell (2018).  
363 Davidsson (2016) s. 72, kursivering i original; Bonefeld (2014) s. 68. 
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att besluta strategi för förslagsvis socialpolitik. Men beslutet formbe-
stäms till kapitalets fördel eftersom den politiska rationaliteten inform-
eras av ”kapitalets övergripande samhälleliga logik”. 

För att återknyta till Marx-citatet, kan vi förstå just ’tiggaren’ (och 
dess kontextuella karaktär av ’EU-migranten’) som just en för kapitalet 
– och kapitalismen – Real figur. Real på det sättet att den ”icke existerar 
för den” men likväl existerar i den värld i vilken den verkar och produ-
cerar, och har en spöklik funktion genom att hemsöka med en närvaro 
som är ”out of place”.364 Räjongen är då kapitalismens symboliska nät-
verk och topologi, liksom dess imaginära raster. 

’Tiggaren’ blir därför en kontradiktions resultat, som i dess över-
skott/restprodukt. Men genom att vara just en konsekvens av en kont-
radiktion, fungerar hen som ett symptom på kontradiktionens existens. 
För kapitalet eller kapitalismen är alltså ’tiggaren’ inte en kontradiktion; 
däremot är ’tiggaren’ ett uttryck för kapitalets kontradiktion. Därför 
kan vi säga att ’tiggaren’ är något Realt för kapitalet (har ingen plats eller 
funktion, existerar inte ”för den”, är inte heller dess negation i egenskap 
av kontradiktorisk motpol), samtidigt som hen är en del av vad kapi-
talet är. Det är en fråga om abstraktion av utgångspunkt liksom utvid-
gande, beroende på perspektivet från vilket vi analyserar. Utifrån ett 
perspektiv blir själva kontradiktionen (vars delresultat är Realt för kapi-
talet) kapitalets Reala.  

3.2.2. Kontradiktion som det Reala 
Harveys poäng att kapitalets kontradiktioner (liksom kriser) ständigt 
förflyttas, kan överföras till att även gälla själslivet. Psykoanalysens lär-
dom om hur människan överför sina inre latenta konflikter till andra ma-
nifesta instanser, kan beskrivas med en liknelse av att själva subjektets 
kontradiktion (i form dess ’brist’), överförs till att ta uttryck som olika 
typer av symptom. Harvey poängterar också en annan metafor för 
kontradiktion, som är tjänlig våra syften att gifta dialektiken med 
lacansk psykoanalys:  

[…] the oppositions are not always starkly defined. They can be porous and 
bleed into each other. […] In much the same way that the distinction between 
inside and outside rests on clear borders and boundaries when there may be 
none, so there are many situations where clear oppositions are hard to iden-
tify.365 

 

            
364 Cresswell (1996); jfr också Mann (2017).  
365 Harvey (2015) s. 2. 
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Vi kan därför förstå även extimiteten själv som en dialektisk kontra-
diktion. Och det är en väldigt tydlig sådan när man väl tänker efter. 
Insida och utsida bygger upp och underminerar varandra, vilket driver 
rörelse och förändring. Extimitetens bärare, subjektet självt, är då en 
kontradiktion. Det är en historiskt abstraherad (alltså ständigt socialt 
konstruerad och utövad) intern relation mellan ett ’jag’ och dess 
Andra/objekt, som är i ständig intrapsykisk och tidsrumslig rörelse. 
Subjektets negation är dess förutsättning, vilket leder till insikten att 
även själva begäret är dialektiskt.366 Det står i en relation till ett objekt/en 
andra, och är inneboende intersubjektivt. Begäret (vilket är subjektet 
självt) är en negation av – ett svar på – existensens ofullständighet, av-
ståndet mellan subjektet och dess objekt. Ofullständigheten (det Reala) 
genererar ett begär att överkomma denna ofullständighet. Eftersom 
begäret aldrig når fram till mål, överkoms aldrig avståndet, men däri-
genom upprätthålls psykisk rörelse och därför mänskligt liv. Så drivs 
den mänskliga historien, och förändring är möjlig liksom oundviklig, 
eftersom begärets dialektiska relation till objektet pådriver bådas på-
gående förvandling. Men detta implicerar att människan hyser en – på 
skenets nivå – motsägelsefylld relation till vad hen begär.  

Härigenom förstås även själva etiken (morality) – en sublimering av 
begäret – till att formmässigt vara en ”kontradiktion (ett självsaboterande 
begär)”.367 Detta av samma skäl som Hegel kritiserade Kants morallära. 
Filosofen Frank Ruda förklarar (via Žižek): 

[…] Hegel argues that it is not the case that morality is such a pure ideal that 
it can simply never be fully realized in the world and only endlessly approxi-
mated. The problem with the realization of morality does not simply lie in its 
stark opposition to the phenomenal world and its nonideal character; it is ra-
ther directly inscribed in the concept of morality itself (as developed by Kant). 
Why? This is because if it were completely realized in the phenomenal world, 
it would immediately cease to function. The categorical imperative would have 
no function and sense in a world which is completely moral all the time. This 
is [the contradiction] that prevents morality from ever attaining and actualizing 
what it declares to want to attain and actualize.368 

 
Etiken blir därigenom en kontradiktion, eftersom den samtidigt påver-
kar den fenomenologiska världen. Žižek visar – via Kant – hur etiken 
kräver en illusorisk aspekt för att kunna åstadkomma verkliga etiska 

            
366 Lacan (1960). Lacan själv ansåg sig inte vara hegelian, trots spegelstadiets uppenbara 
influens av herre-slav-dialektiken, och konceptualiseringen av just begäret som dialek-
tiskt. Žižek å andra sidan, hegelianiserar Lacan och lacaniserar Hegel. Och min Lacan-
läsning är žižeksk.   
367 Žižek (2015) s. 56, citerad i Ruda (2016) s. 155, min översättning. 
368 Ruda (2016) s. 155, efter Žižek (2015).  
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handlingar. Inte som i att föreställa sig något som komma skall, utan 
som i att radikalt misskänna den aspekt av verkligheten som skulle 
omöjliggöra etikens fullbordande. Precis som att Lacans spädbarn 
misskänner glappet mellan spegelbild och kropp, för att alls kunna bli 
ett subjekt. Det är därför en fråga om tro, istället för kunskap, när vi 
talar om en verklig etisk handling:  

[…] truly ethical dispositions are grounded in a belief in a fully transparent 
illusion that is structuring our practice, an illusion which we know to be an 
illusion but nonetheless believe in. […] This move thus implies that even the 
seemingly stable setting of transparent illusions works such that illusions turn 
out to have a real binding power: they deceive the deceiver in us and hereby 
the illusions weirdly change their own quality.369 

  
Men mer om etiken i kapitel Etik.  

I denna avhandling ska jag likställa kontradiktion med det Reala, utifrån 
det politiska begärets horisont. Blottläggandet av en kontradiktion, är 
ett blottläggande av de Reala (reella) omständigheter som försiggår un-
der skenets yta – det vill säga bortom det omedelbart registrerade och 
genom fantasin (det imaginära med det symboliska) abstraherade. 
Kontradiktionen är ett bevis på det omöjliga i fastställande och förevi-
gande av ögonblicksfrusna identiteter, saker och koncept: den visar på 
hur allt fast förflyktigas, och detta genom att utgöra varje existensforms 
negation.370  

3.2.2.1. Real kontradiktion och språket  
I presentationen av sin dialektiska historiematerialistiska hermeneu-
tik,371 beskriver Fredric Jameson ett dialektiskt tänkande på ett vis som 
(i min mening) hyser påtagliga likheter med förfarandet i dekonstrukt-
ivism.372 Hans textanalys förenar hegeliansk-marxistisk dialektik med 
(bl.a.) vissa drag av lacansk psykoanalys. Som vi redan vet, är den 
lacanska teorin djupt beblandad med semiotik och strukturalism (”Det 

            
369 Ruda (2016) s. 158. 
370 Denna förståelse av det Reala utifrån en politisk-ekonomiskt perspektiv finns också 
hos Kapoor (2018), om än att begreppet inte likställs med kontradiktion.   
371 Sara Danius definition av metoden i förordet till den svenska utgåvan av Det politiska 
omedvetna (1994, s. 16). 
372 ”Från dialektisk synpunkt visar det sig att varje universaliserande betraktelsesätt, det 
må vara fenomenologiskt eller semiotiskt, döljer sina egna kontradiktioner och under-
trycker sin egen historicitet genom att avskärma perspektivet strategiskt, så att det ute-
sluter det negativa, det frånvarande, det motsägande, det bortträngda, det som är non-
dit eller impensé. Vill man återupprätta det sistnämnda, fordras en dialektisk omstruktu-
rering av den grundläggande problematiken på just det genomgripande och paradoxala 
sätt som brukar ses som metoden i gemen: man behåller termerna, men ställer proble-
met på huvudet” (Jameson 1994a, s. 144). 
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omedvetna är strukturerat som ett språk”). Althusser (som var anti-
hegelian och motsatte sig dialektiken av interna relationer) tog Lacans 
teorier till att utgöra en beståndsdel av sin strukturella marxism.373 Men 
den här avhandlingen förlitar sig inte på strukturell marxism, utan på 
en psykoanalytisk dialektisk historiematerialism vilken hör närmare till 
Jameson (som visserligen tar enorm inspiration av Althusser). Hans syn 
på totaliteten har såväl de lacanska liksom hegelianska dragen, och går 
därför – enligt mig – att i det här sammanhanget förena med Ollmans 
Marx-läsning. Jameson pekar alltså ut möjligheten att förena dialektik 
med psykoanalys i textstudier, vilket jag här gör genom att förena Oll-
man (och Harvey) med Lacan och Žižek.  

Hur då överföra presenterade dialektik på språkets nivå? Det är inte 
alltför svårt att föreställa sig Ollmans konceptualisering av filosofin om 
interna relationers beståndsdelar, som gällande även för språket självt. 
Först och främst är språket möjligt att förstå som en abstraktionernas 
abstraktion: det ska fånga in liksom återge verkligheten samtidigt som 
den är en beståndsdel av verkligheten. Språket som helhet är en totali-
tet, bestående av en mängd relationer. Varje tecken – signifikant – är 
ett formuttryck, en symbolisering av en relation till andra tecken. Och 
varje tecken har sin historiska process som en del av vad det betyder. 
Ordet ’tiggare’, förslagsvis, rymmer på mängder av konnotationer till 
andra tecken, och dessa relationer beror på var och när och hur det 
används. I mitten av 2010-talet, i Sverige, betyder ’tiggare’ något annat 
i det allmänna medvetandet än vad det gjorde i slutet av 1990-talet.374 
Men samtidigt är de två betydelserna delar av samma essens, om än att 
de uttrycker olika föreställningar om ett visst kollektivt underförstått 
innehåll (sken), och signifikantens historiska användning påverkar dess 
nutida innebörd. Och varje signifikant (relation) ruvar på sina kontra-
diktioner som en del av vad det är, vilket innebär att språket ständigt 
förändras och med det den värld det begripliggör. Ett utmärkt exempel 
på en Real kontradiktion i språket som avhandlas i denna avhandling, 
är relationen mellan begreppet ’arbete’ och ’tiggande’. Motsägelsen 
kring vad ’arbete’ är respektive inte är, och vad ’tiggande’ kan anses 
vara av dessa två, innebär att jag nödgas etablera begreppet ’icke-arbete’ 
som uttryckandes den ”negerande negation”375 av ’arbete’ som ’tig-
gande’ representerar.376  

            
373 Althusser (1976, 1996); se också Jameson (1994a) kapitel 1.  
374 se Beijer (1999).  
375 Som jag kommer att vidareutveckla, är ’arbetes’ negation ’arbetslöshet’, varav ’tig-
gande’ varken är den ena eller andra.  
376 Se kapitel Arbetssamhället. 
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Jag ämnar förena dialektisk hermeneutik med psykoanalysen. Att 
”dialektisera” psykoanalysen, eller snarare att psykoanalysera dialekti-
ken, måste innebära att vi fortfarande bibehåller den ”monstruösa” 
aspekten av psyket,377 liksom (de ”irrationella”) känslornas rättmätiga 
plats i förhållande till förnimmelser och tänkande. Misskännandet är 
inte bara förutsättningen för etiskt handlande, det är som sagt också en 
del av de abstraktionsprocesser som åstadkommer ideologi och bort-
trängning. Om det Reala är ”ångestens objekt”,378 och kontradiktion är 
en Real aspekt, torde vissa konfrontationer med kontradiktioner kunna 
vara ångestframkallande, och pocka på flykt. Jameson är inne på ett 
sådant spår, när han skriver om mötet med det Reala: 

Vad denna immanensens omöjlighet betyder i praktiken är att den dialektiska 
omkastningen alltid åtföljs av en smärtsam ”decentrering” i den enskilda indi-
videns medvetande när detta konfronteras med en bestämning (av antingen 
det freudianska omedvetna eller det politiska omedvetna) som det ovillkorli-
gen upplever som utanförliggande eller extern i relation till den medvetna er-
farenheten. Det vore ett misstag att tro att någon någonsin lär sig leva med 
denna ”kopernikanska revolution” lika litet som ens psykoanalysens mest upp-
lysta subjekt verkligen når vanemässig klarsynthet och självkännedom: närman-
det till det Reala sker i bästa fall ryckvis medan flykten därifrån in i olika former av 
intellektuell trygghet fortgår utan avbrott. Är det så, får vi också lov att sätta inom 
parentes hela den dimension i kritiken som angriper marxismens doktrin om 
determineringen genom det samhälleliga varat och som stammar ur förbittring 
över en sådan obehaglig reflexivitet.379 

 
Denna obehagliga reflexivitet är alltså också en potentiell reaktion på 
annalkandet till intellektuell insikt. Uppdagandet av en Real kontradikt-
ion i den ideologiska fantasin om hur samhället fungerar, kan förnim-
mas som ”smärtsamt” och därför styra bort det förnuftiga tänkandet 
in i andra tankebanor, vilket förtätar den tomma plats där det smärt-
samma befinner sig.  

Genom att likställa det Reala med kontradiktion, menar jag att vi får 
en materialistisk och historisk ”allegorisk nyckel”380 för att analysera det 
politiska (och semantiska) fältet, som undviker ett (”postmodernt”) 
anti-essentialistiskt misstag. Anti-essentialister som Laclau & Mouffe, 
essentialiserar (paradoxalt nog) det Reala som är bortom och undermi-
nerar hegemoni och diskurser, genom att frysa det ”i den abstrakta 

            
377 Callard (2003).  
378 “[The Real is] the essential object which isn't an object any longer, but this some-
thing faced with which all words cease and all categories fail, the object of anxiety par 
excellence” (Lacan 1988, s. 164).  
379 Jameson (1994a) s. 327, min kursivering. 
380 Ibid. s. 21. 



 138 

gränsens form vilken fungerar som den verkliga essensen i deras sy-
stem”.381 Denna frysning av det Reala kallar de för antagonism, som (i 
antiessentialiserande syfte) blir den universella essens för den kun-
skapssyn genom vilken ”postmarxisterna” Laclau & Mouffe underkän-
ner alla politiska anspråk på universalitet. I min mening är det mer 
fruktbart att följa Žižek, och underkänna denna ”entydiga behand-
ling”382 av det Reala och dess egenskap som social antagonism i det 
politiska, för att återgå till ’klasskamp’ (class struggle) som en mer kor-
rekt och intellektuellt dynamisk term för det Realas antagonistiska 
aspekt.383 Men jag förstår då ’klasskamp’ som en beteckning för just 
den samhälleliga totalitetens interna kontradiktion, likt Jameson likstäl-
ler det Reala med Historien. Genom att istället för ’antagonism’ eller 
’klasskamp’, tala om det politiska fältets Reala som ’kontradiktion’, me-
nar jag att vi undviker förstelnade ”one-size-fits-all”–modeller för ana-
lysen av glappet mellan ideologi/diskurs och dess materiella 
omständigheter. Och genom att visa på det Reala som en kontradikt-
ion, och kalla etiken för en formmässig kontradiktion, vill jag visa på 
hur det Reala inte bara är varje meningsskapandes och begärs slut, utan 
också varje meningsskapandes och begärs början.   

3.2.3. Föreliggande kontradiktioner 
Den historiska utvecklingen av den svenska debatten om tiggeriförbu-
det, ser jag som utvecklandet av en övergripande samhällelig kontra-
diktion, där den ena polen successivt har tagit överhanden. Men denna 
övergripande kontradiktion utgörs i sin tur av en myriad av kontradikt-
ioner. I avhandlingen identifierar jag flera olika varianter av kontradikt-
ioner (politiska, ekonomiska, sociala, språkliga, intellektuella, psykiska), 
som från ett allmänt medvetandes perspektiv förnims och behandlas 
som något Realt. Med att det ”behandlas som något Realt” menar jag 
att reaktionerna ter sig som olika typer av sekundäreffekter av ångest. 
Strukturellt bestämmande reaktioner blir försvarsmekanismer av olika 
slag med fantasin som imaginär och symbolisk resurs – såsom överfö-
ring, förnekelse, bortträngning, ideologisk förtätning, förvrängning, ag-
gression. Men det kan också leda till insikt, omprövning och vilja till 
förändring. Parametriskt bestämmande faktorer384 är att ideologi som 
kollektiv social fantasi strukturerar verklighet (och verklighetsuppfatt-

            
381 Palm (2007) s. 218; Laclau & Mouffe (2001). 
382 Ibid.  
383 Žižek (2000a); jfr Palm (2007) s. 218.  
384 Mandel (1989). 
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ning) på ett vis så att de abstraktioner vilka reproducerar den samhäl-
leliga totalitetens maktordning tenderar att få förtur. Ur ett geografiskt 
perspektiv blir då kontradiktionen detsamma som extimiteten, mot-
sättningen mellan utsida och insida, vilken gränsen manifesterar. 

Bortsett från kapitalets kontradiktioner, kommer andra politiska 
kontradiktioner vara aktuella som främst kretsar kring nationalism. Bort-
sett från dess övergripande paradoxala natur,385 som i huvudsak rör 
kontradiktionen mellan det universella och det partikulära, är kanske 
den främsta kontradiktionen här den mellan egalitärt inkluderande och 
elitistisk exkluderande.386 Detta blir då själva statens kontradiktion av 
att separera värdefullt från värdelöst liv liksom lag från laglöshet. Detta 
eftersom nationen/nationalismen inte fungerar utan staten som idé 
och förutsättning.387 Gällande den svenska kontexten, blir denna kont-
radiktion särdeles utvecklad i fråga om välfärdsnationalism, där den 
ekonomiska jämlikheten mellan nationens medlemmar ligger i förgrun-
den (här kallad ett nationellt Ting).388 Än mer hårdnad blir denna kont-
radiktion då den svenska nationella självbilden beskriver en 
fantasmatisk identitet av internationell solidaritet, antirasism och fat-
tigdomsbekämpning. Välfärdsnationalismen ifråga hänger i sin tur ihop 
med kontradiktionen kring välfärdskapitalismen, eller den socialdemo-
kratiska reformismens kontradiktion. Linderborg har beskrivit den 
svenska socialdemokratins historieskrivning av hur man ideologiskt 
skapade en dialektisk identitet i att ”på en och samma gång vara både 
rebelliskt/progressivt och statsbärande”.389 Denna motsägelse har sin 
materiella bas i den politisk-ekonomiska ”svenska modell”, som genom 
dess ”tredje väg” under 1900-talet kringgick kontradiktionen produkt-
ion/realisering genom att staten agerade aktiv konsument och säljare 
inom vissa marknader. Härigenom har den svenska socialpolitiken i sig 
en kontradiktion av att ha framstått som ”universell” för de svenska 
medborgarna,390 trots dess förankring i kapitalismens spelregler vilka 
dikterar att försörjning går genom lönearbete och att socialekonomiska 
rättigheter inte kan ses som ovillkorliga.391  

Sedan aktualiserar tiggandet som social praktik politiska kontradikt-
ioner av mer ideologisk-moralfilosofisk karaktär. Dels har vi frågan om 
tiggande-arbete. Sedan finns kontradiktionen av frihet-tvång, jämlik-

            
385 jfr Anderson (1993). 
386 Balibar (1991). 
387 Agamben (2010); Hansson & Mitchell (2018). 
388 jfr Hansson & Persdotter (2019); Barker (2017).  
389 Linderborg (2001) s. 463. 
390 Esping-Andersen (1990).  
391 Se kapitlen Socialhistoria; Arbetssamhället; Svenska modellen; Bostadslöshet; Etik.  
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het-ojämlikhet, omsorg-maktutövning, underkastelse-olydnad, rättig-
het-skyldighet.392 Det finns även de mer övergripande moraliska (dyg-
diga) kontradiktionerna kring aktivitet-passivitet, värdighet-ovärdighet, 
givmildhet-slösaktighet, handlingskraft-girighet, ödmjukhet-hög-
mod.393 Alla dessa tangerar kontradiktionen mellan gott och ont.394 Men 
den kanske mest tydliga och centrala kontradiktionen, när det gäller 
tiggandet, är den som av Jacques Derrida beskrivs som gåvans omöjlig-
het (apori).395 I korthet innebär detta altruismens problematik: hur 
kunna ge bort något, helt ”osjälviskt”, utan att få något tillbaka? Häri-
genom aktualiseras även ömsesidighetens problematik, som kan förstås 
som en slags erkännandets dialektik: ömsesidigheten kan aldrig frysas i 
ett ögonblick, utan är en utövad relation av att ge och få gester. Via 
Lacan når vi då fram till begärets dialektik, och därigenom fram till 
subjektets kontradiktion: extimiteten av insida/utsida, den relationella 
gränsen mellan jaget och min nästa. Extimitetens kontradiktion socio-
politiseras och spatialiseras. Den senare processen rör den relationella 
platsidentiteten av ett här-där, liksom plats-rum (se senare delkapitel) 
och privat-offentligt rum. Politiseringen uttrycks i (den privata) egen-
domens kontradiktion, och därigenom vidare till kontradiktionen mel-
lan subjekt-objekt, materialitet-immaterialitet, kropp-själ, kropp-rymd.  

            
392 Se kapitlen Idéhistoria I – II; Arbetssamhället; Svenska modellen; Vantrivsel; Etik; Självbild; 
Om den inte hade blivit så intellektuellt urlakad och samhällsvetenskapligt inflations-
artad, hade jag gärna här lagt till den klassiska foucauldianska dualismen makt/mot-
stånd.; Dessa kontradiktioner har inte alla samma inbördes förhållande mellan de 
motsägande elementen manifesterade i den sociala verkligheten.  
393 Ibid., men särskilt kapitel Idéhistoria I – Kristendom; sista tillägget i föregående fotnot 
gäller även dessa kontradiktioner. 
394 Se främst kapitel Etik.  
395 Derrida (1992). När dekonstruktivismen ändå uppmärksammas, ska här uppmärk-
sammas att de nämnda moraliska/ideologiska kontradiktionerna kan ses som språkliga 
aporier i dekonstruktivistisk bemärkelse. Men jag vill inte stanna upp vid en sådan re-
lativ (för sammanhanget) banalitet. Bara för att varje språklig bestämmelse är ”omöjlig” 
att grunda i varat, och därför rymmer på sin omöjlighet, hindrar detta inte att språkliga 
bestämmelser leder till materiella konsekvenser som grundar bestämmelsen i språket. 
Och i den verklighet jag studerar, är det av intresse hur dessa språkliga aporier inte 
stannar vid sin inneboende omöjlighet, utan snarare vecklas ut till uppenbara kontradikt-
ioner, som hör samman med den större helhet av vilka de är en del, och där kontra-
diktionen kan metamorferas till att en sida slutligen får överhanden. Ergo: jag tycker 
att dialektiken passar mitt syfte bättre än dekonstruktivismen.  
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3.3. Två relevanta historiematerialistiska dialektiska 
relationer 
Det finns två teoretiska begrepp jag kommer att ha i åtanke i avhand-
lingens analys, vilka är informerade av min historiematerialistiska dia-
lektik och som måste presenteras kort i en egen del. Dessa är ’moralisk 
ekonomi’ respektive ’rasism/rasifiering’. Jag ser de två som abstrahe-
rade dialektiska relationer vilka uttrycker en samhällelig totalitet utifrån 
olika perspektivistiska utgångspunkter.  

3.3.1. Den moraliska ekonomin 
Termen ’moralisk ekonomi’ gjordes namnkunnig av historikern E. P. 
Thompson i hans studie av hur brittiska bröduppror uppkom under 
1700-talet.396 Enligt honom berodde upproren främst på ett moraliskt 
ursinne bland folklagren över att de styrande bröt mot tysta förgivet-
tagna moraliska konventioner, när dessa prissatte bröd alldeles för 
högt. Moralisk ekonomi definierade för honom ett kulturellt historiskt 
förankrat system av normer gällande förväntningar av rättigheter och 
skyldigheter mellan samhällets medlemmar. Sociologen Steffen Mau 
upptog begreppet till att beskriva hur välfärdsstaten kan förstås utgöra 
just en moralisk ekonomi för respektive nation.397 Med dess specifika 
utformade regelverk för ersättningssystem och dess underliggande mo-
raliska antaganden om vad som utgör en rättvis omfördelning av eko-
nomiska resurser i samhället, upprätthålls dessa på sina specifika sätt så 
länge dessa äger en legitimitet i en slags allmän folkvilja. På ett dialek-
tiskt manér kan alltså en allmän samhällsmoral när det kommer till väl-
färdsfrågor hos medborgarna skönjas i såväl medborgarnas attityder 
som i institutionernas utformning. Härigenom kan man tala om etable-
rade reciprocitetsnormer i samhället; normer som uttrycker vad som all-
mänt förgivettas vara en rättvis fördelning av rättigheter och 
skyldigheter mellan stat och medborgare, liksom mellan medborgare 
och medborgare.  

Örestig et al. talar om välfärdsstatens moraliska ekonomi och dess 
reciprocitetsnormer, när de analyserar den svenska tiggeridebatten som 
uttryckandes kapitalistisk ideologi.398 Inspirerad av deras studie talar jag 
också i denna avhandling om moralisk ekonomi, i avseendet av ideolo-
giskt förhärskande konventioner om vad svenska medborgare (och 

            
396 Thompson (1971). 
397 Mau (2004).  
398 Örestig et al. (2015). 
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dess andra) antas ha för sociala rättigheter och skyldigheter när det gäl-
ler rätten till arbete, bostad, social omsorg och allmän välfärd. Jag för-
står denna moraliska ekonomi som ett uttryck för dialektiska processer 
och relationer, och som historiskt föränderlig samt framdriven genom 
kapitalets och samhällets kontradiktioner. De är ett uttryck för en sam-
hällelig totalitet. Sett från den ideologiska horisonten, föreställs dessa 
konventioner om rättvisa som självklara och närapå orubbliga, vilket i 
sin tur påverkar deras tröghet i förändring och deras förhärskande sta-
tus.  

En historiematerialistisk förståelse av moral ser värderingar som just 
en spegling av större strukturella maktförhållanden.399 De är speglingar 
av redan existerande sociala relationer, vilka i dialektisk växelverkan 
understödjer och kan hota att påverka varandra. Den övergripande de-
terminerande sociala relationen i ett kapitalistiskt samhälle, som struk-
turerar samhällets maktförhållanden och därför finns inbäddad även i 
moraliska konventioner, är relationen mellan kapital och arbete: pro-
duktionen av mervärde genom exploatering av arbetskraft. Denna är i 
sin tur ett historiskt uttryck för klassamhället. Teorin gör därför gäl-
lande att denna sociala relation ligger till grunden för ideologiska före-
ställningar om vad som är rättvisa och skyldighet i samhället. Även om 
varje nationalstat har sin egen partikulära historia, med sina partikulära 
välfärdssystem och därför partikulära moraliska ekonomier, förenas de 
i vissa avseenden på en högre abstraktionsnivå av allmängiltighet när 
det kommer till vissa moraliska konventioner och institutionaliserade 
värderingar avseende medborgares (och icke-medborgares) rättigheter 
och skyldigheter rörande ekonomisk försörjning. Denna moral antas 
förändras med den politiska ekonomins förändringar.  

Vitalt för denna avhandling, är antagandet att välfärdsstatens poli-
tiska legitimitet beror på att i sin styrning inte avvika i för stor utsträck-
ning från dess moraliska ekonomi. Att t.ex. villkorslöst garantera ’EU-
migranter’ försörjning eller bostad, vore att rubba den etablerade mo-
raliska ekonomin av medborgares antagna rättigheter och skyldigheter. 

3.3.2. Rasismens dialektik 
I förra kapitlet talade jag om rasism som en ideologisk och/eller omed-
veten föreställningsvärld vilken främst upplevs av konkreta individer – 
antingen som enskilda eller kollektiv. Men i den här avhandlingen för-
står jag rasism som varandes ett dialektiskt fenomen, vilket uttrycker 
samhälleliga historiska och geografiska relationer och processer. Den 
rasistiska fantasin som presenterades tidigare, är ett av många uttryck 
            
399 Marx (2008a); Engels (1978). 
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(och beståndsdelar) av denna strukturella abstraktion. Wolgast et al. 
definierar rasism som en ”teknologi, i bemärkelsen de metoder, kun-
skaper, färdigheter, tekniker, verktyg, handlingar och processer som 
formar och förändrar det sociala livet, som åstadkommer, producerar 
något […]”.400 Jag finner denna definition lämplig, även om jag talar 
om denna ”teknologi” som en dialektisk relation av processer och re-
lationer. De förenas i att se rasism som något som görs (även upplevda 
föreställningar och fantasier leder till handling).401 Wolgast et al. räknar 
upp fyra övergripande sätt som rasismen fungerar som en teknologi. 
Den  

1. klassificerar människor i olika ”sorter” som tillskrivs särskilda 
nedärvda egenskaper, 

2. åstadkommer och upprätthåller en ojämlik fördelning av status, 
privilegier, resurser, rättigheter och möjligheter till människor på 
basis av vilken sort de antas tillhöra, 

3. placerar människor i enlighet med logiken att var slag bör vara på 
sin plats, samt 

4. naturaliserar den maktordning som skapats genom principerna 
för sortering, placering och fördelning och bevakar de gränser och 
flöden teknologin skapar och privilegierar.402 

 
Flera av dessa ”tekniker” kan förstås som resultatet av att reproducera 
och handla efter ideologiska abstraktioner. En dialektisk-materialistisk 
beskrivning av rasism som process tillhandahåller Ruth Wilson Gil-
more när hon beskriver rasism som ”statligt sanktionerad eller utom-
rättslig produktion och exploatering av [etniskt/kulturellt] grupp-
differentierad sårbarhet gentemot en för tidig död”.403 Denna rätt-
framma definition framhäver hur rasismen är ett strukturellt bestäm-
mande fenomen som inbegriper hela den samhälleliga totaliteten. På 
det sättet förstås rasism som i verkligheten omöjligt att skilja från andra 
processer och relationer av maktutövning – som den politiska ekono-
min, statsapparaten och även i vissa avseenden den moraliska ekono-
min. Precis som att den moraliska ekonomin förstås som partikulär 
från nation till nation men med vissa universella tendenser, kan man 
också tala om olika statliga (implicita eller explicita) ’rasregelsystem’, 
som genom historiska och geografiska processer har sina partikulära 

            
400 Wolgast et al. (2018) s. 15. 
401 Molina (2005) s. 96. 
402 Wolgast et al. (2018) s. 15. 
403 Gilmore (2007) s. 28, min översättning. 
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egenheter men uttrycker rasismen som ett globalt verkande historiskt 
strukturellt system.404 Dessa system tillkommer genom övergripande 
institutionella logiker, vilka inte behöver utgå från några explicita ras-
istiska antaganden om människor men likväl bidrar till att vidmakthålla 
en hierarkisk ordning av människor, såsom rasismens ideologi antar att 
människor tillhör. Olika latenta rasregelsystem finns i Rumänien och 
Bulgarien, vilket producerar romers utestängning från samhälleliga in-
stitutioner, och ett annat latent rasregelsystem finns i Sverige, vilket 
också utestänger samma romer från samhälleliga institutioner samt har 
utestängt och nedtryckt svenska romer och resande utifrån andra men 
relaterade institutionella och politiska logiker.405 

Själva processen – produktionen av rasismens konsekvenser – be-
nämns som rasifiering.406 Eftersom mitt syfte i denna avhandling är att 
studera det svenska samhällets reaktioner mot närvaron av tiggande 
EU-medborgare som ofta är och begripliggörs vara utländska romer, 
är jag intresserad av två huvudsakliga aspekter av den strukturella ras-
ismens dialektik: att förstå hur ”tiggerifrågan” kulturiseras (rasifieras) i 
det diskursiva genom att frågan om utfattigdom görs till främst en fråga 
om romer och deras plats i samhället; och att förstå hur den svenska 
välfärdsstatens institutioner, lagar, regelverk och politik reproducerar 
dessa romers och utlänningars fattigdom och armod genom utestäng-
ningsmekanismer och politiska beslut. Därför är det teoretiska begrep-
pet rasifiering här användbart.  

Robert Miles, som gjorde begreppet känt, använde det för att besk-
riva en process av signifikation av människor.407 Eftersom ’raser’ inte 
finns i biologisk bemärkelse, blir grupper av människor rasifierade ge-
nom att tilldelas en identitet av att tillhöra en annan ’ras’ (nuförtiden 
talas det oftast om ’kultur’ eller ’etnicitet’) och förpassas till en hierar-
kisk underordning. Genom sin marxistiska samhällsanalys, menade han 
att rasifiering får en funktion i det kapitalistiska samhället genom att 
fungera som en ideologisk kraft: i samverkan med och genom ekono-
miska och politiska strukturer, lokaliseras vissa grupper till vissa klass-
positioner inom arbetarklassen och inom produktionen.408 Dessa 
positioner är närmast ”den relativa överbefolkningen”. Rasism får då 
också funktionen av att splittra arbetarklassen i ett a- och b-lag, där de 
rasifierade identifieras hota de andras (de vitas) arbeten och privilegier. 

            
404 Goldberg (2002).  
405 Ds 2014:8; Ericsson (2015); Ohlsson Al Fakir (2015); Montesino (2012); Selling 
(2014); Taikon & Langhammer (1967); Caldaras (2014); Cederberg (2010); Hazell 
(2012). 
406 Miles (1982, 1993); Smith (1993); Molina (1997; 2005); Murga (2011); Gans (2017).  
407 Miles (1982, 1993). 
408 Miles (1993) s. 50. 
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I min analys kommer denna politisk-ekonomiska och ideologiska 
dimension av rasifieringsprocesser framkomma. Men jag vill påpeka att 
jag även förstår rasifiering och rasism som processer och relationer 
vilka inte alltid har att göra med samhälleliga produktionsförhållanden. 
Emellertid är den specifika typ av rasifieringsprocesser som jag intres-
serar mig för i denna avhandling, inte skiljbara från kapitalismens över-
gripande system. Detta därför att den rasifierade gruppen ifråga – de 
romska, östeuropeiska ’EU-migranterna’ – är fattiga människor som tig-
ger för uppehälle. 

3.4. Den relationella rumstidens dialektik  
Eftersom detta är en avhandling i kulturgeografi, krävs att vi tar det 
rumsliga i särskilt beaktande. Men själva avhandlingsämnet i sig är 
ofrånkomligen geografiskt: tiggande är en rumslig praktik. Det handlar 
om att använda rum och plats på ett visst sätt. Och vad som i den 
svenska debatten betraktas som ett samhällsproblem angående tiggan-
det, är framförallt att tiggandet sker på fel plats: platsen Sverige.409 Att 
det viktiga i aktuella rumslighet är att något är ”out of place”,410 impli-
cerar att platsen ifråga har en förstådd och upplevd identitet av vad den 
är respektive inte är. Följaktligen är plats relationell; den är ett uttryck 
för relationer till andra platser och rumsligheter. I The Dialectics of Space-
time framlägger David Harvey en teoretisk modell för att spatialisera 
den marxska dialektiken, så att filosofin om interna relationer får sin 
tydliga geografiska dimension. Härigenom får vi också en tjänlig för-
ståelse av plats som en relationell identitet, kompatibel med det över-
gripande teoretiska ramverket.411 Harveys modell bygger upp två 
dimensioner av rumslighet att förstå utifrån en dialektisk synvinkel. 
Den första berör tre definitioner av tid och rum (absolut, relativ och 
relationell), den andra utgör en triad av olika typer av rumslighet bero-
ende på mänsklig aktivitet (det uppfattade, det tänkta och det levda 
rummet).412  

            
409 Se även Hansson (2014).  
410 Cresswell (1996).  
411 Följande förståelse av rum (och plats) som relationellt, liksom sammantvinnat med 
tid, bär påtagliga likheter med den rumsteori som Doreen Massey (1992; 2004; 2005) 
utvecklade. Att jag inte förlitar mig på henne här beror på att jag söker sammanlänka 
en dialektisk rumsteori med den marxska dialektik som presenterades ovan, och då 
finner jag Harveys kapitel mest användbart.  
412 Franzén (2004). 
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3.4.1. Harveys rumstriad 
För att återknyta till den vedertagna föreställningen om verkligheten 
som bestående av autonoma enskilda ’saker’ med externa relationer, 
kräver som nämnts denna verklighetsuppfattning ett euklidiskt rum 
(med tre dimensioner), där rum är strikt frånskilt tid, geografi från 
historia. Harvey betecknar denna rumslighet som absolut rum (absolute 
space). En vanlig hederlig världskarta visar en platt bild av geografi (ett 
plan befriad från tid och andra dimensioner) där avstånd är absoluta, 
mätbara, och ’platser’ är utplacerade distinkta och fixerade punkter som 
inte överlappar varandra (likt ’saker’). Olika rumsligheter är territoriellt 
avgränsade enheter. Detta implicerar att rum rent metafysiskt fungerar 
som en extern behållare (container) av vad som existerar inom rummet. 
Via cartesianismen innebär det också att en kropp är en kropp (en av-
gränsad tredimensionell rumslig enhet) och en själ är en själ och så är 
det inte mer med det. Individ är separerad från annan individ.  

Relativt rum (relative space) är förknippad med Einsteins relativi-
tetsteori, och är processers och rörelsers rumslighet. Tid och rum kan 
inte förstås som åtskilda, utan tid ingår som en fjärde dimension av 
rummet, varför det här istället talas om (relativ) rum-tid.413 För kultur-
geografer är Torsten Hägerstrands tidsgeografi den omedelbara refe-
renspunkten.414 Kartläggningar av relativ rum-tid kan uttryckas som 
nätverk eller topologier, och ’plats’ liksom ’identitet’ blir multipla då de 
förstås som relativa variabler beroende på kartläggande sammanhang 
och utgångspunkt.415 Likväl behandlas fortfarande tid som en konstant.  

Den rumslighet som inbegrips av filosofin om interna relationer, 
genom Leibnitz (i polemik mot Newton), är relationellt rum (relational 
space), och med den relationell rumtid. ’Plats’ och ’identitet’ blir olika 
uttryck för relationer, och kan inte längre fixeras utifrån någon absolut 
konstant (förutom medvetandet självt). Härigenom blir även tiden re-
lativ, och med detta kollapsar (från detta perspektiv) mätbarhet och 
kvantifiering av avstånd liksom närhet. Det materiella och immateriella 
utgör densamma enhet:           

In the relational view, matter and processes do not exist in space-time or even 
mold it (as in the case of relative space-time). Space and time are internalized 
within matter and process. It is therefore impossible to disentangle space from 
time. They fuse into spacetime (the hyphen disappears). […] An event or a 
thing at a point in space cannot be understood by appeal to what exists only 

            
413 Om man t.ex. går in på svenska Wikipedia skrivs relativitetsteorins rumslighet ut 
som ’rumtid’ (Rumtid 2018). Men Harvey gör en åtskillnad mellan ’relativ rum-tid’ 
(relative space-time) och ’relationell rumtid’ (relational spacetime).  
414 Hägerstrand (1983) hänvisar till bl.a. Einstein för inspiration.  
415 Harvey (2008) s. 100. 
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at that point. It internalizes everything else going on around it in past, present 
and even future […]. A wide variety of disparate influences congeal at a certain 
point […] to define the nature of that point. Identity, in this argument, [… 
together with individuation] become indistinct and immaterial even though objec-
tive. [This because] if thoughts are immaterial they more often than not have 
material and objective consequences. Relationality is therefore in the first in-
stance about events and phenomena that are immaterial (like collective mem-
ories) but objective.416 

 
Varför ska då en geograf använda sig av en relationell förståelse av 
rumtid i sin forskning? Harveys svar är att vissa ämnen, såsom t.ex. 
vilken politisk roll kollektiva minnen spelar i urbana processer, kan 
bara angripas utifrån en sådan relationell utgångspunkt. Om han för-
slagsvis skulle fråga sig vad platsen Ground Zero i New York betyder 
för människor, skulle han bara kunna svara genom att tänka relation-
ellt.417 Och om jag frågar mig varför det alls förekommer en debatt om 
att människor från östeuropeiska länder tigger på svenska gator, måste 
jag utgå från en implicit relationell förståelse av rumtid för att kunna 
ge ett meningsfullt svar. Eller som Harvey uttrycker det: ”Handlingar 
utförda i absoluta rum kan bara förstås i relationella termer”.418 Men, 
som citatet inbegriper, innebär detta inte att man måste välja en typ av 
rumsontologi för att analysera ett fenomen. Inte heller att en variant är 
sann, eller mer sann, än någon av de övriga. De är ju alla tankeabstrakt-
ioner, vilka har olika relevans beroende på vad som ska till att förstås. 
I Harveys egna forskning, är rumslighet detsamma som samtliga tre 
varianter parallellt samexisterande.  

Den intressanta frågan blir alltså inte vad rum är, utan hur mänskliga 
handlingar skapar och använder sig av olika begripliggöranden av 
rumslighet. Harvey exemplifierar den parallella närvaron av rumslig-
heter i en kapitalistisk verklighet: äganderättens existens skapar socialt 
absoluta rum, som genom lag och praktik blir direkt avgränsade territo-
rier; rörelsemönster av varor, information och människor sker i relativa 
rum genom tidsgeografiska processer av tid, pengar och teknik; före-
komsten av tomter (i relation till andra tomter), liksom existensen av 
’hyra’ som ett reellt (men immateriellt) fenomen, innebär förekomsten 
av relationella rum.419  

Givetvis kan vi föreställa oss en direkt liknelse med den absoluta, 
relativa och relationella närvaron av tiggande människor i/på absoluta, 
relativa och relationella rum/platser i Sverige. Den absoluta platsen kan 

            
416 Ibid. s. 101f, min kursivering. 
417 s. 103. 
418 s. 108, min översättning. 
419 s. 103.  
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förslagsvis vara en meter till höger om bankomaten vid korsningen Fle-
minggatan/S:t Eriksgatan, Stockholm. Den relativa platsen kan då för-
stås som en passage av olika mängder kroppar varierande beroende på 
tidpunkt. Den relationella platsen kan då vara det offentliga rummet, 
eller ”gatan”, i Sverige i början av 2010-talet, en plats där tiggande anses 
höra till en svunnen tid och av många inte anses höra hemma. Vare sig 
i tid eller rum. Men den relationella platsen är då också en relation till 
den helhet av vilket den är en del. Platsen den tiggande rumänen sitter 
på är också relationellt relaterad till Rumänien. Och EU. Och hela det 
världsomspännande politisk-ekonomiska systemet. ”Hela världen ryms 
där vi bor”, som Mattias Alkberg sjunger.  

Det går även att tala om ett absolut rum (det avgränsade territoriet 
Sverige), relativt rum(-tid) (ett nätverk och flöde av rörelse av männi-
skor i/mellan orter och inom Europeiska Unionen), och relationell 
rum(tid) (ett historiskt-geografiskt formuttryck för klassamhället och 
kapitalismens inneboende kontradiktioner). Även tiggandet som prak-
tik är rumsligt absolut (en kropp befinner sig på en specifik plats), re-
lativ (tiggandet inbegriper tidstemporala rörelser eftersom det sker på 
en relativ plats i en given tidsrymd varigenom rörelsen och platsen är 
relativ i förhållande till andra urbana aktiviteter) och relationell (tiggan-
det som praktik har en social, historisk och kulturell liksom personlig 
mening, vilken aktualiseras genom dess rumsliga dimension; den im-
materiella meningen leder till materiella konsekvenser och är därför 
rumsligt objektiv). Och jag anammar här Harveys dialektiska synsätt på 
geografin ifråga: det är alla varianter samtidigt på en och samma gång. 

3.4.2. … och den politiska ekonomin 
Hur hänger detta då ihop med en historiematerialistisk förståelse av 
den politiska ekonomin? Harvey vänder sig till Marx’ triad av värden, 
vilka tillsammans utgör den kapitalistiska varuformen och därför möj-
liggör kapitalets existens, för att förklara hur respektive värdeform kan 
(som pedagogiskt exempel) korrelera med respektive rumslighet.  

Bruksvärde – vad som ger en vara en användbarhet – skulle då höra 
hemma i den absoluta rymden. Varan ifråga existerar på en viss plats i 
ett visst ögonblick och brukas på ett visst sätt. Bytesvärde – vad som 
möjliggör en varas utbytbarhet – förverkligas i relativ rumtid. Det är 
genom ständigt utbyte, som med nödvändighet sker i tidsrumslig rörelse, 
som bytesvärde alls kan existera. Och det är genom cirkulation och 
processer som kapital alls kan ackumuleras. Ett av Harveys mer upp-
märksammade egna geografiska koncept, tidsrumskompression (time-
space compression), beskriver hur teknologiska landvinningar för att 
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maximera avkastning (genom kapitalackumulation) förkrymper geo-
grafiska – liksom temporala – avstånd genom den intensifierade has-
tighet varor (och med dessa kroppar) kan transporteras.420 Detta pekar 
mot den tidsgeografiska aspekt av den politiska ekonomins logik som 
en relativ rumslighet aktualiserar.421 Värde – de två övriga värdena sam-
mantagna, jämte nedlagd samhälleligt nödvändig arbetstid – är ett re-
lationellt koncept. Detta därför att värde är (precis som identitet, 
mening, eller makt) immateriellt men objektivt. Harvey citerar Marx: ”I 
diametral motsats till varukropparnas påtagligt robusta verklighet ingår 
inte en atom naturstoff i deras värdetillvaro”.422 Harvey framhäver i 
flera av sina verk som förmedlar den marxska samhällskritiken, existen-
sen av värde som en immateriell men objektiv kraft.423 Objektiv därför 
att den har materiella konsekvenser. Precis som tyngdlagen inte går att 
ta på, men likväl är en kraft som förorsakar diverse saker.424 Han har 
likställt detta med konceptet ’makt’: att ifrågasätta huruvida förslagsvis 
den katolska kyrkan har makt, därför att makten i sig inte är mätbar, 
vore av de flesta betraktat som nonsens.425 Och detsamma går att säga 
om ’rasism’ som en strukturell kraft. Här passar det att återknyta till 
abstraktionsbegreppet. 

I en kapitalistisk produktionsordning materialiseras värde genom att 
placeras i ”varukroppen”, och fetischeras genom en förväxling av sken 
och essens. Man tror att det är varans specifika kvalitativa innehåll som 
bruksvärde vilket utgör dess grundläggande värde. Men egentligen är 
värdet uttrycket för en social relation, nämligen det mellan arbete och 
kapital. Och som vi borde veta vid det här laget, är en sådan relation 
samtidigt uttrycket för en samhällelig totalitet som sträcker sig i tid och 
rum, bortom det omedelbara och avgränsade. Men det inkluderar även 
de rumsliga beteckningarna. Det gäller att inte missförstå de olika 
rumsligheterna som olika steg i en skala, där absolut rymd är den minsta 
enheten och relationell är den största. När en spinnerska väver på en 
specifik plats med specifika material, verkar hon i absolut tid och rum, 
medan själva värdeskapandet är en ”relationell” aktivitet.426 Och den 
”minsta” geografiska enhet vi intresserar oss för i denna avhandling, 
extimitetens rumslighet – den möbiusartade omständighet där subjek-
tet och dess objekt befinner sig såväl utom som inom kroppen och 
dess själ – föreställs gärna som mikroskopisk, som ”mindre” än vanliga 

            
420 Harvey (1989).  
421 Harvey (2008) s. 101. 
422 Marx (2013) s. 42, citerad med engelsk översättning i Harvey (2008) s. 111.  
423 Se förslagsvis Harvey (2010); Harvey (2015). 
424 Marx (2013) s. 65. 
425 Personlig kommunikation med David Harvey, Uppsala 20 april 2017.  
426 Harvey (2008) s. 112. 
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absoluta ’saker’, fastän den är uppenbart relationell.427 Så för att begripa 
kapitalismens spatiala dynamik (liksom Marx’ analys av detta ekono-
miska system), är det vitalt att begripa att det inom själva systemet för-
siggår en växelverkan mellan olika rumstemporaliteter: en dialektisk 
växelverkan där de olika dimensionerna ömsesidigt bygger upp liksom 
negerar varandra. Och att de alla närvarar inneboende, i en analys av 
politisk-ekonomiska skeenden på en viss lokal nivå.  

Globalisering, som ekonomiskt fenomen, är ett utmärkt exempel på 
ett ekonomisk-geografiskt problemområde som lätt mystifieras och 
missförstås då ekonomin (liksom samhället) tolkas bestå av enkom 
kausalitetssamband mellan olika externa ’saker’ i en absolut tidsrymd: 

[…] the failure to acknowledge the interplay entailed between the different 
spatiotemporal frames in Marxian theory often produces conceptual confu-
sion. Much discussion of so-called ‘global-local relations’ has become a con-
ceptual muddle, for example, because of the inability to understand the 
different spatiotemporalities involved. We cannot say that the value relation 
causes the factory to close down as if it is some external abstract force. It is 
the changing concrete conditions of labor in China when mediated through 
exchange processes in relative space-time that transforms value as an abstract 
social relation in the world market in such a way as to bring the concrete labor 
process in Mexico to closure. A popular term like ‘globalization’ functions re-
lationally in exactly this way at the same time as it disguises the value form and 
its reference to class relations.428 

  
Låt oss överföra denna insikt till att gälla avhandlingsämnet. Det vore 
alldeles för enkelspårigt att tillskriva ”globaliseringen” eller ”kapital-
ismen” som den ansvariga ”externa abstrakta kraft” vilken har sett till 
att det finns ’EU-migranter’ i Sverige. Det skulle implicera att det är 
något utifrån kommande som har förorsakat att ”världen kommit hit”.429 
”Hit” är en del av ”världen”. Istället bör den abstrakta kraften i fråga 
förstås som en totalitet av rumsliga relationer. Såsom förslagsvis såhär:  

Till följd av att politiker och myndighetspersoner i Sverige nekar 
utsatta EU-medborgare utan uppehållstillstånd faktisk tillgång till soci-
ala (mänskliga) rättigheter såsom inkomst, tak över huvudet, utbildning 
och/eller vård, fortsätter människor från den grupperingen att sitta i 
offentliga rum över landet och tigga, liksom upprätta provisoriska bo- 
och sovplatser.  

Till följd av den omstrukturerade relationen mellan arbete och ka-
pital som åstadkoms sedan åtminstone början av 1970-talet (genom 
kedjeeffekterna och den globala liksom nationella politiken som följde 

            
427 Precis som varan bär ett värde, bär subjektet på sin extimitet (därav sin brist).  
428 Harvey (2008) s. 112–3. 
429 Hansson (2014). 
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på bl.a. oljekrisen, Bretton Woods-systemets kollaps och genomslaget 
av japansk ”just in time”-produktion), har den moraliska ekonomin 
gällande medborgares sociala rättigheter och skyldigheter respektive 
statens sociala ansvar förändrats i Sverige till att det betraktas som po-
litiskt självmord att arbeta för tillgodoseende av sociala rättigheter för 
människor i ’EU-migrantens’ skor.430  

Till följd av att Sverige är med i Europeiska Unionen, och med det 
dess direktiv om fri rörlighet, har det varit möjligt för ’EU-migranter’ 
att resa från andra EU-länder till Sverige.  

Till följd av incitament att komprimera tidsrumsligheten för att cir-
kulera varor och arbetskraft inom EU som marknad, tillkom direktivet 
om fri rörlighet.  

Till följd av liknande incitament tillkom själva EU, liksom Sveriges 
aspirerande till medlemskap.  

Till följd av densamma logik genomdrivs reformer för att successivt 
avskaffa kontanter som betalningsmedel i Sverige (det blir ju mycket 
effektivare att slippa hantera fysiska pengar) vilket påverkar mängden 
småmynt förbipasserande presumtiva givare har på sig, liksom möjlig-
heterna att betala ut lön till människor utan bankkonton.431  

Till följd av den senaste världsomspännande finanskrisen, som för-
orsakades bl.a. genom finansspekulationer på den amerikanska bo-
stadsmarknaden, förändrades förutsättningarna för låg- eller outbil-
dade rumäner att konkurrera om säsongsarbete i latinsktalande sydeu-
ropeiska länder, liksom den redan ansatta nyliberaliserade ekonomin i 
Rumänien, vilket stärkte incitament till att tigga.432  

Till följd av att andra EU-länder införde (eller redan hade) lagstift-
ning som beivrade tiggande, sökte sig fler till Sverige för att tigga.  

Till följd av den politisk-ekonomiska chockdoktrin Rumänien gick 
igenom efter diktaturens fall i början av 1990-talet har den genom år-
hundranden närvarande antiromska rasismen revitaliserats genom rasi-
fieringsprocesser såsom strukturell diskriminering på arbets- och 
bostadsmarknaden liksom inom utbildning, vård och omsorg.  

Till följd av samma lands historiska förutsättningar av ett tidigare 
öststatssocialistiskt system vilket garanterade obligatorisk sysselsätt-
ning och (låg grad av) sociala tryggheter men utan intakt utbildnings-
sektor och fortsatt negligering av den romska befolkningen, blev 
rasifieringsprocesserna av romer efter detta systems fall än effektivare 
och cementerande.  

            
430 Se kapitel Arbetssamhället; Svenska modellen; Bostadslöshet; Våld; Etik. 
431 Se kapitel Arbetssamhället; Svenska modellen. 
432 Se kapitel Svenska modellen. 
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Till följd av omlokalisering av industriell produktion till konkurrens-
fördelaktiga länder finns ingen seriös efterfrågan på handgjorda slevar, 
korgar eller kvastar utan sexigt märke i vare sig länder som Rumänien 
eller Sverige, då liknande massproducerade varor kan införskaffas till 
billigare penning i varjehanda köpcentrum.433  

Till följd av den moraliska ekonomi, arbetsdelning och de konsumt-
ionsvanor som har utvecklats i Sverige under de senaste decennierna (i 
växelverkan med de länder som landet bedriver handel med) finns inte 
heller en seriös efterfrågan för tjänster såsom förslagsvis skoputsare 
eller gatutidningsförsäljare.434  

Till följd av ett sociohistoriskt stigberoende till följd av dels svenska 
välfärdsstatens och välfärdssamhällets utformning som ett historiskt 
resultat av en viss typ av ”blandekonomisk” socialpolitik, liksom dess 
förbindelse med historiska som nutida rasifieringsprocesser, reprodu-
ceras antiromsk rasism i behandlingen av ’EU-migranterna’ i Sverige.435  

Och bl.a. till följd av den repressiva och avlåtsamma politik som 
förs mot ‘EU-migranterna’ i Sverige, reproduceras och befästs deras 
socioekonomiska situation i hemländerna.  

Allt detta sammantaget, problematiserar frågan om var orsak, pro-
blem, och lösning egentligen ligger, när det kommer till närvaron av tig-
gande ’EU-migranter’ i Sverige. På det sättet löses lite genom att stänga, 
eller att inte göra något mer än att öppna, gränser. Och parollen ”Vär-
dighet här, förändring där”,436 vilken lanserades som rättesnöre för det 
sociala arbetet med utsatta EU-medborgare i Sverige 2015, framstår 
genom denna insikt som resultatet av en alltför smal abstraktion. 

3.4.3. Lefebvres rumstriad och den sammanställda 
matrisen 
Den andra rumstriad, vilken Harvey ställer i (dialektisk) dialog med den 
nu uppställda, utgår från Henri Lefebvres uppdelning av mänsklig 
rumslig aktivitet.437 Det uppfattade rummet är den materiella rumslighet 
(material space) i vilken människan förnimmer. Detta i fysisk som sen-
sibel bemärkelse: det är materians rymd. Det tänkta rummet är resulta-
tet av hur människor representerar rumslighet (representation of 
space). Det är frågan om hur människan avbildar och begripliggör det 
materiella rummet, med hjälp av språk, symboler och bilder. Det levda 

            
433 Se kapitel Övertalningar. 
434 Se kapitel Arbetssamhället; Svenska modellen. 
435 Förutom avhandlingen som helhet, se kapitel Bostadslöshet; Självbild.  
436 Hjärta till hjärta et al. (2015).  
437 Lefebvre (1991).  
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rummet är i sin tur vad jag förstår som det dialektiska resultatet av de 
två tidigare rumsligheterna (spaces of representation), då det är det rum 
där själva livet med dess sublima krafter (känslor, fantasier, minnen, 
o.s.v.) utspelas.438  Harvey noterar att dessa tre rumsligheter påverkar 
varandra till att omformas: 

We may not even notice the material qualities of spatial orderings incorporated 
into daily life because we adhere to unexamined routines. Yet it is through 
those daily material routines that we absorb a certain sense of how spatial rep-
resentations work and build up certain spaces of representation for ourselves 
(e.g. the visceral sense of security in a familiar neighborhood or of being ‘at 
home’). We only notice when something appears radically out of place.439 

 
Såsom närvaron av ’tiggare’ i välfärdslandet Sverige.  

För att snabbt återknyta till vår psykoanalytiska terminologi, vore 
det med en teoretisk förvrängning, till viss del möjligt att föreställa sig 
hur var rumslighet korrelerar med vardera psykiskt register (Det upp-
fattade = det Reala; det tänkta = det symboliska; det levda = det ima-
ginära). Men de tre registren svämmar över i samtliga rumsligheter, 
eftersom psyket är aktivt i samtliga. Snarare kan vi se det som att var-
dera av dessa rumsligheter existerar såväl imaginärt, symboliskt som 
Realt: Vad är det människor sensibelt registrerar, och omgående kate-
goriserar, liksom utelämnar, i det uppfattade rummet?; Vad är det för 
symboler och signifikanter människor använder när de representerar 
det tänkta rummet – vad signalerar de för relation till andra symbo-
ler/signifikanter, och vad förmås inte representeras?; Vad bortträngs, 
överförs, och internaliseras i det levda rummet?  

Harvey argumenterar för att sammanslå de två triaderna, och att an-
vända dessa i dialektisk växelverkan i syfte att få en fördjupad förståelse 
av rumsliga aktiviteter som inbegripandes dimensioner från samtliga 
sex rumskonceptualiseringar. Den lefebvreska triaden fungerar (utifrån 
en marxiansk analys) då främst som den ideologiska dimensionen i 
samhällets politisk-ekonomiska verklighet, om jag har förstått Harvey 
rätt. Han talar om hur representationer av rumsliga relationer, liksom 
upplevelsen av att leva i dessa representationer, påverkar hur dessa re-
lationer fortlever. Representationer, liksom uppfattningar, av det kon-
kreta materiella rummet, har att förhålla sig till de effekter som 
åstadkoms genom kapitalismens fluktuationer. När exempelvis en kon-
kret förändring registreras i absoluta rum såsom grannskap eller köp-
centrum, genom den plötsliga närvaron av tiggande människor, är det 

            
438 Harvey (2008) s. 104–5. 
439 Ibid. s. 105, min kursivering. 
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förhärskande tolkningsrepertoarer med deras tillhörande representat-
ioner av rum och samhälleliga värderingar som avgör hur förändringen 
uppfattas, representeras och levs.440  

För att avrunda: att detta kapitel har varit så långt och uttömmande, 
är därför att alla dessa aspekter förekommer i resten av avhandlingens 
redogörelser och analys. Vissa aspekter framträder tydligare än andra. 
Den dialektiska rumsligheten blir styvmoderligt behandlad av mig i tex-
ten, men den fungerar som ett tyst underförstått antagande om hur alla 
olika moment och perspektiv glider in i och utgör förutsättningar för 
varandra.  

Nu anser jag oss vara redo för att börja gå igenom de historiska 
processer och relationer vilka leder oss fram till föreliggande samtida 
problem. 

            
440 jfr Harvey (2008) s. 116. 
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4. Socialhistoria 

Den polske medeltidshistoriken Bronisław Geremek har genom flera 
studier belagt att det vore alldeles för lättvindigt att påstå att ”tiggeri” 
förstods som ett problem i Europa först efter industriella revolution-
ens upplösning av traditionella samhällsstrukturer fr.o.m. sena 1700-
talet, eller som ett resultat av den protestantiska arbetsetikens etable-
ring från 1500-talet. Redan på 900-talet uttrycker benediktinermunken 
Ratherius av Verona företeelsen med ’tiggare’ som ett socialt och bete-
endebaserat problem. Bortsett från belägg från Bibeln att fattigdomen 
utgör ett världsligt tecken på synd, menar Ratherius att det borde åligga 
’tiggaren’ att söka frälsning genom idogt arbete och återhållsamhet. Ar-
betspåbudet, som verkar ha rört sig om ett i slutändan tvångsarbete 
genom samhällstjänst, gällde även sjuka och lytta i mån av möjlighet, 
men framförallt den friska och arbetsföra anses inte ha någon rätt att 
tigga eller eftersträva supereffluentia (överflöd).441 I nästa kapitel ska vi 
fördjupa oss i kristendomens ambivalens gentemot den tiggande ges-
ten. Vad som är viktigt att här framhäva, är att Ratherius fördömande 
av ’tiggare’ (som han finner etiskt stöd för från 300-talets kyrkofäder) 
påvisar att vad vi idag kanske skulle kalla för ”arbetslinjens” omsorgs-
etik, har en betydligt längre historia än den kapitalistiska lönearbetarens 
– åtminstone när det kommer till samhällets syn på tiggande männi-
skor.  

Fördömandet, misstänkliggörandet och misshaget mot den som 
närmar sig en annan för att be om allmosor har alltså en annan mer 
djuplodad grund, än de normer som tillkom genom och upprätthålls av 
rådande politisk-ekonomiska system och produktionsförhållanden. Det 
intressanta är därför hur dessa äldre tendenser likväl överlever och 
kommer att utgöra en del av det moderna. Det är detta den historie-
materialistiska ansatsen åsyftar visa: hur historien fortskrider i en dia-
lektisk rörelse där det förgångna förändras genom kontradiktioners 
växelverkan men likväl fortlever i ny form. Engels talar om hur tre 
övergripande moralteorier för vardera historisk-ekonomiska fas från 
feodalismen till den moderna kapitalismen avlöste varandra, men att 

            
441 Geremek (1991, s. 37) utvecklar Ratherius syn som att ”även om [tiggaren] är ar-
betsoförmögen och saknar medel för sitt uppehälle så måste han ändå bemöda sig att 
utföra nyttiga och barmhärtiga gärningar, som att gräva gravar eller vårda sjuka”.  



 156 

”det emellertid [finns] mycket som är gemensamt för samtliga”.442 
Skulle detta då innebära att detta gemensamma är uttryck för några 
universella (absolut slutgiltiga) värden? Nej, eftersom ”hittillsvarande 
moralteori i sista hand är produkten av de rådande ekonomiska och 
samhälleliga förhållandena”.443 Och det rådande är i sin tur föränderligt. 
Men, för att återknyta till Ollmans identifierade abstraktionsnivåer av 
allmängiltighet, är de överlevande aspekterna av tre moralteorierna ak-
tiva genom klassamhällets övergripande historia: 

Från det ögonblicket då privat äganderätt till lös egendom hade utvecklat sig 
måste för alla samhällen där privat egendom härskade det moralbudet vara 
gemensamt: Du skall icke stjäla. Blir detta bud därigenom ett evigt moralbud? 
Ingalunda.444 

 
Tiggande människor (i bemärkelsen ’tiggare’) har förmodligen funnits 
på jorden ända sedan människor kunde göra anspråk på att äga brukbar 
mark och inhägna den från andra, och ända sedan stöld därför blev ett 
samhälleligt fenomen. Vad stöld och tiggande har gemensamt är att de 
står i direkt relation till äganderätt: medan stöld är att bemäktiga sig nå-
gon annans egendom, är tiggande en bön om att avvara något av sitt 
ägande.  

Sett till den europeiska litteraturhistorien, kan vi se hur redan Odys-
séen (700 år f.v.t.) förtäljer om ’tiggare’: Odysseus återvänder till Ithaka 
förklädd till just en sådan i syfte att hämnas sin frus friare och mördar 
dem alla. För avhandlingens avgränsnings skull kan inte hela världshi-
storien här återges vad gäller behandlingen av tiggande som samhälls-
fenomen. Jag utgår här från västerländsk kontext och börjar strax efter 
det förra milleniets upprinnelse, för att så småningom glida in mer spe-
cifikt på den svenska kontexten från 1500-talet och framåt. Innan Gus-
tav Vasas tid finns inte särskilt mycket litteratur bevarad, och de större 
sociala och ekonomiska strukturförändringar som skulle omvandla det 
historiska Sverige gällde hela kontinenten. Därför tas avstamp i Väs-
teuropa för att vi ska få en djupare förståelse för utvecklingen sedan 
medeltiden. När det gäller tiggandets historia, är dess närvaro en kon-
sekvens av hur det samhälleliga understödet (ekonomisk omsorg för de 
som inte har egen försörjning) varit utformat. Därför är detta också en 
historia om understödets fluktuationer.   

Härigenom utför jag en historiematerialistisk dialektisk abstraktion 
av ’tiggaren’ som en social relation, utifrån utgångspunkten av studiens 
empiriska huvudmaterial: debatten om ’EU-migranternas’ tiggande i 
            
442 Engels (1978) s. 429. 
443 Ibid. s. 430. 
444 s. 429. 
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Sverige. Genom att förstå ’tiggaren’ som en social relation uttryckandes 
och förmedlandes historiska processer liksom rumsliga relationer; moti-
veras den historiska utläggningen för att visa vilka historiska processer 
som har lett fram till föreliggande samhällsdebatt; medan redogörelser 
angående socialpolitikens, ekonomins, och ägandeförhållandenas för-
ändringar är redogörelser för de samhälleliga relationer som tiggandet 
uttrycker och samtidigt är en del av.  

4.1. Västeuropeisk medeltid (ca 1000–1500) 
Åtminstone sedan 1000-talet var det under medeltiden en kontinuerlig 
massföreteelse att bland Europas kloster ägna sig åt kollektiv allmo-
seutdelning vid olika högtider. Trots munken Ratherius förmanande 
verkar ’tiggare’ under de första århundrandena av tusentalet inte ha 
setts som ett för vare sig den profana eller sakrala makten allvarligt ord-
ningsproblem – åtminstone inte i förhållande till vad det skulle bli. Ett 
moraliskt behov att kategorisera mellan ”falska” och ”äkta” tiggare ver-
kar redan ha funnits, liksom att distinktionen mellan ”förtjänta” och 
”oförtjänta” tiggare traderar till antikens dagar.445 Men trots dessa mo-
raliska och etiska grubblerier kring pliktens och rättfärdighetens karak-
tär, verkar den marginaliserade grupp som vi för enkelhetens skull kan 
kalla för ”professionella” ’tiggare’ (som skilda från de småbönder som 
vid missväxt och andra katastrofer tillfälligt tog till tiggarstaven) ha haft 
en viss ”plats” och social funktion i det medeltida samhället.  

Kyrkan som institution hade sin politiska legitimitetsgrund i att vara 
Guds företrädare på jorden och därigenom för den mänskliga gemen-
skapen. Detta krävde ett systematiserat utövande av religiösa hand-
lingar för att upprätthålla kyrkans existens, liksom rådande 
maktordning. Som förmedlande länk mellan rika och fattiga, kan kyr-
kan ritualisera och reproducera relationen mellan Jesus och mänsklig-
heten. Allmosan till behövande fyllde ett flertal sammanflätande 
funktioner för kyrkan liksom för det medeltida feodalsamhället. Att 
vårda och sörja för de behövande blev för kyrkan manifesterandet av 
Guds människokärlek, och för den enskilde församlingsmedlemmen 
(oavsett ståndtillhörighet) kunde gåvoskänkningen fungera såväl som 
ett utövande av syndabot som ett sätt att få prestige. På detta vis fick 
den materiella nöden en viss ideologisk funktion för kyrkan och sam-
hället, vilket föranledde mången medeltida teolog att proklamera fat-
tigdom som ett andligt värde i sig. Men att den medeltida kyrkan 

            
445 Cavallo (1997).  
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upprätthöll en barmhärtighetsdoktrin, vilken föreskrev det kristna kär-
leksbudskapet att älska sin nästa och att uti de fattiga finna ”Kristi 
minsta bröder”,446 får inte förväxlas med det socialt faktiska hanteran-
det av den materiella fattigdomen, såväl inom som utanför kyrkan: 
”även i doktrinen och i samhällsmedvetandet uppfattades [fattigdo-
men] som förnedring, som förlust av ära och värdighet, någonting som 
stötte ut en ur samhället och de dygdigas krets”.447 Materiell nöd var 
varken en förebild eller något som skulle avskaffas. Redan från 1200-
talet förekommer kontrollmekanismer vid understödsdistributionstill-
fällena för att se till att ingen får för mycket hjälp, genom att dela ut 
brickor till allmosetagarna så att de inte fick dubbla utdelningar.448 Sam-
tidigt fyllde ’tiggaren’ en plats i den sociala arbetsdelningen i medeltids-
samhället, genom att utgöra den andra parten i barmhärtighetsgär-
ningen,449 vars politiska funktion kan ses som en ”religiös sanktionering 
av rikedomens roll i den sociala strukturen”.450 På detta vis kunde tig-
gande ses som ett hantverk i sin egen rätt, med sina tekniker och sin 
organisationsstruktur, om än belagt med ambivalens.   

Denna moraliska ordning verkar bara ha fungerat så länge ’tiggarna’ 
inte blev för många och för fattiga; när en konstant nöd började ce-
menteras i samhället, och så småningom får sitt eget klassegment i den 
sociala hierarkin, skulle de europeiska samhällenas fattigdomsetos suc-
cessivt omformuleras. Den strukturella omvandlingsprocessen började 
i Västeuropa redan vid mitten av 1100-talet i och med varu- och pen-
ningekonomins etablering. I takt med att pengar söker sig in som valuta 
i det feodala bondesamhället, börjar en materiell skiktning ta form 
inom själva bondeståndet.451 Successivt ackumulerar vissa bönder 
(jämte feodalherrar) alltmer mark, vilket leder till att allt fler bondefa-
miljer inte kan få sin existens att gå runt på jordbruksarbete; antingen 
för att de har för lite mark, eller för att de blir utan ägor. Under 1300-
talet kan vi börja tala om en pauperisering på landsbygden, vilken kom-
mer att accelerera efter Digerdödens ankomst. ”Pauperism” definieras 
av Eric Hobsbawm som ”kategorier av människor som inte utan hjälp 
utifrån klarar att hålla sig på en nivå som betraktas som existensmini-
mum”.452 Bortsett från att den makabra demografiska förändringen fri-
gjorde möjligheten för de besuttna att uppta än mer mark och 

            
446 Larsson (2013) s. 47.  
447 Geremek (1991) s. 41. 
448 Ibid. s. 49. 
449 s. 59. Den Pisa-burne dominikanen Giordano da Rivalto betraktade i slutet av 1200-
talet allmosan som en kontraktsrelation, i det att tiggaren bör be en bön för sin välgörare.  
450 s. 31. 
451 s. 67ff. 
452 s. 65. 
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därigenom minska antalet jordägor (vilket ställde än fler på bar backe), 
uppstod en akut arbetskraftsbrist i jordbruket samtidigt som stora ska-
ror egendomslösa sökte sig till städerna för att där tigga och söka ar-
bete.  

Vid mitten av 1300-talet infördes förordningar i Paris som ämnade 
tvinga alla arbetsföra landstrykare till arbete, med hot om förvisning 
eller kroppsstraff.453 Lagarna mot lösdrivande tiggande kom att succes-
sivt hårdna, samtidigt som det kristna omsorgs- och välgörenhetsar-
betet i medeltida städer som Paris började organiseras i alltmer 
institutionella former. Hospital upprättas som hade den dubbla funkt-
ionen att fungera som sjukhus och fattighus, där den egna landsändans 
fattiga hade huvudprioritering och ”andras” fattiga skulle avlägsnas 
snarast möjligt. Där försökte också de ansvariga systematisera särskil-
jandet mellan ”falska” och ”sanna” fattiga; de senare förtjänade under-
stöd och var de arbetsoförmögna (äldre, sjuka, föräldralösa barn, 
krymplingar, änkor), medan de förra var de fattiga arbetsföra.454 Källor 
vittnar också om olika etablerade strategier av att tigga i staden, där 
uppvisande av en sjuk kropp eller trasiga kläder var ett alternativ medan 
spelande av instrument, förtäljandet av fantastiska historier eller tra-
giska livsberättelser var andra.455 Även i Bern var det viktigt att skilja 
mellan de egna och utsocknes ’tiggare’. 1481 kom påbud om att förd-
riva alla ”icke-medborgare” såsom fransktalande ’tiggare’, vagabonder, 
pilgrimer och romer, och 1527 utfärdades krav på att alla lokala ’tiggare’ 
skulle bära brickor som kunde bevisa deras tillhörighet till staden.456 

Geremek visar hur senmedeltidens franska litteratur uteslutande 
framställer ’tiggare’ som föremål för åtlöje. Underförstått i den förhärs-
kande diskursen är att ’tiggare’ är bedragare, förvillare, amoraliska, he-
donistiska och såväl sluga som lata; de förtjänar kort sagt ingen 
sympati. Även om figurerna är ”autentiskt” fattiga ”förtjänta” ’tiggare’ 
(t.ex. blinda), är de ändå framställda som skrattretande eller deprave-
rade. Den populäre 1400-talskiftessatirikern Eustache Deschamps 
skrev ett halvt dussin ballader om ’tiggare’, som handlade om hur 
mycket han hatade dem och önskade dem alla döden därför att de var 
lata, svindlare, kriminella och inte kunde bete sig.457 Att föraktet och 
fientligheten var utbredd vittnar även andra källor om, som faktumet 
att några ’tiggare’ torterades till att erkänna att de skulle ha förgiftat 
stadens brunnar, varefter de avrättades utan bevis. Geremek menar att 

            
453 s. 30ff. 
454 s. 167ff. 
455 s. 207f.  
456 Cresswell (2011) s. 239f. 
457 Geremek (1987) s. 195ff. 
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en viss del av detta ressentiment gentemot ’tiggare’ kanske kunde för-
stås som en konsekvens av att de människor som fick ’tiggarens’ lott 
ofta befann sig utanför lokalsamhällets gemenskap, då de inte hade nå-
got socialt anseende och typiskt var tvungna att ständigt vara på resande 
fot för att finna nya givare; de var utanför samhället och hamnade därför 
lätt i sällskap med kringstrykande rövarband, vars medlemmar befann 
sig i ett liknande ”utanförskap”. Geremek nämner också ett rättsfall vid 
årsskiftet 1448/9 då ett rövarband hade kidnappat barn för att lemlästa 
deras kroppar och sedan använda dem för tiggande. Utan att vi säkert 
kan veta om just detta fall är sant, påvisar det enligt Geremek hur vissa 
kriminellas samröre med tiggande aktiviteter, och hur ’tiggare’ och ’rö-
vare’ tenderade att resa från ort till ort på liknande vis eller gemensamt, 
kan ses som roten till det onda rykte som medeltidens ’tiggare’ var be-
lagda med: de drogs över en kam till att ses som en av de ”farliga grup-
perna” i samhället.458  

4.2. Den stora omvandlingen från 1500-talet 
Det brukar vara allmänt vedertaget att 1500-talet markerar brytnings-
punkten mellan den medeltida och den moderna tiden i Västeuropa. 
Det är nämligen från detta sekel det går att urskilja det definitiva eta-
blerandet av de historiska processer som ska komma att bli de hege-
moniska institutioner som formar och upprätthåller än idag 
förhärskande politiska, ekonomiska och sociala relationer: den mo-
derna (national-)staten och de kapitalistiska produktionsförhållandena. 
Något som går hand i hand med dessa processers fortskridande i norra 
och nordvästra Europa, är protestantismen med dess puritanism och 
arbetsetik. Denna levnadslära passar den framväxande handels- och 
borgarklassens, liksom den världsliga statsmaktens, intressen. Reform-
ationen handlade i mångt och mycket om att bryta ned den katolska 
kyrkans politiska och ekonomiska makt i Europa, och föra över mak-
ten till den framväxande merkantilistiska statsbildningen. En klassisk 
stötesten i sociologi och ekonomisk historia är huruvida Max Webers 
tes att ”kapitalismens anda” härstammar från ”den protestantiska eti-
ken” verkligen stämmer. Om detta må här vara osagt (frågan är om det 
kanske ändå inte är den motsatta härledningen)459 men det finns en up-
penbar korrelation vad gäller föreställningen om världslig plikt och 
nytta.  

            
458 Ibid. s. 204f. 
459 Se t.ex. Amin (2005) s. 78f. 
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Reformationens fader Martin Luther, som angrep hela den katolska 
kyrkoapparaten inklusive dess tiggarordnar (mer om dessa i nästa ka-
pitel), hyste en slags nolltolerans mot tiggande: ”Det är i högsta grad 
av nöden att utrota allt tiggeri i hela kristenheten. Ingen kristen må gå 
och tigga”.460 Bortsett från hans handbok Liber vagatorum [1528] som 
skulle hjälpa städernas fattigvård att särskilja mellan (av hjälp) förtjänta 
och oförtjänta tiggartyper, yrkade Luther på att tiggande förbjuds jämte 
etablerandet av lokalt välorganiserad fattigvård där varje landsända sör-
jer för ”de sina”. Det var också viktigt att fattighjälpen inte överskred 
existensminimum: sysslolöshet skulle inte uppmuntras då det är en bib-
lisk synd, och det vore orättvist att ”leva på andras arbete”.461 Luthers 
attityd är uppenbarligen inget radikalt historiskt ”trendbrott”, men hans 
läras genomslag kommer att ge en helt annan form av ideologiskt och 
religiöst incitament för en hårdare behandling av tiggande människor. 
Dessa moraliska drivkrafter var kompatibla med kapitalismens fram-
växt och dess styrningslogiks behov av att tvinga in människor i lönear-
bete och ”produktiv” rörlighet – och därför avskräcka människor från 
”sysslolösheten” och dess lösdrivande följder. Att kunna se lönearbete 
som ett naturligt svar på förtjänsten av levebröd, krävde en verklighet 
där de flesta människor inte kunde försörja sig på egna resurser, av 
egen eller gemensam jord.  

1500-talet var en orolig och omvälvande tid i Europa, som inte bara 
innebar maktskiften utan också feodalsamhällets begynnande upplös-
ning och en rad brutala missväxter. De sistnämnda skulle bidra till yt-
terligare pauperisering på landsbygden, samtidigt som nya praktiker 
etablerades bland storbönder, adel och statsmakt vilka skulle proletari-
sera småbönder och fattigt folk till att bli egendomslösa och beroende 
av att sälja sin arbetskraft för överlevnad. Marx betecknar denna pro-
cess som ”den ursprungliga [kapital]ackumulationen [… d.v.s.] den hi-
storiska skilsmässoprocessen mellan producenten och produkt-
ionsmedlen”.462 Med början i 1400-talets slut bedrevs den aktiva expro-
prieringen av lantbefolkning från lokalsamhällen i England, då den nya 
tidens feodalherrar och storbönder strävade efter att maximera den 
ekonomiska avkastningen av jord och samtidigt säkra mark som privat 
egendom. Detta åstadkoms genom bl.a. inhägnandet av allmänningar – 
d.v.s. de av lokalsamhällen gemensamt ägda jordar som inte tillhörde 
någon enskild utan kunde användas som betesmark och skogsresurstag 
av alla och envar (ibland även ’främlingar’ och ’migranter’).463 Det 

            
460 Geremek (1991) s. 205. 
461 Ibid. s. 206. 
462 Marx (2013) s. 629. 
463 Hodkinson (2012) s. 502. 
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åstadkoms också av mer eller mindre lagliga fördrivningar av småbön-
der från deras ägor, och så småningom statliga direktiv angående upp-
hävandet av etablerad allmänrätt.464  

Resultatet av denna politik, sammantagen med övriga omvandlingar 
av det medeltida samhället runtom i Västeuropa, ”producerade en nöd 
som kvalitativt och kvantitativt saknade motstycke under tidigare ske-
den”.465 Explosionen av antalet ”friställda” egendomslösa och utfattiga 
”lösdrivare” liksom ’tiggare’ omvittnas med det påföljande instiftandet 
av hårdare och hårdare lagar mot dessas praktiker. I början av 1500-
talet stadgades i England att arbetsodugliga kringstrykare hade rätt till 
tiggarlicens, medan de arbetsföra fick spöstraff ”tills blodet flöt”, fäng-
else och förvisning till platsen hen kom ifrån för att där ”skaffa” sig 
arbete.466 Vid upprepat ertappande skulle halva örat skäras av och tredje 
gången var straffet döden. Denna förordning blev decennier senare än 
mer skärpt. 1547 kunde lösdrivare överlämnas som slavar till den som 
hade anmält dem. Denne fick då rätt att kedja dem, piska dem och 
brännmärka dem. Vagabondens barn gick att beslagta som ”lärlingar” 
fram till myndig ålder.467 I Frankrike var lagstiftningen från samma tid 
nästan identisk.468 

Denna framväxande verklighet för massorna, där allt färre kunde 
leva rotfasta på landsbygden och där sysslolöshet var kriminaliserad i 
stad och på landsväg, tvingade alltfler människor att förvandlas till vad 
som skulle komma att kallas för ’arbetare’, d.v.s. ”försäljare av arbets-
kraft”. Ett kapitalistiskt produktionssystem kännetecknas av att det 
grundläggande imperativet är att ständigt förmera ansamlingen av ka-
pital, d.v.s. en ständig tillväxt av värde. Marx menade att kapitalistiskt 
’värde’ är ett abstrakt mått på den ”samhälleligt nödvändiga arbetstid” 
vilken ”behövs för att framställa ett bruksvärde under föreliggande, 
samhälleligt normala produktionsbetingelser och med samhällelig ge-
nomsnittsgrad av skicklighet och intensitet i arbetet”.469 Värdet består 
alltså egentligen av den arbetskraft som är nedlagd i produktionen, och 
denna kraft (det mänskliga arbetet) har då förmågan att generera än 
mer värde genom själva arbetsprocessen. Detta innebär att arbetskraft, 
som en vara, är unik på det sättet att den kan skapa profit, såtillvida att 
priset för arbetskraften (lönen) understiger värdet av arbetskraftens 
produkt (säljpriset på den producerade varan). Ju fler som säljer sin 

            
464 Hodkinson (2012) s. 502ff; Perelman (2000); Marx (2013) s. 638–642, 646, 654. 
465 Geremek (1991) s. 142. 
466 Marx (2013) s. 646. 
467 Ibid. s. 646–647. 
468 Geremek (1991) s. 171. 
469 Marx (2013) s. 34f, citerad i Danielsson (2015) s. 63.  
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arbetskraft på marknaden, desto mer värde finns att generera och pro-
fitera på. Alltså fanns incitament utifrån själva systemlogiken att se till 
att människor börjar lönearbeta (till skillnad från andra former av arbete), 
och det effektivaste sättet är att se till att de inte har något annat sätt 
att försörja sig på – d.v.s. att människor blir egendomslösa, eller ’pro-
letärer’.  

Tiggeri- och lösdrivarförbuden hade därför en aktiv funktion som 
ett statligt styrinstrument för att disciplinera de lägre klasserna till att 
underkasta sig lönearbetets verklighet. Det hade även den av myndig-
heter drivna fattigvården i städerna som ofta var konkreta fängelser. 
Innan fängelser blev till för disciplinerande och rehabiliterande straff, 
var det europeiska fängelsets funktion förvaring och isolering av först 
de spetälska och sjuka, därefter de sinnessjuka och ’tiggare’. Under 
1500- och 1600-tal skedde ”den stora interneringen” av ’tiggare’ i 
Europa; i Rom, London, Paris, Amsterdam, Lübeck och Hamburg 
uppförs fängelser, korrektionsanstalter, arbetsanstalter och arbetshus, 
där de intagna fostras till arbetsvilja och moral genom tvångsarbete. 
Det antogs från såväl kyrkligt som statligt håll, att existensen av utfat-
tiga och egendomslösa män, kvinnor och barn som inte förvärvsarbe-
tade och som sökte levebröd genom tiggande, berodde på dessas 
bristande flit, pliktkänsla och moral; bara de tvingades ur sin ”arbets-
skygghet” och ”ovärdiga vanor” skulle de sluta behöva tigga.470  

Vad dessa åtgärder tyder på, är att det inte verkar ha varit en själv-
klarhet eller särskilt önskvärt bland de lägre klasserna att anamma lö-
nearbetet. Denna arbetsform är en historisk kategori bland andra 
former av arbete. Bortsett från slavarna och fåtalet drängar/pigor som 
fanns innan omvandlingen, arbetade de flesta enkom så mycket som 
var nödvändigt för att försörja det egna hushållet, och ”lön” var inte 
producentens frukt utan själva resultatet av arbetet. Lönearbetet med 
sin fastslagna arbetstid, produktion av någon annans varor, och krav 
på disciplinering, var förmodligen inte något de ”fri-” och nödställda 
direkt kan ha längtat efter att anpassa sig till.471 Detta kan förklara den 
frenesi bland samhällets intellektuella från 1500-talet och framåt att 
fördöma den bristande arbetsmoral och disciplin bland de lägre klas-
serna, som gjorde att de inte (sam)arbetade enligt den nya ekonomins 

            
470 Geremek (1991) kapitel 4. 
471 För att dra en jämförelse visar Davies (1982, s. 280–285) hur en livegen i Polen 
förväntades arbeta några dagar per år åt feodalherren under 1200-talet, en dag per 
vecka under 1300-talet, fyra dagar per vecka under 1600-talet och sex dagar under 
1700-talet. Paulsen (2010, s. 10–1) hänvisar vidare: enligt Schor (1991, s. 47–8) arbetade 
feodalismens bönder ca 120–150 dagar om året, och enligt Beder (2001, s. 248) var 
medeltiden (liksom antiken) präglad av färre 8-timmarsdagar med lägre arbetsintensitet 
liksom längre semesterperioder.  
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lagar. Den brittiske 1700-talsekonomen Arthur Young var en av alla 
dem som insåg att det inte räckte med predikan och moraliserande för 
att disciplinera arbetskraften: ”Ve vem som helst, utom en idiot, förstår 
att de lägre klasserna måste hållas i fattigdom för att förbli arbet-
samma”.472 Normaliserandet av lönearbete synes ha skett genom pro-
cesser av lydnad och underkastelse, något som jag menar lever vidare i 
nutida omedveten ”avundsjuka” mot arbetslösa ’tiggande’.473 

Samtidigt fanns en viss moralisk gränsdragning för vilka det var 
möjligt att anklaga för dålig karaktär vad gällde deras blottställning; de 
gamla och sjuka, d.v.s. de ”icke arbetsföra”, var svårare att motivera till 
tukt. Samtidigt innebar ”förvärldsligandet” av kyrkan avskaffandet av 
den äldre tidens välgörenhetsinstitutioner, och den framväxande staten 
tog över ansvaret för en slags prototyp av socialpolitik. I England in-
stiftades 1601 den s.k. Elizabethian Poor Law vilken med olika modifie-
ringar kom att vara som en nationellt övergripande fattigvårdslag fram 
till 1795. Lagsamlingen (som egentligen var en sammanslagning av 
äldre lagar från 1500-talet) stipulerade att det fanns ett fattigvårdsan-
svar på varje församling att sörja för sina ”impotenta” fattiga (d.v.s. de 
”förtjänta”) och även de ofrivilligt arbetslösa – såtillvida det gick att 
bevisa att de var ofrivilliga. Omsorgen påbjöd en viss fattigvårdsskatt 
på församlingsmedlemmarna, och understödet kunde ta formen av mat 
och kläder men ibland även pengar.474 Denna lagstiftning om ett ”all-
mänt” ansvar för fattigunderstöd kom att kraftigt kritiseras från poli-
tiskt håll i början av1800-talet, då den industriella revolutionen var ett 
faktum i Storbritannien med befolkningsökning och massarbetslöshet.  

1834 infördes The New Poor Law, med syftet att kraftigt bromsa in 
fattigvårdsutgifterna och samtidigt frigöra arbetskraftens rörlighet. Det 
senare syftet innebar att underlätta att arbetskraft flyttar dit nya arbets-
tillfällen uppstod. Utifrån den tidens nytillkomna vetenskap, politisk 
ekonomi (dåtidens nationalekonomi), med dess teoretiska företrädare 
såsom Thomas Malthus och David Ricardo, framställdes fattigdom 
och arbetslöshet som naturliga konsekvenser av de vetenskapliga ”na-
turlagar” vilka antogs styra samhällsekonomin och marknadens fluktu-
ationer.475 Den nya lagstiftningen utgick från dessa doktriner för att 
förhindra statliga ingrepp vilka skulle riskera att påverka (eller för-
vränga) de antagna naturliga arbetsmarknadsmekanismerna. Behovs-
baserat understöd antogs vara ett sådant skadligt ingrepp. Ett 
huvudsakligt direktiv i lagen var att fattigvård bara fick ges i arbetshus 

            
472 Spencer (2009) s. 8, ur Paulsen (2010) s. 36. 
473 Se kapitel Arbetssamhället. 
474 Act for the Relief of the Poor 1601 (2018).  
475 Himmelfarb (1984). 
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och att förhållandena där skulle vara påtagligt sämre än att befinna sig 
i lönearbete, för att fungera avskräckande. The New Poor Law avskaffa-
des först 1948 i samband med välfärdsstatens tillblivelse i Storbritan-
nien.  

4.3. Sverige från medeltid till frihetstid (ca 1300–
1750) 

De nordiska ländernas direkta lagstiftning mot tiggeriet är ett så muntrande 
och lärorikt exempel på tomma förbudslagars oförmåga att påverka den le-
vande utvecklingen, att det kan vara värt att ett ögonblick se litet närmare på 
[…].476 

 
Det är från 1200-talet vi finner de första kända lagarna som beivrar 
fattiga att vara sysslolösa, och från 1303 förekommer de första kända 
föreskrifterna som beivrar ”lösdriveri” i Sverige – där omnämns före-
komsten av många främmande landstrykare som skulle fördrivas ur ri-
ket.477 Träldomen (d.v.s. ett ”finare” ord för skandinaviskt slaveri)478 
avskaffades 1335, vilket kan ha varit en av upptakterna till uppkomsten 
av ett landsbruksproletariat i Sverige som var rörligt, rotlöst och drog 
på sig förordningar om arbetstvång ända fram till mitten av förra sek-
let.479 Att förbjuda tiggande verkar dock inte ha blivit aktuellt förrän 
Gustav Vasa bestiger tronen och påbörjar centraliserandet av statsmak-
ten och förstatligandet av kyrkoväsendet i början av 1500-talet. I direkt 
samband med införandet av protestantisk statsreligion 1527 införs den 
första direkta lagstiftningen mot tiggande. Det blir upp till fogdarna att 
”taga vara på ståtare och tiggare samt icke tillstädja dem att gå och 
ljuga”.480 På distinget i Uppsala 1541 ska landsfadern ha skällt ut den 
ansvarslösa allmogen som ”merendels uppfödde sina barn i självsvåld, 
laster och brott, så att de varken räddes Gud, överhet eller föräldrar”, 
vilket skulle vara huvudanledningen till en ökande förekomst av lösdri-
vare i riket.481 Lagarna från medeltiden som hade beivrat försvarslösas 

            
476 Levander (1974) s. 142. 
477 Ibid. s. 144. 
478 Harrison (2006). 
479 Enligt författaren och populärhistorikern Vilhelm Moberg (1971) kan det svenska 
slaveriet bland lantbefolkningen ses som avskaffat egentligen först 1945 i samband 
med upphävandet av statarsystemet.  
480 Levander (1974) s. 142. 
481 Ibid. s. 97. 
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kringstrykande fortsatte att implementeras och fick en allt tydligare 
praktisk funktion att anskaffa arbetskraft till jordbruket.482  

Samtidigt är detta sekel det första med dokumenterad närvaro av 
romer på svensk mark. Gustav Vasa ämnade fördriva romer från den 
svenska riksdelen till den finska, och 1560 utfärdade ärkebiskopen ett 
förbud mot att döpa romska barn.483 Således började redan här en stat-
lig politik riktad mot romer för att förhindra dessas fasta bosättning i 
svenska församlingar och landsändar, vilket skulle komma att göra 
denna grupp extra utsatt för den sociala marginalisering som tangerade 
”lösdrivarens” och ’tiggarens’ praktiker.  

Precis som nere på kontinenten innebar reformationen och de öv-
riga omvälvande förändringarna en gradvis nedmontering av det me-
deltida fattigvårdssystemet i svenska landskap. Bortsett från den 
kyrkliga allmoseverksamheten fanns gillenas samt skråväsendets eko-
nomiska sammanslutningar för hantverkare och andra yrken som hade 
sina egna ”understödskassor”. Dessutom pålade landskapslagarna bön-
derna fattigtionden.484 Reformationens omställningar märks fr.o.m. 
1571 års hospitalsordning, vilken ålade socknarna uppförande av sjuk-
stugor, som skulle försörjas genom (frivilliga) allmosor.  

Under 1600-talet påbörjades den verkliga koloniseringen av övre 
Norrland och Sápmi genom exploaterandet silverfyndigheter, ökade 
skatteintag och tvångsrekrytering av samer för bl.a. malmtransporter. 
Då markerna och dess resurser under påföljande sekel successivt lades 
under kronan drevs också succesivt fler samer söderut, varav många så 
småningom hamnade i lösdrivande tiggande.485 Från ungefärligen 1600-
tal till 1800-talets mitt var kategoriseringen ’tiggarlappar’ vedertagen i 
det norrländska kustlandet. Beteckningen avsåg utfattiga samer som 
saknade ’laga försvar’. Detta var från medeltiden till lösdriverilagstift-
ningens införande 1885 kriteriet för att inte tvångsrekryteras som sol-
dat eller sättas i tvångsarbete. Alla som hade egna medel till försörjning 
eller tillstånd för att bedriva handel hade laga försvar, och för att inte 
bli ”försvarslös” krävdes av den utan dessa privilegier att erhålla arbete 
hos någon annan. Under denna tid var samer befriade från krigstjänst, 
varför ”det [för myndigheterna] mest praktiska alternativet var att för-
söka driva tillbaka försvarslösa samer till Lappmarken”.486  Detta såtill-
vida att försvarslösa samer inte lyckades bli ’sockenlappar’ eller 
’flyttlappar’, alltså fastboende eller kringvandrande samer som för-

            
482 s. 144f. 
483 SOU 2010:55, s. 173. 
484 Lindstedt (1915) s. 7, i Davidsson (2015) s. 123. 
485 Lundmark (1998) s. 37f, 43ff, 73ff. 
486 SOU 2006:14, s. 145. 
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sörjde sig på olika typer av dagsverken eller drängarbeten. ’Tiggarlap-
parna’ ifråga var föremål för flera statliga åtgärder under seklen. I ett 
beslut fattat av landstinget i Västerbottens län 1661 står att läsa: 

Det olidliga landstrykande som härigenom landet sker av en hop flyktiga lap-
par, som med tiggeri samt pock hotar allmogen stor last tillfoga, skall allmän-
neligen förbjudas och lapparna påläggas förfoga sig till deras skatteland och 
hemvister i fjällen.487 

 
I en Kungl. Maj:ts förordning från 1723 refereras till en tidigare 
(otryckt) förordning från 1720, som förkunnar att försvarslösa samer 
vilka ”tillfoga allehanda olägenhet […] [skall] igenom det ena länet till 
det andra bliva förde och beledsagade, intill dess de vid deras rätta hem-
vister uti Lappmarken kunde komma och stanna”.488 De ska alltså dri-
vas från län till län tills de ger upp och, med ett modernt uttryck: ”åker 
hem”. I samma förordning åläggs bönder som tar samer, liksom judar, 
”tartarer” eller ”zigenare” i tjänst, att ansvara att dessa uppfyller kyrko-
plikten, annars skickas dessa till tvångsarbete.489 In på början av 1900-
talet förekom runt Sundsvalls-trakten kringvandrande s.k. ”fattiglap-
par”490 eller ”tiggarlappar”, vilka ej kunde leva av renskötsel och därför 
förde statar- eller luffarliknande liv.491  

De ständigt återkommande stormaktskrigen under 1600-talet gene-
rerade också sin andel hemvändande lemlästade soldater, liksom solda-
tänkor med barn, och andra barbackade vilka gick på tiggarstråt längs 
landsvägarna och i städerna. En hospitalordning från 1624 (”Sveriges 
första allmänna fattigvårdsförordning”)492 delade upp socknens bra fat-
tiga (vilka skulle till hospital och om de är barn till barnhus) och dåliga 
fattiga (som skulle till tukthus), och det förtydligades att tiggande var 
förbjudet.493 Lagstiftningen verkade emellertid inte stävja ansamlingen 
till tiggarskarorna, och myndigheterna började istället försöka finna 
vägar att reglera och fördela antalet ’tiggare’ över landet. 1635 ”för-
världsligades” fattigvården ytterligare genom att landshövdingen fick 
tillsynen över det praktiska fattigvårdsarbetet i länet,494 och sju år senare 
kom 1642 års tiggareordning. Här stipulerades en slags ”pragmatism” 
av att tiggande kunde vara tillåtet såtillvida intresserade ansökt hos 
myndighet, fått godkännande och blivit tilldelade tiggarepass. Denna 

            
487 Ibid. 
488 s. 146. 
489 s. 147. 
490 Det är samma ord som fortfarande brukas i dagligt tal om ’utblottade’.  
491 Strömberg (1984) s. 20, bilaga 1a.  
492 Lindstedt (1915) s. 21.  
493 Davidsson (2015) s. 124.  
494 Ibid.  
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”licens” gav en bara rätt att tigga inom hemorten (så att landsstrykandet 
skulle begränsas), och den man som blev ertappad att tigga utan lov 
blev dömd till straffarbete medan kvinnor och barn blev piskade. 
Samma år utkom en kunglig förordning om ett plakat: Placerat om Tar-
tarnes fördrifwande af landet. Myndigheter ålades att omgående fördriva 
alla romer och resande (”Sikeiner eller Tartare”) från landet till 8 no-
vember: de män som påträffades efter detta datum skulle omedelbart 
avrättas utan rättegång medan kvinnor och barn skulle fördrivas ur ri-
ket. De undersåtar som gav romer och resande skydd ålades böter.495 
Samtidigt vidtogs en ”dekapiteringsmetod” (efter förmodligen tysk 
modell) av att i staden (åtminstone Stockholm) anställa ledargestalter 
bland de arma till ”tiggargubbar”.496 Dessa var en slags ”tjänstemän” av 
lägsta möjliga rang som hade till uppgift att tillfångata utsocknes och 
olovliga ’tiggare’, samt att gå med fattigbössan för att samla in allmosor 
som kunde administreras och sedan fördelas bland de lagliga bettlarna 
under organiserade former.497  

Trots denna nya uppstyrning av stadslivets olycksbarn, verkar ore-
dan och misären ha likväl fortgått. Den ”oordning” och de ”besvärlig-
heter” som tiggande människor kunde anses göra upphov till sträckte 
sig bortom bekymren kring allmosor och hemlöshet; de upphörde inte 
ens med deras död:498 

På Johannes’ och S:t Olofs kyrkogårdar i Stockholm funnos under 1600-talets 
senare hälft stora gravar, avsedda för mängden av fattig- och tiggarlik. Ofta 
hände det, att dessa gravar stodo öppna och väntade på likkistor, eller att folk 
från de illa beryktade kvarteren i närheten smugglade ned ett lik i graven, utan 
att på förhand göra anmälan om dödsfallet. Fattiggravarna voro på samma 
gång avstjälpningsplatser, orenlighet vräktes ned där i stora massor, och så 
hördes åter och åter klagomål över, att likstank spred sig i trakten, och att 
hundar och svin gingo och rotade i fattiggravarna och åto av liken.499  

 
Ute på landsbygden tog sig ”pragmatismen” andra uttryck kring ”att få 
tiggarbördan jämnt fördelad”.500 I byarna gick fattigklubban (eller –kor-
set, –kavlen) runt från gård till gård, så att det hushåll vars tur det var 

            
495 Ds 2014:8, s. 145f. 
496 Levander (1974) s. 149. 
497 Ibid. kapitel ’Samhälle och tiggarorganisation’. 
498 s. 118–9. 
499 s. 120. Det är för mig omöjligt att avstå från att påpeka den larvigt påfallande kopp-
lingen mellan nästan alla de samtliga fenomen som brukar tillskrivas som ’abjekt’ och 
de element som här samlas på samma platser i staden; avfall, exkrement, lik, orena djur, 
smuts. Alla dessa fenomen är på ett eller annat sätt betecknade som just avfall eller 
restprodukter, precis som de döda kropparnas bärare verkar ha behandlats som från 
samhällets sida.  
500 s. 146. 
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att erhålla kännetecknet var också de som skulle erbjuda ”fattiga vand-
rare” mat och logi.501 Detta verkar också ha gällt folk och främmat från 
andra hemorter och landsändar, samtidigt som rotegång vidmakthölls. 
Sistnämnda var ett system som definitivt förbjöds 1918 (1847 för barn) 
och som redan omnämns i Upplandslagen 1296,502 vilket innebar att 
lokalsamhällets fattighjon (som inte kunde placeras på fattighus eller 
dylikt) gick runt från gård till gård för att bli tillfälligt ombesörjda. Un-
der sekler verkar också ett ”tiggeriets högkonjunktur”503 alltid ha inträf-
fat strax före jul, då sed verkar ha varit att bjuda alla och envar som 
nalkades gården.  

Folklivsforskaren Lars Levander har på ett mustigt vis återgett 
landsbygdstiggandets verklighet i Sverige från åtminstone Vasatiden 
fram till förra sekelskiftet. Det framkommer en bild av kringstrykande 
fattighjon och tiggarbarn som en fullkomligt naturlig del av bondelivet, 
och att variationen av ”typer” var tämligen rik. Bortsett från ’jultiggare’ 
fanns ’mattiggare’, ’ulltiggare’, ’lin-, ärt- och gryntiggare’, ’malttiggare’, 
’stortiggare’ (utbildade som hade ”kommit på glid” eller ”förfallna stu-
denter”), ’finnkäringar’, ’tattarkäringar’, ’urtiggare’, ’masugnsborkare’ 
(värmde sig vid hyttor), ’borkapojkar’, o.s.v. Folk kom i grupper eller 
ensamma. När det gällde själva givandet fanns såväl dikterande seder 
om vad och hur mycket som skulle ges (ofta mat eller mjöl) liksom 
ständig förhandling mellan parterna. Vad gällde ”strategier” för att få 
något till skänks, fanns de som försökte väcka medlidande genom mer 
eller mindre verkliga skador eller fruktansvärda livsöden, andra som 
skvallrade och smickrade, vissa som utövade trollkonst och magi, nå-
gon stark och skrämmande typ som kunde utöva hot. Levander tilläg-
ger att det förmodligen bästa knepet var att uppbjuda originalitet: ”Den 
mycket omtalade ’tråkigheten på landsbygden’ fanns då som nu, och 
för den som kunde förströ en och skänka litet omväxling hade man 
alltid något till övers”.504 

4.4. Industrialisering och pauperism (ca 1750–
1900) 
Vad som skulle komma att bli början på slutet för de traditionella bon-
desamhällena, och därmed också den stora omvandling som skulle ge-
nerera en obesutten klass i Sverige vilken kunde nyttjas i städernas 

            
501 Ibid.  
502 Hadenius et al. (1996).  
503 Levander (1974) s. 102. 
504 Ibid. s. 113. 
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kommande industrier, var de stora jordbruksskiftena. Tillsammans 
med en befolkningsökning bidrog dessa till att de fattigaste och obe-
suttna familjerna exproprierades och proletariserades till att – om inte 
efterfrågan av arbetskraft fanns på de kvarvarande gårdarna – behöva 
lämna hemorterna för att finna marknader att sälja sin arbetskraft på.505 
Dessa allt större skaror av egendomslösa och deras rörlighet skulle 
komma att utgöra ett socialpolitiskt dilemma för den borgerliga staten 
och den framväxande industriella ekonomins aktörer.  

Enligt kapitalismens logik behöver arbetskraften vara rörlig för att 
effektivt kunna allokeras till de platser där det för stunden råder efter-
frågan på arbetskraft. Det är också en given fördel att arbetarna inte 
kan försörja sig på något annat sätt än genom lönearbete hos ägare av 
produktionsmedel, och att konkurrensen mellan arbetarna sinsemellan 
håller ner löneutbetalningarna. Likväl hade den industriella omvand-
lingen börjat medföra ett politiskt problem angående vilken ort och 
församling fattigvårdsansvaret skulle ligga för de migrerande och ofta 
konjunkturarbetslösa fattiga, och vilken flyttningsrätt dessa faktiskt 
hade.506 Den till synes eviga självklarheten att varje församling skulle 
sörja ”de sina” fattiga började framstå som mindre självklar, då den 
politiska ekonomin krävde en beredskap av rörlighet hos den framväx-
ande arbetarklassen, och den ”naturliga sociala relation” som det lokala 
bondesamhället hade utgjort i urminnes sekler började luckras upp.507 
Samtidigt uppstod begreppet ’pauperism’ i den svenska politiska de-
batten under 1830-talet,508 ett begrepp som skulle beteckna det ”nya” 
framväxande samhällsproblemet kallat ”den sociala frågan”.509 ”Paupe-
rism” sågs som en ”ny form av fattigdom”510 som hade uppstått med 
industrialiseringens radikala krafter. Det ”nya” var inte fattigdom 
såsom ett tillstånd, utan relationen mellan den fattiga och samhället – 
understödsberoendet.511 Begreppet var lånat från England där man strax ti-
digare hade börjat särskilja mellan ’poor’ och ’pauper’, där den förra 
stod för ofrivillig fattigdom medan den senare var epitetet för de lätt-
jefulla och osedliga fattiga.512  

Pauperismen berörde den allt större växande klassen egendomslösa 
fattiga människor som behövde hjälp av andra för att klara sig på ett 

            
505 Gadd (2000).  
506 Spross & Salmonsson (2017, under tryck).  
507 Ibid.  
508 Lundgren (2003).  
509 Wisselgren (2000).  
510 Davidsson (2015) s. 136f. 
511 Ibid. s. 135. 
512 Himmelfarb (1984); Jordansson (1998).  
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existensminimum, vare sig denna hjälp kom från fattigvården eller all-
mosor, och som främst ansamlades i urbana miljöer (där pengar 
fanns).513 Denna framväxt sågs ovanifrån som en fara vilken kunde ris-
kera att hota hela samhällsfundamentet – om det inte var hotet mot 
ökande ekonomiska utgifter i form av ökat offentligt understöd, så var 
det den sviktande arbetsplikten/fliten eller de fattigas övriga okristliga 
liv – och vars huvudorsak oftast bestämdes till att vara de fattigas anti-
sociala attityd och beteende i sig. Tiggande fungerade i denna diskurs 
som ett tecken på det värsta av moraliska förfall. Lösningen på detta 
samhällsproblem förstods ofta vara att fostra pauperismens offer till 
att bli flitiga och hederliga samhällsmedborgare, så att de tog emot det 
lönearbete som bjöds och framförallt inte förlitade sig på offentligt el-
ler privat understöd. Likväl kvarstod dilemmat mellan arbetskraftens 
rörlighet och fattigvården – för det fanns ju fortfarande alltid de ”för-
tjänt” fattiga som inte kunde rå för sin olycka, och samtidigt behövde 
rörligheten stimuleras liksom fattigvårdsansvaret regleras.  

1847 inrättades en ”ovanligt humanitär”514 fattigvårdsförordning, 
som också skärpte den geografiska ansvarsfördelningen. Den enskilde 
hade ingen rätt till fattigvård, men det fanns en skyldighet hos varje 
församling att ta hand om sina fattiga, och det skulle finnas fattigvårds-
styrelser med kyrkoherden som ledamot. Enligt Kungl. Maj:ts utlå-
tande var understöd ändå ”en nödhjälp av kristligt deltagande” vilket 
ålade fattigvårdsstyrelser att pröva understödssökandes behov.515 
Kommunen skulle också försöka bereda arbetstillfällen till de som be-
hövde, men det kanske mest radikala var att det infördes en obligatorisk 
fattigvårdsavgift till den lokala fattigkassan. Tiggande kunde fortsätta 
vara tillåtet om församlingen kunde utfärda ett lokalt tillstånd. Barn 
förbjöds till rotegång, vilket skulle leda till en ökning av fattigauktioner 
av barn. Dessa auktioner var socknens pragmatiska hantering av de 
icke arbetsföra fattighjon som inte fick plats i fattighus (om fattighus 
nu fanns i socknen). Hjonen såldes till lägstbjudande för att denne 
skulle försörja hjonet – mot möjlig arbetsprestation – under ett års tid. 
Dessa auktioner förbjöds 1918. 

1848 års fattigvårdsförordning skulle revideras till att bli mindre ge-
nerös bara sex år senare. Samtidigt skulle den fortsatta ekonomiska och 
sociala utvecklingen i industrialiseringens kölvatten komma att från po-
litiskt håll motivera till en betydande inskränkning av möjligheten för 
arbets- och försvarslösa att få understöd.  

            
513 Davidsson (2015) s. 45. 
514 Ibid. s. 129; Jägerskiöld (1955).  
515 Davidsson (2015) s. 129. 
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”Storsvagåret” 1867 innebar en av de värsta svältkatastroferna i Sve-
rige, och drabbade Norrland hårdast. Nödbistånd samlades in genom 
välgörenhetsinitiativ inte bara inom riket utan från hela västvärlden. 
Svälten åstadkoms genom missväxt och en vinter som inte upphörde 
förrän i juni månad, men likväl var samma år ett rekordår vad gällde 
den svenska spannmålsexporten. Det fanns alltså politiska priorite-
ringar som satte exporten till länder som England före nödhjälp till 
norrlänningarna. I Härnösand föreskrevs att istället för att direkt 
skänka befolkningen mjöl, skulle detta utblandas till att göra lav- och 
barkbröd som sedan kunde ”skänkas” (mot uppvisande av granlav). 
Undsättningskommittéerna utgick också från att bistånd inte skulle ges 
till oförtjänta – enbart de som ansågs inkapabla till lönearbete fick all-
mosor (endast 10 % av nödhjälpen fick gå till allmosor) medan reste-
rande tvingades till ”nödhjälpsarbete” för att förtjäna hjälp. Dessa 
arbeten ordnades enkom för syftet att folk skulle förtjäna bistånd, och 
inbegrep vägbyggen mitt i vintern och hemslöjd – allt för att stävja ris-
ken att folk skulle ta till att tigga och hamna i ”lättja”.516 Magnus Väs-
terbro redogör hur följande år innebar även det en svältkatastrof, men 
som då företrädelsevis drabbade södra Sverige. Detta år blev också det 
statliga understödet än mindre. Det finns flera redogörelser för detta 
år hur människor (varav många barn) tvingades till att vandra mellan 
byar för att tigga för överlevnad.  

Man chockas […] av tiggarna som kommer, av hur eländiga de är och av att 
de är så många. Men vittnesmålen om hur man sedan behandlade dem är mot-
stridiga. Vissa betonar hur hjälpsamma människor var, hur de gjorde vad de 
kunde för de svältande […] men det var helt enkelt så många som kom att 
man omöjligt kunde göra något för alla. 

Andra har betydligt mörkare minnesbilder. De talar om hur tiggare kördes 
bort, hur man skällde ut dem och svor åt dem. Det är inte svårt att i det beva-
rade materialet hitta en djupt föraktfull och dömande inställning till de som 
tog till tiggeri för att överleva. ”Det bröd som är bemängt med mossa och bark 
är mycket välsmakligare och sundare för själen än det som erhållits genom 
tiggeri”, hette det till exempel i en tidning.517  

 
Västerbro ger också ett exempel på hur man i Karlshamn ursprungli-
gen har en ”relativt ambitiös nödhjälp” för de tiggande som kommer.  

Men när ryktet sprids kommer snart så många hungriga att det går stadsfolket 
på nerverna. Riktigt så många hade man inte tänkt sig […]. Snart verkar det 
som att det system som byggts upp är på väg att kollapsa. Resurserna räcker 
inte till, kommunen klarar inte mer. Då börjar man istället tala illa om tiggarna. 

            
516 Västerbro (2018).  
517 Västerbro (2018) s. 217. 
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Man säger att de överdriver, att de utnyttjar sina barn, att de skickar fram de 
minsta för att det är svårare att säga nej till barnen. Man stör sig också på att 
föräldrarna lär dem enerverande ramsor som är så tydligt inövade, ramsor som 
handlar om hur stor deras nöd är, att de saknar mor eller far, eller att de har 
en sjuk mormor, farmor eller syster…518 

 
Missväxtår och den intensifierade industrialiseringen av Sverige med 
tillkommande proletarisering, befolkningsökning och nöd var huvud-
orsaker till den stora emigrationen till Nordamerika från ungefär mitten 
av 1800-talet till 1920-tal. Runt 1,5 miljoner svenskar sökte sig över 
Atlanten för att kunna undkomma den utbredda fattigdomen i hem-
landet. Somliga kom över brukbar jord, som förtäljs om i den klassiska 
Utvandrarsviten av Vilhelm Moberg, medan andra hamnade i trasprole-
tariatsliknande slumområden i städerna, som Swede Hollow (”Svenska 
dalen”) i Saint Paul, Minnesota.519 

Hemma i Sverige skärps fattigvårdslagstiftningen ordentligt 1871, 
d.v.s. bara ett fåtal år efter Storsvagsåret. Antalet understödstagare 
hade ökat kraftigt över landet under 1860-talet, och i förarbetet till den 
nya lagen angreps den tidigare lagstiftningen som medskyldig till fattig-
domens accelerering; den generösa attityden hade skapat en bekväm-
lighet bland de lägre klasserna till att inte arbeta tillräckligt hårt samt 
förlita sig på understöd.520 Denna kritik härrörde från såväl ideologiskt 
som religiöst håll, och problemformuleringen informerade den nya la-
gens doktriner. I praktiken upphävdes rätten till fattigvård (förutom 
för gamla, vanställda, sinnessjuka och barn), liksom möjligheten att 
överklaga negativa beslut.521 Försvann gjorde också kravet på kommu-
nerna att ordna arbeten åt understödstagare.522  

Denna ”tillbakarullning” av det offentliga åtagandet i fattigvården, 
gav ett större handlingsutrymme åt de framväxande filantropiska orga-
nisationerna, drivna av socialliberal borgerlighet och en av få offentliga 
plattformar att verka på för borgerskapets kvinnor.523 Filantropin kan 
ses som den kristna välgörenhetens arvtagare, och var en av de organi-
sationsformer som växte fram i den samhälleliga sfär som idag förgi-
vettas som ”civilsamhället”. I praktiken samarbetade dessa orga-
nisationer med såväl den kommunala som kristna fattigvården, och 
kunde också driva pantbanker, bedriva samhällsopinion, och folkbilda. 
De socialliberala och reformliberala filantropiska rörelserna drevs av 
ett ömmande för ”den sociala frågan”, och såg de sociala problem som 
            
518 Ibid. s. 219. 
519 Larsmo (2016).  
520 Danielsson (2015) kapitel 7–8; Broström (2015) s. 87. 
521 Davidsson (2015) s. 131. 
522 Broström (2015) s. 87. 
523 Ramquist (2014, opublicerad) s. 6; Förhammar (2000) s. 15; Wisselgren (2000) s. 33. 
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sammankopplades till denna ”fråga” – från tiggande (såsom ”under-
stödsmentalitet”)524 och arbetslöshet till alkoholism, sjukdom, barnar-
bete, spelande, ”familjens sönderfall”, skuldsättning, och bristande 
hygien. Inspirerad av den tidens anda av framstegstro och vetenskap-
ens lagbundenheter, fanns ett intresse i dessa rörelsers verksamhet att 
öka kunskap om, rationalisera, planlägga, kategorisera och systemati-
sera fattigvårdsarbetet så att pauperismen skulle kunna förebyggas. 
Denna form av hjälparbete och dess problem- och lösningsorientering 
skulle lägga grunden till vad som skulle komma att bli socialveten-
skaper, liksom socialarbete.525 Huvudorsaken till pauperismens och den 
sociala frågans existens definierades ofta som de fattiga individernas 
bristande karaktär, d.v.s. bristen på deras handlingskraft och vilja att ta 
sig ur sin situation genom stärkt självkontroll och flit. Kvinnosaksför-
kämpen och filantropen Agda Montelius (en av initiativtagarna till 
Centralförbundet för Socialt Arbete) skrev åt Svenska Fattigvårdsför-
bundet 1912 handboken Hjälpare – råd och anvisningar för fattigvårdsintres-
serade, där problemet med ”den fattiga karaktären” adresseras: 

Det är som om en människa stode i iskall droppdusch – något som lära vara 
bland det mest pinande som finnes, om den är långvarig – och tillropade en 
förbipasserande att hjälpa sig, och man ett ögonblick hölle en skål under det 
droppande vattnet och så fortsatte sin väg och läte den arma stackaren stå kvar 
för att alltfort pinas. […] Den som är utsatt för det svåra obehaget har 
stundom blivit liksom förlamad därav och har ej kraft att röra sig, eller också 
anser han det alldeles onödigt. […] Är det förra fallet, så att förlamning hindrar 
honom att lyda rådet, får man tåligt hålla på att arbeta med att återge honom 
rörelseförmågan […] Vill han icke, ehuru han skulle kunna flytta sig bort, då 
är det stundom ingen annan råd än att låta honom stå där och försöka avhålla 
alla tillfälliga hjälpare, så att han slutligen inser, att det ej finns någon annan 
möjlighet än att ändra läge.526 

 
Samtidigt växte och stärktes folkrörelser i landet som organiserades 
”underifrån”, vilka satte skötsamhetsideal som högsta dygd i strävandet 
–  såsom nykterhetsrörelsen, väckelserörelsen och arbetarrörelsen. Den 
senare börjar också att under de senare decennierna av 1800-talet ut-
göra ett allt större politiskt hot gentemot näringsliv och staten. Lejon-
parten av 1800-talet präglades av social och politisk oro i Sverige och 
Europa, när det kom till intressekonflikten mellan den framväxande 
arbetarklassen och kapitalister. 1879 inträffade den stora Sundsvalls-
strejken, och arbetar- och fackföreningar organiseras därefter över hela 

            
524 Ramquist (2014, opublicerad) s. 14. 
525 Wisselgren (2000) s. 14ff. 
526 Montelius (1912) s. 33, citerad i Ramquist (2014, opublicerad) s. 14, kursivering i 
original. 
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landet med krav på sociala rättigheter, bättre arbetsvillkor och högre 
löner. Koncentrationen av egendomslösa arbetssäljare i städerna – som 
alltså var en förutsättning för arbetarrörelsernas mobilisering – är ett 
tecken på kulmen av industrialiseringsprocessen i Sverige. 

1885 införs lösdrivarlagen, en imponerande seglivad lag i svensk 
rättshistoria vilken ”var i bruk både när de europeiska kolonialmak-
terna delade upp Afrika på Berlinkonferensen 1885 och då Beatles er-
övrade den amerikanska förstaplaceringen på singellistan 1964”.527 
Lagstiftningen ersatte den tidigare försvarslöshetsstadgan, som hade 
existerat parallellt med fattigvårdslagen. I och med att produktion och 
arbetsmarknad förändrats till att alltfler behövde migrera inom och 
utom landet för arbete, och arbetsgivare efterfrågade anställningar av 
mer tillfällig karaktär (samt att den tidigare lagen hade använts av poli-
sen mot strejkande arbetare bl.a. i samband med Sundsvallsstrejken, 
vilket kom att kritiseras),528 tillkom ”en förskjutning av motiven för 
tvångsåtgärder”.529 Det passar att här göra en liten utläggning om lös-
drivarlagens innehåll, då lagen kom att gälla officiellt fram till 1965, 
fortleva i en uppdaterad form till 1982, och senare tillämpas av Stock-
holmspolisen för massavhysningen av rumänska romer 2010. I lagens 
första paragraf definierades lösdrivarproblemet som: 

Hvar, som sysslolös stryker omkring från ort till annan utan medel till sitt up-
pehälle, må, der ej omständigheterna ådagalägga, att han söker arbete, behand-
las såsom lösdrifvare på sätt i denna lag sägs. 

Till enahanda behandling vare ock den förfallen, hvilken eljest, utan att ega 
medel till sitt uppehälle, underlåter att efter förmåga söka ärligen försörja sig 
och tillika förer ett sådant lefnadssätt, att våda deraf uppstår för allmän säker-
het, ordning eller sedlighet. 530 

 
Genom denna lag förbjöds människor att sakna s.k. ”ärlig försörjning”, 
samt kringstrykande sysslolöshet. Det garanterades alltså inte bara att 
tiggande var förbjudet, utan att den som inte tog det arbete som bjöds 
kunde utdömas som lösdrivare. Den som blev bedömd som sådan 
kunde sättas på tvångsarbetsanstalt, varav en för män uppställdes i 
Svartsjö och en för kvinnor i Landskrona. Lagen tillämpades som fli-
tigast i början (1444 personer blev intagna 1886) för att sedan succes-
sivt trappas av i tillämpning (efter 1942 dömdes aldrig fler än 100 
personer/år till tvångsarbete). Johan Edman har påpekat att en trolig 

            
527 Edman (2008) s. 132.  
528 Frick (1983).  
529 Edman (2008) s. 131. 
530 SFS 1885:27 1 §; citerat i Edman (2008) s. 132. 
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förklaring till att lösdrivelagstiftningen kunde överleva långt in efter 
välfärdsstatens genombrott var att den fungerade genom sitt diffusa 
upplägg som en effektiv ”uppsamlingslag” för polis och sociala myndig-
heter. Det var en lag som:  

tog sig an restklientelet när socialförsäkringssystemen och de övriga social-
vårdsprogrammen gjort sitt. För är det något man kan vara säker på så är det 
att lösdrivaren inte fanns där som en tidlös och kontextbefriad karaktär; tvär-
tom var lösdrivarens hela existens beroende av vilka andra adekvata diagnoser 
och åtgärdsprogram som fanns för handen. […]  

Lösdrivaren var en restkategori: den som blev kvar när den värdigt fattiga och 
arbetsoförmögna hade fördelats på med tiden allt mer generella socialförsäk-
ringssystem, när fängelserna hade tagit sig an de brottslingar som hade begått 
bevisbara brott och när alkoholistanstalterna hade låst in sitt klientel. Kvar blev 
lösdrivaren, en vagt definierad karaktär som alltså främst artbestämdes av vad 
han inte var. Det är betecknande för lösdrivarens luddiga konturer att en i frå-
gan djupt involverad person som byråchefen Ragnar von Koch år 1927 kon-
staterade, att vad ”som menas med en lösdrivare ingår, om ock en smula 
dunkelt, i det allmänna medvetandet”. Von Koch såg att lösdrivarproblemet 
var komplext och att det endast tillät en vag problembeskrivning eftersom man 
hade ”att kämpa mot något så svårbestämbart som karaktärslösheten, lättjan, 
arbetsovilligheten”.531 

 
För att återknyta till den psykoanalytiska terminologin, kan vi alltså be-
trakta ’lösdrivaren’ som en slags signifikant för samhällets symboliska 
Reala.  

Vad som kom att bli den eviga huvudindikatorn på vem som kunde 
klassas som lösdrivare var ”arbetsskyggheten”, vilken gällde den lönear-
betslösa fattige som inte hade någonstans att ta vägen. Att straffet tog 
sig uttryck som tvångarbete uttrycker hur det rör sig om en fråga om 
”rehabilitering” av människor till att bli arbetsamma. Bortsett från att 
luffare, prostituerade och utslagna alkoholister ofta kunde sägas upp-
fylla lösdrivargestaltens ”luddiga konturer”, kom från och med 1923 
års förslag på en uppdaterad lagstiftning även ”tattare” och ”zigenare” 
att explicit likställas med de förra. Förslagets författare, fattigvårdslag-
stiftningskommittén, hade också fått regeringens uppdrag att belysa 
”tattarfrågan” i samband med utredningen,532 och detta likställande 
mellan romer/resande och lösdriveri verkar ha funnit sin grund hos 
utredarna i lagskrivningens definition av att lösdriveri innebar en fara 
för ”allmän säkerhet, ordning eller sedlighet”. I kommitténs betän-
kande står bl.a. att läsa: 

            
531 Edman (2008) s. 134–5, min kursivering. 
532 Svensson (1993) s. 157, i Edman (2008) s. 135. 
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De rop på en bättre tingens ordning, som då och då hörts från olika delar av 
landsbygden, få icke förklinga ohörda. Flera av de skildringar, som framkom-
mit rörande tattarnas uppträdande, äro av den hårresande art, att man knappast 
trott, att sådana händelser skulle kunna inträffa i ett ordnat samhälle. [...] [Det] 
framgår klart, att tattarna under sina vandringar formligen terrorisera befolk-
ningen på ett sätt, som icke borde tolereras.533 

 
Betänkandet rekommenderar också att försöka fördriva ”zigenarna” 
(även inhemska) från landet genom att göra deras tillvaro så outhärdlig 
som möjligt, medan ”tattarna” i fråga bör tvångsassimileras på olika 
vis. Kopplingen mellan lösdriverilagstiftning och minoriteter sträckte 
sig emellertid längre: lagen informerade invandringspolitiken och dess 
lagar vid denna tid.534 Redan 1886 gjordes ett tillägg om utländska lös-
drivare, vars förekomst skulle lösas med att försöka deportera dessa 
åter till ”det land till hvilket den ifrågavarande personen står i under-
såtligt förhållande”.535 1906 begärde en riksdagsledamot lagstiftning 
mot oönskad invandring, vilken skulle motverka ”moralisk deprivat-
ion” då ”slödder av hvarjehanda slag” – såsom ”de ej alltför väl renom-
merade tattarkolonier vi redan äga” – ”mestadels verka som ett 
moraliskt gift i samhället”.536 Det för tiden vedertagna rasbiologiska 
tankestoffet informerade debatt liksom lagstiftning, och vid krigsut-
brottet 1914 trädde en invandringslag i kraft vilken föreskrev ett förbud 
mot romsk invandring i första paragrafen:  

Utländsk zigenare även som utlänning, som uppenbarligen har för avsikt att 
söka sitt uppehälle genom bettlande eller att under vandring från ort till annan 
vinna sin utkomst genom utförande av musik, förevisande av djur eller annan 
dylik sysselsättning, må vid ankomsten till riket eller omedelbart därefter av 
polismyndigheten avvisas.537 

 
Denna bestämmelse kom att gälla fram till 1954. Den gällde alltså un-
der två världskrig, även för de romer som kom till Sverige som överle-
vandes koncentrationsläger. Sofia Taikon som kom med de Vita 
bussarna, blev först föremål för utvisning till Polen (för myndigheterna 
var frågan ”var” i Polen) men fick tillstånd att stanna då svenska 
romska medborgare lyckades informera myndigheter om att hon hade 
släkt i Sverige.538 Perioden 1914 – 1954 fungerade inte bara som ett 
allmänt inreseförbud för romer, utan också som ett praktiskt utreseför-
bud, eftersom det för många romer var oklart huruvida de skulle ha 
            
533 SOU 1923:2, s. 86. 
534 Montesino (2010) s. 16–17.  
535 Ds 2014:8 s. 143. 
536 Ibid. 
537 s. 146. 
538 s. 149. 
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rätt att kunna återvända till Sverige. Eftersom det fram till 1960-talet 
var en etablerad kommunal praktik att inte mantalsskriva romer, var 
svenska romer ofta sakligt statslösa och kunde därför inte styrka sin 
hemvist.539 

Men åter till lösdriverilagstiftningen: vari bestod själva brottet av att 
driva löst? Underförstått var det fråga om ett moraliskt icke-önskvärt 
beteende, som manifesterades i själva sysslolösheten – att inte arbeta 
på rätt sätt. Men det var praktiskt omöjligt att kriminalisera ”lättja” eller 
”karaktärslöshet” i sig självt. Enligt Edman bör lösdriveri förstås som 
ett passivt brott, på det sättet att den skyldige inte behövde ha begått en 
brottslig handling. Brottet var likväl ett ”misshagligt beteende”, som var 
om inte omöjligt så svårt att bevisa. Därför var det viktigt att detta be-
teende inte kriminaliserades, för på detta sätt undgicks kravet på bevis-
föring och domstol, samtidigt som brottet kunde kräva polisingripande 
och behövde därför en förordning av polislagskaraktär. Frihetsberö-
vande kunde alltså därför vidtas av polisen utan att ett brott hade ”hun-
nit” begås, och därför var det också av vikt att bibehålla den otydliga 
”samhällsfarligheten” (eller ”samhällsbevärlighet”) som motiv till ingri-
pande. Själva otydligheten möjliggjorde lagens elasticitet och därför 
praktiska karaktär – ofta räckte det att konstatera att en ”lösdrivande” 
person var samhällsfarlig därför att hen uppenbarligen var en lösdri-
vare.540 Det finns en tydlig koppling till vad som har utgjort tiggandets 
moraliska problem genom historien: en dubbelbindning av destruktiv 
’passivitet’ som samtidigt inte kan ses som ett regelrätt brott men likväl 
föremål för polisiära åtgärder. Tiggande ingick såklart under lösdrive-
rilagstiftningen, och en tiggande person var underförstått en lösdrivare.    

Parallellt med att denna lagstiftning införs påbörjas utredningar i 
den svenska riksdagen av vad som ska komma att bli grunden för ”so-
cialpolitik”. I början av 1880-talet infördes i Otto von Bismarcks Tysk-
land de första socialförsäkringssystemen (sjukförsäkring 1883 och 
olycksfallsförsäkring 1884, ålderdoms- och invaliditetsförsäkring 
1889), ett koncept som snabbt fick spridning bland Europas stater.541 
Anledningen till denna vändning av den statliga politiken kan sägas 
bero på flera sammanfallande intressen för ett etablerande av en social 
solidaritet och inbromsande av den sociala och ekonomiska ojämlik-
heten inom nationalstaterna. Bortsett från att laissez-faire-kapitalismen 
hade genererat allt större fattigdom och social ojämlikhet, hade social-
istiska rörelser växt sig allt starkare – strejker och arbetskonflikter till-
tog successivt. Erfarenheterna från det europeiska revoltåret 1848 hade 

            
539 s. 148. 
540 Edman (2008) s. 137.  
541 Rosenvallon (2013) s. 171.  
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påvisat att de lägre klasserna mycket väl kunde ta till vapen och försöka 
genomföra revolution. Samtidigt innebar den ökande sociala utslag-
ningen ökade utgifter för lokalsamhällena, trots restriktiva nationella 
lagstiftningar. Till detta var näringslivet i behov av en hälsosam, pålitlig 
och fredlig arbetarklass, vars rörlighet fortfarande behövdes men som 
ingen hade velat betala för. I den politiska idévärlden hade också andra 
ideologiska åskådningar vunnit mark. Bortsett från socialismens (och 
marxismens) spridning hade 1800-talet präglats av nationalismens fö-
delse. De båda ideologierna förenas i en tanke om ’jämlikhet’ som in-
nebärandes relationell likhet mellan medborgare (om än på helt olika 
vis, då den förra ser likheten i ekonomiska termer medan den senare i 
etniska/kulturella). Dessutom hade socialliberalismen börjat vinna en 
starkare ställning i liberalismens utläsande av vad individuell frihet 
borde innebära. Det fanns alltså många incitament och viljor som 
kunde enas om etablerandet av en ”socialstat”.542 Två historiskt präg-
lande drag för socialförsäkringssystemet var (bortsett från försäkrings-
systemet i sig) dels den ekonomiska logiken av att förebygga fattigdom 
som skulle kunna behöva offentligt eller privat understöd,543 dels att 
nationalisera det sociala ansvaret. Från det ständiga gisslet i vardera 
socken om ”sina” och ”andras” understödstagare, introduceras före-
ställningen om att omsorgspolitiken hör till en nationell dimension. 

4.5. Välfärdssamhällets framväxt (ca 1900–1980) 
I Sverige infördes den första allmänna socialförsäkringen 1913: folk-
pensionen. Året därpå upprättas Statens arbetslöshetskommission, i 
vars direktiv begreppet ”arbetslinje” förekommer för att beskriva den 
tilltänkta socialpolitiken.544 En utredning för en ny fattigvårdslagstift-
ning tillsattes under denna tid, och när fattigvårdsstatistiken studerades 
kom man år 1915 fram till att trots den hårdare lagstiftningen från 1871 
hade fattigvårdsunderstödet likväl stegrat oavbrutet 1874–1895. Slut-
satsen blev därför att det inte fanns belägg för att restriktivare politik 
minskade antalet understödstagare – istället hade myndigheternas möj-
lighet att kontrollera och mobilisera arbetslösa medborgare minskat.545 
1918 års fattigvårdslag förbjuder fattigauktioner respektive rotegång, 
och fattigstugor förvandlas till ålderdomshem. Det återinförs en rätt 

            
542 Ibid.  
543 Junestav (2004) s. 59.  
544 Ibid.  
545 Broström (2015) s. 89.  
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för den arbetslösa understödssökande att få sin sak prövad av den lo-
kala fattigvårdsstyrelsen, men den fattigvårdsberättigade ska anvisas ar-
beten i första hand. Fattigvården ålades också att börja samarbeta med 
de nyblivna arbetsförmedlingarna. Här påbörjades alltså vad ”som kom 
[att] bli den aktiva arbetsmarknadspolitiken under 1900-talet”.546 Det 
ska också tilläggas att understödstagare fråntogs rätten att gifta sig, och 
när allmän rösträtt infördes 1921 gällde detta inte understödstagare för-
rän efter en lagändring 1945.547  

1920-talet kom att präglas av hög arbetslöshet och oroligheter efter 
första världskriget och ryska revolutionen (1917 hade hungerkravaller 
förekommit runtom i landet och revolution i Sverige var verkligen inte 
otänkbart), med nödhjälpsarbeten initierade av arbetslöshetskommiss-
ionen. Det är också under detta decennium som Socialdemokratiska 
arbetarepartiet (SAP) för första gången erövrar den politiska makten. 
SAP hade som andra socialdemokratiska partier över världen valt bort 
revolutionens och kommunismens väg och eftersträvade samhällsom-
daning genom sociala reformer och en statscentrerad kapitalism. Den 
sociala och ekonomiska jämlikheten skulle åstadkommas genom sam-
förstånd mellan arbetare och kapitalister (genom dess respektive före-
trädare fackföreningarna och arbetsgivarorganisationerna), genom en 
socialt rättvis fördelningspolitik, sociala trygghetsnät (som socialför-
säkringar) och full sysselsättning. Då SAP var arbetarrörelsens parti, och 
arbetarrörelsen hade valt ’rätten till arbete’ som den huvudsakliga kam-
pen, var det alltså inget tal om ett övergivande av ’arbetslinjen’ som 
samhällelig grund för rätten till inkomst och ekonomisk säkerhet; den 
socialdemokratiska socialpolitiken eftersträvade att finna den reform-
istiska balansen ”mellan tillväxt och trygghet”.548 1928, samma år som 
Per Albin Hansson levererade sitt odödligförklarade ”folkhemstal” där 
han talade om sin vision om ett välfärdssamhälle som inte känner till 
”några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styv-
barn” och där ”icke den ene ser ner på den andre”,549 beklagade sig (f.d. 
och kommande) socialminister Gustav Möller i ett valprogram över 
den rådande samhällsprioriteringen av ”de asociala elementens om-
vårdnad, uppfostran och omskapande” framför omsorgen om ”de so-
cialt dugliga elementens förutsättningar att hålla sig uppe i kampen för 
tillvaron”.550  

            
546 Ibid.  
547 s. 90.  
548 Andersson (2002).  
549 Thor (2012).   
550 Möller (1928) s. 6, i Edman (2008) s. 139. Några år senare (1933) skulle Möller som 
socialminister i ett tal varna för att ”förväxla den svenska arbetarklassen med asociala 
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Det är från 1932 som SAP kom att inneha regeringsmakten oavbru-
tet i 44 år. Den socialpolitik som skulle prägla det s.k. ”folkhemmet” 
och dess svenska välfärdssamhälle, under den tid då Sverige förvand-
lades från ett av Europas fattigaste länder till ett av världens rikaste och 
mest välmående och länder,551 måste förstås i förhållande till den eko-
nomiska politiken och den politiska ekonomins omställning till en 
’statscentrerad kapitalism’552 eller ’keynesianism-fordism’.553 John M. 
Keynes och Stockholmsskolans nationalekonomiska teorier föreskrev 
en ansvarsfull kontracyklisk politik för att upprätthålla full sysselsätt-
ning, genom statliga subventioner och stimulans samt generella sociala 
skyddsnät.554 På det sättet trodde man sig kunna i längden (i princip) 
kunna ”avskaffa” arbetslöshet – åtminstone dess sociala och ekono-
miska konsekvenser – inom det kapitalistiska systemet. De sociala re-
former som SAP (med ofta stöd från Bondeförbundet, liberalerna 
och/eller (passivt) kommunisterna) drev igenom utgick från att av-
skaffa behovet av en nödhjälpspolitik genom institutionaliserandet av 
inkomstförsäkringar, vilka var kopplade till den enskildes lönearbete. De 
framväxande arbetslöshets- och sjukförsäkringarna som följde från 
mitten av 1900-talet byggde på en inkomstbortfallsprincip och utgick 
alltså inte som en ”medborgerlig rättighet” (d.v.s. från en grundtrygg-
hetsprincip) för svenskar i gemen. Det var centralt att det inte skulle gå 
att få ut mer pengar som arbetslös eller sjuk än som förvärvsarbetare.555  

I takt med välfärdsstatens expansion (och den ökade tillväxt som 
hade den internationella efterfrågan på svenska naturresurser jämte den 
efter kriget intakta industrin och infrastrukturen att tacka) framväxte 
från mitten av 1900-talet en ”dual” välfärd fram i Sverige. De sociala 
skyddsnäten kan ses som kluvna i två kategorier, där den ena är ”uni-
versell” (grundtrygghetsprincipiell) och där den andra är lönearbetsvill-
korad (inkomstbortfallsprincipiell). Den universella kategorin utgör 
pensions- och föräldraförsäkringarna – och fram till 2008 även sjuk-
försäkringen556 – vilka garanterar en lägstanivå för alla som omfattas av 
den, genom medborgarskap och folkbokföring. Den lönearbetsvillko-
rade kategorin utgör resten, och för att ha rätt till a-kassa har det alltid 
ingått ett krav att vara beredd att ta det arbete som Arbetsförmedlingen 
            
typer” och att ”det finns folk, som hellre gå till Svartsjö än arbeta, men den svenska 
arbetarklassen är inte sådan” (Möller 1933, s. 39f., i Edman 2008, s. 139).   
551 Magnusson (2006) s. 44. 
552 Postone (2013). 
553 Holgersen (2017) s. 69. 
554 Broström (2015) s. 66. 
555 Junestav (2004; 2007), i Davidsson (2015) s. 333. 
556 Genom att sjukförsäkringen gjordes tidsbegränsad, i en av de reformer som skulle 
aktivera den borgerliga Alliansens ’arbetslinje’, kunde den långtidssjukskrivne så små-
ningom bli ”utförsäkrad” och därigenom mista rätten till sjukpenning.  
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anvisar. Den enskilde har också alltid riskerat att förlora sin rätt till ar-
betslöshetsersättning.557 Utanför socialförsäkringarnas sfär har så social-
hjälpen återstått, d.v.s. det som tidigare kallades fattigvård. 1956 års 
socialhjälpslag ersatte fattigvårdslagstiftningen från 1918, och under-
stödet fortsätter att vara behovsprövat och lägre än genomsnittsin-
komster. Som självförvållat arbetslös saknas rätt till socialhjälp under 
fyra veckors tid. Men hemortsrätten upphävs, så att den mantalsskrivna 
kommunen ska svara för socialhjälpen. Detta för att stimulera arbets-
kraftens rörlighet.558  Två år tidigare hade också den statliga Zigenarut-
redningen avslutats, vars kommittébetänkande drog radikalt an-
norlunda slutsatser än fattigvårdslagstiftningskommittén 1923. Betän-
kandet rekommenderar stat och samhälle att söka integrera de svenska 
romerna i samhället genom inkluderande och välfärdsinriktad politik: 
svenska romer ska mantalsskrivas som alla andra och särskilda sats-
ningar bör göras för att se till att dessa får tillgång till bostäder, utbild-
ning och arbete.559 1958 får Arbetsmarknadsstyrelsen i uppdrag att 
vidta dessa typer av åtgärder. Vitalt är att ansvaret och kostnaderna för 
denna riktade socialpolitik ålades en statlig istället för kommunal aktör. 
Detta utgick också som en rekommendation från utredningen, till följd 
av erfarenheterna av att kommuner överlag hade en avvisande hållning 
gentemot att lägga sociala utgifter på romer och resande.   

Den duala välfärdsstaten upphävde aldrig premierandet av lönear-
bete som den moraliska och politiska principen för att förtjäna inkomst 
och samhälleligt deltagande. Vad den däremot gjorde var att bättre än 
någon tidigare eller senare politiskt-ekonomisk samhällsorganisering se 
till att så många av undersåtarna kunde innefattas av och delta på den 
kapitalistiska marknaden, samtidigt som säljarna av arbetskraft (arbe-
tarna) innehade en aldrig tidigare skådad maktposition i förhandlingen 
på själva arbetsmarknaden. Denna position hade i sin tur sin förtjänst 
i en social och ekonomisk grundtrygghet, uppbyggd på dels välfärds-
statens generella försyn men framförallt de försäkringar som hade 
byggts upp solidariskt genom tidigare deltagande på samma marknad. 
Generellt garanterad utbildning, föräldraledighet, barnomsorg och 
pension var alla på sitt sätt ”stimulanspaket” för att frambringa en op-
timal arbetskraft; den var kunnig, disciplinerad, frisk och socialt tryg-
gad. Hela detta keynesiansk-fordistiska (national-)statscentrerade 
kapitalistiska upplägg kunde fortgå så länge det globala kapitalet tjänade 

            
557 Davidsson (2015) s. 335. 
558 Broström (2015) s. 163. 
559 SOU 1956:43; Ds 2014:8, s. 77f. 
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på en full mobilisering av arbetskraften i denna del av världen, att mark-
naderna befanns på en relativ ”nationell” nivå, och att hotet från kom-
munismen framstod som reell.  

Vad har allt detta att göra med tiggande i Sverige? Jo, det krävs att 
förstå förutsättningarna för den tid som av många nu levande svenskar 
förnimmer som tiden då ”inga tiggare” eller ”tiggeri” fanns i Sverige.560 
Med undantag av minnena från 1950- och 60-talet om fortsatt kring-
vandrande luffare på landsbygden, verkar också antalet som (till-och-
från eller mer permanent) tiggde för uppehälle ha minskat radikalt i 
Sverige parallellt med välfärdssamhällets implementering. Bortsett från 
den faktiska förbättrade levnadsstandarden och socioekonomiska 
tryggheten, försköts också rumsligheten kring var ”bönen om allmosan” 
inträffade. De arbetslösa och blottställda kunde nu anvisas till social-
kontor eller institutioner, efterfrågan på arbetskraft till de svenska in-
dustrierna var så stor att den importeras från utlandet, och när så den 
progressiva bostadspolitiken har gjort sitt vid mitten av 1970-talet hade 
också bostadslösheten praktiskt taget byggts bort i Sverige.561 Med 
andra ord närmast upphörde den synliga närvaron av den yttersta nö-
den och utsattheten i svenska landskap. Åtminstone för en tid.  

Sista året som den svenska steriliseringslagstiftningen – vilken an-
vändes för att tvångssterilisera psykiskt och fysiskt sjuka, funktions-
nedsatta, asociala, promiskuösa, ”tattare” och romer (instiftad 1934) – 
gällde, år 1975, släpper Tage Danielsson sin folkkära saga om Karl-
Bertil Jonssons julafton.562 Helt förgivettaget kunde han inleda berät-
telsen med: ”Det var en gång en jul för länge sedan, då man ännu kunde 
se fattiga människor gå omkring på gatorna. På den tiden var det ingen 
skam att vara fattig, så trashankar och avsigkomna stackare behövde 
inte hålla sig borta ur folks åsyn utan strövade fritt omkring”.563 Detta 
är ett slags vittnesmål om hur ’Fattigsverige’ var något historiskt, och 
med det den synliga närvaron av utblottade i staden. Det vore blott 
dumt att inte anta att vissa av ”trashankarna” tiggde för sitt uppehälle. 
Ett annat tillägg, helt apropå, är hur äldre fastigheter än idag har upp-
satta skyltar förkunnandes ”bettleri undanbedes”. Detta därför att folk 
faktiskt tiggde inte bara ute i det offentliga rummet, utan också ringde 
på portar inne i fastigheter. Med andra ord nöjde sig inte svenska hi-
storiska ’tiggare’ med att söka uppmärksamhet i det offentliga rummet 
– de hade fräckheten att såväl i det rurala som i det urbana försöka 
tränga sig in genom hemmets trösklar.  
            
560 Hansson (2014).  
561 Grundström & Molina (2016); Swärd (2008). Den ”nya” hemlöshetsfrågan skulle 
emellertid formuleras redan nästa decennium.   
562 Tydén (2002).  
563 Danielsson (2015). 
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Ett annat tecken på bettleriets borttynande är den förändrade lag-
stiftningen. 1964 avskaffas lösdriverilagen och ersattes 1965 med lagen 
om samhällsfarlig asocialitet. Ett ’asocialt beteende’ beskrivs som ”så-
dant uppträdande som strider mot samhällets normer och som upplevs 
som destruktivt för både individen och omgivningen”. Definitionen 
användes inom socialt arbete, och var i juridiskt sammanhang aktuell 
för ”förslummade och djupt förkomna individer, vilka behöver hjälp 
eller vård i en eller annan form men som antingen inte kan eller inte 
vill mottaga hjälp från samhällets sida”.564 Dessa ”förkomna individer” 
kom att företrädelsevis beskriva prostituerade och ’tiggare’, inte de 
tungt kriminella. Därför är det inte svårt att se denna lag som en upp-
daterad fortsättning av lösdriverilagens diffusa ordningsmöjliggörare.565 
Denna lag skulle komma att avskaffas i samband med den nya social-
lagen, 1980 års socialtjänstlag (SoL), vilken trädde i kraft 1982. Det var 
i direkt anslutning till denna lag som tiggeriförbud slutligen totalt av-
skaffades i Sverige. Lagen var progressiv i flera avseenden, och efter-
strävade att komma till bukt med faktumet att vissa grupper fortsatte 
att vara utestängda från socialhjälp i Sverige trots den fortsatta ekono-
miska tillväxten och den höga sysselsättningsgraden. Dessutom hade 
landet under 70-talet upplevt en strukturkris med ökad arbetslöshet, till 
följd av bl.a. den stora omvandlingen av den svenska exportindustrin. 
Bortsett från att uppdatera socialarbetet till att bli mer holistiskt och 
övergripande – genom att slå ihop barnavårds-, nykterhetsvårds- och 
socialhjälpslagen till en lag – stipulerades socialhjälp (eller nu ’socialbi-
drag’) som en rättighet även för arbetslösa.  

Parallellt med denna lag tillsatte politikerna ”ett helt batteri av åtgär-
der” under 1970- och 80-talen för att ”hålla det växande antalet arbets-
lösa som var hänvisade till socialhjälpen i schack”.566 Likväl var 
rättigheten till understöd som arbetslös ett trendbrott som aldrig tidi-
gare inträffat i svensk omsorgslagstiftning. Vidare var alla tillförsäkrade 
en skälig levnadsstandard, såtillvida att ”behovet inte kunde tillgodoses 
på annat sätt”, och socialtjänsten tilldelades ett yttersta ansvar för alla 
närvarande i kommunen.567 Givet en sådan ”humanistiskt” utformad 
lagstiftning, där socialpolitiken skulle bygga på ”respekt för människor-
nas självbestämmanderätt och integritet”,568 var det svårt att samtidigt 
bibehålla en lösdrivarlag mot asocialt beteende.  

            
564 Larsson (i.d.).   
565 Edman (2008).  
566 Broström (2015) s. 195. 
567 Ibid. s. 191ff. 
568 SFS 1980:620, 1 §, i Edman (2008) s. 141. 
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4.6. Den nya arbetslinjen och det nya tiggandet (ca 
1980–2013) 
Under 1980-talet skulle Sverige återgå till en ekonomisk högkonjunktur 
och en officiellt låg arbetslöshet, men likväl ökade andelen socialbi-
dragstagare. Denna paradoxala utveckling kommer att få diskursiva, 
ideologiska och så småningom realpolitiska konsekvenser i den fortsatt 
förda socialpolitiken i Sverige, eftersom det härigenom framstår som 
att behovet av understöd är frikopplat från arbetslöshet. Utredningar 
har visat att arbetslösheten hade ökat bland vissa grupper utan att synas 
i den officiella statistiken, företrädelsevis ensamstående kvinnor med 
deltidslön och asylsökande (vilka inte fick arbeta under asylprövnings-
tiden – 1988 avskaffades flyktingars rätt till socialbidrag och asylbidrag 
infördes istället).569 Emellertid ska denna tendens ge kött på benen åt 
den nyliberala politik som vinner fotfäste bland borgerliga partier och 
SAP. Denna förespråkar en inskränkning av statens sociala åtaganden 
till förmån för sänkta skatter, avregleringar, och individualiserande av 
socialt ansvar.570 Generaliserat kan den nyliberala doktrinen sägas före-
skriva ’workfare’ istället för ’welfare’.571 Arbetslöshet förstås då främst 
som resultatet av arbetsmarknadsrigiditet; d.v.s. till följd av en överre-
glerad marknad, för generösa välfärdssystem, och som resultat av sist-
nämnda en passivisering av den arbetslösa. Genom att ”aktivera” den 
”bidragsberoende” arbetslösa i åtgärdsprogram, och belägga understö-
det med ytterligare villkor som driver människan till arbetsmarknaden, 
skall ”utanförskapet”, som fattigdom nu ofta kallas, brytas.572 Denna 
ideologi ska bli manifesterad politisk praktik och social verklighet sär-
skilt efter den borgerliga Alliansens maktövertagande 2006, men tan-
kestoftet började få genomslag under 1980-talet och skulle influera 
även SAP:s politik fr.o.m. denna tid.  

1990–1994 rådde den stora finanskrisen i Sverige, vilket kraftigt bi-
drog till att slå om den svenska finanspolitikens huvudmål från att ha 
varit full sysselsättning till att hålla inflationsmål.573 Krisen skulle efter-
följas av flera reformeringar av den svenska social- och arbetsmark-
nadspolitiken. Bl.a. skedde den stora pensionsuppgörelsen, där alla 
riksdagspartier förutom Vänsterpartiet beslutade skrota det förmåns-
baserade ATP-systemet till förmån för ett betydligt mer avgiftsbaserat 

            
569 Broström (2015) s. 195ff. 
570 se bl.a. Harvey (2007).  
571 Wacquant (2009); Johansson & Hornemann Møller (2009).   
572 Davidsson (2015) s. 336; se även Johansson & Hornemann Møller (2009); Mead 
(1986); Murray (2006); Alm et al. (2011); Hörnqvist (2012).  
573 Sandberg (2014).  
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system (PPM).574 Arbetslösheten som för första gången sedan välfärd-
statsprojektet etablerades uppgick till tvåsiffriga procenttal, skulle för-
anleda offentliga åtstramningar i kommande socialtjänstlag.575  

Direkt efter krisen blir Sverige EU-medlem, 1995. Samma år för-
verkligas den stora psykiatrireformen, vilken hade till avsikt att avin-
stitutionalisera och integrera psykiskt funktionshindrade med resten av 
samhället. Denna reform – som lade ner de stora mentalsjukhusen och 
liknande institutioner – har i efterhand tillskrivits en huvudroll i åter-
komsten av tiggande människor på gatorna i svenska storstäder i slutet 
av 1990-talet.576 I Tiggeri – ett nygammalt fenomen från 1999 undersökte 
Ulla Beijer på uppdrag av socialtjänstförvaltningen tiggande männi-
skors verklighet i Stockholm. Hon kom fram till att ett hundratal tiggde 
i staden, och att det fanns en tydlig koppling mellan bostadslöshet, 
missbruks- eller psykiska problem, och tiggande som praktik. I inter-
vjuerna med socialsekreterare återges en syn om ”tiggeriet” som ett sätt 
att försörja sitt missbruk och att det är en ”lönsam” aktivitet, medan 
intervjuerna med sektionschefer ser ett samband mellan ekonomiska 
nedskärningar i sociala skyddsnätssystem och ökningen av ’tiggare’ i 
staden. Sektionschefernas aningar kan finna stöd i faktumet att det inte 
bara var i Sverige som ”tiggeriet” ”återkom” i städerna. En uppsjö av 
forskning har visat på tendensen att tiggande började bli en återaktua-
liserad social fråga i många västerländska städer, att de som tiggde ofta 
var bostadslösa och/eller hade andra sociala besvär, och att nedskär-
ningar av sociala utgifter och nedläggning av institutioner hade föregått 
denna utveckling.577  

I samband med denna ”återkomst” förekom en viss debatt kring 
tiggeriförbud i Sverige. Det diskuterades exv. att förbjuda praktiken i 
Stockholms tunnelbana; Stockholmspolisen försökte driva igenom att 
tiggande skulle kunna klassas som förargelseväckande beteende.578 En 
annan åtgärd – som föreslogs av näringsidkare i Stockholm och av vissa 
i stadens socialvårdsbyrå för bostadslösa sågs som en reell möjlighet – 
var att socialtjänstemän skulle gå ut på gatorna för att uppmana folk att 
inte skänka pengar till tiggare.579 Emellertid blev aldrig något förbud av. 
Istället verkade det etableras som en slags ”social sanning” att den en-
skilde aldrig ska skänka pengar till en ’tiggare’, eftersom pengarna skulle 
            
574 Lundberg (2003); Forslund (2008). 
575 Salonen (2009) s. 67. 
576 Beijer (1999).  
577 Swärd (2015, s. 279) omnämner Adler & Rosie (2000); Beijer (1999); Daly (1996); 
Dean (1999); Dean & Melrose (1999); Dean & Gale (1999); Dyutimoy (2008); Erskine 
& McIntosh (1999); Fitzpatrick & Kennedy (2000); Fooks & Pantazis (1999); Jordan 
(1999); Hopkins Burke (1999; 2000); McIntosh & Erskine (1999; 2000); Swärd (2001). 
578 Peruzzi (1998).  
579 Bodin (1998). 
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riskera att försörja missbruk, och att hjälp fanns att få på ”socialen” 
bara ’tiggaren’ själv ville.580 Samma år som psykiatrireformen infördes, 
lanserades också gatutidningsprojektet Situation Sthlm i Stockholm, in-
spirerad av den brittiska motsvarigheten The Big Issue som uppstod 
några år tidigare. 2001 grundades en annan gatutidning: Faktum i Gö-
teborg, som har spridit sig över Götalands städer. Dessa tidskrifter pre-
senteras som ”de hemlösas tidning”, drivs av sociala företag, 
produceras i samarbete med och säljs av hemlösa, vilka erhåller försälj-
ningslegitimation och allokeras en försäljningsplats på gator, torg, eller 
semi-kommersiella passager genom utfärdade tillstånd i samråd med 
polis och/eller handelsidkare. Gatutidningsföretagen presenterar för-
säljandet som en sysselsättning eller arbete för hemlösa. Det finns en 
tydlig avsikt att skilja tidningssäljandet från tiggande, då det faktiskt är 
en produkt som säljs genom ett företag. Samtidigt bedriver organisat-
ionerna social verksamhet som syftar till att hjälpa bostadslösa till ett 
bättre liv.581  

2001 uppdateras socialtjänstlagen. Innan dess skedde ändringar av 
lagen 1998. Nu har understödet bytt namn igen från ’socialbidrag’ till 
’försörjningsstöd’ och inkluderar både den tidigare termens innehåll 
liksom introduktionsersättning för invandrare. Genom införandet av 
”den nya riksnormen” gällande socialbidrag blir utbetalningarna 
mindre generösa, en ökad detaljgranskning av stödet regleras, och per-
soner under 25 år krävs på motprestation för att kunna få ut understöd 
(som kompetensutvecklande verksamhet). Åldersgränsen togs bort 
2013.582 Socialtjänsten – d.v.s. den kommunala förvaltningen – och kom-
munerna fick nu en tydligare roll av att arbeta aktivt för att få under-
stödstagare ut på arbetsmarknaden. Detta eftersom allt fler av de som 
söker hjälp är arbetslösa samtidigt som den nyliberala ideologin får allt 
starkare fäste i politiska beslut. Ekonomhistorikern Lovisa Broström 
påpekar att socialtjänstens krav på arbetsprestation under marknadslön 
för att kunna få understöd är något unikt, som inte ens förekom inom 
fattigvården; innan hade disciplineringen av den förtjänte understöds-
tagaren krävt som mest att ta första bästa tillgängliga arbete.583 

Fem år senare vinner Alliansen under Fredrik Reinfeldt (M) valet, 
och de borgerliga partiernas utlovade ”arbetslinje” omsätts i praktik. 
Bortsett från omläggningarna av arbetslöshetskassan vidtogs också 
gränssättningen av sjukpenningen. Det senare skapade möjligheten att 
bli ”utförsäkrad” – att varken ha rätt till a-kassa eller sjukpenning. 

            
580 Hansson (2014). 
581 Faktum (i.d. b); Situation Sthlm (i.d.).  
582 Lundin (2018) s. 6. 
583 Broström (2015) s. 222f. 
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Jobb- och utvecklingsgarantin, ett arbetsmarknadspolitiskt program 
som infördes samma år, var en explicit ”aktiveringspolitik” av de ar-
betslösa, med syfte att ”erbjuda personer som varit arbetslösa under 
lång tid individuellt utformade insatser för att de så snabbt som möjligt 
ska få ett arbete”.584 Programmet indelades i tre faser, varav fas 3 har 
blivit negativt uppmärksammat i media som politik – den har anklagats 
för att dels tillhandahålla närmast gratis arbetskraft åt arbetsgivare, dels 
vara meningslöst tvångsarbete utan någon produktiv nytta.585  

2007 är också året då Rumänien och Bulgarien inträder EU. Året 
dessförinnan hade rörlighetsdirektivet implementerats. Året därefter 
slår den amerikanska finanskrisen till med kraft och sprider sig även till 
Europa. Runt denna tid etableras också den mediala rapporteringen i 
Sverige om närvaron av östeuropéer som tigger på gatorna. Ett exem-
pel är Expressens artikel Polisens larm: Hela familjer tvingas tigga från 2009. 
Enligt en kriminalinspektör är en övervägande majoritet av de ut-
ländska ’tiggarna’ styrda av ligor och ”maffia” från Östeuropa. Inspek-
tören berättar vidare om hur kvinnor och barn utnyttjas i 
människohandelssyfte, men inget bevis förevisas förutom domstolsfal-
let rörande den armlöse Pavel. Vad som framkommer i artikeln som 
den enda synliga indikatorn på att majoriteten är fast i kriminalitet är 
faktumet att de är på ett eller annat sätt organiserade sinsemellan: inspek-
tören förklarar att han och polisen ”är övertygade om att det inte är 
enskilda tiggare som reser runt. Det kräver logistik och transporter, nå-
got som de inte har råd med på egen hand”.586 I resten av artikeln skrivs 
om olika försök från journalistens sida att ta reda på huruvida det finns 
en ”organisation” bakom eller ej, utan att komma fram till ett resultat.587 

Parallellt med introducerandet av ”tiggerifrågan” i Sverige verkar en 
ansvarsförskjutning ha skett när det gäller ansvaret för socialt under-
stöd, från staten till kommunerna. Allt fler arbetsföra som inte kan kva-
lificeras för a-kassan p.g.a. för dålig anknytning till arbetsmarknaden 
(och förändrade regler för utbetalningar), uppbär istället ekonomiskt 
bistånd.588 De kommunala socialtjänsterna, som genom den kontinuer-
liga aktiveringspolitiken av arbetslösa sedan 90-talskrisen har tilldelats 
allt större ansvar att se efter de personer vilka inte längre omfattas av 
socialförsäkringssystemen, står alltså i en situation som mer och mer 
påminner om tiden innan ”nationaliserandet” av den sociala omsorgen 

            
584 SFS 2007:414 I §. 
585 För exempel på kritik som har framförts, se Fas 3 (2018).  
586 Hellberg & Johansson (2009).  
587 Artiklar som dessa används på Avpixlat och på sociala medier mer än fem år efter 
publicering.  
588 Socialstyrelsen (2012); Akademikerförbundet SSR (2013); Lundin (2018). 
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och den fattigdomsförebyggande socialpolitiken.589 Det har blivit upp 
till socialtjänsterna att försöka sysselsätta och ”aktivera” arbetslösa, 
med det dubbla syftet att utföra det arbete som Arbetsförmedlingen 
inte har klarat av och samtidigt hålla utbetalningar av ekonomiskt un-
derstöd till minimum. När den ursprungliga välfärdsmodellen var tänkt 
att ombesörjandet av arbetslösa skulle ske genom de nationella social-
försäkringssystemen, och att det kommunala understödet skulle vara 
den sista utvägen när dessa inte räckte till, decentraliseras istället ar-
betsmarknads- och socialpolitiken till att allt fler blir beroende av kom-
munens behovsprövande försörjning. Detta samtidigt som 
ersättningsnivåerna har sjunkit.  

Rickard Ulmestig framhäver skillnaden mellan välfärdsprojektets 
centraliserande (nationaliserande) och de senaste decenniernas decent-
raliserande (kommunaliserande) av arbetsmarknadspolitiken. Medan 
flera arbetsmarknadsutredningar redan under 1930-talet argumente-
rade för en statlig politik därför att kommuner skulle vara för dåliga på 
”att uppmärksamma arbetsmarknadspolitiska aspekter framför de egna 
intressena”, har sedan 1990-talet ”kopplingen mellan finanspolitiken 
och arbetsmarknadspolitiken […] genomgått en viktig förändring 
[i.o.m.] kommunernas inträde i sammanhanget. Inom den kommunala 
ekonomin handlar incitamenten om att nå egna ekonomiska mål, inte 
om att nå de nationella målen med finanspolitiken”.590 Samtidigt har 
bostadslösheten ökat i Sverige sedan 1990-talet i stadig takt, och det är 
även på kommunal nivå genom socialtjänsterna som bostadslösa ska 
hjälpas finna mer eller mindre tillfälliga boendelösningar i ett alltmer 
differentierat ”hemlöshetslandskap”.591 Givet det övergripande social-
politiska systemets regelverk, är de ankomna EU-medborgare som inte 
har uppehållsrätt liksom inga medel för försörjning eller boende, också 
hänvisade till de kommunala socialtjänsterna om de skulle ansöka om 
hjälp av det svenska offentliga. Dessa kommunala aktörer är alltså re-
dan ansträngda vad gäller nya pålagda praktiska sociala och ekono-
miska åtaganden. 

2010 (samma år som det ur nazist- och fascistorganisationer fram-
sprungna Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen och franska 
myndigheter tvångsdeporterade tusentals romer till Rumänien) utvi-
sade Stockholmspolisen från landet 26 personer – de flesta romer från 
Rumänien och Bulgarien. Skälet var att de hade bedrivit tiggande och 
gatumusik. Det visar sig att polisen i Stockholm har gjort detta rutin-
mässigt, och stödet för detta påstår de sig finna i utlänningslagen. Detta 

            
589 Ulmestig (2009); Johansson & Hornemann Møller (2009). 
590 Ulmestig (2009) s. 125–6. 
591 Swärd (2008) s. 165. 



 190 

leder till en medial rapportering, varav migrationsminister Tobias Bill-
ström (M) försvarar polisens agerande utifrån grundprinciper: ”Det är 
faktiskt så att man måste ha en försörjning som är rimlig – att tigga är 
inte rimligt. Det är inte därför vi har skapat den fria rörligheten inom 
unionen”.592 Justitieombudsmannen granskar fallet och kommer fram 
till att inget sådant stöd finns i rådande utlänningslag men att polisen 
har använt sig av en mall som hänvisade till utlänningslagen med ut-
trycket ”dagdriveri/tiggeri” och ”ärlig försörjning”. Kombinationen av 
dessa återfinns i förarbetena till 1954 års utlänningslag, vilken upp-
hävde det tidigare totala inreseförbudet för romer, och var där aktuella 
just därför att lösdrivarlagen då fortfarande var en gällande lag.593 Det 
blir garanterat att det finns inget lagstöd för att tiggande skulle vara 
förbjudet i Sverige oavsett medborgarskapsgrund. Härefter börjar ”tig-
geridebatten” så småningom successivt öka i omfång och intensitet allt-
eftersom också fler EU-medborgare från företrädelsevis Rumänien 
och Bulgarien med romskt påbrå söker sig till Sverige. 2011 inför Sala 
kommun ett (två veckor senare upphävt) tiggeriförbud på allmän plats 
med hänvisning till ordningslagen och med syfte att ”få bort illegal 
verksamhet som bygger på människohandel eller brottslig verksam-
het”.594   

2013 publiceras den uppmärksammade reportageserien av Dagens 
Nyheter, som också vinner Stora journalistpriset, vilken presenterar en 
övertygande och uppmärksammad motbild av ’tiggarna’ som alla kri-
minellt organiserade. Samma år har ett stort avslöjande gjorts kring att 
Skånepolisen hade upprättat ett hemligt register över svenska romer, 
varav 1320 av 4741 personer var barn.595 Dessutom föregår samma år 
en debatt om polisens rasprofilering av civila svenskar i jakten på pap-
perslösa att utvisa genom projektet Reva.596 Året dessförinnan hade 
Sveriges Radio Ekot avslöjat att bensinstationer landet över diskrimi-
nerade romer och hindrade dessa från att hyra bilar.597 Till jul 2013 fö-
reslår statsvetarprofessorn Bo Rothstein att kriminalisera givande till 
tiggare, för att i enlighet med den svenska välfärdsstatens ideologi och 
inspirerad av sexköpslagstiftningen inte stigmatisera offret utan förö-
varen som upprätthåller marginaliserandet genom att ge pengar.598  

            
592 citerat i Selling (2013) s. 176.  
593 Selling (2013) s. 176ff. 
594 Sveriges Radio (2011).  
595 Orrenius (2013). 
596 Mohtadi & Mavi (2014) s. 12. 
597 Sveriges Radio (2012).   
598 Rothstein (2013).  
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4.7. Socialhistoriska konstanter 
För läsaren av denna avhandling torde det framkomma när denne läser 
de empiriska kapitlen, hur mycket det är av historien som ”går igen” i 
föreliggande kontext av det svenska samhällets reaktioner mot närva-
ron av tiggande människor i ’EU-migrantens’ position. Jag ska här sam-
manfatta de tydligaste konstanterna i denna redogörelse: 
 
1) Uppdelningen mellan förtjänta (sanna) och oförtjänta (falska) ’tiggare’ 

och understödstagare.599 De förtjänta är de som definieras vara 
icke-arbetsföra medan de senare definieras vara arbetsföra, an-
norlunda och/eller utsocknes. Uppdelningen görs såväl moraliskt 
som institutionellt, såväl i privatmoral som i regelverk. 

2) Uppdelningen mellan territoriellt egna och främmande ’tiggare’ och 
understödstagare. De egna fattiga tillhör den egna geografiskt av-
gränsade lokala gemenskapen, medan de främmande (är faktiskt 
eller) definieras vara tillresta. Det finns samtidigt en tendens att 
den som tigger reser från ort till ort för att denne antingen är rotlös 
genom att vara utan hem eller behöver resa vidare för att finna nya 
givare. Den som tigger är därför ofta kategoriserad som just ’främ-
mande’. 

3) Om ’tiggaren’ definieras som tillhörandes en kulturell minoritet, 
definieras hen också troligen som ’främmande’ och ’oförtjänt’.     

4) Rättspolitiska åtgärder tillkommer när tiggande människor upplevs 
bli för många, som syftar till att kontrollera tiggande människors 
rörelsefrihet genom att antingen låsa in/fast eller fördriva. De som 
blir ”fasthållna” sätts i fostrande och disciplinerande åtgärder för 
att tuktas till att arbeta. De som ska fördrivas är ofta de som defi-
nieras vara ’främmande’, hörandes till minoriteter vilka inte anses 
vara en del av majoritetsbefolkningen (i Sverige främst romer, re-
sande och samer). Destinationen som de fördrivna minoriteterna 
förväntas röra sig mot är ofta deras förmodade ”hemvist”, vilket 
är alltid beläget där men inte här.   

5) Orsaken till utfattigdom definieras vara brist på arbetsamhet och 
moralisk karaktär. Tendensen är att tillskriva den oförtjänta ’tigga-
ren’ och understödstagaren en arbetsskygg (därför amoralisk) karak-
tär. De misstänkliggörs lätt som kriminella och/eller lömska.  

6) En etisk och moralisk ambivalens kring understöd och givande, där 
socialhjälpen erkänns som samhälleligt nödvändig men ska undvikas i 
mesta möjliga mån. Att skänka till tiggande människor anses de-

            
599 Det här framhävs också tydligt av Erskine & McIntosh (1999).  
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struktivt därför att det uppmuntrar ett individuellt som samhälleligt de-
struktivt beteende. Olika system av kollektivt distribuerad omsorg 
fördelas geografiskt, gemenskapsmässigt och i tidsstrukturerade ri-
tuella former. 

7) Det politiska dilemmat under kapitalismen att stimulera arbetskraf-
tens rörlighet och samtidigt hålla kvar de fattigaste befolkningslag-
ren. 

8) Tiggande uppstår som praktik och socialt problem på platser som 
konsekvens av politiska omvälvande processer när människor ute-
stängs från tidigare etablerade försörjningssystem. Det är de (i den övergri-
pande samhällsordningen och hierarkierna) minst gynnade som 
riskerar att pauperiseras genom dessa förändringar. Det är avsak-
naden av tillräckliga ekonomiska resurser för ens livsuppehälle 
som leder till tiggande.  

 
En tes kan tilläggas: när fattigvårdsansvaret avancerar uppåt i geogra-
fisk skalnivå, och statsmakten bedriver en aktiv politik för att se till att 
de flesta erhåller tillräcklig försörjning, torde incitamenten till att tigga 
minska. Ju lägre skalnivå, desto större blir incitamenten att stänga ute 
människor och hålla igen på resurserna; budgetarna blir mindre och 
därför blir behovet att sålla mellan förtjänta och oförtjänta subjekt mer 
påtagligt. I föreliggande fallstudie, har ansvarsförskjutningen dragit åt 
två håll: från att socknens fattigvårdsansvar under 1900-talet i stor mån 
nationaliserades (medelst socialförsäkringssystemen och dylikt), ser vi 
nu en tendens till att kommunerna tilldelas alltmer socialt ansvar – det 
framstår som att klockan vrids tillbaka;600 de utfattiga subjekten här 
ifråga (’EU-migranterna’) är utländska medborgare korsandes nations-
gränser istället för landsändar, vilket väcker frågan om möjligheten till 
att förskjuta det sociala ansvaret till en än högre (s.k. ”överstatlig”) 
skalnivå – historien fortskrider. 

            
600 se också Ulmestig (2007). 
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5. Idéhistoria I – Kristendom 

5.1. Kristendomens ambivalens 
I en intervju om tiggandets historia menar populärhistorikern Dick 
Harrison att då ’tiggare’ alltid har förståtts som ett mer eller mindre 
störande inslag i samhället så har ett vanligt tillvägagångssätt varit att 
etablera någon slags moralisk regel inom antingen de religiösa buden 
eller samhällsmoralen, för att på sätt neutralisera eller åtminstone väga 
upp de negativa aspekterna av fenomenet.601 Det kan ligga en hel del i 
Harrisons tes. I såväl kristendomen som buddhism som hinduism som 
islam har s.k. ’tiggarmunkar’ av olika slag förekommit, heliga männi-
skor som har valt ett liv i asketisk fattigdom och lever på allmosor.602 
Denna livsstil verkar ha fungerat som ett sätt att göra fattigdomen till 
en helgd i sig själv, och därigenom höjt statusen på den fattiga samt 
underlättat allmosegivandet. I alla de etablerade världsreligionerna in-
går påbud om givmildhet till den som är fattig. Allmosan som del av 
en religiös rit eller symbol för en god gärning verkar ha existerat i en 
eller annan form världen över. Likväl har denna religiöst påbjudna giv-
mildhet också alltid verkat beläggas med en dubbeltydighet och be-
gränsningar. När det gäller t.ex. tiggarmunkarnas praktik framstår det 
som en närmast universell regel att allmosan de har rätt till och kräver 
är allt annat än pengar (mat och dylikt går bra), medan högmod och 
girighet är synder som lätt kan tillskrivas den verkligt nödställde tigga-
ren. Likväl existerar i religionerna ett påbud som har levt vidare i seku-
lär och humanistisk etik, vad i dagligt tal myntats som ”den gyllene 
regeln” och Freud kallade ett kultursamhällets ”idealkrav”: Älska din 
nästa såsom dig själv.603 Jesus uppmanade sina följare att inte stanna 
där utan att också älska sina fiender.604  

Mötet med den tiggande gesten är ett ofrånkomligt möte med eti-
ken. Den etik som informerar svenskar och andra idag har sina grunder 
i tidigare generationers moral och värderingar, och då politik är en för-
längning och ett praktiserande av etik med kompletterande världså-
skådning, kan det vara på sin plats att göra ett kort nedslag i den 
teologiska idéhistoriska debatten kring tiggandets och givandets moral. 
            
601 Nylander (2015). 
602 Exempel är dervish (islam), bhikkhu (buddhism) och sadhu (hinduism). 
603 Freud (2011) s. 440. 
604 Matteusevangeliet 5:44. 
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Kristna metaforer, dygder och värderingar är närvarande i mitt empi-
riska material, och merparten av den civilsamhälleshjälp som mobilise-
ras kring ”EU-migranternas” nöd utgår från kristna eller kristet 
präglade organisationer.  

Detta kapitel utgår huvudsakligen från den kristna religionsvetaren 
Kelly S. Johnsons bok The Fear of Beggars, en historiskt informerad teo-
logisk studie av kristnas svar på frågan om ’tiggare’ och deras nöd. Hu-
vudsakligen kretsar studien kring namnkunniga historiska s.k. frivilliga 
tiggare – de som på religiös grund valde bort ett materiellt liv för att 
istället leva enkom på andras nåd och allmosor – men den ger också en 
inblick i hur två kristna tänkare, Adam Smith605 och T.R. Malthus, vilka 
kom att bli två av den klassiska nationalekonomins fäder, resonerade 
kring ’tiggare’ och fattigdomsfrågan. I nästa kapitel om de politiska idé-
traditionernas relation till tiggande kommer Smith fungera som ideal-
typisk representant för den liberala hållningen medan Malthus kommer 
att representera konservatismens.  

Johnson nämner i sin inledning hur Jesus såväl igår som idag har 
kunnat ses som såväl en egenföretagande snickare som en ’tiggare’.606 
Denna dubbeltydighet är inte obetydlig, om vi förlägger den i förhål-
lande till den närmast eviga frågan om hur kristen etik skall ställa sig till 
tiggande, allmosegivande och social omsorg: 

Beggars implicitly raise questions about the nature and limits of property 
rights; the efficacy and virtue of almsgiving; the uses of social control and sur-
veillance to differentiate needy from greedy beggars; the possibility of genuine 
altruism; the material meaning of ‘dignity’; the moral importance of produc-
tivity; the distinction between public and private behaviors; the working of 
justice among strangers; and the relationships of system and person or inten-
tion and effect. Beggars stand in an untidy corner of ethics. […] Facing beg-
gars, we [Christians] fear poverty, we fear conflict, we fear drowning in the 
demands that may arise if we open ourselves to the needs of others, we fear 
the entanglements of gratitude. We fear to be family to the poor because we 
fear becoming poor. And yet, many of us also fear that refusing to be family 
to the poor is refusing membership in the body of Christ, which is the greatest 
danger of all. What, then, will we do?607  

 
Ett genomgående tema i Johnsons bok är att ’tiggare’ genom sin ex-
istens och etiska uppmaning på ett eller annat sätt utmanar äganderätt: 

            
605 Det är Johnsons tolkning att Adam Smith kan betecknas som en kristen moralfilo-
sof. 
606 Johnson (2007) s. 3. 
607 Ibid. s. 3–5.  
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var går gränsen för mitt och ditt? När har min nästa rätt till mina re-
surser? Varför förtjänar jag vad jag har och varför förtjänar min nästa 
att inget ha? 

5.2. Bibeln och kyrkofäder 
Redan för de första seklens kyrkofäder uppstår problemet kring hur 
fattigdom och rikedom skall tacklas i förhållande till Kristi bud. Medan 
Gamla testamentet har sina passager där den fattiga garanteras skydd 
och rättvisa, finns en påtaglig tematik i Nya testamentet där välstånd 
och rikedom i sig problematiseras,608 att följa Jesus innebär att ge upp 
materiella egendomar,609 och den fattiga prisas.610 Att det är lättare för 
en kamel att tränga sig genom ett nålsöga än vad det är för den rike att 
nå till himlen, är ju ett allmänt känt citat från Jesus själv, men i den 
bibelkontext detta yttrande sker får han direkt motfrågan av de per-
plexa lärjungarna: ”Vem kan då bliva frälst?” Hans kryptiska svar på 
denna fråga var ”För människor är detta omöjligt, men för Gud är all-
ting möjligt”.611 Antagligen åsyftar ”detta” att vi människor omöjligen 
kan förutse vem som når frälsningen på andra sidan och hur hen för-
tjänar denna. Det är alltså inte så enkelt som att den garanteras frälsning 
som avsäger sig rikedom, skänker allmosor, eller ber om dem. Därmed 
är det inte heller så enkelt som att det skulle vara en synd att avsäga sig, 
skänka, eller be om materiella ting. Girighet är en urgammal dödssynd, 
och Kristi livsgärning är tät på generösa handlingar av att skänka, hjälpa 
och omhänderta de sjuka, svaga och fattiga. Men även högmod är en 
synd, och Jesus förmanar: 

Akta er för att utföra goda gärningar för att människor skall se er. Då får ni 
ingen lön hos er Fader i himlen. När du ger en gåva, blås då inte i trumpet för 
dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människor skall 
berömma dem. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön.  

Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör, så att 
din gåva ges i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig.612  

            
608 Johnson (s. 23f) räknar upp Matteusevangeliet 6:19, 31; 13:22; 19:23; Första Ti-
motheosbrevet 6:17; Andra Timotheosbrevet 3:2; Jakobs brev 1:10; Uppenbarelsebo-
ken 3:17.   
609 Matteusevangeliet 4:20; 10:9; 19:21, 29; Lukasevangelkiet 12:23; 19:8; Apostlagär-
ningarna 2:44–45; 4:34. 
610 Matteusevangeliet 25:40; Lukasevangeliet 1:53; 6:20; 16:22; Andra Korinthierbrevet 
8:2; Jakobs brev 2:5–6; Uppenbarelseboken 2:9. 
611 Matteusevangeliet 19:24-26. 
612 Ibid. s. 6:1–4. 
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Vad innebär att ge en gåva i det fördolda? Det är tydligen genom det 
fördolda som vi kan undkomma snålhetens och högmodets trånga 
sund, och därigenom nå fram till den sanna kristna gåvan och männi-
skokärleken. Om vi förstår ”det fördolda” som en geografisk beteck-
ning, har den faktiska ’tiggaren’ svårt att be om sin gåva i ”det 
fördolda”, om detta innebär att hålla sig undan från allmänhetens åsyn. 
Är hen då anvisad till ”kyrkan”/”socialen” för att där ansöka om för-
barmande? Kan vi då fortfarande räkna detta som tiggande, och den 
som ansöker som en ’tiggare’?  

I en annan passage i tilläggen till Gamla testamentet åberopas å 
andra sidan en slags ovillkorlig plikt att hjälpa din fattiga nästa på dennes 
villkor: 

Vatten släcker flammande eld, och allmosor utplånar synder. Den som lönar 
gott med gott blir ihågkommen efteråt, och då han vacklar finner han stöd. 
Mitt barn, beröva inte den fattige hans uppehälle, låt honom inte vänta med 
bedjande blick. Såra inte den som svälter, väck inte förbittring hos en man som 
lider brist. Upprör inte mer ett redan bittert hjärta, låt inte den som tigger vänta på 
din gåva. Avvisa inte den som ber om hjälp i sin nöd, vänd dig inte bort från 
den fattige. Vänd inte bort blicken från den som tigger, ge honom inte skäl att för-
banna dig, ty om han förbannar dig i sin själs bitterhet skall hans skapare höra 
hans bön. Gör dig omtyckt i folkförsamlingen, böj ditt huvud för den mäktige. 
Lyssna på den fattige och svara honom vänligt och anspråkslöst. Rädda den 
förtryckte från förtryckaren; var oförfärad när du fäller din dom. Var som en 
far för de faderlösa och i makens ställe för deras mor. Då skall du bli som en 
son till den Högste, mer än din mor skall han älska dig.613  

 
Jesus verkade själv leva på allmosor från andra. På detta vis var han en 
’tiggare’, och han klargjorde i sin predikan att han i egenskap av Herren 
är den nödställde som ber om hjälp och omsorg: ”Sannerligen, vad ni 
inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för 
mig”.614 Samtidigt var Jesus människornas konung och sin egen Fader, 
Herren Vår: genom treenighetens höljda metafysik och mystik är Kris-
tus såväl ’tiggare’ som härskare; han finns i överflödet som i nöden, 
han finns i den rike som i den fattige, ty han är ju alltet genom Fadern 
och Helige Ande. Han är också gåvan, i det att han gav sig till männi-
skorna genom sitt martyrskap; hans offer var sitt eget liv, vilket han gav 
av sin kärlek till mänskligheten. Allt detta sammantaget levererar inte 
en tydlig definition av vad som är den ”kristna” förhållningen, etiken, 
eller politiken, gentemot den fattigas nöd och den välmåendes ansvar 
inför denna.  

            
613 Jesus Syraks vishet 4:1–10, min kursivering.  
614 Matteusevangeliet 25:45. 
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Enligt min uppfattning verkar kristendomens heliga skrifters bud-
skap, precis som när det gäller andra överlevande världsreligioner med 
totalitetsanspråk, ha formulerats så pass svävande, att de kan förstås 
som förespråkandes allas jämlikhet och en radikal omstöpning av sam-
hället när religionen väl etableras som en ”befrielserörelse”, för att se-
dan kunna innehålla påbud om upprätthållande av rådande hierarkiska 
ordning när religionen väl har blivit den härskande klassens. De heliga 
buden är så elastiska att de är anpassningsbara efter samhällets succes-
siva ekonomiska, politiska och sociala förändringar. När kyrkofäderna 
verkar gör de det under den tid då kristendomen successivt befästs som 
en statsreligion genom att bli det romerska rikets, och kejsarens, tro. 
Att då utifrån Bibeln utläsa ett sådant tvingande ansvar för ’tiggares’ 
sociala och ekonomiska nöd å de rikas sida, så att detta ansvar skulle 
hota själva maktens och rikedomens legitimitet hos fåtalet, vore nog då 
allt annat än ”politiskt korrekt”. Dessutom finns som sagt ingenstans 
att läsa klart ut ur testamenten att ekonomisk ojämlikhet skall avskaffas 
i jordelivet. Johnson påpekar att det var möjligt att anklaga de som 
skulle förespråka en sådan läsning för kätteri, eftersom ”för Gud är 
allting möjligt”.615 Men samtidigt: det finns ett tydligt påbud att inte 
vara girig, att älska sin nästa, och att Jesus älskar den utsatta och svaga. 
En tidig lösning var då att se själva handlingen att skänka till en behö-
vande som en ömsesidig transaktion av godhet, där mottagaren ber för 
givarens frälsning – på detta sätt undkom man också frågan om under-
stödstagarens nytta och huruvida denne hade verklig rätt att be om 
hjälp.616 Det var nämligen inte heller någon dygd att inte ”göra rätt för 
sig” – genom båda testamentena hyllas flit och hårt arbete, samtidigt 
som även lättja är en dödssynd, och det var allmänt vedertaget att ar-
bete såsom slit var en del av arvsynden som Gud hade tilldelat männi-
skans lott då hen blev fördriven från Eden. Såhär skrev också Paulus i 
Andra Thessalonikerbrevet: 

Vi föreskriver er i herren Jesu Kristi namn att dra er undan de bröder som 
lever utan ordning och inte följer de regler de har fått genom oss. Ni vet ju 
själva på vilket sätt ni skall efterlikna oss. Vi var aldrig oordentliga hos er och 
åt aldrig av andras bröd utan att ha gjort rätt för oss. Vi slet och släpade, arbe-
tade dag och natt för att inte ligga någon av er till last. Inte för att vi skulle 
sakna rätt till det, men vi har velat ge er ett föredöme att följa. När vi kom till 
er gav vi er som föreskrift: den som inte vill arbeta får inte heller äta.617 

            
615 Matteusevangeliet 19:26, i Johnson (2007) s. 25.  
616 Johnson (2007) s. 25. 
617 Andra Thessalonikerbrevet 3:6–10, min kursivering. Denna föreskrift upptogs som 
budord av såväl den engelske amerikakolonisatören John Smith 1609 som av Vladimir 
Lenin 1917 (He who does not work, neither shall he eat 2018). Båda använde det som 
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Emellertid var inte ömsesidighetsmodellen vattentät när det kom till 
praktiska följdfrågor gällande allmosans storlek, vad den skulle inne-
hålla, och framförallt kring hur mycket en människa egentligen då fick 
lov att äga om det nu var så att det var en dygd att skänka. Klemens av 
Alexandria (150–215 e.Kr.) fann en teologisk lösning genom att av-
färda rikedom som ett moraliskt problem i sig självt; Jesus nålsögame-
tafor var en metafor för det ansvar den rike har av att använda sina 
resurser på ett vist och rättfärdigt sätt. Han hänvisade till karaktärsgal-
leriet av välbärgade bibliska protagonister som Abraham och Josef från 
Arimataia, och menade att det finns såväl en andlig som materiell di-
mension av den enskildes fattigdom eller rikedom. Denna abstraktion 
och lösning på egendomsfrågan inkorporerades så småningom i den 
kristna hegemonin genom etablerandet av klosterväsendet, där den hel-
gade fattigdomen ansågs höra till det kontemplativa livet – försakelse 
kan ses som ett steg i närmandet till sin nästa och Gud såtillvida att 
denna sakrala aktivitet är försakelsens enda syfte – medan rikedom var 
eftersträvansvärt i det aktiva livet.618 De i verklig nöd (’tiggaren’) hän-
visades till klostrens successivt institutionaliserade allmoseverksamhet.  

5.3. Tiggarmunkar och den frivilliga fattigdomen 
En viss teologisk och politisk förvirring uppstod emellertid kring 
denna fråga under slutet av 1100-talet, då en moralfilosofisk debatt tog 
fart som kretsade kring allmosor, fattigdom, och plikten av att dela med 
sig till behövande. Johnson identifierar detta som sammankopplat med 
introduktionen under det tidigare seklet av penningekonomin och de 
första proletariseringsvågorna på landsbygden till följd av flera miss-
växtår.619 Genom det successiva etablerandet av penningen som betal-
medel, marknadens expandering, och därigenom framväxten av banker 
och handelskompanier, uppstod radikal brist på kontroll över ekono-
min från kyrkans och kungars sida. Samtidigt förändrades i och med 
detta den moraliska synen på den materiella rikedom som faktiskt exi-
sterade innanför klostrens väggar; den helgade fattigdom som skulle 
innebära att efterfölja Jesu liv riskerade att framstå som hycklande.  

Det är i denna kontext som den helige Franciskus slog igenom med 
sitt lanserande av den kristna varianten av tiggarmunksordnar, och pre-

            
förmaningar av folket om nödvändigheten av att alla bidrar i uppbyggandet av ”det 
nya landet”.  
618 Johnson (2007) s. 26. 
619 Ibid. s. 28. 
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dikande om självvald materiell asketism som en kristlig dygd. Fran-
ciskus av Assisi (1182–1226) var son till en välbärgad handelsman, och 
valde försakelsens väg för att viga sitt liv åt vad han ansåg vara att ef-
terfölja Kristi levnad. Han fick med sig många efterföljare i (de efter 
honom uppkallade) franciskanerna och andra rörelser. Han såg Jesus 
som en ’tiggare’, en människa som valde bort ägodelar för att utelämna 
sig till Gud och till andras nåd. Följaktligen såg Franciskus självvald fat-
tigdom som något heligt, och givandet av allmosan som en inneboende 
sakral handling. Därför levde också Franciskus och hans följare som 
”tiggare”, på det viset att de drog runt bland och i städer där de offent-
ligt bad andra om gåvor och allmosor, som en del av deras pilgrims-
liknande arbete.  

Likväl föreskrev Franciskus att tiggarmunkarna skulle arbeta med 
enklare sysslor för egen del och för andra, och acceptera den betalning 
de bjöds, såtillvida det inte rörde sig om pengar. Allmosorna kunde 
också ta alla former, förutom pengaformen – munkarna fick inte ens vid-
röra mynt.620 Johnson förklarar Franciskus lära som i mångt och 
mycket en slags social och moralisk ”proteströrelse” mot just den fram-
växande penningekonomin. Pengar var för Franciskus en symbol för 
rätten att disponera enskild egendom, vilket han såg som ett hot mot 
den kristna gemenskapen, då denna rätt riskerar att urholka det inbör-
des beroendet av varandra.621 För Franciskus kunde alltså inte pen-
ningen innebära en sann kristen gåva. Likväl var hans ”proteströrelse” 
inte företrädande någon slags proto-kommunism som ämnade av-
skaffa pengar, egendom, eller välstånd. Tvärtom såg han tiggarmun-
karna och deras mission som ett slags komplement till den 
framväxande marknadsekonomin.622 Man får lov att anta att tanken om 
en etablerad andlig och självvald tiggarverksamhet i marknadssamhället 
skulle förstås från Franciskus sida som ett slags komplement i den 
kristna vardagen, en slags reaktionärt informerad ritual för att se till att 
de nya potentiellt sekulariserande samhällsomvälvningarna inte skulle 
upplösa det kristna bandet av praktiserad människokärlek genom dyg-
der som ödmjukhet och barmhärtighet.623  

Johnson poängterar också att den franciskanska fattigdomen til sy-
vende og sidst ändå var en relativt ortodox inställning i relation till den 
etablerade katolska kyrkan.624 Franciskus utmanade aldrig den religiösa 
maktstrukturen och dess rikedomar, utan lyckades inkorporera välstån-
dets funktion inom sin teologiska läsning av hur tiggande var en kristlig 
            
620 s. 32f. 
621 s. 59. 
622 s. 33. 
623 s. 50, men jag formulerar det här lite mer polemiskt än Johnson.  
624 s. 39. 



 200 

handling. Även han förstod Gud som alla rikedomars källa, och därför 
måste Herren vara närvarande i såväl givaren (Fadern) som i motta-
garen (Sonen). Men inte nog med det, paradoxalt nog är det Kristus i 
’tiggaren’ som genom sin barmhärtighet ger människan möjligheten att 
visa barmhärtighet till sin nästa. På detta vis ger Kristus i ’tiggaren’ gi-
varen den största gåvan av de alla: Kristi kärlek.625 Franciskus (frivilliga) 
’tiggare’ blir en reinkarnation av Jesus egna ”dubbeltydighet”: den ut-
blottade som genom sin uppoffring triumferar i härlighet på korset 
som människornas konung: ’tiggare’ och herre i ett.626 Denna mystifi-
kation av Jesus överensstämmer med nattvardens symbolik, och enligt 
Johnson är det också den sakramentala Kristus som här skall efterföl-
jas: han som är såväl gåva som givare av sin gåva i eukaristin.627  

Men varför försakandet av materiella ting? På vilket sätt är det enligt 
Franciskus och hans likars teologi en välsignad handling att leva i själv-
vald fattigdom? En del av svaret står att finna i tolkningen av den närm-
ast universella och djupt komplexa dygden ödmjukhet (humility). 
Johnson citerar Thomas av Aquinos (1225–1274) uppfattning att tig-
gande kan ses ur ett religiöst perspektiv som ett utmärkt utövande av 
ödmjukhet då det är ”det mest effektiva botemedlet mot det högmod 
vilket de önskar att släcka antingen inom sig själva eller hos andra ge-
nom deras exempel”.628 S:t Benedikt av Nursia (480–543) (den kristna 
klosterkulturens förgrundsgestalt) såg ödmjukheten som vandrarens 
dygd, och bestående av grader, likt pinnarna på en stege, där Guds kär-
lek väntar i toppen. Johnson identifierar ödmjukhet som dygden av 
självdisciplinering, att betvinga tankar, rörelse och vilja:  

It is the habit of forgetting the self’s desires, except the desire to be obedient to 
God. Humility is a virtue of the appetite, not the intellect. It is not enough to 
know one’s limits; the humble person habitually loves him- or herself less in 
order more perfectly to love God. For a voluntary beggar, living on scraps, 
submitting to public view, surrendering a claim of right to food and clothing, 
and facing the disapproval of the sophisticated all serve to point away from 
the claims of the sufficient and controlled self, to a self oriented entirely to-
ward Christ. Within the larger narrative of Christianity, this is not self-destruc-
tion, but dying in order to live. The appetite is not being corrected to enjoy pain 
or to make hatred of the self a new fascination, but to set all else in the back-
ground behind the love of God. Humility, in this sense, is something of the 
athlete’s power of forgetting the self in the pursuit of the goal.629  

            
625 s. 38. 
626 Ibid.  
627 s. 36. 
628 s. 48, min översättning.  
629 s. 48f, min kursivering. Det är svårt att inte här se en koppling till Lacans (2000) syn 
på religionen som en av de klassiska sublimeringarna för att rikta begäret mot ett onå-
bart Ting, här Guds kärlek och självets död. Tvärtemot Johnsons förmaning att detta 
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Men hur vet vi att den uppvisade ödmjukheten är autentisk, att den är 
äkta, sann? Det heliga i ödmjukheten som fattigdom är att avstå från 
det som skymmer blicken, att motstå frestelser. Men den ofrivilligt fat-
tiga som tigger gör ju allt annat än avstår. Och att be någon om något 
– vilket tiggande i det profana faktiskt är – innebär motsatsen till att 
avstå. Givet de erfarenheter som återgavs i förra kapitlet, har de ”fak-
tiska” ’tiggarna’ (de som tigger av ekonomiska och inte religiösa skäl) 
närmast alltid associerats med oordning, brist på kontroll, och setts 
som ofta ödmjukhetens och självkontrollens raka motsats: att vara 
otacksam, girig och karaktärslös. Den frivilliga tiggar(munk)en som ge-
nom sin asketism utstrålar självkontroll, är alltså bettlarens totala inver-
tering. Eller pervertering? Desperation är anspråkslöshetens antites.  

Jag antar att en franciskansk lösning på denna paradox står att finna 
i förbudet mot pengar som gåva, förbudet mot en gåva som antas leda 
till frosseri, men som faktiskt motverkar fattigdom. Johnson menar att 
en inversion av dygderna i detta problemområde var nödvändig för de 
som innehöll kulturell och ecklesiastisk makt, för att undvika de para-
doxala frågor kring fattigdom/rikedomens rätt som tiggarmunksfeno-
menet drog upp till ytan. Sättet att avgöra om en fattigs ödmjukhet var 
äkta, och därför om den fattiga var ”förtjänt” eller ”äkta” fattig, var att 
bedöma huruvida den fattiga var högmodig nog att inte be sin nästa om 
hjälp för sin nöd. Trots att högmod är en av de sju dödssynderna och 
står i bjärt kontrast med kärleksbudskapet. Men den som är stolt nog 
att avstå evangeliets erkännande har ju också visat sig vara i sanning 
ödmjuk (gentemot Herren och hans ordning). Denna slutsats omintet-
gjorde det inneboende hotet gentemot rådande resursfördelning och 
hierarkier som den tiggande gesten skulle ha kunna utgöra, om den 
lästes på ett annat teologiskt eller politiskt sätt.630  

Franciskanerna och deras tolkning av fattigdom som helgad skulle 
ganska omgående få sina politiska som religiöst intellektuella motstån-
dare. Det faktum att franciskanerna själva (och andra tiggarmunkord-
nar) etablerade sig som en maktgruppering inom universitet och 
kyrkoväsende innebar inte bara en implicit utmaning för det etablerade 

            
inte är ’självdestruktion’, skulle en lacanian kunna säga att detta är precis praktiserandet 
av en längtan efter att upplösa subjektets brist; det som du vill förinta är den del av dig 
själv som hindrar dig från att överkomma subjektets klyvning, du vill övervinna av-
ståndet inom dig/utom dig, bli ett med den Andra. Ur Lagens perspektiv kan ödmjuk-
heten som dygd förstås som ett indirekt uttryck för ens underkastelse av plikten, d.v.s. 
den plikt du har av att leva, att underkasta dig den Store Andres påbud, att acceptera 
och anamma din tilldelade lott i ordningen och gemenskapen. Och genom att uppföra 
dig väl kommer du att bli älskad av den Andre (’the (m)other’) och slippa den obotliga 
ensamheten. 
630 s. 67. 
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katolska systemet (genom att bl.a. generera en inflation av munkar),631 
utan också en kritik av att tiggarmunkarnas ”apostoliska” liv var ett 
hyckleri. Anklagelserna om att livsföringen i själva verket var syndigt 
motiverades med att en människa måste inneha någon form av egen-
dom för att kunna undvika synd: hur kan hen annars utföra goda gär-
ningar och hur skall hen annars undvika lathetens synd? Dessutom 
hade kyrkan av Kristus själv fått i uppdrag att ställföreträda Honom 
och Hans rike på jorden – därför hade den ett ansvar att inneha ägodelar 
att kunna nyttja. Hur skall kyrkan annars kunna efterfölja Kristi bud att 
hjälpa fattiga, om de inte har något att ge?632   

Vi vet inte hur tungt teologisk kritik som denna vägde i den faktiska 
kyrkopolitiken, men vad vi vet är att de påföljande seklerna med Di-
gerdöd, missväxt och proletariseringsprocesser skulle komma att om-
definiera kyrkans omsorgsarbete till att bli mer strukturerat, och 
utfärdas i samarbete med den världsliga makten. I den kristna världen 
kom tiggarmunkarna att försvinna från den profana vardagen för att 
ersättas med ofrivilligt barskrapade. 

5.4. Arbetsetiken och förvaltningen av Guds gåva 
Legenden förtäljer att det sista Martin Luther (1483–1546) skrev ned 
innan han dog var ”Vi är alla tiggare. Det är sant”. Att ställa detta kraft-
fulla citat mot hans livsgärning visar inte på någon solklar kompabilitet, 
då Luther lade ner mycket tid och bläck på att polemisera, svartmåla 
och bekämpa tiggande och ’tiggare’ (såväl munkar som utfattiga).633 En 
trolig tolkning av påståendet är att den ’tiggare’ vi alla är, inte är den 
materiellt nödställde, utan den som ber om och inte kan kräva av Gud 
Hans nåd. Ett kärnvärde i protestantismen är att människan inte kan 
handla sig till frälsning: varken ritualer, goda gärningar eller asketism 
har någon funktion vad gäller att nå Gud eftersom Hans nåd utgår en-
kom från Hans vilja. Det är endast genom tron själv som människan 
kan nå Gud, inte genom handlingar eller andra förmedlande instanser. 
Detta får en konsekvens för alla anspråk på att se Kristus i tiggande 
eller i ’tiggaren’: utifrån Luthers lära blir sådan metafysisk symbolik 
bara meningslöst flum. En av Luthers mest kända ställningstaganden 
var att han motsatte sig systemet med avlatsbrev, d.v.s. möjligheten att 
med pengar kunna köpa sig syndernas förlåtelse. Det är inte omöjligt 

            
631 s. 53. 
632 s. 54. 
633 Geremek (1991) s. 206; Erskine & McIntosh (1999).  
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att likställa denna transaktion med den som tiggarmunken proklame-
rade som helig, att genom en allmosa till en representant för Kristus 
utföra bot.  

Istället förkunnade Luther att människan hade plikter som var upp-
delade i de kristliga och de världsliga, vilket innebar att Himmelen styrs 
av evangeliet och jorden av naturrätten – därför är det Guds vilja att 
människan underkastar sig politiska auktoriteter som konung och 
furste.634 Härigenom dikteras implicit den världsliga kyrkans underkas-
telse under naturrätten, på det sättet att kyrka och stat bör höra sam-
man. De delar alltså mål och problem. För den framväxande 
statsbildningen sågs som bekant egendomslösa och sysslolösa männi-
skor som ett ordningsmässigt och moraliskt problem. Så även för Lut-
her och hans protestantiska följare. Det är redan nämnt att Luthers 
huvudsakliga bibliska argument mot tiggande var arbetsetoset: sysslo-
lösheten är en synd och arbetet är vad som är människans lott på jorden 
efter syndafallet. Än idag används adjektivet ”luthersk” för att beteckna 
en sträng pliktkänsla, och arbetsplikten är den främst associativa. Ty 
bara för att goda handlingar inte är vägen till frälsning, innebär detta 
inte att goda handlingar som föreskrivs och åläggs av Bibeln är me-
ningslösa. Det lutherdomen åstadkom var att kasta om kausalitetsord-
ningen på frälsning och gärningar: de senare är resultatet av det första, 
inte tvärtom.  

Detta för oss vidare till den tes och ett verk som är en av samhälls-
vetenskapens mest kända, Max Webers teori i Den protestantiska etiken 
och kapitalismens anda [1905]. Kortfattat och förenklat menade Weber 
att skälet till att kapitalismen som ekonomiskt system utvecklades i 
Västerlandet och inte någon annanstans i världen var att det i Europa 
och Nordamerika etablerades en stark kulturell drivkraft till att acku-
mulera rikedom för ackumulationens skull och inte för frosseriet eller 
flärden. Denna ”anda” skulle härröra från den protestantiska läran, och 
företrädelsevis dess kalvinistiska och puritanska gren. Idag är Webers 
tes starkt ifrågasatt på historisk grund: vad som skulle bli kapitalismens 
frö i Europa menar vissa som härrörande från norra Italien trehundra 
år före reformationen,635 de data som finns om tillväxt i Europa under 
de aktuella seklerna stämmer inte med Webers antaganden,636 och hans 
position om att den kapitalistiska fliten skulle ha kommit från moralisk 
övertygelse istället för från tvång och misär har kritiserats av mer 
materialistiskt orienterade historiker.637  Men bara för att Weber kanske 

            
634 Liedman (1989) s. 93. 
635 Robertson (1973); Rothbard (1957).  
636 Cantoni (2009). 
637 Grossman (2006). Se också Wood (2017).  
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var lite väl kaxig i sina anspråk på vad det var han visade, förtar detta 
inte en intressant och ögonöppnande teori om ett samband mellan hur 
religion och ideologi vävs samman i en framväxande modern borgar-
klass medvetande och livsåskådning i ett framväxande kapitalistiskt 
produktionssystem. Den visar också på hur kristendomens lära kan an-
vändas för att motivera en etik som av många idag anses gå på tvärs 
med det s.k. ”grundläggande kärleksbudskapet”.  

Weber fokuserade på den kalvinistiska predestinationsläran för att 
framhäva sitt ”case”: om Gud Fader är i sanning allsmäktig, och fräls-
ningen inte kan åstadkommas genom handlingar, betyder detta att Her-
ren redan har avgjort i förväg vem som når Himmelen och vem som 
störtas ned i Helvetet. Det är viktigt att förtydliga att predestine-
ringstanken här inte innebär att du endast föds till frälsning eller synd: 
din lott blir ”dubbel”, på det sättet att ditt individuella ansvar för dina 
handlingar fortbestår, fastän det är förutbestämt hur du handlar. De 
från denna föreställning frammanade ”religiösa ångestkänslor”638 krävde 
en lösning, och en föreställning etablerades bland puritanerna att det 
enda sättet att få en aning, en förvissning, åt vartåt det barkar, är att 
iaktta hur livet ter sig. Den som då lever i välstånd, har alltså Herrens 
välsignelse, och lever följaktligen ett gott liv samt utför goda hand-
lingar. Den som lever i misär är då fördömd och förtjänar sin situation. 
Denna är dömd till synd, och syndar samtidigt genom sitt leverne. Det 
hårda arbetet, slitet, blev här medlet (och dövandet) för att uttrycka sin 
trohet och förtjänst (och borttränga ångesten). I arbetets resultat ligger 
beviset för din duglighet och din fromhet.  

I denna arbetsetiks religiösa dimension ser vi många likheter med 
den asketiska tiggarmunkens omfamnande av ödmjukhetens dygd: den 
flitige arbetaren avsäger sig frosseri och materiella njutningar och 
hänger sig åt total självdisciplinering över tanke, rörelse och karaktär, 
precis som franciskanen. Men där den senares dygd står att finna i för-
sakelsen av världsliga ting, är den förras försakelse improduktiv sysslo-
löshet. Girigheten (och snålheten) överförs till att bli en ”dygd” av att 
vara arbetsam och sparsam, för frosseri är fortfarande en synd. Arbe-
tets mening och mål blir här arbetet i sig självt. Vägen till Guds kärlek för 
tiggarmunken gick genom ödmjukhetens asketism, för den gode pro-
testanten genom flitighetens nit. Givet den redan fientliga synen på tig-
gande från Luthers och protestantismens sida är det inte svårt att 
placera tiggargestalten i den ”puritanska” föreställningsvärlden bland 
de karaktärer med absolut lägst rang och svårast chans att tränga sig 

            
638 Weber (1978) s. 53, min kursivering. 
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genom nålsögat. Om själen är predestinerad. resultatet visar sig i jorde-
livet och ”hederligt” produktivt arbete är måttstocken, är den nödgade 
’tiggaren’ en solklar syndare, en bortom alla tvivel förtappad själ.639  

Ett svenskt exempel på en ”klassisk” protestantisk syn på ’tiggaren’ 
och tiggandets relation till det likväl kvarstående kristna kravet att sörja 
för de som är i nöd finner vi i Tobias Davidssons avhandling om (den 
förvånansvärt dagsaktuella) synen på understöd och arbetslöshet i riks-
dagsdebatter från mitten av 1800-talet. Han återger kyrkoherde J. A. 
Almqvists tes i dennes inlägg Om arbete och wälgörenhet till förekommande 
af nöd och tiggeri [1869]. Enligt Almqvist rådde ett utbrett missförstånd 
om vad kristen moral och välgörenhet faktiskt innebar; det var inte ett 
påbud om att ge till vemhelst som behöver därför att det skulle finnas 
en naturlig rätt att få hjälp. Vad som däremot fanns, var den från Gud 
utsprungna arbetsplikten, som ouppfylld straffade den enskilda till fat-
tigdom, vilket ledde till tiggeri i sin yttersta konsekvens. Detta var den 
rättvisa sanna ordningen, och det innebar att den som tiggde följaktli-
gen hade syndat. Den kristliga kärleken blev aktuell genom att fostra 
din syndande nästa till att omfamna arbetsplikten. Därför borde också 
fattigvården utformas till att enbart utgöras av frivilligt hjälparbete, och 
att detta alltid skulle beläggas med krav på motprestation å hjälptaga-
rens sida. Därför låg det ett stort moraliskt ansvar på hjälparen, och 
Almqvist fördömde den allmänna anda av ”ängslig svaghet” vilken 
åstadkom att vissa ”genom en falsk blödighet och hjelpsamhet hos 
andra, störtas djupare och djupare uti andeligt och lekamligt elände”.640 
Ett paradexempel på amoraliskt beteende till följd av ”falsk blödighet”, 
var att skänka pengar till ’tiggare’:  

[…] funnes det en allmän folkanda, som icke gåfvo något åt okände vandrare, 
eller kände lättingar, så blefvo det en gifven följd, att dessa måste stanna vid 
sitt rätta hem, och der hålla sig åtminstone vid någon driftig och mänsklig ord-
ning.641  

 
Almqvists ”protestantiska” logik kring syndens metafysiska lagbunden-
het hyser här påtaglig likhet med de politiska ekonomernas syn på 
marknadskrafterna som naturlagar.642 Det intressanta är att båda dessa 
världsåskådningar, som åberopar ”det naturliga” som ett självändamål 
och underförstått ”gott” (eller åtminstone rätt), likväl kräver männi-
skors underkastelse till att välja att handla rätt och ”naturligt”. Det 
finns alltså ett val, men där det bara finns ett rätt alternativ. 

            
639 Weber (1978) s. 77, 84, 145f.  
640 Almqvist (1869) s. 4, i Davidsson (2015) s. 203. 
641 Ibid. s. 5. 
642 Davidsson (2015) s. 202. 
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Då klostren stängdes och kyrkan förstatligades eller förvärldsligades 
i Nordvästerlandet, menar Johnson att det skedde en gradvis föränd-
ring av förståelsen av kristna församlingars omsorgsarbete till att bli ett 
förvaltarskap (stewardship) av Guds gåvor (resurser och annan egen-
dom).643 Hon utgår från anglo-amerikansk kontext under de påföljande 
århundradena för att visa hur ägandet blir ett andligt ansvar, och att följa 
Herrens påbud blir att vårda och förvalta detta ägande på ett nyttigt 
vis.644 Utifrån denna etik åligger det den vise kristna förvaltaren att in-
vestera klokt och långsiktigt när det kommer till påbudet att hjälpa din 
nästa. Att ge till en enskild ’tiggare’ blir därför en dålig hantering och 
att satsa på långsiktiga projekt genom fonder och andra investerings-
former blir därför en dygdig hantering av detta andliga ansvar.645  

Johnson nämner Matteusevangeliets Liknelsen om talenterna som en 
förtydligande anekdot för att motivera ackumulationsförvaltning som 
en kristen dygd:646 en herre lämnar olika antal talenter (gammal myn-
tenhet) till tre olika tjänare och reser bort för ett tag. De första två 
tjänarna med fem respektive tre talenter ”satte dem i omlopp” och för-
dubblade sina insatser, medan den tredje tjänaren med endast en talent 
grävde ner denna i marken. När så herren återvände överräckte de 
första två tjänarna sina ackumulerade talenter, och herren var mycket 
nöjd. Den tredje sade ”Herre, jag vet att du är en hård man, som skör-
dar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut”, och 
förklarade att han grävt ner talenten utan att ha gjort något med den. 
Herrens svar är att tjänaren är ond och lat, och borde åtminstone ha 
satt in pengarna på en bank med ränta. Tjänaren straffas och hans ta-
lent ges till den första, med motiveringen ”Ty var och en som har skall 
få, och det i överflöd, men den som inget har, från honom skall tas 
också det han har”.  

Johnson anmärker att det i förvaltningstanken ryms en viss teolo-
gisk förvirring. Gud ses som en ägare, som skänker till oss sina gåvor, 
vilka vi sedan har till plikt att förvalta och förmera å Hans vägnar. Hon 
påpekar att det inte talas om Herrens skänk som ett lån, utan som gåva 
– likväl behandlas denna gåva som ett lån med förväntad ränta. Han 
har gett ifrån sig något Han fortfarande äger. Johnson menar att denna 
språkliga förvirring övertäcker ett försök att inom kristen teologi säkra 
världsliga privata egendomsrätter, samtidigt som det ursprungliga på-
budet återstår att dela med sig till sin nästa och till gemenskapen när 
nöden står för dörren. Detta åstadkoms genom att sammansmälta två 

            
643 Johnson (2007) kapitel 3.  
644 Ibid. s. 71. 
645 s. 92. 
646 Matteusevangeliet 25:14–30. 
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antaganden: Gud är alltid den sanna ’ägaren’, men förmögenheten är 
en gåva från Honom till den person som på pappret innehar den. På 
detta sätt blir den privata äganderätten gudomligt sanktionerad om den 
skulle ifrågasättas socialt eller politiskt.647 Så förändras också ödmjuk-
hetens innebörd såsom kristen dygd: dess nya subjekt är inte längre 
’tiggaren’, utan den praktiske förvaltaren, och hens utövning av dygden 
är att disponera sina ägor: självkontroll är nu kontrollen av ting (och 
ibland även människor).648 Den egendomslösa ’tiggaren’ som då ber 
någon att dela med sig av sitt ägande är därför allt annat än ödmjuk, 
och står i vägen för praktiserandet av denna ”nya” kristna ödmjukhet. 

5.5. Kristna perspektiv i den svenska debatten och 
frågan om kärleksbudskapet 
Denna (gravt förenklade) kronologiska sammanställning av kristen 
idéhistoria och teologi kring tiggandets potentiella helgd eller synd får 
inte misstolkas som ett påstående om att ”Kristendomen” har på ett 
pseudo-dialektiskt vis avancerat mellan dessa olika teoretiskt-etiska po-
sitioner genom historien en allhärskande position i taget. Det är mer 
korrekt att förstå de olika presenterade argumenten och läsningarna 
som representationer av olika ståndpunkter i en filosofisk och teologisk 
debatt som har förlöpt och återupplivats sekel efter sekel. Vi har redan 
urskilt att vad som av många betraktas som en ”protestantisk arbetse-
tik” argumenterades gälla ’tiggare’ redan på 900-talet, och att se Gud i 
den nödställde som ber om andras förbarmande måste förstås som en 
universell gest vilken har överlevt kristendomens olika inre strider in 
till vår tid (och som existerar i alla överlevande världsreligioner).  

I den svenska debatten har jag överlag stött på en attityd från kristna 
engagerade som gör gällande att tiggeriförbud är fel, att de som tigger 
är i behov av omsorg och nöd oavsett sitt ursprung, i egenskap av att 
vara en medmänniska. Därefter har åsikterna gått isär om vad som är 
rätt form av hjälp och omsorg. Hur själsligt och moraliskt destruktivt 
tiggandet är som praktik, är en stötesten där kristna har intagit alla po-
sitioner. Det är inte min sak att avgöra vad som är en ”mer” korrekt 
läsning av den kristna gudens bud gällande ’tiggaren’ och hens nöd. Jag 
är inte troende, och det räcker med grundläggande historiekunskaper 

            
647 Johnson (2007) s. 87f. 
648 Johnson gör en referens till att slavägande kunde försvaras på kristen grund utifrån 
förvaltarlogiken, eftersom det var en mer effektiv, nyttig och gudfruktig förvaltning att 
äga fattiga människor istället för att skänka pengar till dem och på det sättet uppmuntra 
lathet (s. 94). 
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för att kunna komma till slutsatsen att religionen allena aldrig styr mo-
ralen. Snarare är kausaliteten den omvända, eftersom den praktiserade 
religionen alltid har att utgå från de sociala omständigheterna.  

I mitt mediala material och i mina samtal med engagerade har jag 
stött på samtliga positioner som har återgetts i det här kapitlet. Michael 
Grenholm och Johannes Widlund från Stefanushjälpen (Uppsala) har 
i flera artiklar argumenterat för att skänka pengar till ’tiggare’ på grund 
av Guds bud att dela med sig villkorslöst till de fattiga och behö-
vande.649 Rickard Klerfors från den kristet präglade hjälporganisationen 
Hjärta till hjärta (Linköping) har ett flertal gånger argumenterat för att 
skänkandet till ’tiggaren’ riskerar låsa fast den utsatta i destruktivitet – 
dock har han ständigt motsatt sig ett juridiskt tiggeriförbud.650 Eva Mo-
berg från Livets Ord (Uppsala) har uttryckt det som att det är viktigt 
att inte ”övergöda” EU-migranter som söker hjälp därför att omsorgen 
kan leda till ”passivisering”.651 Pastor Jakob Olofsgård (Jönköping) me-
nade att tiggande förvärrar ’tiggares’ situation genom att befästa deras 
dåliga självbild vilket hindrar dem från att ta sig ur tiggandet; hans tolk-
ning av barmhärtighetsbudskapet är att hälsa på dem, bekräfta dem 
som människor och att hjälpa genom andra hjälpinsatser som mat, klä-
der och tvätt.652 Privatpersonen och pensionären Siinto Hämäläinen 
(Borås) som upplät sin privata tomt till ’tiggare’ efter att dessa blev 
vräkta, och som tillbringar mycken tid med att hjälpa med mat, skjuts, 
kontakter och råd, motiverar sitt patos utifrån sin kristna övertygelse. 
Han hänvisar till Jakobs brev som förtäljer att tro utan gärningar är 
död, och att han inte skulle kunna kalla sig kristen om han inte hjälpte: 
”Jag tycker det är normalt att ge om man tar tron på allvar”.653 När 
Svenska kyrkan i Kil startade en insamling för att samla ihop till en 
husvagn, toalett och sophämtning för de lokala ’tiggarna’ lämnade fem-
tio personer församlingen i protest med motiveringen att kyrkan 
stödde brottslingar.654 Alla nämnda, även avhopparna, ser sig som 
kristna och handlar i enlighet med sin övertygelse om vad Skriften 
egentligen dikterar. Får en ju anta.  

När det kommer till de större institutionernas officiella förhållning 
i frågan om tiggande/’tiggare’, har den varit sammanhållen när det gäl-
ler den symboliska ödesfrågan om tiggeriförbudets vara eller icke-vara. 
I en gemensam debattartikel från september 2015 skriver representan-
ter från de större kristna församlingarna i Sverige (Sveriges kristna råd, 
            
649 se t.ex. Grenholm & Widlund (2015); Plånboken (2016). 
650 Se kapitel Övertalningar. 
651 Nilsson (2016).  
652 Thoms (2014).  
653 Aalto (2016).  
654 Hagberg (2014).   
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Svenska kyrkan, Katolska kyrkan, Pingströrelsen, Evangeliska frikyr-
kan, Equmeniakyrkan) om att Alla goda krafter måste lösa det som tvingar 
människor att tigga.655 Där motsätter sig författarna ett förbud med mo-
tiveringen att de ”tror att Gud håller också den som inte ser någon 
annan utväg än att tigga i sin kärleksfulla famn”. De beskriver sitt 
kristna betraktelsesätt på frågan vidare som att i dessa tider  

är de dessa mina minsta som Jesus ger oss tydliga direktiv om att ge samma 
hjälp som om det vore han själv som satt i gathörnet, insvept i en filt, och 
sträckte fram sin pappersmugg. Vi kan inte vända bort blicken och lägga över 
ansvaret på någon annan, inte om vi tar uppmaningen från kyrkans och varje 
kristens Herre på allvar. […] Låt dem i stället bli en levande påminnelse om 
att vi alla har ansvar för den gemenskap och samhörighet människor emellan 
som kännetecknar det goda samhälle som vi tillsammans med många andra vill 
vara med om att bygga.656  

 
Vi ser här budet att Jesus finns i ’tiggaren’, att Herren förmanar oss att 
hjälpa denne, och att denna hjälp är ett led i att måna om den kristna 
gemenskapen och bygga Hans rike på jorden. Men det finns ingen po-
litik, eller konkret handlingsplan att prata om, kring hur detta skall gå 
till. 

Vad som förenar är viljan att hjälpa den som behöver hjälp, och att 
denna vilja och denna hjälp drivs av – liksom genererar – kärlek. Vad 
är det egentligen för slags kärlek som står att finna i relationen mellan 
den nödställda nästan som ber om hjälp och människan som sträcker 
ut sin hand och nåd, ur en kristen synvinkel? Om vad Guds kärlek och 
människokärleken egentligen är, därom tvistar mer och mindre lärde. 
Johnson finner emellertid ett slags svar på frågan om den kristna kär-
leken och dess relation till nästans nöd i teologen John Milbanks tankar 
om moral och gåvan. När Jacques Derrida menade att den ”sanna” 
intentionella ’gåvan’ inte kan existera, eftersom äkta total altruism inte 
är möjlig då egenintresset aldrig kan undvikas i gåvohandlingen,657 me-
nar Milbank att ’gåvan’ visst finns eftersom gåvans mening inte alls är 
altruism. Enligt honom är begäret efter återgäldning och bekräftelse 
liksom tillfredställelsen av gåvoskänkandet inte oförenliga med ’kärlek’, 
eftersom gåvogivandet är en del av en ömsesidighet. Såväl gåva och 
köp (ekonomisk transaktion) är ömsesidiga arrangemang, men skillna-
den mellan de två är att den senare kräver en förutsägbar, omedelbar 
och kvantifierbart likvärdig ersättning. Gåvans besvarande, menar Mil-

            
655 Arborelius et al. (2015). 
656 Ibid. 
657 Derrida (1992). 
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bank, är oförutsägbar, fördröjd och unik, eftersom det är själva relat-
ionen mellan parterna som är syftet och målet med gåvoutbytet, inte 
tinget som transfereras.658 På detta sätt kan en sann gåva bara existera i 
ett ’äktenskapligt’ eller ’vänskapligt’ band, där trohet och tillit är etable-
rad och en intimitet finns som gör den tillfälliga ojämlikheten i gåvout-
bytet till en trygg väntan och förväntan. Därför är enligt Milbank den 
enda ’gåva’ du kan ge den fattiga ’tiggaren’ den som initierar vänskap, 
för att på det sättet öppna upp en ömsesidighet och jämlikhet. Begäret 
att ge och att få blir en dygd då det används till att kultivera vänskap 
och därigenom praktisera kristen kärlek till nästan.659 

Johnson, som har som en av sina huvudteser att ’tiggarens’ närvaro 
alltid på ett eller annat sätt ifrågasätter egendom och den enskildes 
ägande, menar att tiggare stör ekonomi som ’system’ och uppmanar till 
personligt ansvar genom att skapa den minsta enheten av ’ekonomi’: 
person-till-person. Hon menar att Milbank har rätt i att den gåva som 
skall ges till ’tiggaren’ är just vänskapen, en vänskap som är kärleken 
själv i Guds härliga nåd och som upphäver det främlingskap och nöd 
vilket dagens uppdelade och inhägnande värld innebär.660 Om jag för-
står Johnson rätt så blir denna praktiserade kärleks slutmål (innan Upp-
ståndelsen) att dela resurser med din nästa på så vis att egendom och 
ägande i vår förståelse inte längre finns. Men detta innebär att inte rädas 
”fattigdom”,661 och denna kristna/religiösa lösning på tiggandets gissel 
kräver ett närmande till nästan som skall bryta dennes nöd och min 
synd. En sådan lösning kräver att jag älskar min nästa – åtminstone slutar 
vara en främling för hen och erbjuder hen min vänskap.  

Freuds spontana svar på detta universella religiösa påbud var ”Var-
för ska vi det?” och ”hur skall det gå till?”662 När jag deltog i ett grupp-
samtal arrangerat av en gruppsykologisk förening i Stockholm hösten 
2014 som handlade om känslor och tankar kring mötet med ’tiggare’, 
och samtalet tillslut rörde sig mot en konsensus av att det bästa och 
rätta givet våra egna värderingar vore att försöka engagera sig i de tig-
gande människor man stöter på lokalt, försöka lära sig prata med dem 
och lära känna dem, utbrast en kvinna i övre medelåldern ”I så fall vill 
jag inte vara så snäll”. Och utan att framstå som en poserande cyniker 
måste ändå frågan våga ställas: Vill jag verkligen bli vän med alla som 
är i nöd? Måste jag älska min nästa för att vilja hen gott? Hur älskar jag 
utan att bli sårad? 

            
658 Milbank (1995); Johnson (2007) s. 169ff. 
659 Milbank (1997). 
660 Johnson (2007) s. 219ff. 
661 Ibid. s. 220. 
662 Freud (2011) s. 440. Se också Žižek (2005). 
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5.6. Reflektioner kring begäret efter den goda 
hjälpen   
Varför lägga vikt vid religiös historisk idédebatt, när denna avhandling 
utspelas i världens kanske mest sekulariserade land och där det sociala 
problemet på bordet framförallt framställs som en profan angelägen-
het? Svaret är dualt: med nära full övertygelse kan jag påstå att den 
mesta mängden kollektivt organiserad social omsorg som utövas inom 
riket till ’EU-migranters’ förmån härrör från kristet präglade organisat-
ioner (därefter följer de vänsterpräglade volontärnätverken), och ge-
nom studien kan vi se att de etiska frågor som uppstår i ’tiggarens’ 
närvaro uppenbarligen inte är nya eller plats- och tidsspecifika. Hur 
folk engagerade i ’EU-migranters’ nöd förstår problemet påverkar den 
hjälp de ger, och hur liknande problem historiskt har formulerats rent 
etiskt kan ge oss en vidare fingervisning om vad som är nytt och inte i 
dagens ideologiska debatt.  

Men något som kan vara viktigt att stanna upp vid en stund är frågan 
kring vilken roll den kristna omsorgen antas fylla i dagens sekularise-
rade Sverige. En tes är att ’kyrkan’ (eller ’moskén’ eller ’synagogan’) och 
’samfundet’ i vår tid kan ses utifrån en makronivå som att fylla en social 
funktion av att vara den etiska instansen i den – existenstveksamma 
men (o)medvetet föreställda – samhälleliga ”organismen”. Det blir 
bara bättre för den ”sekulära” majoriteten om denna instans ses som 
grundad på något historiskt (som kristen tro av många anses vara). Då 
blir denna etiska lem i organismen mer evig och ren från den perverte-
rade och cyniska samtiden (och framtiden). Jag grundar detta grun-
nande på en av Žižeks iakttagelser: att den som påstår sig vara 
’rationell’, ’cynisk’, eller ’icke-troende’, ofta omedvetet ordnar sin före-
ställningsvärld så att det är någon annan som tror i ens ställe. Žižeks klas-
siska exempel är hur burkskrattet i den medelmåttiga komediserien i 
ett ”modernt” samhälle eller gråterskorna vid en begravning i ett ”trad-
itionellt” samhälle, båda fyller funktionen av ett överfört förkroppsli-
gande av människors (socialt och moraliskt) obligatoriska känslor. 
Dessa överföringar innebär inte att den förmedlade känslan är objek-
tivt ”falskt”. Žižek tar istället stöd från Lacan med att förtydliga att  

intima övertygelser, till och med de intimaste känslor som medlidande, gråt, 
sorg och skratt kan alltid överföras, delegeras till andra utan att förlora sin 
uppriktighet. […] Genom den andres medium kan vi därmed fullborda vår 
[emotionella plikt], medan vi samtidigt kan ägna oss åt mer lönsamma mödor 
[…]. [Poängen är] att tron, långt ifrån att vara något intimt, rent mentalt till-
stånd, alltid är förverkligad i vår faktiska sociala verksamhet: tron understöder 
den fantasi som reglerar den sociala verkligheten. […] Det vi kallar ”social 
verklighet” är ytterst en etisk konstruktion som understöds av ett visst som om 
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(vi handlar som om vi tror på byråkratins allsmäktighet, som om presidenten för-
kroppsligar folkets vilja, som om partiet uttrycker arbetarklassens objektiva in-
tressen). Så snart tron […] går förlorad, vittrar själva det sociala fältets struktur 
sönder.663 

 
Vad detta har med religionens roll i ett officiellt sekulariserat samhälle 
att göra, är att ’religionen’ och ’de religiösa’ kan fylla en social, gruppsy-
kologisk, och ideologisk funktion av att tro och handla gott och altru-
istiskt i andras ställe: deras existens kan ses som uppfyllande en 
samhällelig plikt av det godas existens i det egna samhället, vilket ”vi” 
ju är en del av. När ”vi andra” har en massa vardags- och livsplikter att 
ständigt uppfylla för att upprätthålla vår identitet, sociala status, eller 
helt enkelt överleva, så kan vi någonstans vara förvissade om att ’de’ 
uträttar goda handlingar drivna av människokärlek och moralisk plikt-
känsla. Den här logiken tangeras i mina intervjuer med stockholmare 
från 2014, där informanternas redogörelser kretsande kring en under-
liggande föreställning om att det svenska samhället var uppbyggd på 
ett etiskt samhällskontrakt mellan ’välfärdsstaten’ och ’medborgaren’, 
varigenom den sista hade (rättmätigt) överfört det moraliska ansvaret 
för den nödställda nästan till den förra.664  

Om man ska hårdra resonemanget och vara övergeneraliserande, är 
alltså ’kyrkans’ samhälleliga och ideologiska existensberättigande i 
denna kontext, att de har en ställföreträdande roll som ”förkroppsli-
gandet” av ett kollektivs samvete och dess begär efter den villkorslösa 
medmänskligheten. Denna samhälleliga emotionella arbetsdelning är 
oskiljaktig från den övriga fördelningen av socialt ansvar i ett samhälle 
där kyrkan är skild från staten, och där det religiöst drivna hjälparbetet 
upptar de utrymmen som lämnats tomma av det offentliga social- och 
omsorgsarbetet. Ofta ses den verkliga mellanmänskliga sympatin, med-
mänskligheten och den moraliska handlingen (och därför i förläng-
ningen hjälpen) som befriad från byråkratiska regler och 
avpersonifierade abstrakta kategoriseringar, eftersom känslan av att 
göra gott, den goda handlingen, förnims tydligast för den hjälpande i 
upplevelsen av en medvetet och självständigt vald handling. När så ’ci-
vilsamhället’ (dit religiösa (hjälp)organisationer oftast räknas i moderna 
sekulariserade samhällen) framställs som en ”god kraft”665 inom det 
överbryggande nationalstatssamhället, verkar det ofta vara förgivetta-
get att det civila/religiösa hjälparbetets ”frihet från”/”frånvaro av” ju-
ridiska och byråkratiska direktiv/regleringar, är en dygd. I ett nyliberalt 
präglat samhälle får också ’civilsamhället’ en framträdande politisk och 
            
663 Žižek (2001) s. 43–45, kursivering i original. 
664 Hansson (2014). 
665 Arborelius et al. (2015). 
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praktisk funktion när det kommer till omsorgsfrågan – enligt nyliberal 
doktrin ska den sociala omsorgen i minsta möjliga mån komma från 
statens sida, eftersom statligt driven omsorg kräver ekonomiska medel 
som kommer från skatteintäkter; då skatter ses som ett tvång och en 
inskränkning av individens frihet förstås också den bästa sociala om-
sorgen som baserad på individers fria vilja och frivilliga engagemang.666  

Men ’kyrkor’ och samfund drivs av människor med egna erfaren-
heter och begär, precis som alla andra organisationer, och det enda som 
i detta sammanhang förenar dessa drivna människor är övertygelsen 
om att det finns en metafysisk plikt att hjälpa nästan i nöd. Men hur 
’hjälpen’ ska formuleras och utföras, vad som räknas som ’nöd’, vem 
som är ’nästan’, och var ’pliktens’ materiella gränser dras, kring dessa 
frågor finns ingen (och har inte funnits) en universellt delad manual 
med svar. Och just därför kan den tomma signifikanten ’religiöst hjälp-
arbete’ fyllas med outsinliga varianter av ideologiska definitioner på vad 
som är svaret på de pockande följdfrågorna. Det finns ingen egentlig 
garanti att ett religiöst drivet hjälparbete är mer gott, eller mer moraliskt 
rättsinnigt, eller mer samhälleligt/ekonomiskt effektivt, än någon an-
nan form av kollektiviserat omsorgsarbete. Men det kan finnas en stark 
(och ideologiskt användbar) kraft i en vilja och önskan att det religiöst 
drivna hjälparbetet skall vara det närmaste vi kan komma kollektivise-
rad altruism, befriad från syndiga drifter som egenintresse och politisk 
slagsida vilka skymmer den rena kärleken till nästan. Och därför borde 
det också vara lätt till hands att se religiöst driven hjälp som ett steg 
närmare godheten, och därför också lätt att överföra sin egen syn på 
vad godhet (och ”rätt” hjälp och omsorg) är, på godhetens samhälleliga 
representanter i ’civilsamhället’. 

Geremek är nog något på spåren när han menar att för den medel-
tida kristendomen var det inte själva fattigdomen och utsattheten som 
var det egentligt heliga, utan den hjälpande handlingen i sig. Och detta 

            
666 För de som bryr sig om och engagerar sig i frågan om ’EU-migranters’ sociala nöd 
i olika svenska landsändar är modellen Idéburet offentligt partnerskap (IOP) ett bekant 
koncept, som innebär en tidsbunden offentlig upphandling mellan kommun/landstig 
och ideell organisation som ska vara befriad från marknadslogik. I praktiken är det ett 
slags föreningsbidrag från det offentligas sida till en organisation som får relativt fria 
händer att bedriva omsorgsverksamhet utifrån egna idéer och villkor. Ett sådant part-
nerskap ingicks t.ex. mellan Linköpings kommun och Stadsmissionen angående natt-
härbärge för ’EU-migranter’ hösten 2013. I samtalsmöten mellan personer engagerade 
i hjälpfrågan i Stockholm har jag hört röster som både har lovordat och dissat IOP, 
därför att det öppnar upp för pragmatisk och lokalt konstruktiv hjälp där de statliga 
låsningarna kan kringgås, och för att det är ett billigt sätt för kommuner att frånsäga 
sig socialt ansvar genom att ge otillräckliga klumpsummor till organisationer som för-
väntas arbeta dygnet runt med övermäktiga sociala problem.  
 



 214 

är nog inte enbart gällande premodern kristendom, utan är förmodli-
gen vilande i själva trosatsens grundvalar. Visserligen fanns Jesus att 
finna i såväl ’tiggarens’ som konungens gestalt, men det viktiga i det 
symboliska återskapandet av Jesu närvaro är frälsningen av att sona sig 
själv och den andra från synd genom omsorgen från den starkare par-
ten. För att kunna åstadkomma frälsning krävs då inte bara ett under-
förstått huvudfokus på den aktiva och handlingskraftiga med valet i sin 
hand (den som kan hjälpa), utan kanske framförallt också någon att 
frälsa. Ett offer krävs för att en ädelmodig handling ska kunna ske. Med 
denna insikt ligger det nära tillhands att se det som att det inom relig-
ionen skulle finnas ett oundvikligt incitament att bibehålla underläg-
senheten hos vissa, att upprätthålla strukturella förtryck för att ha en 
säker källa av syndare att tillgå för frälsning. Detta tror jag är en enkel-
spårig slutsats; givet kristendomens tro på en arvsynd, och religioners 
själva livskraft och existensberättigande kommer från ett begär att nå 
fram till ”Guds” härlighet och därför ett aldrig sinande begär att handla 
rätt, borde syndens och summan av lasternas närvaro på jorden i prin-
cip vara konstant. Ingen människa är fri från fel, otillräckligheten är 
syndens like och människans lott, och avbilden människan är skapad 
från är just den bild hen ständigt speglar sig i men aldrig kan nå fram 
till i jordelivet (precis som när det gäller Lacans spegeljag).  

Marx är ökänd för sägningen att ”religionen är ett opium för folket”, 
men den svenska översättningen bör istället lyda ”[religionen] är folkets 
opium”.667 Detta förmedlar en annan bild, där folket inte är duperat till 
att tro, utan snarare i behov av tron. Han sammanfattade religionens 
kontradiktion såhär: ”[Religionen] är det mänskliga väsendets fantas-
tiska förverkligande, eftersom det mänskliga väsendet inte äger någon sann 
verklighet. […] Det religiösa eländet är samtidigt uttrycket för det verkliga 
eländet som det är protesten mot detta verkliga elände”.668 Faktumet att 
religionen är ”hjärtat i en hjärtlös värld”, eller en manifestation av be-
gäret att göra gott, ger inget facit om vad hjärtat vill eller vad det goda 
innehåller: ”Religionen är just självmedvetandet och självkänslan hos 
den människa som antingen ännu icke funnit sig själv, eller som åter 
förlorat sig själv”.669  

Därför lär synd alltid finnas att frälsa mänskor från, oavsett sam-
hällsförändring. Det är ju just därför som religionen har kunnat mobi-
liseras som såväl en progressiv som reaktionär kraft genom historien, 
därför att religionens text är menad att vara så tvetydig att den öppnar 
upp för meningsskapande i princip alla sociala kontexter. Om det inte 

            
667 Marx (1978d) s. 133. 
668 Ibid. kursivering i original.  
669 Ibid. 
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hade varit så, hade vi istället talat om ideologi när det kommer till klart 
stringenta logiska föreställningar om makt och rättvisa. Däremot kan 
andras intressen av, och incitament att, bibehålla rådande ordning och 
maktstrukturer, använda sig av denna djuplodade dubbeltydighet vad 
gäller den goda handlingens faktiska ögonblick – i den enes beslut eller 
i konsekvensen av detta? – för att kunna se till att det etiska ansvaret 
för den överlägsnas del inte går längre än till själva beslutet om hjäl-
pandet, och sedan styra över ansvaret för den goda handlingens full-
följande till att likställas med den underlägsnas underkastelse, vilket då 
bekräftar att godhet har praktiserats och ägt rum.  

Jag har här försökt framhäva varför det är otillräckligt att försöka 
finna en bibelläsning som förklarar kyrkligt engagerades moral och 
värderingar när det kommer till dessas föreställningar om tiggande och 
förebyggande arbete kring detta. Tiggandets dygd och synd är alltid en 
förmedling av något annat. När en kristen biståndsarbetande i ett 
panelsamtal i mars 2016 i Linköping förklarade varför han ställde sig 
”mot” tiggande som sådant beskrev han skälet som erfarenheterna av 
en fruktansvärd konfrontation med utsatthet i 1990-talets Rumänien. 
Han hade mött och omhändertagit en minderårig pojke som av andra 
människor hade blivit kidnappad och lemlästad (amputerad) och 
därefter satt att tigga på gatan. Men denna omskakande erfarenhet är 
ju egentligen inget argument för att vara mot tiggandet i sig. Tiggandet är 
i detta exempel en symbol för, eller snarare ett förkroppsligat symptom, 
för den ondska människor är kapabla att utsätta sin nästa för. Och att 
vilja bekämpa ’ondska’ är ett närmast universellt religiöst imperativ, då 
det ses som idealkravets (kärleksbudskapets) antites. Men när det 
kommer till det enskilda religiöst drivna hjälparbetets själva utformning, 
är detta oskiljaktigt från ideologiskt informerade åskådningar, varför vi 
nu vänder oss till de politiska idétraditionernas historia. 
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6. Idéhistoria II – Politiska idétraditioner 

Här ska redogöras för hur de tre stora moderna ekonomisk-politiska idé-
traditionerna (ofta kallade ”ideologier”) – liberalism, konservatism och 
socialism – förhåller sig till tiggande och dess relation till den politisk-
ekonomiska verkligheten. Idéerna formulerades på allvar under 1800-
talet, och samtliga tog med sig tankestoft från kristendomen eftersom 
den var hegemonisk ram för filosofiskt och intellektuellt tänkande un-
der tusen år. För att då kanske ta banala exempel så går det att se kon-
servatismen som sprungen ur förvaltandet av Guds skapelse efter dess 
harmoniska uppbyggnad och hierarkier, socialismen som fortsätt-
ningen på eskatologin och inrättandet av paradiset på jorden, liberal-
ismen som ett sekulariserat kultiverande av påbudet att hylla Gud 
genom ditt personliga handlande och därmed frälsas.  

Kapitlet är strukturerat utefter en kronologisk princip, fylld med av-
stickare som knyter an till avhandlingens politiska idédebatt. Den idé-
tradition som här blir styvmoderligt behandlad är konservatismen. Den 
bör kompletteras med de tankar som presenterades i förra kapitlet om 
kristendomens idéhistoria.  

I den svenska debatten om tiggande är det främst två andra politiska 
idéformationer som förekommer påtagligast i diskursen, och därför fö-
refaller vara de för analysen viktigaste – etnonationalism med auktori-
tära drag representerad av riksdagspartiet Sverigedemokraterna (SD) 
och antirasistisk feminism representerad av Europaparlamentspartiet 
Feministiskt initiativ (F!). Under studerade tidsperiod har SD och F! 
varit de två partier som tydligast – och bland representanter icke-tude-
lat – har företrätt vardera motpolen i själva ”tiggeridebatten”. SD har 
konsekvent företrätt ett tiggeriförbud med hänvisning till folkviljan 
och ett moraliskt polemiserande mot ’tiggarna’, medan F! har oupp-
hörligt bekämpat ett tiggeriförbud med hänvisning till att ett sådant 
vore rasistiskt (då det åsyftar att inskränka romers rättigheter) och istäl-
let krävt av myndigheter att följa konventioner om mänskliga rättig-
heter för att garantera ”romerna” tillgång till social grundtrygghet. Men 
vare sig nationalism eller feminism har en tydlig eller konsekvent kun-
skaps- och moralfilosofisk förankring i deras förståelse av vad fattigdom 
beror på, varför den är ett problem, och vad att göra åt den. Det här är 
en avhandling om tiggandet, inte om (in)tolerans av romer. Därför pri-
oriterar jag också att redogöra för de politiska idétraditioner vilka har 
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strävat begripliggöra fattigdomens problem i det moderna samhället. 
Vidare har SD:s och F!:s politiska positioner att utgå från de tre klas-
siska politiska idéerna och deras höger-vänsterskala. I föreliggande poli-
tiska problem – tiggandet – står SD närmast vad jag definierar som 
konservatism, därefter liberalism (socialdarwinism) och vissa drag av 
socialism (folket som politiskt subjekt), medan F! hämtar inspiration 
från socialism (det samhällsomvälvande imperativet om större ekono-
misk jämlikhet) liksom liberalism (mänskliga rättigheter som en slags 
överideologi). 

Ett huvudsakligt analysförfarande i det här kapitlet, är att jag återger 
och reflekterar teoretiskt över historiska inflytelserika ideologer, rö-
rande deras återgivna syn på tiggande och tiggande människor i relation 
till deras större ontologiska och moraliska samhällsåskådning. Detta 
för att ”förvärldsliga” samhällsfilosofierna, att påvisa hur dess tanke-
modeller produceras och reproduceras i en materiell och psykisk verk-
lighet. Tre stycken får här rollen som särskilt framträdande och 
inflytelserika för var politiska idétradition. För liberalismen står Adam 
Smith. För konservatismen Thomas Robert Malthus. För socialismen 
Karl Marx (därför också underförstått Friedrich Engels). Dessa vita 
män har samtliga uttryckt intressanta tankar och åsikter om paupe-
rismen (och därför tiggande), som också återkommer i den svenska 
2010-talsdebatten. 

En tes jag här vill försöka belägga är att tiggandet för samtliga idé-
traditioner är något Realt att förhålla sig gentemot; det avslöjar inre 
motsägelser och kontradiktioner i tankesystemen, liksom rör upp det 
”irrationella” affektiva reaktioner som ändå påverkar tänkandet. Det 
tydligaste exemplet är att det utifrån de tre politiska positionerna är fullt 
möjligt att etiskt liksom politiskt argumentera för som mot tiggande som 
moralisk aktivitet. Precis som vi såg hos religionen. 

6.1. Det liberala egendomsbegreppets och 
naturrättigheternas ursprung  
Sommaren 2015 föreslår företrädare för Liberala kvinnor (Folkpartiet 
liberalernas kvinnoförbund) i en debattartikel att ordningslagen ändras 
så att tiggande kräver tillstånd från polismyndigheten.670 Detta för att 
skydda och rädda kvinnor från att utnyttjas för människohandel och 
prostitution i anslutning till tiggande. Tanken är att om människor an-
söker om tillstånd till polisen kommer dessa människors livssituation 

            
670 Avci & Mårtensson (2015). 
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utredas. Den liberalt profilerade juridikprofessorn Mårten Schultz stäl-
ler sig kritisk till förslaget; bortsett från att han tvivlar på att tillstånds-
kravet skulle hjälpa utsatta kvinnor i fråga så är han ”på ett 
övergripande plan skeptisk mot att hjälpa utsatta genom förbud. Det 
klingar lite Orwellskt. […] om man, som jag, närmar sig de här frågorna 
från liberalt håll, så är ju allt detta inskränkningar på människors frihet, 
något som det här partiet säger sig värna om”.671 Två år senare skriver 
Liberalerna Christina Örnebjär (L) och Birgitta Ohlsson (L) en de-
battartikel i samband med Moderaternas tiggeriförbudskrav, titulerad 
Liberaler kan inte förbjuda någon att be om hjälp.672 Där skriver de: ”Vi tar 
avstamp i liberalismen. Liberalism handlar om frihet. Friheten för en 
människa att be om hjälp skadar inte någon annan och minskar inte 
heller någon annan människas frihet”. De stöter på mothugg från par-
tikollegor i Vellinge, vilka anser att Liberaler kan visst förbjuda tiggeri. 
Dessa säger i sin tur att: 

Tiggeri undergräver samhällskontraktet mellan stat och medborgare och kon-
serverar fattigdom. […] Vem som helst förstår att de utländska tiggarnas soci-
ala rättigheter är uruselt tillgodosedda av deras hemländer. Det innebär dock 
inte att de har rätt till det svenska välfärdssystemet. […] Tanken att våra med-
borgare skulle ha en moralisk förpliktelse att tolerera tiggeri på grund av andra 
länders tillkortakommanden accepterar allt färre. Fattigdom angriper man ge-
nom utbildning, arbete och sociala reformer i det land de är medborgare.673 

 
Går dessa diametralt skilda ståndpunkter ihop? Ja, det gör de. Båda 
sidor i båda dispyterna resonerar liberalt. Medan Schultz liksom Ör-
nebjär & Ohlsson vill skydda individers frihet och rättigheter, syftar 
Liberala kvinnor att frigöra individer medan Vellingeliberalerna skyddar 
svenska individers rättigheter. Nyckeln är att förstå dessa positioner 
sammantagna som uttryckandes inte en klassisk logisk motsägelse, utan 
en dialektisk kontradiktion. Denna rör här liberalismens abstraktion av 
begreppet ’frihet’, vilket rymmer grundantaganden om att frihetens sub-
jekt är individen och att frihetens innehåll utgörs av rättigheter. Dessa ’rät-
tigheter’ är i sin tur abstraherade som en fråga om rätten att äga: sin 
materiella egendom, liksom ens kropp, ens tankar, ens personliga in-
tegritet.  

Ett rättesnöre för att urskilja liberalismens frihetsdefinition från 
andra emancipatoriska åskådningars är att liberalismens ’politiska frihet’ 

            
671 Lindholm (2015). 
672 Örnebjär & Ohlsson (2017); Folkpartiet liberalerna bytte namn till Liberalerna vid 
slutet av 2015. 
673 Cnattingius & Thorsell (2017). 
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kräver (liberalt definierad) ’ekonomisk frihet’. En liberalism utan en kapi-
talistiskkompatibel förståelse av ’ekonomisk frihet’ är inte längre utan 
liberalism –  den är något annat, t.ex. ’anarkism’ eller ’liberalsocialism’. 
Liberalismens binära frihetsbegrepp rymmandes såväl ’politisk’ som 
’ekonomisk’ frihet har sedan århundranden blivit angripen av ideolo-
gins motståndare som varandra egentligen uteslutande: hur kan någon 
som inte har råd till mat vara lika (ekonomiskt och politiskt) fri och 
självständig som den som ärver en herrgård? Detta problem var inte 
lika påtagligt innan kapitalismens definitiva genombrott i Västerlandet 
runt 1800-talets första hälft, eftersom den tid då liberalismens frihets-
begrepp myntades var en tid då ståndväsendet och feodala strukturer 
var alltjämt rådande.  

Enligt min mening är det centrala för att förstå liberalismens 
dubbla/kluvna frihetsbegrepp, att förstå dess oskiljbarhet från ett hi-
storiskt begreppsliggörande (ideologisk abstraktion) av egendom. Före-
ställningen har sitt ursprung i den tidigmoderna filosofin från 1600-
talet och upplysningstidens 1700-tal; med dess tankar kring en sekula-
riserad naturrätt, en naturvetenskap där allting hänger samman i en 
större harmonisk totalitet, och tron på den rationella självständiga in-
dividen som når kunskap genom sina egna erfarenheter (empirism) 
och/eller logiska slutledningar (rationalism). I upplysningstänkandets 
politiska gren hade ’egendom’ en central funktion av att definiera män-
niskans relation till sina förmågor och till samhället. Denna ’egendom’ 
är rent begreppsligt inte detsamma som dagens kapitalistiska private-
gendom, utan hade en annan tydligare metafysisk och moralisk inne-
börd av att i slutändan utgöra förlängningen av (den enskilda) 
människan själv. Tanken har ursprung från medeltiden, men sofistike-
rades av filosofer som Thomas Hobbes och John Locke.  

Hobbes är mest känd för sitt verk Leviathan [1651] där hans teori 
om suveränen och samhällskontraktet etablerades. Kortfattat och fören-
klat innebär Hobbes kontrakt en ”cynisk” syn på samhällets ursprung 
som ett pragmatiskt fördrag eller kompromiss mellan människor för 
att upprätthålla fred och trygghet. Hobbes beskriver en ökänd metafor 
om ett ’naturtillstånd’ innan samhällskontraktets tillstånd, där ”allas 
krig mot alla” rådde över resurser och makt. Tänkare som Foucault 
och Agamben (efter Leo Strauss) har poängterat att Hobbes aldrig me-
nade att detta tillstånd verkligen hade existerat, utan framställde en 
slags social myt för att förklara människans strävan efter sammanhåll-
ning och underkastelse av en politisk auktoritet.674 Genom att ge upp 
en del av sin individuella makt och frihet till en politisk representant 

            
674 Foucault (2008) s. 94; Agamben (2010) s. 48. 
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för den sammantagna befolkningen – suveränen – samexisterar indivi-
der under överseende och omhändertagande av en rättmätig politisk 
makt. Denna garanterar alla medborgare deras frihet, genom trygghet 
och säkerhet från andras våld. Vad är då denna (ursprungligt in-
skränkta) ’frihet’, som tilldelas av ’suveränen’ (samhällskontraktet)? 
Enligt Hobbes betecknar frihet ”frånvaron av motstånd (varvid jag med 
motstånd avser yttre hinder för rörelse)”.675 Denna definition av individuell 
frihet har uppenbart sina geografiska konsekvenser: frihet är rörelse 
utan motstånd: oinskränkt rörelsefrihet (total omnipotens, för att tala med 
Lacans barn framför spegeln). Denna frihet kan alltså bara garanteras 
genom att motverka motståndet, genom ’suveränens’ (statens) legitima 
lagstiftning. Lagar är enligt Hobbes ”artificiella kedjor”676 som liknas 
vid häckar istället för burar, då de leder människor och upprätthåller 
deras rörelse. Denna frihet stipuleras, och upprätthålls av samhällets 
lagar, 

så att varje människa vet vilken egendom hon får förfoga över och vilka hand-
lingar hon får utföra utan att ofredas av någon av de andra undersåtarna. Detta 
är vad man kallar äganderätt. Före upprättandet av den suveräna makten hade 
nämligen […] alla människor rätt till allting, vilket ofrånkomligen ledde till krig. 
Därför har äganderätten, som är nödvändig för freden och avhängig av den 
suveräna makten, införts av denna makt i den allmänna fredens intresse.677 

 
’Egendom’ är här alltså inte bara föremål, utan också ”handlingar”, vil-
ket måste innebära att ’egendom’ post-samhällskontraktet innebär så-
väl materiellt ägande som individuell agens/handlingskraft. Det 
innebär också att egendom är frihetens förutsättning. Men en viktig 
moralisk konsekvens utifrån detta tankeled, är att Hobbes ’frihet’ och 
’egendom’ enkom kan existera i negativ form, på det sättet att den bara 
kan existera i avgränsning till din nästas frihet och egendom. Fri-
heten/egendomen är egentligen avgränsad och begränsad, p.g.a. din 
nästas existens. Alltså: om det inte vore för nästan, vore du obegränsad, 
gränslös. Och därför är samhället en kompromiss för att undvika våldet 
från/mot nästan, ett förbud mot att ”ha begär till din nästas [egendom] 
eller något annat som tillhör honom”.678  

Hobbes kan ses som lika mycket en konservatismens arkitekt som 
en liberalismens, medan John Locke mer otvetydigt kan ses som en 
liberalismens urfader. Lockes syn på samhällets uppkomst och upp-
byggnad liknar i det väsentliga Hobbes, med den stora skillnaden att 

            
675 Hobbes (2016) s. 185, min kursivering.  
676 Ibid. s. 186. 
677 s. 164. 
678 Andra Moseboken 20:17. 
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Locke såg mänsklighetens natur och egendomens form i ett mer posi-
tivt/optimistiskt ljus.679 För Locke [1689] är ”människors stora och hu-
vudsakliga syfte, när de sluter sig samman i stater och ställer sig under 
en styrelse, […] att skydda sin egendom”.680 ’Egendomen’ är här det 
primära som föregår samhället, medan det hos Hobbes var den mot-
satta ordningen. Detta hör också samman med en viktig och påtaglig 
skillnad mellan Locke och Hobbe: medan den senare ansåg att lag och 
rätt är något som tillkommer genom politiska institutioners existens, 
menade Locke att rätten föregår politikens tillkomst: ”naturlagen” är 
verkligen naturlig och av Gud ursprungligen given, och den innebär att 
’egendom’ existerar redan i ’naturtillståndet’ som en naturlig rättighet. 
Logiken gör gällande att varje människa ursprungligen ”äger” sig själv – 
det egna livet är alltså den första eller eviga egendomen. Locke utgår 
här från det latinska ordet för egendom, proprius, vilket åsyftar vad som 
är ens eget inklusive en själv. Därför innebär ’egendom’ för Locke ”liv, 
frihet, och tillgångar”.681 Det som människan tillskansar sig för att över-
leva är naturligt hens egendom, därför också en förlängning av hen. 
För Locke är naturen ordnad så att det i naturtillståndet finns tillräckligt 
med resurser för alla att dela på. Därför är intrång och stöld av ens 
egendom ett brott mot den naturliga ordningen, precis som förslavning 
och förtryck (då ju detta är samma sak som att tillskansa sig någon 
annans egendom: någons person). Problemet är att brott mot naturla-
gen inte straffas av sig självt – det är därför individer självständigt ingick 
ett samhällsfördrag för att skydda och upprätthålla naturrätten.682  

Denna syn på mänskliga rättigheter (vilka bevarar individens frihet och 
anständighet) som något naturgivet ursprungligt och därför ”opoli-
tiskt” (på så vis att det är objektivt faktum) är i högsta grad levande i 
dagens politiska klimat och omfamnas av människor som ser sig såväl 
som höger som vänster;683 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheternas första artikel lyder: ”Alla människor är födda fria och lika 
i värde och rättigheter”.684  

Vad som kan framstå som lite motsägelsefullt i återgivningen av 
Hobbes egendomsbegrepp som betydandes såväl ting som handling, 
blir tydligare i Lockes förening av dessa två genom abstraktionen arbete. 

            
679 Liedman (1989) s. 117f. 
680 Locke (1998) s. 108. 
681 Ibid.  
682 Liedman (1989) s. 117ff. 
683 T.ex. kan en finna att i ett partiprogram från 2015 för ett parti som av många har 
anklagats för att vara ”vänsterutopiskt”, Feministiskt initiativ, nämns ‘mänskliga rättig-
heter’ 69 gånger (på 131 sidor) (Feministiskt initiativ 2015).  
684 Mänskliga rättigheter (i.d.). Artikel 17 lyder: 1. Var och en har rätt att äga egendom, 
både enskilt och tillsammans med andra. 2. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom.  



 222 

Om människans liv är hens ursprungliga egendom – den fysiska per-
sonen – äger hen också sina kapaciteter (och handlingskraft). Därför är 
också vad hen framställer – arbetets resultat – lika mycket hens rättmä-
tiga egendom som hens liv, eftersom det framställda föremålet inte 
kunde existera utan den (här enskilda atomistiska) mänskliga aktivite-
ten. Det är på detta sätt som liberalismens politiska respektive ekono-
miska ’frihet’ kommer samman; genom att liberalismens ’frihet’ 
innebär ’rätten till (rättmätig) egendom’. Egendom är frihet. Den ’politiska 
frihetens’ ’egendom’ är rätten till sin kropp och person, i förlängningen 
sin tro, sina tankar och yttranden. Den ’ekonomiska frihetens’ ’egen-
dom’ är privategendomen, men i förlängningen också ägandet av sina 
egna fysiska kapaciteter. Eftersom den ekonomiska och politiska ’fri-
heten’ då hör samman i den liberala föreställningsvärlden, och vi vet 
att de båda förenas i egendomstanken, ser vi också hur (vad jag kallar 
för) ’handlingskraft’ i sig själv kan ses som en egendom i båda dimens-
ioner. Men också hur den individuella metafysiska ’egendomen’ inte 
stannar vid individens kroppsliga gränser, utan sträcker sig såväl inåt 
(hennes tankar och libido) som utåt (den materialitet och energi hen 
lägger under sig). Precis som det lacanska subjektets imaginära före-
ställning om (och upplevelse av) dess ’jag’.  

6.2. Rörelsefrihet, yttrandefrihet och rätten till 
integritet 
Om frihet = egendom = handlingskraft, hur hänger detta ihop med 
den hobbesianska synen på ’frihet’ som ’rörelsefrihet’? Svaret blir att 
den rörlighet som förutsätts är den autonoma individens (fri från andras 
inskränkningar), vars integritet och person (hens ”naturliga” ’egen-
dom’) skall skyddas samtidigt som rörligheten skall underlättas. ’Hand-
lingskraft’ skönjs tydligt i den rörlige, och den vars varor cirkulerar på 
marknaden utövar sin ekonomiska frihet att förmera sin materiella 
egendom. På detta sätt blir egendomens lov samtidigt rätten till ekono-
misk utveckling liksom individens rörelsefrihet.685 

Den ultimata fria individen är då (i ett övergripande liberalt perspek-
tiv) ett autonomt, mobilt, avgränsat själv. Detta får fundamentala kon-
sekvenser för den materiellt konkret geografiska relationen mellan 
’tiggare’ och ’fotgängare’, om denna ska tolkas utifrån en liberal-mora-
lisk världsbild. Den kanadensiske geografen Nicholas Blomley visar att 
dragna till sin spets, innebär lagar och regleringar som åsyftar att beivra 

            
685 Liedman (1989) s. 172. 
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tiggande såväl inskränkningar som betryggande av förgivettagna liberala 
”rättigheter”. Blomley ifrågasätter en förhållandevis etablerad diskurs 
bland många av de röster och argument som motsätter sig kriminali-
serande av tiggande, nämligen att tiggeriförbud är fel därför att sådan 
lagstiftning vore ”illiberal”. En sådan uppfattning formulerar ofta tig-
geriförbudet som just en inskränkning av den tiggande personens po-
litiska rättigheter, vare sig de förstås som abstrakta sådana – som en ”rätt 
till staden” genom att vara en del av den686 – eller som faktiska juridiska 
rättigheter.687 De senare i egenskap av medborgerliga rättigheter såsom 
rätten att delta i samhället på jämlika villkor688 eller yttrandefrihet.689 
Det sistnämnda är dagsaktuell politisk-juridisk fråga i EU, då Europa-
domstolen i skrivande stund (våren 2019) håller på att pröva ett mål 
mot nationalstaten Schweiz huruvida det lokala tiggeriförbudet i 
Genève strider mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter 
vad gäller just yttrandefrihet men även rätten till privatliv.690  

Att tiggande kan ses som rätten att offentligt uttrycka sig och att be 
om något är svårt att underkänna från en liberal synvinkel, då yttran-
defrihet också är den rättighet som gärna tillskrivs som liberalismens 
största landvinning och etiska kärna. För John Stuart Mill, som ofta 
uppfattas som mannen bakom den moderna (social)liberalismen, var 
yttrandefriheten den största rättigheten av de alla, så pass att den före-
gick rösträtten.691 Men Blomley förklarar att denna rättighet bara rör 
ena sidan av myntet i den allmänna (hegemoniskt liberala) föreställ-
ningsvärlden. Genom att analysera argumentationen i favör för en ka-
nadensisk tiggerireglering, visar han på en diskurs som enligt honom 
har sin etiska/politiska legitimitet i en allmän social föreställningsvärld 
(imaginary) som han definierar vara utbrett liberal.692 Enligt denna dis-
kurs (och dess hegemoniska sanningsanspråk av att uttrycka självklar-
heter) är det ’tiggaren’ som kränker den potentiella givarens rättigheter, 
och det är för att säkra dessa som tiggeriförbud behövs. Denna attack-
erade ’rättighet’ är juridiskt lurig då den inte är lagligt sanktionerad. Den 

            
686 Mitchell (2003).  
687 Se t.ex. Amnesty International (2018). 
688 Hitchen (2005). 
689 Hershkoff & Cohen (1991). 
690 Se t.ex. Caldaras et al. (2017). 
691 Liedman (1989) s. 170. T.ex. ansåg Mill att människor som lever på understöd inte 
bör ha rösträtt, då de inte har det allmännas intresse för ögonen utan främst sitt egna 
genom att leva på andra. Han ansåg också att demokrati var något som folk kan ha rätt 
till först när de har nått en viss civilisationsnivå; indierna behövde t.ex. fortsätta styras 
på ett despotiskt vis av britterna för att kunna fostras till att kunna hantera sina rättig-
heter. Se Liedman (1989) s. 183ff, 176. 
692 Blomley (2010) s. 334. 
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utgår snarare från det allmänt förgivet tagna, och är rätten att som en-
skild medborgare få röra sig fritt – eller målinriktat – i det offentliga 
(urbana) rummet; utan (att uppleva sig drabbad av) förhinder. Blomley 
visar hur det (omedvetet?) antas existera just ett slags samhällskontrakt 
i det urbana samlivet mellan främlingar, på det sättet att det finns en 
slags ”goffmansk” tyst överenskommelse om beteende. Detta beteende 
innebär att låta bli att vara i varandras väg, oavsett det är rent kroppsligt 
eller mentalt. Blomley kopplar detta till en liberal förståelse av indivi-
den som ett isolerad avgränsad men mobilt själv, som kräver en sfär av 
’självterritorium’693 i den urbana verkligheten – vad vi vanliga dödliga 
kallar ”personlig sfär”. Han hänvisar till den långa traditionen i liberal 
filosofi av att se rörlighet och autonomi som frihetliga dygder, och hur 
hans samtida debatt just formulerar ’tiggarens’ närmanden som en in-
skränkning på den närmades rätt till integritet, rörlighet och självstän-
dighet. Underförstått är hela tiden att kränkningen ifråga rör sig i 
affekternas rike –  det talas inte om hot eller våld, utan om just upplevel-
sen av att bli ”trakasserad” av en tiggares påflugenhet. Det ”påflugna” 
förklaras vid ett intervjutillfälle ligga i att ’tiggaren’ skulle fortsätta att 
be en person efter att första gången fått ett nej – då har ’tiggarens’ 
yttrandefrihet blivit förbrukad och den närmades rätt till sin personliga 
sfär börjar kränkas.694 

Hela problemet konstrueras egentligen kring ett antagande om två 
individers jämlikhet i mötet mellan ’tiggaren’ och ’fotgängaren’. Det är 
här en interaktion på jämlika villkor där båda parter har samma rättig-
heter och skyldigheter gentemot varandra och samhället i stort, genom 
de konventioner som ”samhällskontraktet” förmodas utgöra. Utifrån 
denna syn blir det uppenbart att den (upplevt) påträngande inte respek-
terar den andras integritet, och att offret är den som blir utsatt av agen-
sen. ’Tiggaren’ utnyttjar sin rättighet på bekostnad av den andras 
rättigheter. Det är den tillfrågade som förlorar sin frihet, och därför blir 
ojämlikt behandlad. På så vis blir det ur ett liberalt perspektiv inte nöd-
vändigtvis amoraliskt att inskränka den fysiska handlingen av att tigga 
genom statligt tvingande lagstiftning. Den nattväktarliknande stat som 
praktiskt taget alla seriösa liberaler kan godkänna, har sitt syfte i att just 
skydda den enskildes frihet från andras våld mot denna. Och detta gäl-
ler interaktionen i det offentliga rummet i allra högsta grad. Om lagar 
är till för att skydda den avgränsade individen från det potentiella mot-
ståndet, är som Blomley påpekar det offentliga rummet inte främst en 

            
693 Ibid. s. 335, lånat från Goffman (1971, s. 28).  
694 s. 338. 
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plats för radikal öppenhet och möte med olikhet, utan en plats där in-
dividen och hens friheter är extra utsatta.695  

Tiggeriförbud kan alltså rent ideologiskt mycket väl skydda indivi-
ders ’frihet’; nämligen friheten av att disponera sin handlingskraft oför-
hindrad av andra, liksom friheten av att disponera ’egendomen’ 
’personlig sfär’. Vad gäller den faktiska materiella egendomen som 
’ekonomisk frihet’, kan den också anses behöva skyddas från ”tiggeri-
ets” hot; en handlare kan argumentera för att deras ekonomiska verk-
samhet blir negativt drabbad av att en ’tiggare’ befinner sig stationerad 
i anslutning till ingången och skrämmer bort potentiella kunder, och 
utifrån liberalismens metafysiska egendomstanke blir ju handlarens ’fri-
het’ inskränkt i att hens ekonomiska verksamhet stöter på aber.696 Trots 
detta är det som framgått lika rimligt att utifrån liberalismens värde-
ringar argumentera för den totalt motsatta positionen: att tiggande är 
ett uppenbart uttryck för yttrandefrihet, och att även den påstridige har 
en rättighet att röra sig och bibehålla sina friheter obehindrad i det of-
fentliga rummet och samhället.  

6.3. Adam Smiths behov av moralisk karaktär  
Låt oss röra oss vidare mot liberalismens förståelse av ekonomisk fri-
het, och dess relation till den övergripande friheten liksom samhällets 
beståndsdelar. Om Locke anses ha stakat ut grunderna för filosofin om 
politisk frihet i liberalismen, får Adam Smith lov att anses vara den 
ekonomiska frihetens dito. Nationernas välstånd [1776] brukar allmänt 
betraktas som verket vilket introducerade nationalekonomi som veten-
skap, men också liberalismen som politisk teori. I all sin enkelhet är 
Smiths tes att ju mer arbetsdelning och produktion ökar, såtillvida att 
alla individer får friheten att drivas av sitt naturliga egenintresse och 
utbyta varor på fria marknader för att maximera sin förtjänst, så kom-
mer hela samhällets samlade välstånd att öka. Genom ett system av 
naturlig frihet, blir individens egenintresse detsamma som det allmän-
nas intresse. Genom vad vi idag skulle kalla ”perfekt konkurrens” på 
den ”fria marknaden”, ett (till synes) självreglerande system, skulle alla 
aktörers sammantagna idkande generera tillväxt till hela folkets gagn. 
Denna teori var intellektuellt revolutionerande för sin tid, på det sättet 
att Smith utvecklade ett rationellt system där samhällens sammantagna 

            
695 s. 336. 
696 Se Halldestam (2015). Om än så är ju fortfarande konkurrensen en helgd, och den 
inbitne libertarianen skulle ju kunna argumentera för att ’tiggaren’ helt enkelt konkur-
rerar om kunder.  
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egendomsförhållanden ingår och analyseras utifrån ett abstraherat mo-
delltänk, vars minsta enhet är en mellanmänsklig förhandling mellan 
främlingar.697 Den var också radikal därför att Smith såg samhället (som 
politisk enhet) och ekonomin som sammanlänkade, och att dessa en-
heter avancerade och utvecklades i tandem. Därav uttrycket ’politisk eko-
nomi’, och senare ’nationalekonomi’. Smith var på det sättet en 
optimistisk och modern politisk tänkare: han såg inte samhället som ett 
statiskt givet nollsummespel, utan istället som en organisk helhet vilket 
genom sin tekniska och sociala sammansättning genererade framsteg.698 
På det sättet överfördes Lockes positiva syn på människans natur till 
att gälla även för ekonomin som sådan.  

6.3.1. Nationernas välstånd 
Denna utvecklingsoptimism är vital för hela Smiths filosofiska gärning, 
men också för den (social)liberala föreställningsvärldens förståelse av 
fattigdom som socialt problem och därför även dess lösning. Histori-
kern Gertrude Himmelfarb menar att Nationernas välstånd (hädanefter 
NV) också var revolutionerande med avseende på fattigdomsfrågan 
och debatten om de fattigas roll i samhället. Tvärtemot ett vanligt för-
givettagande, att denna fråga blev av Smith demoraliserad,699 menar 
Himmelfarb att NV istället gjorde frågan om fattigdom till en integre-
rad del i samhällsekonomin som gick att bota genom att (med dagsak-
tuellt språkbruk) ”integrera” alla i (den kapitalistiska) produktionen och 
marknaden. Adam Smith var en moralfilosof till professionen, och NV 
utgjorde inget avsteg från denna professions område: det samhälle och 
den ekonomi Smith föreställde sig och hyllade, var en moralisk ekonomi 
med dygder och sentiment.  

Den politik Smith förespråkade hade också i många avseenden som 
mål att lyfta människor ur fattigdom, elände och beroende. Han stack 
ut i sin samtid genom att argumentera för högre löner för arbetare (den 
allmänna trenden var den motsatta) av såväl ekonomiska som mora-
liska skäl: en arbetare bör vara flitigare om han700 inte är desperat, sjuk 
och svulten, och han har rätt till en skälig ersättning för de produkter 
            
697 Johnson (2007) s. 102. 
698 Himmelfarb (1984) s. 53. Denna samhällssyn skulle också inspirera Hegels förstå-
else av människans vardande som en dialektisk historisk process. 
699 I avseendet att fattigdom skulle förstås som en naturlagskausalitet och att de fattiga 
egentligen skulle ha sig själva att skylla därför att de inte var tillräckligt konforma till 
homo economicus-idealet – vilket är en inställning inom den ”andra” idealtypiska gre-
nen av modern liberalism, vilken vidareutvecklas nedan. 
700 Som bland andra Kielos (2013) har poängterat finns en tydlig patriarkal uppfattning 
rådande i såväl Smiths uppfattning kring vad som är ’produktivt’ arbete och hur egen-
intresset fungerar.  
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han har framställt. Smith förespråkade obligatorisk statligt finansierad 
skolgång för de fattigaste av såväl ekonomiska som moraliska skäl (ut-
bildning leder till framsteg och alla människor har rätt till att kultivera 
sin frihet som medlemmar i samhällsgemenskapen), och att de då rå-
dande brittiska fattiglagarna (som sedan 1500-talet hade stipulerat ett 
församlingsansvar för de utfattiga och behövande) skulle vidmakthål-
las.701 Underliggande var antagandet att lösningen på fattigdomsfrågan 
är att se till att människor kommer i produktivt arbete. Genom att ta (rättmä-
tig) del av sitt arbetes resultat, samt drivas av flit, rationalitet och i 
minsta mån hindrat egenintresse, uppstår individens och samhällets 
välstånd.    

Den moraliska övertygelsen om de fattigas rättigheter byggde på två 
antaganden. Dels att alla människor var födda fria och jämlika samt att 
(liberal) frihet var ett självändamål vilket låg i samhällets intresse att 
kultivera, dels att majoriteten av de fattiga var flitiga och hederliga; 
d.v.s. att de hade en – vad jag skulle kalla – moralisk karaktär. Detta 
senare antagande skilde också Smith från många av hans namnkunniga 
och inflytelserika efterföljare. Men hans senare antagande om att den 
fattiga precis som den rike är jämlik till sin moraliska natur, leder till 
antagandet att både rik och fattig är lika mycket ansvariga moraliska 
agenter. Detta antagande om den fattiga individens egna moraliska an-
svar, har senare genom seklerna fram till våra dagar använts som ett 
liberalt ideologiskt och moraliskt argument mot understöd.702 Argumen-
tet om individens ansvar kan utifrån en liberal diskurs alltså användas 
av två (sammantagna) oförenliga politiska positioner. Antagandet om 
vad jag kallar för en moralisk karaktär, kommer ha vidare konsekvenser 
för vår vidare läsning av ett ytterligare underliggande antagande för 
Adam Smiths systemtänk kring en sammantagen totalitet av samhället, 
ekonomin, och människans natur.  

Vid flera tillfällen i NV angriper Smith samhällelig och privateko-
nomisk egoism. Han fördömer själviskhet och att utnyttja fattiga och 
utsattas situation, liksom de cyniska och/eller dubbelbottnade affärs-
män och producenter som sätter sitt privatintresse framför ett samhäl-
leligt allmänintresse. Detta kanske kan ses som svårförenligt med ett av 
Smiths mest berömda maxim, nämligen att människans naturs primära 
drivkraft är egenintresset:  

Det är inte av slaktarens, bryggarens eller bagarens välvilja vi förväntar oss vår 
middag, utan av deras omtanke om sitt eget intresse. Vi vädjar inte till deras 

            
701 Himmelfarb (1984) kapitel 2.  
702 Som vi såg i kapitel Socialhistoria myntades mycket av diskursen kring 1800- och 
1900-talets ’sociala fråga’ kring tesen att underklassens fattigdom måste bero på just 
deras bristande ansvarskänsla och –tagande.  
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människovänlighet utan till deras egennytta och talar aldrig med dem om våra 
egna behov utan bara om deras egen vinning. Ingen annan än en tiggare väljer 
att i huvudsak vara beroende av andra medborgares välvilja.703 

 
Vi ser redan här i detta bevingade citat hur ’tiggarens’ figur utgör un-
dantaget som bekräftar/prövar regeln/lagbundenheten.  

För att förstå Smiths moraliska filosofi, måste vi förstå hur han kan 
hylla ”egennytta” och samtidigt fördöma själviskhet. Svaret på det 
kommer också leda till förklaringen av påståendet att allas handlande i 
ekonomiskt egenintresse sammantagna skulle leda till välstånd för alla. 
Himmelfarb menar att Smiths princip om egenintresse var oskiljaktig 
från ett förgivettaget förhållande, nämligen att slaktaren och de andra 
inte konspirerar, bedrar eller förtrycker;704 att de följer marknadens 
spelregler och att de inte utnyttjar andras situation utav själviskhet. En-
kelt uttryckt förstår jag då att Himmelfarb menar att Smith förutsatte 
– och att hans moraliska ekonomi i grunden förutsätter – alla inblan-
dades hederlighet (eller moraliska karaktär). Det är med detta grundan-
tagande som moralfilosofen Smith kunde påstå att egenintresse var ett 
moraliskt imperativ. Det var hans ”pragmatiska” svar på det ideal altru-
ismen förespråkar i relationen mellan främlingar – just därför att alla 
skulle gynnas såtillvida att alla följer detta imperativ. Smith är övertygad 
om att ”människan har ett närmast konstant behov av sina bröders 
hjälp”, till skillnad från alla andra djur, men eftersom detta gäller alla 
människor är det ”fåfängt för henne att förvänta sig denna hjälp enbart 
av deras välvilja. Hon har större utsikter att lyckas om hon kan vädja 
till deras egennytta […] att det är till deras fördel att hjälpa henne med 
det hon begär av dem”.705  

Om deltagandet på Smiths marknad kräver utövad hederlighet ge-
nom uppriktighet, får vi dels en förståelse för den liberala fantasin om 
’den perfekta konkurrensen’ där perfekt information råder, och dels en 
återkoppling om den politiskfilosofiska idén om det liberala samhälls-
kontraktet. I denna kontraktsversion har den politiska makten (suverä-
nen) abstraherats bort från att vara en statsfigur till att här istället vara 
en gemensam moral. Dessa transformationer passar väl in i Lacans be-
grepp om den Store Andre som varandes Lagen och det sociala med 
dess normer och konventioner som en auktoritär (för subjektet tving-
ande) instans. Det konventionella normativa beteendet blir härigenom 
ett kitt för föreställningen om hur det ekonomiska egenintresset blir 
samhällsekonomiskt välstånd. 

            
703 Smith (1994) s. 29f, min kursivering. 
704 Himmelfarb (1984) s. 49. 
705 Smith (1994) s. 29. 



 229 

6.3.2. Teorin om de moraliska känslorna 
Mycket skulle tala för denna tolkning, om vi precis som såväl Him-
melfarb som Kelly Johnson ser NV:s moralfilosofiska innehåll som be-
roende av och utgående från hans tidigare (och under hans livstid lika 
uppskattade) bok The Theory of Moral Sentiments [1759] (hädanefter 
TMS), en bok som Smith uppdaterade kontinuerligt i sammanlagt fem 
nya upplagor (även efter NV) fram till sin död.706 I NV framstår ’egen-
intresse’ som den grundläggande (moraliska) agensen i mellanmänsk-
liga relationer, medan TMS bygger upp en hel ontologi som istället 
utgår från ’sympati’ som det grundläggande primära. Vid första anblick 
kan dessa två framstå som varandras motsatser. Men det finns ingen 
motsättning såtillvida vi förstår sympati som informerande egenintres-
set, därför att vi förnimmer tillfredställelse av att göra någon annan 
gott.707 Och enligt Johnson är de båda manifestationer av Smiths före-
ställning om förhandlingen mellan främlingar som grunden för mänsklig 
samvaro.708 ’Sympati’ i Smiths tappning innebär vad jag i kapitlet om 
psykoanalys betecknade som ’empati’: den psykologiska funktionen av 
att jag som enskild individ, genom min föreställningsförmåga, förestäl-
ler mig och upplever andra människors situation och hur andra män-
niskor föreställer sig och upplever mig, oavsett min egen vilja. Jag blir 
känslomässigt drabbad genom min egen föreställning om nästans käns-
lor, men kan aldrig dela den andra individens egna känslor: jag är ute-
lämnad till min föreställning, men denna är fylld av passion och affekt 
som är riktad i förhållande till min nästa. På detta vis är ’sympati’ källan 
till såväl medlidande som fåfänga, eftersom jag är lika medveten om 
hur andra ser mig som jag ser andra.  

Det är denna ömsesidiga föreställningsförmåga som driver mig lik-
som min nästa att anpassa våra beteenden och handlingar efter (vår 
föreställning om) varandra. Vi eftersträvar då också en harmoni i sen-
timenten, d.v.s. att vår föreställning om andra och vår föreställning om 
andras föreställning om oss själva korrelerar i mesta möjliga mån, ge-
nom att vi blir (eller upplever oss) bekräftade.709 Detta eftersträvande 
är också moraliskt gott, då det är en dygd i sig att vara sympatisk: ”[…] 
att känna mycket för andra och litet för oss själva, att hålla tillbaka våra 
själviska och lämna utlopp åt våra välvilliga affekter, bildar grundvalen 
för den mänskliga naturens fulländning och är det enda som bland 

            
706 Utdrag av TMS finns översätta till svenska i Smith (1994). 
707 Himmelfarb (1984) s. 47. 
708 Johnson (2007) s. 102. 
709 Ibid. 
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människor kan åstadkomma den harmoni i känslor och sinnesrörelser 
i vilken affekternas hela behag och tillbörlighet består”.710  

Ett påtagligt problem i den sociala individens liv, är att hens mora-
liska sympati är möjlig att bli förvanskad; så att vi förnimmer männi-
skor på ett sätt som inte går ihop med den bild de ”borde” ha (givet 
förgivettagna etiska premisser). Ett exempel Smith framhåller är hur 
människor tenderar att beundra rika och förakta fattiga, vilket fram-
kommer av hans senare tillagda kapitel Om den ruttenhet hos våra moraliska 
känslor som vållas av denna benägenhet att beundra de rika och mäktiga samt 
förakta eller förbise fattiga personer och människor av låg ställning.711 Förkla-
ringen är att vi helt enkelt aspirerar de rika och framgångsrikas liv (ge-
nom egenintresset), och att det därigenom finns en social funktion av 
att vilja undvika den olycksaligas väg. Därför vi distanserar oss från 
dessa då mötet med dem påverkar vår förnimmelse negativt. Lägg till 
detta idén om ’sympatin’ som får människor att känna med (sin före-
ställning om) sin nästa – den miserabla i offentligheten torde då göra 
allt i sin makt för att inte uppvisa sin olycksalighet inför sin omgivning: 

 
Det är därför att människorna hellre vill sympatisera helt och fullt med vår 
glädje än med vår sorg, som vi stoltserar med våra rikedomar och döljer vår 
fattigdom. Ingenting är så förödmjukande som att tvingas blottställa vår pen-
ningförlägenhet inför offentligheten och känna att ingen människa lider hälf-
ten så mycket för oss som vi själva lider, trots att vår belägenhet är uppenbar 
för alla människor. Nej, det är huvudsakligen på grund av denna hänsyn till 
människors känslor som vi strävar efter rikedomar och försöker undvika att 
bli fattiga. […] Att man iakttar oss, att man lyssnar till oss, att man lägger märke 
till oss med sympati, välvilja och gillande är alla de fördelar vi kan vilja vinna 
genom [ärelystnaden]. […] En fattig man […] skäms över sin fattigdom. […] 
när han befinner sig mitt i en folksamling […] vänder [de lättsinniga och lev-
nadsglada] bort blicken från honom, eller om de på grund av hans ytterliga 
nödläge tvingas se på honom, är det bara för att avvisa en så anskrämlig person 
från sin krets. De gynnade och övermodiga häpnar över den mänskliga misä-
rens oförsynthet att djärvas visa sig inför dem och drista sig att störa deras 
lyckliga frid med den vämjeliga anblicken av sitt elände.712  

 
Smith såg inte föraktet mot den fattiga som något moraliskt rätt, då 
han beivrade fördomar om fattiga människor, men han såg det som en 
rimlig konsekvens givet sitt eget upplagda system.713 Hans moralfilosofi 
antog existensen av passioner och affekter, och underliggande finns ett 
antagande om att det är bra om folk är glada och dåligt om folk är 

            
710 Smith (1994) s. 332. 
711 Ibid. s. 379–385.  
712 s. 367–8. 
713 Johnson (2007) s. 105. 
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ledsna (vilket inte innebar att Smith delade Benthams amoraliska util-
itarism som såg störst mängd lycka som det primära självändamålet 
oavsett konsekvenserna).714 Därför var också bland de mest beundrans-
värda egenskaper att finna hos den fattiga som visade en självbehärskning 
nog att inte låta sig bekommas av sin olycka. I förlängningen åligger 
det följaktligen oss alla som individer ett moraliskt ansvar att kontrol-
lera hur vi påverkar varandra rent emotionellt, genom vår oundvikliga 
sympatiska förmåga.  

Det har argumenterats övertygande för att Smiths förmodligen 
främsta filosofiska inspirationskälla var stoicismen.715 Denna antika filo-
sofi satte just självbehärskning som en högsta dygd, att frigöra sig från 
de starka känslornas och drifternas betvingande och destruktiva kraft. 
Den förutsatte också människans gemensamma natur, och därför na-
turliga jämlikhet oavsett sociala status. Denna mänskliga natur uttryck-
tes i såväl samhällslagarna som i naturlagarna: alltet av individer, 
samhälle och naturfenomen ingår i samma större förnuftsmässiga lag-
bundenheter.716 Givet Smiths konklusioner om att människan för-
nuftsmässigt kan (och vill eftersträva att) inta en slags ”stoisk” 
självbehärskning av sina sentiment och sin självpresentation (uppvisa 
en moralisk karaktär), och moralbudet att inte utnyttja din nästa – vare 
sig ekonomiskt, politiskt eller emotionellt –  kan vi skönja hur TMS 
hänger ihop med den förgivettagna moralen i NV. Det är samma lag-
bundenheter vilka får den fria marknaden att blomstra och får nation-
ens välstånd att ge alla välfärd, som också får oss att förnimma 
tillfredställelse genom egenintresset – vare sig detta är ekonomisk för-
tjänst eller känslan av att ha gjort gott för någon annan: tilliten av att ingå 
ett utbyte med en nästa som är ömsesidigt. Det som utbyts är inte bara varor, 
utan även våra självframställningar och våra handlingar. Oavsett den 
materiella fastheten av vad som skall utbytas, förutsätts en ekvivalens, 
en jämvikt, mellan båda parter – oavsett hur ojämlika deras resurser 
och förmågor är i den materiella verkligheten. Detta därför att jämlik-
heten som utövas utgår från en moralisk jämlikhet, jämlikheten av att 
båda parter är människor, av naturen lika i värde.  

Hela Adam Smiths (och i praktiken liberalismens) världsbild, 
mänskliga natur och etik förutsätter denna sociala fantasi om ett tota-
liserat system uppbyggt av och reproducerat genom förutsägbara ekvi-
valenta utbyten.717 Och att dess subjekt är ekvivalenta – likvärdiga 

            
714 Himmelfarb (1984) s. 47.  
715 Se D.D. Raphael och A.L. Mcfies introduktionskapitel till Smith (1984). 
716 Liedman (1989) s. 44–6. 
717 Johnson (2007) s. 102. 
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signifikanter. Detta kräver alltså endräkt, och minsta möjliga aggression 
och obehag människor emellan.  

6.3.3. ’Tiggaren’ som Adam Smiths undantag/regel 
Det finns en karaktär som riskerar grumla den här moraliska kompo-
sitionen, genom att inte konfirmera med denna grundläggande ömse-
sidighetsprincip. Det är den utfattiga som inte visar den efter-
strävansvärda och naturliga självbehärskningen:  

 
The mere want of fortune, mere poverty, excites little compassion. Its com-
plaints are too apt to be the objects rather of contempt than of fellow–feeling. 
We despise a beggar; and, though his importunities may extort an alms from us, 
he is scarce ever the object of any serious commiseration.718 

 
Enligt Johnson grundar sig Smiths syn på ’tiggaren’ av att denne utma-
nar sympatibegreppets gräns och moraliska funktion: ’tiggarna’ använ-
der sig av andras (okontrollerbara) sympatiska reaktioner för själviska 
syften. Genom sitt tiggande om barmhärtighet och därigenom pengar, 
skymfar de den moraliska karaktären som egentligen förutsätts för 
Smiths optimistiska syn på människans och samhällets uppbyggnad. 
De är amoraliska dels genom att aktivt försöka frammana en (negativ) 
känsla hos nästan och därigenom förställa sig själva istället för att fram-
ställa sig i bästa dager, dels (och därför) genom uppvisandet av sin mi-
sär och nöd låta bli att ”hålla igen” på sitt lidande inför främlingen – 
alltså inte anpassa sig efter den föreställda nästans bild av en själv på 
det sättet alla andra förväntas göra. Bortsett från det moraliskt tarvliga 
med denna slags kombinerade skamlöshet (att inte skämmas för hur 
ens lidande påverkar andra) och utpressning (att medvetet få andra 
människor att känna sig pressade), påvisar ’tiggaren’ den individuella 
sympatins gräns. Detta genom att försöka förstärka nästans förnim-
melse av lidande i sin reaktion på sitt intryck av (sin föreställning om) 
’tiggarens’ lidande. 

 
Att […] källan till vårt medkännande med andras olycka […] är genom att i 
fantasin byta plats med den lidande [så att] vi börjar uppfatta eller beröras av 
vad han känner, kan bevisas med hjälp av många uppenbara iakttagelser […]. 
Personer med känslig läggning och svag fysik klagar över att de, när de ser 
tiggare blotta sina sår och bölder på gatorna, ofta uppfattar en kliande eller 
obehaglig förnimmelse i motsvarande kroppsdel hos sig själva. Den fasa de 
känner för dessa stackars människors olycka drabbar denna särskilda kropps-
del hos dem själva mer än övriga delar, och anledningen till detta är att deras 

            
718 Smith (1984) s. 144, min kursivering. Denna del av TMS finns inte översatt till 
svenska. 
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fasa uppstår ur föreställningen om vad de själva skulle lida, om de verkligen 
vore de stackare som de betraktar […].719 

 
 Eftersom människan enligt Smith inte kan dela andras känslor, provo-
cerar ’tiggaren’ den individuella sympatins själva moraliska och sociala 
funktion som kittet mellan dig och den alienerade nästan genom att 
just försöka få dig att dela denna känsla.720 Som Johnson påpekar utgår 
Smiths hela människosyn här från ett grundläggande främlingskap män-
niskor emellan (vilket framkallar en känsla av moraliskt ansvar p.g.a. 
sympatin), där ett öppet erkännande om nöd förstör hans syn på moral: 
den sansade förhandlingen om bekräftelse av den iakttagande andra.721  

Intressant nog modifierar Smith sin syn och inställning gentemot 
’tiggaren’, och därmed även dennes funktion i hans moraliska system, 
i NV. Det tidigare nämnda klassiska citatet om hur ingen – förutom 
’tiggaren’ – väljer att vara beroende av varandras välvilja, fortsätter med 
att förklara hur t.o.m. ’tiggaren’ faktiskt är en del av Smiths harmoniska 
system av rationellt individuell egennytta:  

Ingen annan än en tiggare väljer att i huvudsak vara beroende av andra med-
borgares välvilja. Inte ens en tiggare är helt och hållet beroende av denna. Väl-
villiga människors barmhärtighet förser honom visserligen med hela grunden 
för hans existens. Men fastän denna barmhärtighetsprincip i sista hand förser 
honom med alla de förnödenheter han behöver, så varken förser den honom 
eller kan den förse honom med dem just då han har behov av dem. De flesta 
av hans uppkommande behov tillfredsställs på samma sätt som andra männi-
skors, genom avtal, byteshandel och köp. För de pengar han får av en person 
köper han mat. De gamla kläder som en annan skänker honom byter han mot 
andra gamla kläder som passar honom bättre, eller mot husrum, mat eller 
pengar, för vilka han kan köpa sig mat, kläder eller husrum, allteftersom han 
behöver.722  

 
På detta sätt lyckas Smith övervinna och undkomma det Reala mora-
liska hotet ’tiggaren’ potentiellt utgjorde mot hans moralisk-teoretiska 
modell i TMS: genom att ha överflyttat fokus från ’sympati’ till ’egen-
intresse’ som huvudsakliga drivkraft hos (och kittet mellan) människor, 
kan ’tiggaren’ nu bli lika rationell som alla vi andra! Johnson menar att 
det inte är en tillfällighet att Smith direkt efter att ha framfört tesen om 
egennyttans grund i alla utbyten använder ’tiggaren’ som sin potentiella 
antites, för att därefter påvisa hur detta potentiella undantag istället 
verkligen bekräftar regeln.723 Från att ha varit anomali är ’tiggaren’ här 
            
719 Smith (1994) s. 312f. 
720 Johnson (2007) s. 105ff. 
721 Ibid. s. 108.  
722 Smith (1994) s. 30.  
723 Johnson (2007) s. 108–9. 
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närmast axiom. Till och med ’tiggare’ är rationella nyttomaximerande in-
divider som deltar i den faktiska ekonomin genom att handla med sina 
förvärv – en ’tiggare’ följer då också den (mindre uppenbart moraliska) 
ekonomiska ömsesidighetsprincipen genom byteshandeln av pengar och 
varor. Härigenom lyckas också själva tiggandet bli något ekonomiskt 
rationellt, då det kan vara så att ’tiggaren’ fann tiggandet som det alter-
nativ vilket genererar mest avkastning. På detta vis kommer även ’tig-
garen’ att bidra till ”nationernas välstånd”, genom att konsumera.724 

Emellertid: bortsett från Smiths uppfattning att ’tiggarna’ likväl syss-
lar med en amoralisk aktivitet genom att missbruka sympatiförmågan, 
är de dessutom fortfarande oproduktiva. Och deras avlåtelse att vara 
nyttiga producenter tyder på en (likväl rationell) bekvämlighet som i 
längden är oförnuftig för deras egen del och destruktiv för nationens 
(d.v.s. folkets, samhällets) gagn, genom att leva på andras förvärv. Där-
för är det fortfarande av allmänt intresse att ’tiggare’ kommer i för-
värvsarbete.725 Det är också det enda (moraliskt rätta) sättet att råda bot 
på den fattigdom som riskerar att försätta folk i beroende av andras 
välvilja: egen enskild flit i framställandet av varor någon annan efter-
frågar.  
 

6.4. Konservatismen och Malthus pessimism 

6.4.1. Hegel och Burke 
För den under 1800-talet framväxande socialkonservatismen fanns 
tankar om att det fanns ett ansvar för den konserverande staten att ge 
någon form av omsorg för de fattigaste: det var som bekant under den 
konservative Otto von Bismarck som de första inslagen av modern 
’välfärdspolitik’ etablerades, och detta skedde inte bara av moraliska 
skäl utan också av politiska: för att motarbeta samhällelig söndring och 
oro.726  

Hegel, som kan anses vara en förgrundsgestalt för modernt konser-
vativt tänkande,727 ansåg att alla människors jämlikhet enkom fanns på 
det begreppsliga planet av att tillhöra samma väsen, och att samhället 

            
724 Detta torde också lika mycket gälla den idealtypiska ’socialbidragstagaren’. 
725 Johnson (2007) s. 110. 
726 Liedman (1989). s. 160f. 
727 Ibid. kapitel ’Konservatismen: Hegel’. Emellertid framhåller Mann (2017) att Hegel 
själv inte bör förstås som en konservativ tänkare – t.ex. hyllade Hegel till skillnad från 
Burke den franska revolutionen.  



 235 

rent naturligt under en stats reglerande och stimulerande försyn skall 
uppdelas i hierarkiska stånd. För Hegel (som inspirerades mycket av 
Adam Smith) var fattigdomen det stora problemet för det moderna 
(kapitalistiska) samhället att lösa, då detta trots sin rikedom på resurser 
och produktionsförmåga likväl på ett dialektiskt vis lyckades skapa en 
stor koncentration av rikedom hos en klass och en utbredd fattigdom 
hos en annan. Fattigdomens stora problem för Hegel var emellertid 
inte moraliskt – som att ojämlikheten skulle vara något fel i sig självt – 
för en människa kan inte kräva en rätt gentemot naturen. Faran var 
istället politisk: att en demoraliserad pöbel riskerade kräva rätten till för-
sörjning av den rika klassen och därigenom försätta hela samhällsord-
ningen i gungning. Enligt Hegel var det därför av största vikt att 
vidmakthålla en hederlighet hos den lägre klassen: att acceptera sin lott, 
vara arbetsamma och inte kräva rättigheter. Detta inbegrep att inte ac-
ceptera fattigunderstöd som någon slags samhällelig rätt för fattigas 
del. Vid ett tillfälle i sin Grundlinien der Philosophie des Rechts [1820] hän-
visar han till hur tiggande kan fungera som en moralisk reglering av 
pöbeln, som ett sätt att upprätthålla en distinktion av skam och ära i 
klassamhället: 

In England, and especially in Scotland, the most direct remedy against poverty 
and against laziness and extravagance, […] has been proved by practical expe-
rience to be to leave the poor to their fate, and direct them to public begging. 
This, too, has been found to be the best means for preserving that sense of 
shame and honour, which is the subjective basis of society.728 

 
När det gäller den andra stora förgrundsgestaltens, Edmund Burkes, 
inställning gentemot omsorgsfrågan, fanns hos honom liknande tanke-
gångar, om än mindre konsekventa. Precis som Hegel var Burke en 
beundrare av Adam Smith och hans syn på ekonomin som ett orga-
niskt självstyrande fenomen genom vilket allas egenintresse generade 
en allmän välfärd. Men han såg även ’staten’ och ’historien’ som två 
”likvärdiga […] storheter” vilka ingick i en större organisk helhet. En 
viktig princip för Burke var att naturliga historiska realiteter föregick 
abstrakta teoretiska lagar, och att tidens tand i sig själv kunde sanktion-
era något som moraliskt rätt och riktigt; i hans berömda kritik av 
franska revolutionen förklarade han att ”Det som kan vara fel i början, 
är helgat med tiden och blir lagligt”.729 Med denna inställning finns det 
alltså ett självändamål att bibehålla rådande ordning och historiskt eta-
blerade institutioner. Därför blir det, som Himmelfarb har påpekat, ab-
surt när Burke våldsamt motsatte sig statligt sanktionerad fattigvård i 
            
728 Hegel (2001) s. 189. 
729 Himmelfarb (1984) s. 70, min översättning. 
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Storbritannien. När det kom till ett samhälleligt ansvar att hjälpa fattiga, 
var den konservative Burke betydligt mer ”laissez faire” än liberale 
Smith, då han ansåg att staten inte alls skulle pyssla med att hjälpa ut-
satta ekonomiskt. Här föll Burke på sitt eget grepp, i den mening att 
han aktivt angrep de då existerande fattiglagarna i Storbritannien, som 
hade verkat i hundratals år och dessutom hade rötter tillbaka till me-
deltiden. Han hade inga problem med privat välgörenhet, då detta var 
den näst viktigaste kristliga plikten efter att betala sina skulder,730 men 
denna välgörenhet är nog inte tänkt att komma alla som efterfrågan 
den till godo. För hans stora invändning mot de existerande fattigla-
garna, var att de bistod förtjänta och oförtjänta urskillningslöst. Han 
gjorde den hårda åtskillnaden mellan ’arbetare’ (labourer) – arbetsföra 
resurssvaga – och ’fattiga’ (poor) – sjuka, invalida, gamla och föräldra-
lösa barn. Han menade att en ’arbetare’ omöjligen kunde vara ’fattig’: 

It is the common doom of man that he must eat his bread by the sweat of his 
brow, that is, by the sweat of his body, or the sweat of his mind. […] I do not 
call a healthy young man, cheerful in his mind, and vigorous in his arms, I 
cannot call such a man, poor; I cannot pity my kind as a kind, merely because 
they are men. This affected pity only tends to dissatisfy them with their con-
dition, and to teach them to seek resources where no resources are to be found, 
in something else than their own industry, and frugality, and sobriety.731  

 
Himmelfarb ger oss inget svar på hur Burke kunde göra ett så uppen-
bart avsteg från sin egen filosofi när det gällde fattigvården, men det är 
uppenbart att han fann detta vara en etisk fråga där det var av yttersta 
vikt att inte uppmuntra folk till att avstå förvärvsarbete. 

6.4.2. Malthus 
Mer filosofiskt och logiskt stringent var prästen Thomas Robert Malt-
hus i sin kritik av de brittiska fattiglagarna, och så pass övertygande att 
hans ’malthusianism’ kom att bli normgivande för det resterande 1800-
talets trend av förnyad gravt inskränkt fattigvårdslagstiftning, i såväl 
Storbritannien som i Sverige.732 Hans politiska filosofi har också infor-
merat vad jag skulle beteckna som den pessimistiska konservativa atti-
tyden till social- och biståndspolitik. I förlängningen har denna 
världsåskådning i sin tur informerat den ”optimistiska” laissez faire-
liberalismen och dess ideologiska släkting socialdarwinismen. Anled-
ningarna till Malthus genomslag på sin tid kan antas vara huvudsakligen 

            
730 Ibid. s. 67. 
731 Burke (1999) s. 219–220, kursivering i original. 
732 Himmelfarb (1984) kapitel 4–5; Jägerskiöld (1955); Västerbro (2018).  
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tre: 1) Malthus ”demoraliserade” ekonomin och socialpolitiken då han 
ansåg sig beskriva (av Gud givna) kausala naturlagar över vilka männi-
skan inte hade någon kontroll över; 2) I reaktion mot Smiths och hans 
följares optimism kring människans natur och samhället såsom en 
framstegsprocess, presenterade Malthus en pessimistisk syn på des-
amma vilken korrelerade mer med den utbredda oron över den fram-
växande industrialiseringens sociala effekter; 3) hans sammantagna 
budskap låg i de härskande och ägande klassernas intresse att göra till 
sanning.733  

Principen i hans An essay on the Principle of Population [1798] var enkel 
och kunde bara accepteras eller dementeras: samhället kan aldrig för-
bättras för allas del därför att befolkningsökningens takt alltid överskri-
der matproduktionens: befolkningen ökar exponentiellt medan 
matproduktionen gör det aritmetiskt. Med andra ord kommer den sam-
manlagda mängden föda understiga antalet munnar att mätta. Därför 
måste de fattiga avhålla sig från att föda barn, lönerna måste hållas låga 
för att arbetare inte ska få för sig att skaffa fler barn och understöd 
måste avskaffas av samma skäl. Detta är ”den enda vägens politik” för 
att inte riskera hela samhällets undergång genom svält, och det var där-
för oundvikligt att livet för de fattiga skulle vara fyllt av elände och 
laster. Det är viktigt att redan här, innan jag benar ut Malthus antagan-
den, framhävda att han var den första att erkänna att det var synd om 
de fattiga, och att han såg alla människor som jämlikar till väsen, men 
att den naturliga ordningen sorgligt nog var ordnad så att det var de fattiga 
som blev mest lidande och att mot detta fanns det ingenting att göra 
något åt.734 Det är en viktig poäng, då det påvisar hur en människa med 
en ”malthusiansk läggning” inte behöver vara sympatilös för att denna 
är övertygad om att det är på de fattigas lott att dö i förtid av fattig-
domsrelaterade sjukdomar och skador. Vad denna beklagande inställ-
ning också framhäver, är malthusianismens fundamentala motsatta 
uppfattning om naturens resurser och den samhälleliga produktionens 
förmåga i förhållande till den smithesianska: när Smith och hans gelikar 
ser naturresurserna som ett ymnighetshorn (resurserna räcker till alla), 
ser malthusianerna naturen som redan förbrukad (resurserna är ett 
nollsummespel).  

Malthus befolkningsprincip utgick från antagandet om att två lagar 
styr människan: behovet av mat och sexdriften. Två stycken ”kontrol-
ler” reglerade sedan befolkningsökningen: den ’positiva’ utgjorde svält, 
epidemi och krig, medan den ’preventiva’ var sexuell återhållsamhet. 
Sammantagna ledde dessa kontroller till oundviklig misär, och troliga 

            
733 Himmelfarb (1984) kapitel 4, s. 126f, 130.  
734 Ibid. s. 106. 
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laster. Detta var också människans ursprungliga tillstånd, till följd av 
syndafallet (Malthus var präst). Alla människor är underkastade de ur-
sprungliga behoven, och människan är egentligen lat av naturen och 
blir flitig enkom av nödvändighet. Fattiga människor drabbas hårdare 
av den ’positiva’ kontrollen helt enkelt därför att de har mindre resurser 
till att börja med, och de var i störst behov av fliten därför att de var 
lättast offer för destruktiva laster. Den sista satsen verkar vara lite av 
ett cirkelargument, då de fattigaste befolkningslagren antas vara mer 
benägna till att dras med laster som lättja, alkoholism och promiskuitet 
därför att de saknar den flit och preventiva tänkande som de högre 
klasserna har lyckats anamma. Att därför ge dessa människor under-
stöd vore hämmande för deras potentiella flit och uppmuntra lasterna. 
Enligt Malthus var det alltså så att fattigvårdslagarna riskerade att 
”skapa de fattiga vilka de livnär”, samtidigt som de på ett orättfärdigt 
sätt straffade de stackars flitiga fattiga som befann sig strax över de 
mest miserabla i hierarkin (de självkontrollerande och arbetsamma). 
Alltså var det egentligen den understödstagande fattiga som var de fat-
tigas värsta fiende,735 samtidigt som det underförstått låg på hela den 
fattiga klassen ett enormt samhällsmoraliskt ansvar: det var den enskil-
das återhållsamhet som hindrade massvält, katastrof, och hela sam-
hällets potentiella undergång.736  

Här ser vi en återkomst av fantasin om hur den enskildes handlingar 
påverkar helheten: medan Smith såg egenintresset som denna magiska 
kraft blir det då för Malthus istället avhållsamheten. Malthus rekom-
mendation var att understödsfattigdom skulle stigmatiseras. En lösning 
var att institutionalisera nationaliserade arbetshus för de värst drab-
bade, med så usla förhållanden som möjligt för att uppmuntra till att 
finna annat arbete.737   

Den uppmärksamma läsaren kanske vid det här laget frågar sig var 
tankar om ’rättigheter’ och ’egendom’ hamnar i Malthus ideologi. Ett 
talande svar finns i hans kända metafor om ”Naturens fest”: 

A man who is born into a world already possessed, if he cannot get subsistence 
from his parents on whom he has a just demand, and if the society do not 
want his labour, has no claim of right to the smallest portion of food, and, in 
fact, has no business to be where he is. At nature’s mighty feast there is no 
vacant cover for him. She tells him to be gone, and will quickly execute her 
own orders, if he does not work upon the compassion of some of her guests. 
If these guests get up and make room for him, other intruders immediately 
appear demanding the same favour. The report of a provision for all that 
come, fills the hall with numerous claimants. The order and harmony of the 

            
735 Ibid. s. 112. 
736 Johnson (2007) s. 118. 
737 Himmelfarb (1984) s. 112f. 
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feast is disturbed, the plenty that before reigned is changed into scarcity and 
the happiness of the guests is destroyed by the spectacle of misery and de-
pendence in every part of the hall, and by the clamorous importunity of those, 
who are justly enraged at not finding the provision which they had been taught 
to expect. The guests learn too late their error, in counteracting those strict 
orders to all intruders, issued by the great mistress of the feast, who, whishing 
that all her guests should have plenty, and knowing that she could not provide 
for unlimited numbers, humanely refused to admit fresh comers when her ta-
ble was already full.738  

 
Denna allegori förekom enbart i andra upplagan till Principle of Populat-
ion, och bortredigerades i alla påföljande, men är också ett av de mest 
välkända citaten. Den utfattiga arbetslösa har ”ingen rätt” av någon an-
nan (förutom sina föräldrar) till ”ens den minsta bit mat”, och har 
egentligen inget skäl eller syfte till att leva. Men underliggande i allego-
rin är att andra gäster redan har platser vid festbordet, och att dessa blir 
”rättmätigt ursinniga” när de får mindre portioner än vad de förväntade 
sig. Malthus menade nämligen att det fanns en okränkbar rättighet, och 
det är den privata egendomens.739 Den är okränkbar inte på det sättet de 
idealistiska liberalerna föreställer sig, utan därför att den är nödvändig 
för samhällets själva sammanhållning och fortbestånd. Vi är till viss del 
tillbaka i Hobbes universum, där ett suveränt fördrag krävs för att 
hindra ett ”allas krig mot alla”, därför att ”fripassagerarproblemet” är 
så pass moraliskt allvarligt för Malthus att det riskerar allas vår under-
gång. Men för Malthus innebär inte ”samhällskontraktet” en garanti 
för allas naturliga rättigheter, utan snarare en slags ”terrorbalans” där 
samhället är uppdelat i den ägande klassen och den arbetande. Denna 
hierarki säkrar i slutändan rädslan för de fattiga, rädslan för att de ska 
bli fler.  

Trots denna mörka syn på fattigdomen som en nödvändig reglering 
för mänsklighetens fortsatta existens, motsatte sig Malthus inte välgö-
renhet. Enligt Johnson kunde han inte det, då han ändå var en kristen 
präst. Han ser då välvilja som en dygd, men samtidigt varandes en pass-
ion och därför potentiellt destruktiv. Det farliga med välviljan är att du 
ger för mycket, och därför bortser från den tvingande befolkningsprin-
cipen. Därför måste välvilja alltid vägledas av förtänksamhet: betänk 
de långsiktiga konsekvenserna för det allmänna av ditt handlande.740 
Det är med denna moral i bakhuvudet Malthus har beskrivit en så träf-
fande känsloförmedling av mötet med ’tiggare’ och deras nöd, att den 
emancipatoriskt lagda Johnson citerar denna inte mindre än två gånger 
och även jag känner mig nödgad att återge:  
            
738 Malthus (2018) s. 417–8, min kursivering.  
739 Johnson (2007) s. 120. 
740 Ibid. s. 123. 
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Even in the relief of common beggars we shall find that we are more frequently influenced by 
the desire of getting rid of the importunities of a disgusting object than by the pleasure of 
relieving it. We wish that it had not fallen our way, rather than rejoice in the 
opportunity given us of assisting a fellow-creature. We feel a painful emotion 
at the sight of so much apparent misery; but the pittance we give does not 
relieve it. We know that it is totally inadequate to produce any essential effect. 
We know, besides, that we shall be addressed in the same manner at the corner 
of the next street; and we know that we are liable to the grossest imposition. 
We hurry therefore sometimes by them, and shut our ears to their importunate 
demands. We give no more than we can help giving without doing actual vio-
lence to our feelings. Our charity is to some degree forced and, like forced 
charity, it leaves no satisfactory impression on the mind, and cannot therefore 
have any very beneficial and improving effect on the heart and affections.741  

 
Att Malthus beivrade tiggande behöver väl knappt motiveras, givet te-
oriutläggningen ovan: en tiggande fattig respekterar varken äganderät-
ten, har inte lyckats avancera till flitigt arbete och är en uppenbar del 
av den överskottsbefolkning som utgör hotet mot hela samhällets 
framtid. Men uppenbarligen kände Malthus något för ”vanliga tiggare”. 
Han har uppenbarligen blivit berörd vid mötet med dem av citatet att 
bedöma: han upplever äckel, smärta, medömkan, maktlöshet, ångest, 
stress, och likgiltighet. Han förstod att sympati är en stark kraft – det är 
därför han behöver likna godtyckligt givande till ’tiggare’ vid promis-
kuöst sex: båda är passioner som har löpt amok och rusar rakt mot 
misären och lasterna.742 Vilket lustigt sammanträffande att flera debat-
törer i den svenska debatten under 2010-talet ska likna givande till ’tig-
gare’ som just sexköp.743 Den gränslösa välviljan riskerar också att 
urholka den privata äganderättens intakthet, och om denna rätt ifråga-
sätts, inte längre ses som självklar, riskerar hela Malthus moraliska ord-
ning att rasa samman. ”Den banala godheten”744 är här Malthus Reala 
hot. 

Det intressanta är att Malthus ”naturlag” av befolkningsprincip var 
bland de mest utskällda, och att han själv var en av de mest hatade 
intellektuella för sin era (Dickens, Byron, Engels, Disraeli och Shelley 
var bara några av hans belackare).745 Ändå vann hans tankar ett enormt 
politiskt inflytande redan under hans livstid. Han lyckades vinna pro-
blemformuleringsstriden om den då dramatiskt snabbt ökande mass-
fattigdomen, och gjorde detta problem till ett naturgivet och 

            
741 Malthus (2018) s. 441–2, min kursivering.  
742 Johnson (2007) s. 125. 
743 Rothstein (2013); Hedlund (2016); i viss mån Heberlein (2016), då hon ser givandet 
som ett köpande av berusande känslor (av självgodhet) som är destruktiva för säljaren. 
744 Heberlein (2017).  
745 Himmelfarb (1984) s. 124. 
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alarmerande allvarligt.746 Förmodligen därför att hans beskrivning pas-
sade så bra in på vad det var människor upplevde hände i samhället 
utifrån deras vardagsperspektivs blick. Det är i vart fall Himmelfarbs 
analys. Industrikapitalismens proletariseringsprocesser accelererade 
runt sekelskiftet till 1800-talet, samtidigt som Napoleonkrigen krävde 
sin del av misär och katastrofer, städerna fylldes av fler och fler utfat-
tiga människor med skriande nöd och behov. Malthus förklarade detta 
som en naturkatastrof, och försäkrade de härskande, politiker och ar-
betsgivare, att det inte kunde ligga på deras ansvar att underlätta dessas 
nöd. Han menade att det t.o.m. vore värre att försöka göra något åt den. 
Han gav också filantroper ett alibi för att kunna sätta den ekonomiska 
gränsen för sin medmänsklighet. Han gav en tröst åt de fattiga att det 
var av naturen (och Gud) givet att de skulle vara fattiga, att detta inte 
var på någon annan människas ansvar och att det viktiga var att und-
vika att bli ännu fattigare. Och inte att förglömma stipulerade det som 
ett vetenskapligt faktum att stat och regering inte ska ingripa i naturens 
och ekonomins självreglerande processer.747  

6.4.3. Livbåtsetiken 
Malthus teoretiska antaganden har haft sina arvingar intill våra dagar. 
Ett framstående exempel från senare hälften av 1900-talet är den ame-
rikanske ekologen Garrett Hardin, som bortsett från sin djupt kritise-
rade men ändå vittspridda The Tragedy of the Commons [1968] (där han 
liknade jordens resurser vid en allmänning som blev uppslukad av alla 
konsumenters egenintresse och att detta trissades upp av välfärdsstaten 
genom att uppmuntra till överpopulation)748 skrev Lifeboat Ethics – The 
case against the helping the poor [1974] som ett inlägg mot att skicka matbi-
stånd till svältkatastrofens Etiopien. Utifrån en malthusiansk logik om 
jordens begränsade resurser i förhållande till överpopulationen, liknade 
han jorden vid en livbåt där de rika nationerna satt i säkerhet och det 
moraliska dilemmat uppstår kring att ta upp de drunknande fattiga nat-
ionerna. Båten har 50 passagerare och plats för 60 stycken, men de tio 
platsernas vakans innebär båtens ”säkerhetsfaktor”. Den ”fullständiga 
rättvisan” skulle kräva att alla i havet (100 människor) hjälps upp, med 
följden att livbåten sjunker och alla dör. Om tio personer dras upp, 
finns inget betryggande svar på vilka vi ska välja av de 100 desperata, 
och båtens ”säkerhetsfaktor” går förlorad. Det enda etiska beslutet 
som garanterat leder till någons överlevnad, är därför att inte ta upp någon:  

            
746 Ibid. s. 126f. 
747 s. 130. 
748 Hardin (1968). För kritik se bl.a. Ostrom (1990).  
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While this last solution clearly offers the only means of our survival, it is mor-
ally abhorrent to many people. Some say they feel guilty about their good luck. 
My reply is simple: “Get out and yield your place to others”. This may solve 
the problem of the guilt-ridden person's conscience, but it does not change 
the ethics of the lifeboat. The needy person to whom the guilt-ridden person 
yields his place will not himself feel guilty about his good luck. If he did, he 
would not climb aboard. The net result of conscience-stricken people giving 
up their unjustly held seats is the elimination of that sort of conscience from 
the lifeboat.749  

 
Notera att om ”vi” bara blev av med inte bara de behövande ”de”, utan 
också ”våra” ”samvetsdrabbade” potentiella femtekolonner, så är 
chanserna mycket större att ”vi” överlever. Notera också att de behö-
vande är lika samvetsbefriade som kapten Hardin själv, vilket innebär 
att Hardin förstår hur ”de” tänker – till skillnad från de naiva skuld-
tyngda. Det här är en kamp på liv och död där både Hardins och den 
andra sidan är lika desperata; ett äkta ”hunger games”.750 Hardin använ-
der denna metafor för att då bland annat argumentera mot humanitärt 
bistånd, men också mot ”oreglerad” invandring till hans USA, utifrån 
malthusianska skäl. Han är beredd på det ”humanitära” motargumentet 
att amerikaner inte kan ”äga” ett land de en gång stulit från ursprungs-
befolkningen. Och hans svar är att det må vara moraliskt fel rent prin-
cipiellt, men att detta i praktiken skulle innebära att han skulle ha en 
skyldighet att ”ge tillbaka” landet är något han avfärdar. Detta därför 
att han helt enkelt inte vill, och vet att ingen annan heller skulle vilja 
det. Han tillägger också att den logiska följden av att ändå göra något 
sådant vore ”absurd” därför att utifrån en sådan ”ren” rättvisetanke 
borde allt amerikanskt välstånd också ”återlämnas” eftersom den är 
frambringad genom det stulna landet. Angående planer på att genom 
teknisk innovation föröka matproduktionen i de erbarmliga länderna 
citerar Hardin en gammal vicepresident för Rockefeller Foundation 
som beskrev befolkningsökningen på jorden som en cancersvulst: 
”cancersvulster kräver mat; men, så vitt jag vet, har de aldrig blivit bo-
tade av det.”751  

Vad malthusianerna gör, precis som konservativa likt Burke, är att 
de inte hymlar med att ’egendom’ (som i kontroll över materiella resur-
ser) mycket väl kan vara orättvist och orättmätigt tillskansade ur-
sprungligen, vare sig det var med förfäders våld eller med slumpen av 
att födas till privilegier. Det finns ingen moralisk ursäkt till denna ojäm-
likhet, annat än att det nu är så det är, därför att det är sanktionerat i 

            
749 Hardin (1974). 
750 Collins (2008).  
751 Hardin (1974), min översättning. 
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Lagen.752 Om ordningen rubbas och rätten till min egendom ifrågasätts, 
står i förlängningen själva mitt liv (liksom alla andras liv) på spel. På 
detta sätt guidas även en sådan här samhällsförståelse av moral, hur 
”cyniska” än deras dennas förespråkare säger sig vara; en moral som 
säger att mitt är mitt/vårt är vårt. Och att ’Egendom är liv’.  

6.5. Laissez faire och socialdarwinism 
Adam Smiths lärjunge David Ricardo var samtida med Malthus, och 
debatterade ekonomins lagar med denne. För Keynes, ekonomen som 
gav legitimitet åt den kontracykliska ekonomiska politik som 1900-ta-
lets välfärdsstater brukar tillskrivas, var Malthus den mer realistiska 
ekonomiska tänkaren av de två, och Ricardo grunden för 1800-talets 
nationalekonomiska teorier som förespråkade abstrakta modeller och 
frihandel till varje pris som lösningen på nationalekonomiska pro-
blem.753 Ricardo intog Smiths optimism angående samhällsutveckl-
ingen, och såg arbetets värdeskapande som lösningen på de stränga 
naturlagar som även han antog styrde världen och marknadsekonomin. 
Det är inte överilat att beteckna honom som en förgrundsgestalt för 
laissez faire-politiken, den sedan åtminstone 1830-talet ekonomiska 
liberalism som antog att den fria marknaden måste styra samhällsut-
vecklingen med minsta möjliga statliga intervention i de naturliga eko-
nomiska marknadslagarna.754 Att integrera en funktionell arbetsmark-
nad i den antagna självreglerande marknaden var av yttersta vikt för att 
också rädda människor liksom samhället från fattigdomens faror, var-
för det också för Ricardo (precis som för konservatismens Burke som 
för utilitarismens Bentham) var nödvändigt att avskaffa fattigvårdsla-
gar: ”Inte ens gravitationsprincipen är säkrare än tendensen hos sådana 
lagar att förvandla rikedom och makt till misär och svaghet […] tills 
slutligen alla klasser i samhället skulle vara smittade av den generella 
fattigdomens farsot”.755 

6.5.1. Naturaliserande av ojämlikhet 
Ironiskt nog var Charles Darwin djupt inspirerad av Malthus teori att 
förstå naturen som en kamp för överlevnad: ett grundantagande för 
darwinismen är att evolutionen framdrivs av för många artexemplar i 

            
752 Därför att Store Andre säger så.  
753 Se t.ex. Mann (2017) s. 194–9.  
754 Polanyi (2012); Himmelfarb (1984).  
755 Ricardo (2009) s. 88–9; citerad i Polanyi (2012) s. 170f. 
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förhållande till dessas naturliga omständigheter. Ironiskt av två skäl: 
när Malthus lade ut sin teori som ett argument mot framstegstänkande, 
menade den ”optimistiska” Darwin att ”det naturliga urvalet” gjorde 
evolutionen till en ”progression mot perfektion”;756 när själva kärnan i 
Malthus teori gjorde gällande att människans fortplantning genererade 
för många individer därför att växt- och djurriket inte genererade till-
räckligt, överförde Darwin Malthus princip till att gälla alla biologiska 
arter. På det sättet utgjorde den öppet malthusianske Darwins757 teori 
en slags diskreditering av Malthus egna tänkande, vilket bl.a. en road 
Marx påpekade för Engels i ett brev.758 Som torde vara allmänt veder-
taget hade Darwins evolutionslära ett enormt genomslag i naturveten-
skapen som en idag förhärskande förståelse för hur djurvärlden och liv 
överhuvudtaget fungerar, men teorin hade också en viktig funktion i 
att bistå 1800-talets politiska idéer i deras sanningsanspråk – företrä-
delsevis i imperialistiskt, rasistiskt och ”manchesterliberalt” tänkande. 
Det är kring den sistnämnda vi här ska fokusera.  

Från att upplysningsfilosofin och dess senare utvecklade politiska 
gren av liberalismen var i opposition, kom dess värderingar om allas 
jämlikhet och frihet av naturen given att bli den härskande klassens 
hegemoni i Västvärlden. I takt med detta uppstår också moraliska och 
filosofiska problem när det visar sig att resultatet av den expanderade 
industrikapitalismen och det upphävda ståndssamhället inte alls gene-
rerade allas välstånd, utan istället skapade en enorm ekonomisk och 
social ojämlikhet mellan de individer som äger kapital och produkt-
ionsmedel och de som säljer sitt arbete. ’Den politiska friheten’ och 
’den ekonomiska friheten’, som genom Adam Smiths filosofi hade 
lyckats bli varandras förutsättning, blev i filosofins praktiserade verk-
lighet successivt svårare att rent intellektuellt motivera som ”samma” 
frihet och baserad på alla människors naturrättsliga jämlikhet. Men att 
förkasta den ekonomiska liberalismens frihetsbegrepp som i praktiken 
oförenlig med den politiska liberalismens i en kapitalistisk samhällsord-
ning, vore att förkasta den privata äganderätten. Detta var också vad 
Marx gjorde, vilket visar varför en sådan problemformulering utgör ett 
hot mot liberalismens ideologiska grund kring ’frihet = (privat) egen-
dom’, och mot kapitalismens fundament. 

Socialliberaler vågade sig ändå på att problematisera den totala fria 
marknaden under 1800- och 1900-talet och argumentera för en ”soci-
alstat” som genom vissa reformer och regleringar kunde utöva en ba-
lans mellan den politiska och ekonomiska friheten. Men många andra 

            
756 Darwin (1909) s. 528, citerad i Himmelfarb (1984) s. 128, min översättning. 
757 Himmelfarb (1984) s. 127. 
758 Ibid. s. 128. 
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liberaler valde att istället se den sociala ojämlikheten som ett bevis på 
allas ursprungliga naturliga jämlikhet – och därför i förlängningen na-
turliga ojämlikhet – och som något som istället påvisade hur naturlig 
den ohämmade kapitalismen som samhällssystem ändå var. Bara man 
såg ekonomin som Smith beskrev att den (bör) fungera, som den fak-
tiska sanningen, då blev ju människors fattigdom ett bevis på att det var 
de som individer som inte hade lyckats vara tillräckligt egennyttiga och 
produktiva. Om alla människor egentligen är fria individer, med sitt 
egna ansvar, och de (genom upphävandet av ståndssystemet och eta-
blerandet av kapitalismen) lever i en fri värld, är alla rättmätiga ägare 
till sin privategendom därför att de har förtjänat den genom meriter 
och inte privilegier. Då har ju uppenbarligen den välbärgade gjort rätt 
och den utblottade gjort fel; den fattiga måste alltså ha sig själv att 
skylla; den fattiga måste vara antingen underlägsen eller dum.  

6.5.1.1. Exemplet Engellau 
Den här formen av ”filosofiskt genombrott” som mången liberal tän-
kare måste ha gått igenom i början av 1800-talet, ekar även i vår tids 
Sverige. Affärsmannen och nyliberale tankesmedjadrivaren Patrik Eng-
ellau har både varit chef inom SIDA759 och lobbat för borgerligt sam-
arbete med Sverigedemokraterna.760 2015 skrev han på sin 
debatthemsida Det Goda Samhället, om sin ”uppfattning om tiggeri”:  

Det har tagit mig några månaders funderingar att komma fram till vad som nu 
känns som en stabil uppfattning. Den som av detta drar slutsatsen att frågan 
är svår har fel. Frågan är lätt. Att det ändå krävts så mycket möda av mig beror 
på att det legat en föreställning i vägen för logiken och bromsat tänkandet. 
Den blockerande föreställningen är memen, idén eller känslan ”jag skäms för 
att jag har det bra”. Så länge jag behärskades av den känslan gick det inte att 
komma fram till något annat än att tiggarna borde ha fritt vivre och fri tand-
vård på kommunens bekostnad. 

Mitt filosofiska genombrott kom när jag bytte ut den där föreställningen mot 
en variant av innebörden ”jag förtjänar att ha det bra”. Jag tycker faktiskt att jag 
gör det. Visst, livet har gett mig en massa tur och mycket hjälp från andra, men 
jag har jobbat hårt också. Med den utgångspunkten gick det plötsligt att tänka. 
Mänsklig samvaro består i stort sett i att människor förenar sig i förverkligan-
det av gemensamma projekt. Man jobbar och drar åt samma håll. […] Att 
överge de gemensamma ansträngningarna för att se om sitt eget hus är osoli-
dariskt. […] Det goda samhället fungerar när alla drar sitt strå till stacken. De 
som drar sig ur det gemensamma ansvaret och föredrar att leva på sin nästas 
ansträngningar ses inte, och med rätta, med blida ögon. Fripassagerare upp-
muntras inte. […] Haken är naturligtvis att man inte rimligen kan begära av 

            
759 Vinterhed (1992).  
760 Stålhös (2017); Söderin & Annebäck (2017). 
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alla människor att de ska bidra så särskilt mycket. En del är för gamla, en del 
är för unga, en del har för svåra fysiska eller mentala handikapp. Här måste 
ofta svåra avvägningar göras. 

Men när jag betraktar de romska tiggarna på våra gator har jag svårt att finna 
fog för sådana avvägningar. De förefaller mig för det mesta unga, starka och 
åtminstone till synes rimligt friska och således helt arbetsförmögna. Jag kan 
alla de bestörta motargumentet [sic] från deras sida som fortfarande är besatta 
av skammen över att vi har det bra i vårt samhälle, i Sverige: att romerna är 
förtryckta sedan sekler och att det därför är omvärldens uppgift att skämmas 
och att bereda dem ett drägligt liv. Men så är det inte. Vi svenskar hjälper ro-
merna mer genom att tubba dem till egen försörjning än genom att försörja 
dem via mynt och sedlar i pappmuggarna.  

Jag tror svenskar i alla tider har tänkt ungefär som jag i den här frågan. Kom 
ihåg att Sverige fram till 1965 hade en lag som hette Lösdriveriförordningen 
enligt vilken tiggare kunde sättas i tvångsarbete. Det var den synen på arbetet som 
gjorde Sverige till världens kanske mest framstående land. Vår största gåva till romerna 
vore att lära dem arbetslinjen.761 

 
Notera slutsatsers logiska slutledning till nya slutsatser. Det här är ett 
utmärkt exempel på en ideologisk abstraktionsprocess (som presente-
rades i teorikapitlet om dialektik) där skenet misstas för essensen, och 
mötet med processer och relationer blir mötet med saker.  

Engellaus Eureka-ögonblick innebär avfärdandet av ekonomiska 
strukturers inverkan på socioekonomisk ojämlikhet – som han själv 
förnimmer genom vad han kallar en blockerande föreställning. Denna 
kommer till honom genom en behärskande känsla, så behärskande att 
den håller på att göra honom till intellektuell vänster: känslan skam. 
Istället omfamnar han en slags metafysisk och abstraherad jämlikhets-
tanke, som gör honom och ’tiggaren’ till jämlikar. Jämlikhetstanke som 
sådan fanns där redan från början, eftersom Engellaus skam förklaras 
utifrån känslan av orättvisa – ursprungligen mår han ju dåligt därför att 
han har det oförtjänt mycket bättre än ’tiggaren’, vilket till sin spets 
betyder att de på ett plan faktiskt är jämlikar. Men hans filosofiska ge-
nombrott handlar om att upphäva (känslan och den intellektuella in-
sikten om) ’orättvisan’ i situationen (den får ju honom att må dåligt), 
och då utgår han från denna liberala abstrakta jämlikhetstanke: han upp-
häver diskrepansen (eller borttränger det Reala i det imaginära och 
symboliska) mellan liberal ’politisk’ och ’ekonomisk’ jämlikhet (frihet).  

Om de är jämlikar, och han har det bra, och ’tiggaren’ har det dåligt, 
då måste det innebära att den socioekonomiska ojämlikheten beror på 

            
761 Engellau (2015), min kursivering. 
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de två individernas val. Eftersom slumpen ändå har haft en viss inver-
kan på Engellaus framgång (han erkänner en ”massa tur” och ”mycket 
hjälp från andra”), kan det inte bara vara enkom ”val” som står bakom 
deras skilda livsöden – för givet liberalismens jämlika frihet och män-
niskosyn på människan som en egennyttig individ som handlar ration-
ellt på en marknad med syfte att maximera sin egendom, borde väl 
egentligen alla individer i princip vara intresserade av att göra samma val 
ställda inför samma situationer? Det måste vara något annat. Det måste 
vara Engellaus flit som har åstadkommit rikedomen, hans ’självdiscipli-
nering’ jämte hans ’handlingskraft’. Det är genom denna han har kunnat 
övervinna slumpens inverkan och har gjort sig ”förtjänt” av att ”ha det 
bra”: han har ”jobbat hårt”. Men detta innebär följaktligen att ’tiggaren’ 
inte har det bra därför att hen inte har ”jobbat hårt”, och då kan hen 
inte ”förtjäna” att ha det så bra som Engellau. Det vore ju orättvist. En 
indikator för Engellau att ’tiggaren’ inte ”jobbar hårt” blir avsaknaden 
av ’lönearbete’ hos ’tiggaren’ (hen tigger ju). Den enda acceptabla bris-
ten på ’handlingskraft’ som förtjänar samhällets omsorg är de stukades 
– de med ”fysiska och mentala handikapp”. Så om Engellau och ’tig-
garen’ är jämlikar och har samma möjligheter till ’handlingskraft’ och 
’självdisciplinering’, varför har ’tiggaren’ avsagt sig dessa sina mänskliga 
förmågor? Givet Patriks uppställda premisser finns det nu ingen annan 
förklaring till varför ’tiggaren’ har det dåligt, än att hen av någon anled-
ning inte ”jobbar hårt”. Det blir med rätta för Engellau helt absurt att 
’tiggaren’ (enligt hans eget tankeschema) indirekt väljer att ha det dåligt; 
’tiggaren’ är ju uppenbarligen inte ”mentalt handikappad”. Varför är 
’tiggaren’, Engellaus nästa och mänskliga jämlike (och därför egentligen 
rationell och handlingskraftig), så fundamentalt olik honom?  

Han finner svaret i iakttagandet att det finns något annat som skiljer 
dem åt annat än den ekonomiska ojämlikheten, nämligen deras olika 
’etniciteter’. Här får Engellau hjälp på traven i sitt resonemang så fort 
han kan försäkra sig om att ’tiggaren’ per definition är rom. Vi vet inte 
hur han har fått reda på detta, men troligen beror det på att alla sidor i 
”tiggardebatten” har hävdat ’tiggarens’ identitet som romsk och att för-
klaringen till deras fattigdom beror på deras etniska skillnad.762 Genom 
det allmänna historiskt grundade tankegodset i svenska medvetanden 
att romer är arbetsskygga p.g.a. deras destruktiva ”kultur”, kan Eng-
ellau nu med lätthet tack vare signifikanten ’romer’ lösa den gordiska 
knuten och förklara olikheten mellan sig och ’tiggaren’ som en fråga 
om kulturell skillnad. Härigenom blir det inte längre hans egna skam 
som utgör den ”blockerande” faktorn i interaktionen – den har överförts 
till att nu vara den romska ”kulturens”: skammen är inte längre hans 
            
762 Vare sig det är för att hävda ”kulturens” inverkan eller ”diskrimineringens”.  



 248 

utan ’tiggarens’. För nästa slutledning blir att om ’den andra’ beter sig 
som hen gör p.g.a. ”kultur”, då måste ’jag’ på något plan också göra det 
(Engellau utgår ju hela tiden från alla människors metafysiska jämlikhet 
(och därför lika ansvar)). Därför tror han att ”svenskar i alla tider” ”har 
tänkt” som honom själv. Men eftersom det går bättre för Engellau än 
för ’romen’, och Engellau förtjänar sitt överläge, då måste ju hans ”kul-
tur” också per definition vara bättre än den ’romska’. Ojämlikheten mel-
lan ’tiggarens’ och Engellaus position blir alltså än mer riktig och rätt, 
därför att den romska kulturen är den ”svenska” underlägsen, och 
dessutom uppenbarligen destruktiv eftersom den hämmar ’tiggarens’ 
mänskliga potential att vara fri genom att mobilisera sin ’handlings-
kraft’. Lösningen för Engellau blir följaktligen att den ”gåva” ”vi” ska 
ge ”romerna” (istället för ’tiggarna’) inte är pengar, utan ”kulturell” 
fostran, för att därigenom lyfta upp dem till en faktisk mellanmänsklig 
jämlikhet. Och denna ”kulturella” fostran som ger frihet, är (löne)ar-
betsetiken.  

Den psykoanalytiska lärdomen att dra av exemplet Engellau, är hans 
erkännande av hur han ”behärskades” av en stark ångestladdad känsla: 
skammen. Som subjekt ämnar han fly ångesten, genom att använda 
sina imaginära resurser och samhällets sociala fantasier (ideologi) för 
att upphäva denna förnimmelse av överväldigande friktion. Författaren 
Nina Björk kommenterade i en krönika att hon fann något hoppingi-
vande i att Engellau ändå ”vågade” ”erkänna” att han först ändå kände 
skam över en fatal orättvisa han konfronterades med, och att det kräv-
des åtminstone ”månader” för att övervinna denna känsla.763 Genom-
brottet liknar Descartes, när han lyckades lösa sin existentiella ångest 
och tvivel på Guds existens genom att han tänkte, alltså fanns han, och 
därför fanns det han kunde föreställa sig (som Gud). Det liknar också 
etiklektorn Ann Heberleins genombrott att besluta sig för en etisk håll-
ning som förkunnar att välvilja för din nästa (som att skänka pengar till 
’tiggare’) är egoism och därför varken ’godhet’ eller eftersträvansvärt:764 
alla tre fann maxim som genom att mer eller mindre dogmatiskt av-
färda det ångestskapande problemets existens upphävde deras känsla 
av maktlöshet och därmed deras ångest. Riktningen på lösningen infor-
meras och reproducerar ideologi, på det sättet att lösningarna legitime-
rar subjektens ideologiska positioner. 

Men vad personer som bl.a. Engellau uttrycker som ’rättvisa’ (när 
det t.ex. gäller ekonomisk fördelning), är att se vad de har framför sig 
            
763 Björk (2015). 
764 Heberlein (2016). I tidigare böcker och artiklar hade Heberlein uttryckt det stora 
problemet med att vara god mot andra människor, liksom vikten att behandla alla män-
niskor utifrån ett jämlikt människovärde oavsett deras (o)nytta: se bl.a. Heberlein 
(2013); Nicoobayan Shiri (2014).  
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som det som också ”är”. När naturrätts- och moralfilosofer som Locke 
och Smith föreställde sig världen som uppdelad mellan vad som är och 
vad som bör vara – genom hänvisningen till ’naturen’ som metafysisk 
grund för etiken – ser laissez fair- och konservativ-liberalen ’naturen’ 
som det vilket helt enkelt ”är”; det finns ingen uppdelning, det som 
”är” är också vad som ”bör” vara. Därför framstår sökandet efter rätt-
visa också som något att söka i rådande förhållanden, istället för att 
föreställa sig något annat. Den oundvikliga ironiska konsekvensen av 
ett sådant förhållningssätt blir att motarbeta allt som kan upplevas som 
förändring, trots att förändringar ju faktiskt är en del av det som ”är”, 
och därför hamnar man tillbaka till en moral av att föreställa sig vissa 
fenomen och handlingar som rätt, och andra som fel. Dessutom visar 
idealtypsexemplet ’Engellau vs. tiggaren’ på att ett ”är” aldrig kan från-
skiljas ett ”bör”, eftersom vi förstår verkligheten med hjälp av vår fö-
reställningsförmåga, vilken är tämjd och avlad genom våra erfaren-
heter.765 Och människan kan inte förstå en annan människa utan att 
omedvetet behöva utgå från sin relation till sitt ’jag’, vilket är en spe-
gelreflektion av den andras blick på människan: empatin förutsätter 
alltså ett grundläggande antagande om likhet mellan reflektionen av 
’jag’ och reflektionen av ’nästan’. Likväl är slutmålet att förklara varför 
”är” ”bör” vara ”är”.  

Det endimensionella tänkandet766 är inget förunnat konservativa el-
ler manchesterliberaler, det skrider bortom politisk bekännande. Och 
nog ville liberaler då som nu ”förbättra” världen genom att anpassa den 
efter sina egna doktriner, precis som sina meningsmotståndare. Men 
detta tänkande ligger till grund för att förklara vad mången konservativ 
och liberal var tvungen att utgå ifrån fr.o.m. början av 1800-talet, för 
att försvara den maktordning av uppenbar synlig ekonomisk och social 
ojämlikhet i en världsordning som fann sin legitimitet i antagandet om 
att vara reflektionen av alla människors frihet och därför väsensmässiga 
lika värde. Och det ligger till grund för hur många människor idag för-
svarar den ojämlikhet de konfronteras med i mötet med ’tiggaren’.  

6.5.2. Socialdarwinism som vetenskap 
Genom bl.a. Malthus, Darwins och andras framarbetade ”naturlagar” 
förändrades ’naturens’ innebörd för den nya laissez fair-liberalismen 
och konservativ-liberalismen; från att ’naturen’ för idealister som 
Locke och Smith var legitimiteten för allas ursprungliga jämlikhet och 
frihet, blev den nu istället den endimensionella förklaringen till faktisk 

            
765 jfr Olsson (1972, 1974). 
766 Marcuse (2013).  
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ojämlikhet och människors begränsningar. Samtidigt framhävdes 
mänskliga egenskaper som bl.a. franska revolutionens deklaration om 
mänskliga och medborgerliga rättigheter hade proklamerat som accep-
tabla skillnader människor emellan: ’dygd’ (virtue) och ’talang’ (talent). 
Vad demokratihistorikern Pierre Rosanvallon betecknar som den ’kon-
servativ-liberala’ ideologin gjorde, från 1830-talet och framåt, var att 
intellektuellt vidga dygdens och talangens inverkan på ojämlikhet till att 
inbegripa så mycket som möjligt av individens ansvar och (sociala som 
genetiska) arv. På detta vis blev dessa egenskapers sammanslagning 
med det nya naturbegreppet en garanti för att ”moralisera” naturen, 
genom att göra ’intelligens’ till en naturlig ’dygd’ samt ’beteende’ till 
’talang’: naturliga skillnader blir då i slutändan samma sak som mora-
liska skillnader. Människors ekonomiska ojämlikhet blev inte bara 
sanktionerad av ekonomins givna lagar i denna ideologi, utan även na-
turens, samhällets, och psykologins.767  

Herbert Spencer brukar av många ses som det filosofiska ansiktet 
för den s.k. socialdarwinistiska liberalismen.768 Spencer var mannen 
bakom uttrycket ”survival of the fittest” vilket han myntade efter att 
ha läst Darwin.769 Precis som Hegel eftersträvade Spencer etablerandet 
av en filosofisk totalitet där allt ingick, och där allt utgick ifrån samma 
lagbundenheter. Med andra ord var mänsklighetens och samhällets ut-
veckling en fortsättning på de biologiska arternas. Denna utveckling 
styrdes av samma mekanismer, och precis som evolutionen i naturen, 
var ”samhällsorganismens”770 utveckling en historia av framsteg.771 Häri 
fanns i viss mån likheter med Marx och Engels relativt samtida utveck-
lade historiematerialism. Framförallt Engels skulle hävda den mänsk-
liga historiska utvecklingen som närapå darwinistiskt determinerad i 
sina senare arbeten om dialektisk materialism, vilka senare skulle bli 
upptagna som den officiella sovjetiska tolkningen av marxismen.772 

I likhet med Darwin och Smith var Spencer en optimist, i det att 
han trodde på framåtskridandet och förbättring. Och precis som Dar-
win hade han inspirerats av Malthus pessimism, men omformade den 
istället till att bli ett bevis för konkurrensens lov och potens. Utifrån 
denna logik var det liberala marknadssamhället det hittills mest fullän-

            
767 Rosanvallon (2013) s. 87–97. 
768 Liedman (1989) kapitel ‘Liberalismen: Mill och Spencer’.  
769 Spencer (1896); om än att han redan innan Darwins genombrott hade hävdat en 
lamarckistisk uppfattning om arters utveckling. 
770 Liedman (1989) s. 177f. 
771 Ibid. s. 171. 
772 Engels (1975, 2017); Stalin (1971). 
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dade samhällsstadiet, såväl när det gällde samhällsorganismen som in-
dividernas biologiska utveckling.773 Eftersom utveckling var ett mora-
liskt självändamål, åligger det på politiken att i mesta möjliga mån 
stimulera konkurrensen mellan individerna. Detta för att på så sätt 
främja den naturliga framstegsutvecklingen. Och precis som i naturen 
är det den mest anpassade (eller starkaste) som överlever. Därför är ett 
utvecklingsvänligt samhälle också mån om att bibehålla den ordningen. 
I sitt argument mot fattigvårdslagar förklarade Spencer att ”De odug-
ligas elände, de olyckor, som drabbar de oförutseende, de latas hunger 
och de svagas undanträngande av de starka, som överlämnar så många 
åt fattigdom och elände, är utslag av en stor, vittseende godhet”.774 
Emellertid motsatte sig inte Spencer privat välgörenhet per se, såtill-
vida att den inte uppmuntrade biståndsberoende.775  

Givet Spencers syn på ojämlikheten som både naturlig och riktig, 
liksom biologiskt garanterad, var det helt givet att han talade om män-
niskor och deras sociala utveckling i form av ’ras’. Som samhället ut-
vecklas likt djurarterna och samhället består av individer, utvecklas 
människan på samma sätt. Och givet den förhärskande synen på värl-
dens civilisationer som befinnandes i olika utvecklingsstadier – där 
européernas var längst fram och de koloniserades längst bak – blev 
följaktligen den vita rasen den mest utvecklade och de andra mer eller 
mindre efterblivna.  

Under 1800-talet utvecklades också diverse olika vetenskaper som 
hade som mål att mäta graden av mänsklig ”utveckling”, alltså befästa 
mänsklig ojämlikhet som ”naturlig”, i avseende på intelligens. Freno-
logi blev vetenskapligt diskrediterad redan på 1830-talet, men fick ändå 
ett stort populärt genomslag, och banade väg till andra ”mätaktiviteter” 
som rasbiologi. Men också intelligenstest.776 I det amerikanska intelli-
genstestet Wechsler Intelligence Scale for Children från 1949, som skulle bli 
prototypen för samtida IQ-test, fanns bl.a. kontrollfrågan varför det är 
bättre att ge pengar till en välgörenhetsorganisation än till en ’tiggare’. 
Korrekt svar var att de förra vet bättre hur pengar gör nytta och kan 
skilja mellan genuint behövande och övriga. De barn som svarade fel 
på detta var alltså per definition mindre intelligenta.777 Och vem vill 
            
773 Liedman (1989) s. 179f. 
774 Spencer (1851) översatt i Liedman (1989) s. 180. En meningsfrände till Spencer, 
amerikanen William Graham Sumner, förklarade denna ”godhet” som en del av natu-
rens ordning: ”[…] ett fyllo i rännstenen befinner sig precis där han borde vara. Natu-
ren arbetar bort honom för att få honom ur vägen, precis som hon inrättar sina 
upplösningsprocesser för att avlägsna alla andra av sina misslyckanden” (Sumner 2007, 
s. 480, min översättning). 
775 Offer (2006).  s. 38, 142. 
776 Rosanvallon (2013) s. 101ff. 
777 Sattler (1981) s. 366; Blau (1992), hämtat från Proudfoot (2011) s. 238 . 
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vara dum i ett meritokratiskt konkurrenssamhälle, om det är på grund 
av bristande mental förmåga folk befinner sig i rännstenen?  

6.6. Socialismens dilemman 
Ett klassiskt citat som tillskrivs Margaret Thatcher är: ”The problem 
with socialism is that you eventually run out of other peoples’s money”. 
En anonym lustigkurre har gjort ett meme på internet där detta citat 
följs av “Unlike capitalism, where you never run out!” Denna ”come-
back” är ett tjänande exempel på en av de fundamentala ideologiska 
motsättningarna mellan liberalismen och socialismen, nämligen synen 
på vem den privata egendomen och arbetsresultatet egentligen tillhör. Pi-
erre-Joseph Proudhon, den förste (självutnämnde) anarkisten, sade att 
”egendom är stöld”778 och beroende på om du intar det liberala per-
spektivet eller det socialistiska, kommer du finna att den andra sidan 
propagerar för ’stöld’ av annans ’egendom’.779 Liberaler ser socialisters 
krav på socialisering av produktionsmedel som en stöld av privatper-
soners legitima privategendom, medan socialister ser liberalers privat-
ägda produktionsmedel som en juridiskt sanktionerad ursprunglig 
och/eller kontinuerlig stöld från de arbetare som producerar åt ägaren, 
och från folket som tvingas lönearbeta för kapitalisterna därför att de 
förvägras ta del av produktionsmedel genom inhägnaden av dem. Där-
för är det grundläggande målet för socialister att omfördela de (genom 
privategendomen) ojämnt fördelade ekonomiska resurserna i syfte att 
skapa ett ekonomiskt jämlikt samhälle. Vägen till detta mål har utfor-
mats och praktiserats i en imponerande varierad skala av politik, allti-
från skattesatser på privategendomen och dess förtjänst, till 
upphävande och exproprierande av den privata egendomen genom 
förstatligande och/eller socialisering.  

Oavsett reformismens eller revolutionens väg, kan socialismens 
kärna ändå vara denna:  att upphäva fattigdom (därigenom ekonomisk 
ojämlikhet) genom kollektivt stipulerad omfördelning istället för ge-
nom kapitalistisk tillväxt eller privata individuella handlingar. En annan 
som uttryckte det mer elegant var den socialanarkistiska författaren 
Oscar Wilde, som menade att ”Det rätta målet är att försöka rekon-
struera samhället på en sådan grund att fattigdom blir omöjlig”.780  
            
778 Proudhon (2007). Emellertid strävade han inte efter att upphäva den ’privata egen-
domen’. 
779 Se också Cohen (1995) för en intressant analytisk-filosofisk analys av hur libertari-
aner och marxister har att hantera den (ursprungligen lockeanska) liberala idén om 
’självägande’.  
780 Wilde (1997) s. 1041, min översättning. 
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6.6.1. Filantropin 
Citatet blir än mer intressant för vår del, om dess kontext vidareutveck-
las. Vad Wilde nämligen vänder sig mot i sin essä Människans själ under 
socialismen [1891], vad som enligt honom är ”fel mål”, är välgörenhet. Han 
liknar den privata filantropin vid en ”medicin” som inte botar sjukdo-
men, ”utan förlänger den bara”.781 Problemet var inte människors al-
truism eller barmhärtighet, utan hur den praktiserades på ett sätt som 
cementerade ojämlikheten. Den fattigas beroende av de rika fördjupa-
des och därmed förtog fokus och kraft från projektet som skulle upp-
häva problemen, nämligen upphävandet av ’fattig’ och ’rik’ genom det 
socialistiska samhället. Han liknade filantropers verksamhet med slav-
ägarens, på det sättet att den (strukturellt sett) värsta slavägaren var den 
sympatiske som behandlade sina slavar väl; denne bidrog mest till att 
upprätthålla det förtryckande systemet. Wilde, som i god anarkistisk 
anda förlade mycket tilltro till ’människans natur’ i liberalfilosofisk be-
märkelse (liksom Proudhon, Kropotkin, Bakunin o.s.v.) och därmed 
förlitade sig på att individens frihetssträvan skulle vara målet och med-
let för eskatologin, ansåg att det visserligen som fattig ”var säkrare att 
tigga än att stjäla, men att det var noblare att stjäla än att tigga”.782 Pro-
blemet var alltså inte bara på givarens ansvar, utan det låg även på den 
fattiga att revoltera, att ”vara olydig”, för att därigenom förorsaka 
systemkollapsen – därigenom möjliggöra sin egen och alla andras 
”verkliga” frihet.  

För att jämföra med den malthusianska fantasin om den tiggande 
’andra’, som en potentiell hotbild som inte får bli för aktiv i strävandet 
att erhålla resurser, finns i den socialistiska fantasin istället en föreställ-
ning om att den ’andra’ inte är aktiv nog: att denne är för passiv i att 
kräva sina rättigheter, att kräva egendom. Dubbelbindningen med att 
’tiggaren’ är för aktiv (arbetsför och arbetar med att tigga) och samtidigt 
för passiv (arbetar inte konventionellt och söker andras stöd), är något 
som har förföljt historien genom sekler.783 Men vad som här är intres-
sant, är hur detta socialistiska perspektiv förenas med ett liberalt: att 
’tiggaren’ saknar handlingskraft. Skillnaden är abstraktionen av utgångs-
punkt och allmängiltighet, men huvudproblemet gällande ’tiggaren’ 
själv är detsamma. 

En avgörande orsak till att socialismen låses fast i att stanna vid 
samma dubbelbindning gällande relationen mellan samhället och den 
tiggande individen, beror på inställningen gentemot ’tiggaren’ som ett 
uttryck (en abstraktions sken, om en så vill) av ett strukturellt förtryck 
            
781 Ibid.  
782 Ibid.  
783 Erskine & McIntosh (1999).  
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som man ämnar avskaffa. På det sättet är socialismen inriktad med sitt 
politiska begär mot en framtid där ojämlikheten (som ’tiggaren’ är ett 
orättvist offer för) är avskaffad, och detta är också det primära målet 
för den politiska rörelsen.  

Den analytisk-marxistiske filosofen G. A. Cohen menar att det åt-
minstone för den traditionella marxismen har förelegat ett relativt oin-
tresse för moraliskfilosofiska frågor om moralvärden som ’jämlikhet’ 
och ’rättvisa’, därför att moral och värden har förstått som historisk-
materialistiska kategorier som är historiskt flyktiga och tillkommer un-
der (samt speglar) det rådande klassamhällets sociala relationer.784 
Enligt Engels blir ”en över klassmotsatserna och deras kvarlevor stå-
ende, sant mänsklig moral […] möjlig först på ett samhällstadium, som 
[…] har övervunnit klassmotsatserna […]”.785 Med andra ord förtäljer 
den ortodoxa historiematerialistiska analysen att verklig ’jämlikhet’ och 
’rättvisa’, därför också i förlängningen verklig godhet, är omöjlig att för-
verkliga åtminstone innan klassamhället har upphävts. Därför blir det 
ur ett större perspektiv per definition omöjligt att ”göra gott” och 
”göra rätt” som enskild individ gentemot de strukturella orättvisor som 
klassamhälle och kapitalism åstadkommer i nuet. Brecht illustrerar detta 
problem i sin pjäs Den goda människan i Sezuan [1943], där den altruist-
iske Shen Te misslyckas med att hjälpa alla nödställda hon möter därför 
att världen rymmer på ”för stor nöd, för mycken förtvivlan […]. Vem 
kan i längden vägra vara ond, i en värld där den dör som inte äter 
andra?”786  

Cohen sammanfattar det som att marxismen inte har upplevt sig 
behöva fastställa någon moralteori i de bestående sociala strukturerna: 
idén har varit att detta kommer lösa sig i och med revolutionen. Trots 
detta är begäret efter revolutionen i sig är ett begär efter det goda, och 
en vision om en moralisk ordning som styrs efter devisen ”Av var och 
en efter hans förmåga, åt var och en efter hans behov”.787 Men där är 
vi alltså inte förrän revolutionen är fulländad (den ska ske i flera etap-
per, varav 1900-talets olika revolutioner inte ska ha nått hela vägen 
fram), varför frågan om vad att göra med ’tiggarens’ bön inte kan bes-
varas med säkerhet. Vissa inspireras av de tankar som Wilde här repre-
senterade, och avfärdar det moraliska ansvaret att hjälpa sin nästa på 
gatan som ett förledande ’ont’. Andra håller två tankar i huvudet och 
ser inte frågan som en mellan ett ”antingen eller”, utan snarare som en 
fråga om en ofrånkomlig föreliggande komplex realitet. Som Brecht i 

            
784 Cohen (1995). 
785 Engels (1978) s. 430, kursivering i original. 
786 Brecht (i.d.) s. 170–1. 
787 Marx (1975). 
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sin dikt Härbärget, där han berättar om en man som engagerar sig i att 
samla in medel från förbipasserande för att bistå ett härbärge för hem-
lösa:    

Världen blir därigenom inte annorlunda. 
Förhållandet mellan människor förbättras inte. 
Utsugningens tidsålder förkortas därigenom inte. 
Men några män har nattlogi. 
Vinden hålls undan från dem en hel natt. 
Den snö som skulle falla på dem, faller på gatan. 

Lägg inte bort boken när du läser detta, du människa! 
 
Några män har nattlogi. 
Vinden hålls undan från dem en hel natt. 
Den snö som skulle falla på dem, faller på gatan. 
Men världen blir därigenom inte annorlunda. 
Förhållandet mellan människor förbättras inte. 
Utsugningens tidsålder förkortas därigenom inte.788 

6.6.2. Grupptillhörigheten 
I den kommunistiska tidningen Proletären skriver Jens Hardewall och 
Karl Strandberg år 2015 såhär: 

EU är kapitalets union. Bakom liberala fraser utnyttjas den fria rörligheten för 
att exportera fattigdom och slå sönder välfärd. Via importerad arbetskraft, som 
utnyttjas lönedumpande inom främst åkeri- och byggbranschen. Och sedan en 
tid tillbaka även via hitresta tiggare, som utmanar en solidarisk syn på vad som 
är acceptabel levnadsnivå. […] 

 
EU-migranterna, i de flesta fallen rumänska romer, tillhör en fattig och mycket 
utsatt grupp. Det är givet att tiggandet i Sverige och andra länder lindrar deras 
fattigdom något, men i grunden förändrar det ingenting. Orsaken till romernas 
problem finns i deras hemländer och det är även där lösningen måste sökas. […] 
 
[…] även om den svenska regeringen skulle ta sig i kragen och försöka göra 
bot på de problem de själva bidragit till att skapa, går det inte att göra halt vid 
detta. Folkens rättigheter växer inte ur en borgares press på en annan. I första 
hand krävs kamp underifrån. 

 
I spetsen för kampen för romernas rättigheter måste givetvis romerna själva 
stå. Precis som när medborgarrättsrörelsen i USA tog kamp för svartas rättig-
heter och såsom palestinierna kämpar mot den israeliska apartheiden, för att 
ta två exempel, så måste Rumäniens fattiga och förtryckta organisera sig på 
hemmaplan.  

            
788 Brecht (1998) s. 87. 
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Hur tröstlöst det än kan verka, så finns det inga genvägar i klasskampen.789 
 

Det finns en intressant logisk inkonsekvens i den här analysen: givet 
artikelförfattarnas kapitalismkritiska ansats, där de identifierar hur pro-
blemet (”kapitalet”) verkar på en internationell nivå (genom här främst 
”EU”), är lösningen på problemet likväl nationellt: den metodologiska 
nationalismen smyger in bakvägen genom att romernas problem och or-
sak finns i deras hemländer. Denna lösning – att ”romerna” måste åka 
hem – ser vi att kommunismens fiender också har använt sig av genom 
historien för att bli av med de utfattiga från platsen (se kapitel Socialhisto-
ria). Även den manifesta förklaringen till varför – att de ska organisera 
sig där de hör hemma – delas av mindre kommunistiskt sinnade röster: 
såväl företrädare för (vad som ska komma att bli) det liberalkonserva-
tiva partiet Medborgerlig samling,790 som för det ”revisionistiska” soci-
aldemokratiska arbetarepartiet. Den f.d. statsministern Göran Persson 
(S) svarade i en intervju på frågan om tiggande kan leda till något posi-
tivt för den enskilde, att ”Det skapar ingen frihet för en människa att 
stå på knä på gatan och tigga av andra”.791  Och det har han ju ändå 
rätt i. Men samtidigt kan det ju omöjligen därför ”skapa” en ”ofrihet” 
att tigga av andra? Och på frågan om vilken frihet det tiggeriförbud 
Persson föreslog skulle åstadkomma, har han också ett svar: ”Åk hem 
och ta kampen”.792  

Det vore onödigt att påpeka att lösningen på situationen ”den röda 
patriarken”793 har i åtanke inte är Wildes socialistiska utopi. Men Pers-
son, Hardewall & Strandberg och Wilde delar uppfattningen att situat-
ionen med att människor tigger måste upphöra. Journalisten Andreas 
Henriksson kände sig nödgad att förklara för folk ”från blandat väns-
terhåll” varför det är en ”självklarhet” för en vänsterrörelse (som soci-
aldemokratiska arbetarpartiet på pappret ändå är) att bekämpa 
”tiggeri”, eftersom detta var vad den tidiga arbetarrörelsen enligt ho-
nom gjorde ”med näbbar och klor”:  

Folk skulle slippa stå med mössan i hand framför patron och borgerskapet och 
be om allmosor för att klara sitt uppehälle. Inte bara för att det var förnedrande 
att tvingas skrapa med foten och stå med böjt huvud inför överheten, utan 
minst lika mycket för att individuella allmosor och gåvor är en ineffektiv form 
av fördelningspolitik. Den skrapar bara lite på ytan utan att i grunden förändra 

            
789 Hardewall & Strandberg (2015), min kursivering. 
790 Utas (2016).  
791 Eriksson (2016).  
792 ETC (2016).  
793 Sahltröm (1998). 
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den struktur som skapar ojämlikhet och leder fram till tiggeriet. […] Hela po-
ängen med den solidariska välfärdspolitiken […] föddes ur denna insikt […].794 

 
Henriksson har rätt i att arbetarrörelsen bekämpade ”tiggeriets” orsa-
ker, d.v.s. en politisk-ekonomisk struktur som försatte människor i den 
utarmning som leder till bl.a. tiggande. Men givet en slutledning som 
Henrikssons har det varit förhållandevis lätt för många att identifiera 
’tiggare’ (filantropins mål) som hot mot arbetarklassens intressen. Än 
en gång en sammanblandning av abstraktionens sken och essens.  

’Tiggarens’ position i relation till ’arbetaren’ har rent teoretiskt kun-
nat utgöra en position av ’fiender’ eller ’förrädare’ (det sista hintar om 
möjligheten till att vara ’allierade’ eller t.o.m. som en del av ’arbetarens’ 
identitet). ’Fiender’ därför att: filantropin är en kombattant gentemot 
andra socialiserade alternativ av omfördelning; och ett potentiellt dis-
kursivt moraliskt vapen från borgarklassens sida – i att framställa fat-
tigdom som en fråga om förfallenhet och därför i behov av 
paternalistiskt omhändertagande, istället för stärkande av privilegier 
och ekonomisk självständighet. ’Förrädare’ därför att: de ekonomiskt 
desperata rent logiskt är lättövertalade ”strejkbrytare” (eller ”lönedum-
pare” med en modern term); och därför att ’tiggarens’ framställning av 
sin hjälplöshet och beroende av sin nästa, går totalt i klinch med det 
politiska projektet att inför borgarklassens blick framställa sig själva 
som moraliskt högburna utifrån den ”borgerliga” moralens egna vill-
kor. ’Hjälplöshet’ och ’beroende’ är ’den skötsamme arbetarens’ anti-
tes.795   

Notera likheten mellan ’tiggarens’ potentiella dubbla roller som fara 
och Jacques-Alain Milners (liksom Žižeks) psykoanalytiska konceptua-
lisering av figurationen ’invandraren’ som både är för lat för att arbeta 
och tar våra jobb. Likheten står också att finna i frågan om den identi-
tetspolitiska gränsdragningen gällande om ’tiggaren’ hör till den egna grup-
pen eller ej: huruvida hen är en del av ’proletariatet’ eller ’folket’. Detta 
aktualiserar en hundra år gammal intellektuell konfliktlinje i den inter-
nationella vänsterrörelsen, förkroppsligad i antagonismen mellan Le-
nin och Bernstein: är solidariteten internationell eller nationell? 
Bernstein, som kan betraktas som den socialdemokratiska politiska te-
orins utstakare, ansåg att arbetarrörelserna borde samarbeta med det 
nationella liberal-demokratiska projektet och därför prioritera nationell 
trohet framför internationell solidaritet i den socialistiska kampen. Le-
nin å sin sida menade att de tidiga framgångarna för arbetarrörelserna 
i vissa västländer hade åstadkommit en arbetararistokrati. Denna skulle 

            
794 Henriksson (2015). 
795 Ambjörnsson (2017).  
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kort sagt ha blivit mutad av respektive nationella borgerlighet med lö-
ner och förmåner för att känna starkare samhörighet med borgerlig-
heten än med det internationella proletariatet. Med denna samhörighet 
kommer också en allians med (den borgerliga) nationalstaten, därför 
att denna skyddar arbetararistokratins (enligt Lenin tillfälliga) privile-
gier.796 I samband med första världskriget, när det visade sig hur euro-
peiska socialdemokratiska partier ställde sig till nationalstaternas 
förfogande och t.o.m. bakom själva kriget, myntade Lenin denna ide-
ologi som socialchauvinism: ”en socialism i ord, en chauvinism i handling 
[kännetecknad] av [en] anpassning inte bara till den ’egna’ nationella 
bourgeoisins intressen, utan just till den ’egna’ statens intressen”.797  

Denna meningsmotsättning blir också aktuell inom svenska väns-
tern gällandes tiggeridebatten. Den skönjs i frågan om vad ett juridiskt 
tiggeriförbud egentligen är ett förbud mot, sett ur ett vänsterperspek-
tiv. En annan skribent skriver i Proletären att visserligen ”är tiggarmen-
talitet att abdikera inför fattigdomen och orättvisorna” men:   

vad är det egentligen som ska förbjudas för att förhindra tiggeri? Är det hand-
lingen att ge pengar till någon annan eller är det att fråga en främling efter en 
peng? Eller är det först när den bedjande är uppenbart fattig eller från ett annat 
land? […] 

 
Risken är stor att opportunistiska politiker stiftar någon gummilag som lämnar 
öppet för godtyckligt ingripande från polismakten. I stil med gamla lösdriveri-
lagar som gav polismakten laglig rätt att trakassera fattiga och arbetslösa. Såd-
ana lagar har arbetarrörelsen alltid varit mot.798 

 
Den vänsterpartistiska politikern Christina Höj Larsen skriver att ”Fat-
tigdom och diskriminering kan endast bekämpas med rättvisa och jäm-
likhet – inte med förbud. EU-migranterna blir inte rikare av att vi jagar 
bort dem till andra gator i Europa”.799 Företrädare för Feministiskt Ini-
tiativ skriver i sin tur: 

Medmänsklighet, förslag för att minska människors lidande, och framförallt 
en djup respekt för mänskliga rättigheter, är nog det som de flesta skulle vilja 
identifiera vänstern med, snarare än att skapa förbud för fattiga och diskrimi-
nerade att be om hjälp. […] 

 

            
796 Liedman (1989) s. 238. 
797 Lenin (2017) förord till första upplagan. 
798 Proletären (2016); sedan blir ändå författarens slutsats att Sverige istället ska lämna 
EU och att förändringen ändå bara kan komma ”genom klasskamp inom det egna 
landet”. 
799 Höj Larsen (2014). 
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I vårt Sverige står arbetarrörelsen upp för rätten till arbete, för respekten för 
mänskliga rättigheten och uppmuntrar initiativ som tas från den ideella sek-
torn, likväl som från statligt håll, för att reducera fattigdom, diskriminering och 
bidra till att ge medmänniskor en chans till egen försörjning. […] 

 
Mänskliga rättigheter ska respekteras överallt. De är universella och har inte 
att göra med var man är född någonstans.800 

 
Visserligen är signifikanten ’mänskliga rättigheter’ som vi har sett djupt 
förbunden med liberal ideologi, men själva strävandet efter att erhålla 
rättigheter för de många och oprivilegierade är ett vänsterns historiska 
signum. ”Internationell solidaritet” skanderas i förstamajtågen varje år. 
Och S-företrädare som Ann-Sofie Hermansson kan anse att S-företrä-
dare som Persson har missförstått Socialdemokratiska partiets ”DNA” 
när det kommer till ”tiggerifrågan”: 

När det gäller sakfrågan skulle ett tiggeriförbud vara ett stort avsteg från den 
solidaritet och reformism som alltid utgjort partiets dna. Det här är ett parti 
där vi utifrån gedigna grundvärderingar skapar fungerande lösningar på viktiga 
samhällsproblem[:] de problem som man inte kan lösa på kort sikt ser man till 
att med hårt arbete lösa på längre sikt.801 

 
Gällande ”tiggerifrågan” och vänsterideologi, finns alltså två positioner 
rörande såväl förbudstanken som lokaliseringen av solidariteten och 
fattigdomsbekämpningen. Sammantagna utgör dessa positioner en 
kontradiktion, eftersom det rör sig om två manifest oförenliga sidor 
som samtidigt bygger upp en (dialektisk) identitet. I en text skriven av 
mig och Maria Persdotter, redogör vi för debatten 2014 – 2016 om vad 
som borde vara Socialdemokraternas (SAP) ”sanna” politiska förhåll-
ning till tiggandet, och presenterar hur alla möjliga positioner har argu-
menterats för att vara den korrekta lösningen och i samklang med 
SAP:s historiska ”DNA”: såväl förbud att tigga, förbud att skänka, li-
censkrav, som att tillåta det.802 Alla positionerna synes vara lika kom-
patibla med SAP:s ideologisk-politiska historia under 1900-talet, och 
argumentationen hänvisar till Historien som positionens etiska garant. 
Debattörerna försöker alla ”hämta sin poesi […] ur det förgångna”, 
därför att ”Traditionen från alla döda släktled trycker som en mara på 
de levandes hjärna”.803 Historien tillhandahåller här endast en olöst 
kontradiktion. 

            
800 Post & Månsson Bengtsson (2018). 
801 Hermansson (2017). 
802 Hansson & Persdotter (2019). 
803 Marx (1971) s. 33, 37. 
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6.7. Marx & Engels uppfattning  
Men om vi ska ta oss till socialismens analys av varför ’tiggare’ alls 
finns, och vad som därför förorsakar tiggande, var ändå Karl Marx den 
som framställde den mest eleganta teoretiska och ekonomiska förkla-
ringen. Hans analys har inte bara informerat och influerat vänsterteori 
och rörelser alltsedan hans levnad (däribland den tidiga svenska arbe-
tarrörelsen), utan bemöter också andra ekonomteoretikers teser: såsom 
Adam Smith och Thomas Malthus. När liberalerna ser den yttersta fat-
tigdomen som en konsekvens av outvecklad marknad och produktion 
(inga arbetstillfällen) eller en bristande moralisk karaktär (vare sig det 
är av lathet, kultur eller sjuka), och malthusianerna ser den som en 
oundviklig följd av befolkningsökningen, menade Marx att den arbets-
löshet och yttersta fattigdom som ’tiggarna’ representerar är en nöd-
vändig konsekvens av den politiska ekonomins egna lagar. Kapital-
ismen som system kräver en viss mängd arbetslöshet och fattigdom för 
att kunna upprätthålla sitt eget grundläggande imperativ att ackumulera 
till vilket pris som helst.  

När Smith i breda drag såg den samhälleliga utvecklingen som en 
progression, medan Malthus såg den som i stiltje, såg Marx den som 
dialektisk. Genom kombinationen av institutionerna av ’privat egen-
dom’ och ’kapitalistisk produktion’, flyttas gränsen fram och åter rö-
rande vad som blir en ”relativ överbefolkning” i förhållande till 
samhället. Människor görs nyttiga och onyttiga, nödvändiga och över-
flödiga för produktionen, beroende på produktionens egna historisk-geo-
grafiska förhållanden. Det kan inte härledas till människors bristande 
karaktär, eller en brist på mat och resurser, som förklarar varför män-
niskor blir utfattiga i kapitalistiska samhällen. I kapitlet Socialhistoria re-
dogjordes för hur proletariseringsprocesser i övergången till moderna 
tider gjorde att människor förlorade sina försörjningsmöjligheter och 
tvingades till att tigga, för att därigenom tvingas in i den kapitalistiska 
produktionen genom att bli lönearbetare. Människor blir enligt Marx 
arbetslösa utfattiga därför att de förlorar sin tillgång till uppehälle, och 
detta sker genom fördrivning eller avsked: ”Redan i den frie arbetarens 
begrepp ligger att han är fattig [pauper]: verkligt fattig. […] I alla avse-
enden är han en hjälpsökande […]”.804 Genom kontradiktionen mellan 
produktion och realiserande, behöver kapitalet i vissa faser många ar-
betare för att producera mera, för att i andra faser behöva sparka arbe-
tare för att generera mera. Enligt Marx riskerar alla arbetare att hamna 
i pauperismen, genom att riskera uteslutas ur produktionen och istället 
ingå i kapitalets industriella reservarmé: 

            
804 Marx (2010) s. 181. 
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Liksom en överbefolkning av arbetare är en nödvändig följd av ackumulat-
ionen eller av den kapitalistiska rikedomens utveckling, så blir denna överbe-
folkning omvänt en hävstång för den kapitalistiska ackumulationen och t.o.m. 
en existensbetingelse för det kapitalistiska produktionssättet. Överbefolk-
ningen bildar en disponibel industriell reservarmé […]. Den åstadkommer ett 
alltid arbetsvilligt människomaterial, som står till förfogande för kapitalets väx-
ande behov, alldeles oberoende av den verkliga befolkningstillväxten. […] Att 
arbetarklassens naturliga tillväxt aldrig mättar den kapitalistiska ackumulation-
ens behov och ändå samtidigt överskrider dem, är en motsägelse [d.v.s. kontra-
diktion] som ligger i själva kapitalförhållandet. [Bortsett från den flytande 
kategorin av tillfälligarbetslösa, och den latenta kategorin av ännu-icke prole-
tariserade (bönder, kvinnor och barn, egenföretagare), finns den] tredje kate-
gorin av relativ överbefolkning, stagnationens, [vilka] utgör en del av den 
aktiva arbetararmén men med genomgående oregelbunden sysselsättning, var-
för den erbjuder kapitalet en outtömlig reserv av disponibel arbetskraft. Dess 
levnadsstandard ligger under arbetarklassens vanliga genomsnitt, och just detta 
gör den till ett säkert underlag för säregna former av kapitalistisk exploate-
ring.805  

 
Och det är här Marx vänder sig bl.a. mot malthusianerna och manches-
terliberalerna när han skriver:  

Pauperismen [d.v.s. understödstagare] är den aktiva arbetararméns invalidhem 
och dödvikten i industrins reservarmé. Relativ överbefolkning åtföljes med 
nödvändighet av fattigdom, och då den industriella reservarmén är en nödvän-
dighet, är också fattigdomen nödvändig. […] Ju talrikare detta Lazarusskikt av 
arbetarklassen och industrins reservarmé är, desto större är också den offici-
ella, av myndigheterna erkända fattigdomen. Detta är den kapitalistiska ackumu-
lationens absoluta, allmänna lag. Liksom alla andra lagar modifieras den i sitt 
förverkligande genom mångahanda omständigheter, vilkas analys inte hör hit.  

Nu begriper man dårskapen hos den ekonomiska visdom, som predikar för 
arbetarna, att de skall anpassa sitt antal efter kapitalets exploateringsbehov. 
Som om inte den kapitalistiska produktionens och ackumulationens mekanism 
ständigt genomförde denna anpassningsprocess! Första fasen i denna process 
är skapandet av en relativ överbefolkning eller en industriell reservarmé, den 
sista fasen är den aktiva arbetararméns ständigt ökande elände och fattigdo-
mens dödvikt.806 

 
Marx analys kommer alltså till slutsatsen att om varken ’privategen-
dom’ eller ’lönearbete’ (vilka ’tiggaren’ ingendera har och därför är ’tig-
gare’) fanns, skulle inte heller fattigdom finnas i en värld med en sådan 
teknisk kapacitet som kapitalismens värld ändå visade sig utgöra. 
Tvärtemot de cyniska samhällskontraktsteoretikerna som Hobbes och 

            
805 Marx (2013) s. 558, 566, 568, min kursivering för att framhäva kontradiktionens 
närvaro. 
806 Ibid. s. 569, kursivering i original, min understrykning. 
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Malthus såg han inte ’privategendomen’ som skyddet mot social ant-
agonism, och inte som Locke eller Smith i den en källa till (hela) mänsk-
lighetens välstånd. Istället såg Marx ’privategendomen’ som källan till 
de inre och yttre samhälleliga kontradiktioner som genererade ”Acku-
mulationen av rikedom vid den ena polen [och] ackumulation av 
elände, arbetsbörda, slaveri, okunnighet, brutalisering och moralisk de-
gradering vid motpolen […]”.807 Den mänskliga ’friheten’ är för Marx 
långtifrån fullbordad, och den ’egendom’ som naturfilosoferna jäm-
ställde som oskiljaktig människans väsen är genom den kapitalistiska 
alienationen en perversion av människans socialitet och ”fria medvetna 
livsaktivitet”.808 Utifrån tidigare terminologi är människan för Marx 
alltså skild från sin ’egendom’ (i meningen ’handlingskraft’). Hen är ali-
enerad från sitt begärsobjekt, för att tala med Lacan. 

6.7.1. Trasproletariatet 
Marx’ lösning på fattigdoms- liksom alienationsproblemet är allmänt 
bekant: att ’proletärer’ (arbetarklassen) i alla länder förenas, åstadkom-
mer en målinriktad revolution och tar över statsapparaten för att åstad-
komma det kommunistiska samhället. I det kommunistiska samhället 
upphävs ’privategendomen’, liksom ’lönearbetet’, och därmed upphävs 
också kategorierna av ’proletärer’ och ’kapitalister’.  

Men hör då ’tiggaren’ till ’proletärerna’? Detta kan förefalla oklart. 
Saken är den att Marx aldrig skrev något analytiskt som adresserade 
praktiken av att tigga inom det kapitalistiska systemet. Enda tillfällena 
’tiggare’ nämns är i klump med en massa andra underförstådda yrkes-
grupper och identiteter som hör till ’trasproletariatet’. Detta begrepp har 
fått sin egen moderna historia av att användas som beskrivande epitet 
på såväl ’tiggare’ som romer, varför det förtjänar en redogörelse och 
analys. 

 Denna sociala position, som också kallas ’lumpproletariatet’, är ett 
synnerligen flytande och ospecificerat begrepp och kategori i Marx’ te-
oretiska system, som verkar snarare fungera som en slags ”behållare” 
att fånga upp de sociala positioner som inte har en tydlig funktion i 
förhållande till systemets totalitet. D.v.s. icke-integreringsbara restka-
tegorier. Vilket påminner oss om det Reala. Hal Draper menar att det 
enda säkra gemensamma för trasproletariatets medlemmar, är att de 
har blivit avsöndrade ut ur den samhälleliga klasstrukturen och förpas-
sats på ”soptippen”.809 De hör inte till proletariatet men är likväl oftast 

            
807 s. 570. 
808 Marx (1978a) s. 185f. 
809 Draper (1972) s. 2308, citerad i Thoburn (2002) s. 437. 
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därifrån på ett eller annat sätt hörande. De är ”kringstrykande” och 
sammantagna en ”obestämd massa”810 av människor som inte är inklu-
derade i det kapitalistiska produktionssystemet (som utgörs av de relat-
ionella klasserna ’kapitalisterna’ och ’proletärerna’), men likväl är 
egendomslösa och därför improduktiva. Med dagens språkbruk vore 
kanske ”människor i utanförskap” en passande ekvivalent, på det sättet 
att denna etikett också beskriver människor som utanför arbetsmark-
naden (istället för längst ner i den). På detta sätt fyller denna klasslösa 
”massa” ingen funktion i Marx’ historiematerialistiska samhällsmodell 
– vare sig funktionen skulle gälla en ekonomisk (för de kapitalistiska 
produktionsförhållandena) eller en politisk (av att vara en allierad i 
klasskampen för den progressiva arbetarklassen). Den mest kända (och 
kanske mest inflytelserika?) definitionen av ’trasproletariatet’ finns i 
Kommunistiska manifestet [1848]: ”denna passiva förruttnelse av det 
gamla samhällets understa skikt, blir genom en proletär revolution 
stundtals indraget i rörelsen, men i enlighet med hela sin livssituation 
kommer det dock att vara mer villigt att låta sig köpas för reaktionära 
syften”.811  

I Kapitalet [1867] fungerar termen som en bokstavligt talad ”restka-
tegori”, där de utgör ”vagabonder, förbrytare, prostituerade, kort sagt 
det egentliga trasproletariatet”812 och är en slags inofficiell fjärde kate-
gori av det stagnerande segmentet av den industriella reservarmén, 
”den relativa överbefolkningens bottenlager […] [vilket] befolkar pau-
perismens område”.813 Marx räknar upp med punktsiffror tre katego-
rier ur detta samhällsskikt (de långtidsarbetslösa arbetsdugliga; de 
föräldralösa och utfattiga barnen; de arbetsodugliga genom ålder, 
olyckor och sjukdom), men fastän trasproletariatet uppenbarligen hör 
till detta skikt undvaras det en egen kategori. I Louis Bonapartes adertonde 
Brumaire [1852], som handlar om hur den franske kungen lejer de 
klasslösa från lumpproletariatet som sina legoknektar under 1848 års 
klasskrig, kan vi läsa att:  

Utom av ruinerade lebemän med tvetydiga existensmedel och tvetydig här-
komst, utom av förkomna, äventyrliga element från bourgeoisin, bestod denna 
förening av vagabonder, avskedade soldater, frigivna förbrytare, förrymda 
tukthusfångar, skojare, bedragare, lazzaroner, ficktjuvar, taskspelare, falskspe-
lare, sutenörer, bordellvärdar, bärare, litteratörer, positivhalare, lumpsamlare, 
skärslipare, kittelflickare, tiggare, kort sagt: hela denna obestämda, brokiga, 
kringstrykande massa som fransmännen kallar la Bohème.814 

            
810 Marx (1971) s. 101. 
811 Marx & Engels (1994) s. 9.  
812 Marx (2013) s. 568. 
813 Ibid. 
814 Marx (1971) s. 100f. 
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I en bortom föraktfull ton beskriver Engels ’trasproletariatet’ i förordet 
till andra upplagan till Tyska bondekriget [1870] att:  

detta avskrap av förkomna subjekt från alla klasser, som slår upp sitt huvud-
kvarter i de stora städerna, är av alla möjliga bundsförvanter den sämsta. Detta 
patrask är absolut köpbart och absolut efterhängset. När de franska arbetarna 
vid alla revolutioner skrev på väggarna: Mort aux voleurs! (Död åt tjuvarna!) 
och även sköt många, så skedde det inte av hänförelse för egendomen utan i 
den riktiga insikten att man framför allt måste hålla dessa band från halsen på 
sig. Varje arbetarledare, som använder dessa skojare som garde eller stödjer sig 
på dem, bevisar sig redan därigenom som förrädare mot rörelsen.815 

 
Den uppmärksamma läsaren upptäcker att det i de två citaten smugit 
sig in identiteter som inte nödvändigtvis hör till den egendomslösa 
”underklassen”; Marx’ talar om ”äventyrliga element” från borgerlig-
heten och Engels finner kappvändande ”patrask” ”från alla klasser”. 
Saken är den att Marx & Engels kan beteckna även människor från 
finansaristokratin (åtminstone retoriskt) som en del av ’trasproletaria-
tet’, i den bemärkelsen att människor därifrån ”också” kan vara mora-
liskt förfallna, liksom att finansklassen precis som pauperisterna lever 
på andras produktiva arbete.816 Peter Stallybrass och Nicholas Thoburn 
menar att konceptet är utmärkande heterogent till sin karaktär för att 
vara ”marxistiskt”, och fyller olika funktioner i olika texter för Marx & 
Engels, beroende på argumentets kontext. När Marx & Engels förfat-
tar Kommunistiska manifestet är detta adresserat lika mycket till ”proletä-
rer i alla länder” som till deras samtida meningsmotståndare, såsom 
unghegelianska radikaler och anarkister. Två av de sistnämnda (vilka un-
der varsin tidsperiod fungerade som radarparets nemesis) var Max Stir-
ner och Mikhail Bakunin, vilka båda hade en fundamentalt annorlunda 
uppfattning om ’trasproletärens’ politiska funktion för revolutionen.817 
När manifestet skrevs var Stirner och hans beundrare några av de un-
derförstådda läsarna, och Stirner hade tidigare beskrivit och hyllat ”det 
farliga proletariatet” – i bemärkelser kriminella och utstötta – som de 
verkligt revolutionära. Detta eftersom de var sant individuellt unika 
och inkomforma med samhället och staten.818 Michail Bakunin skulle 
också senare hylla ’trasproletariatet’ i bemärkelsen som ban-
dit/klasslös819 och anklaga Marx & Engels för att exotifiera och förakta 
”slöddret”. Själv såg han ”slöddret” som ”proletariatets blomma”, dess 

            
815 Engels (1927) s. 31–2. 
816 Stallybrass (1990) s. 86. 
817 Himmelfarb (1984) s. 387–91. 
818 Stallybrass (1990) s. 85, 94. 
819 Ibid. s. 89. 
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”eviga ’kärna’”, då dessa var ”minst förstörda” av den borgerliga civi-
lisationen och visar sig vara mindre benägna ”underkastelse” än ’arbe-
tarna’ (eftersom de bryter mot lagar o.s.v.).820  

Marx & Engels trodde varken på Stirners eller Bakunins syn på ’den 
avvikande’ som något revolutionärt. De ansåg en sådan människosyn 
varandes romantiserande och idealistisk, och de var inte ute efter en 
revolution i spontanitetens och kaosets tecken som anarkister av det 
slaget hyllade. Samtidigt ansåg de andra mer reformvänliga anarkister 
(som Proudhon) som naiva i att ”nöja sig” med att omfamna liberal-
ismens rättighetsbegrepp och kräva rättvisa utifrån dess ramverk. Marx 
& Engels följare är ute efter en total revolution som upphäver fattig-
domens existens genom att upphäva det kapitalistiska systemet, och 
med den dess bärande institutioner (och ’rättigheter’) som ’privat egen-
dom’ och ’lönearbete’. Men de är också ute efter en kollektivt organi-
serad revolution, för att sedan kollektivt organisera samhället genom 
en statsbildning i syfte att styra omvandlingen i en viss riktning. Detta 
kräver disciplin i stor social organisering och arbetsdelning, och vägen 
dit kräver därför vad som ofta brukar kallas för ”klassmedvetande”.821 
Marx & Engels ansåg att ’proletärer’ – de egendomslösa som var 
bundna till produktionsmedlen genom lönearbete – var det kollektiv 
som hade störst chans (och därför var förutbestämt) att utgöra det re-
volutionära subjektet. Därför ansåg de att ’traspoletärerna’, vars ”hela 
livssituation”822 utgjorde mer eller mindre ständig desperation eller de-
privation, inte var att lita på. För Marx & Engels var det troligt att dessa 
kunde ”byta sida” när det verkligen gällde, därför att de inte hade 
samma klassintresse som arbetarna någorlunda ”ovanför” de själva. 
När så revolutionsåret 1848 inträffar strax efter manifestets publicering 
anser sig Marx & Engels få sin tes bekräftad, just därför att de organi-
serade proletärerna ställs mot bl.a. lejda soldater från ’trasproletariatets’ 
skikt – därför anser teoretikerna sig förmodligen berättigade att upp-
fatta dessa som mer eller mindre förrädare.823  

Frågan kvarstår vilka sociala positioner det är som egentligen kan 
anses utgöra ’trasproletariatet’? Är de verkligen så långt ifrån arbetar-
klassen i marxistisk bemärkelse som Kommunistiska manifestet vill få oss 
att tro? I Kapitalet var de uppenbarligen likväl en del av den industriella 
reservarmén. Frantz Fanon, marxist och den s.k. postkoloniala teorins 
förgrundsgestalt, skrev strax över hundra år efter det kommunistiska 
manifestet ett eget revolutionärt manifest för världens koloniserade 
            
820 Bakunin (1971), citerad i Robertson (2002); nämnt i Stallybrass (1990) s. 85, min 
översättning.  
821 Lukács (1970); Himmelfarb (1984) s. 391–2.  
822 Marx & Engels (1994) s. 9. 
823 Marx (1971); Engels (1927); Stallybrass (1990).  
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folk i Jordens fördömda [1961]. Hos Fanon får ’trasproletariatet’, de 
”klasslösa dagdrivare” som utgörs av arbetslösa, förbrytare och prosti-
tuerade, potentialen att vara revolutionens ”spjutspets” genom att vara 
många, rotlösa och förbannade.824 Till skillnad från de kolonialt in-
snärjda lönearbetarna har dessa på allvar ingenting att tjäna på rådande 
ordning, men därmed kan de lika gärna fångas upp av kolonisatö-
rerna.825 De amerikanska svarta pantrarna resonerade på samma sätt, 
och sökte under 1960/70-talet att värva revolutionärer från det urbana 
’trasproletariatet’.826 Med andra ord har Fanon en mer solidarisk syn på 
de ”förkomna elementen” än Marx & Engels, men likväl anser även 
han dem som potentiella fiender.827 Och för den ”ortodoxa” marxismens 
del verkar ’trasproletariatet’ alltid vara en grupp att ta avstånd från, di-
stansera proletariatet som klass gentemot och ofta i värderande ordalag 
som tyder på ett mer eller mindre tydligt förakt eller äckel. Något närm-
ast liknande abjektion.  

Idag är ”lumpen” ett nedvärderande ord på flera språk för de som 
befinner sig absolut längst ner i samhällshierarkin – bl.a. engelska, 
spanska, japanska, ryska, grekiska, bengali, o.s.v. I början av 1900-talet 
använde det tyska socialdemokratiska partiet (SPD) trasproletariatbe-
greppet för att särskilja mellan den verkliga arbetarklassen och de icke-
önskvärda andra fattiga.828 Det skulle övertas av regimsittande partier 
såväl till höger som till vänster om socialdemokrater, för att beteckna 
romers relation till ’arbetarna’ i egenskap av nationens folk. I Central- och 
Östeuropa skulle kommunistiska regimer beskriva romer som ’traspro-
letariat’ i behov av assimilering till samhället.829 Robert Ritter, det anti-
socialistiska Nazitysklands rashygieniska expert på romer, betecknade 
dessa som just ett ”mycket underlägset trasproletariat” p.g.a. antagna 
parasiterande kvaliteter (arbetsskygghet, kriminellt beteende).830 Men 
det kom också att beteckna pauperismens offer även bortanför etnici-
tet. I Sovjetunionen användes sällan begreppet ’trasproletariat’ per se. 
Istället användes de underförstått identiska beteckningarna av ”antiso-
ciala” och/eller ”parasiterande” ”element”, gentemot de ’tiggare’ och 
’lösdrivare’ som tillkom genom svält- och krigskatastroferna under 
1920- och 40-talet och som skulle tvångsdeporteras eller interneras. I 
bl.a. ett dekret från 1948 som reglerade militärens möjlighet att tvångs-
förflytta ’tiggare’ och annat löst folk till ”avlägsna regioner” adresseras 

            
824 Fanon (2012) s. 109.  
825 Ibid. s. 114. 
826 Cowling (2002).  
827 Stallybrass (1990) s. 89. 
828 Se t.ex. Evans (1979). 
829 Stewart (2002); Rorke (2007) s. 89. 
830 Lewy (2000) s. 47. 
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subjekten ifråga som förandes ”antisociala parasiterande livssätt”.831 
Termen skulle även brukas mot människor levandes andra former av 
avvikande ”livssätt”. Under Marielkrisen 1980 på det ännu självut-
nämnt socialistiska Kuba, när många homosexuella kubaner äntrade 
flyktbåtar, skanderade de kvarvarande massorna ”Lumpen!” om de av-
vikande ”förrädarna”.832 I mitt empiriska material om svenska debatten 
om ’tiggarna’ förekommer inte begreppet, men med hänvisning till den 
övergripande politiska diskursen finns ett slags släktskap med den (från 
högersidan ursprungligen artikulerade) kategoriseringen av människor 
levandes i s.k. ’utanförskap’ – de socialt exkluderade som tär på sam-
hället genom ”bidragsberoende” och inte är ”integrerade”.833 

Att ’trasproletariatet’ har blivit en sådan pejorativ term är rent hi-
storiskt i sig ironisk, då en stor del av Marx & Engels politiska gärning 
lades på (och lyckades åstadkomma) att omdefiniera borgerlighetens 
nedvärderande föraktfulla begrepp om arbetarklassen som en abjekt 
demoraliserad röra – ’proletariat’ – till att innebära en tillhörighet att 
vara stolt över och finna samhörighet inom. Stallybrass menar att Marx 
& Engels lyckades invertera ’proletär’ från att ha varit samhällskrop-
pens parasit till att bli den samhällskropp som den borgerliga klassen 
parasiterar på, bara för att själva sedan överföra detta begrepps ursprung-
liga innehåll till en ny nedvärderad kategori att ta avstånd ifrån – ’tras-
proletariatet’.834 Han hänvisar till Lacans spegelstadie för att begrip-
liggöra denna förskjutning.835 Summan av det Reala i de symboliska och 
imaginära ordningarna är konstant.  

Bland de identiteter som tillskrivs ’trasproletariatet’ av Marx, är ’bo-
hem’ och ’vagabond’ frekvent, liksom yrken som ”positivhalare, lump-
samlare, skärslipare, kittelflickare”.836 Dessa identiteter och yrken har 
en tydlig historisk konnotation till romer och resandefolks sociala 
historia, av tilldelad plats på utkanten och (ofta) på ständigt resande fot 
vid de europeiska samhällens marginaler. Stallybrass visar hur flera av 
begreppen ifråga hör samman med den tidens legender och fördomar 

            
831 Stephenson (2006) s. 80–1. 
832 Anderson (2007). 
833 Undantaget i materialet är en intervju med KPML(r):s f.d. ordförande Frank Baude: 
”[…] jag tycker att man är ute och cyklar när man beskriver [de rumänska tiggarna] 
som fattiga klassbröder […] Det är de inte. De är ett trasproletariat och redan i Kom-
munistiska manifestet gjorde man skillnad på arbetarklass och trasproletariat. Jag blir 
kanske kallad för rasist, men jag tycker att man ska ta avstånd från den här verksam-
heten. […] Det är så långt ifrån en kampinställning som du kan komma” (Mathiasson 
2016). 
834 Stallybrass (1990) s. 85. 
835 Ibid. s. 82. 
836 Marx (1971) s. 101. 
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om just ”zigenare”.837 Marx & Engels talar (mig veterligen) aldrig öppet 
om romer eller resande, men denna diskursiva länkning lär hurusom 
ha haft sina konsekvenser för socialistiska uttolkares syn på just romer 
och resande. Liksom på de människor som tigger. Det lär också ha 
påverkat de efterföljande socialistiska och socialdemokratiska arbetar-
rörelsernas självförståelse och syn på de som inte ”platsar” i arbetar-
identiteten, i sitt konstituerande av sin egen grupptillhörighet som det 
progressiva och politiska subjektet vilket måste avgränsas från dess 
konstituerande utsida. Bl.a. har folkhemshjälten Gustav Möllers förakt 
gentemot ”lösdrivare” och ”arbetsskygga” redan nämnts. Vi vet också 
hur svenska romer och resande blev särbehandlade, diskriminerade 
och på riktigt stympade under flera socialdemokratiska regeringar.838 

Men, påverkar den i begreppet ruvandes potentiella antiromska ras-
ismen, det marxistisk-analytiska systemets syn på ’tiggarens’ plats i det 
kapitalistiska samhället? Inte vad jag kan utröna. Om man läser Kapitalet 
märks att tiggande ändå adresseras, på ett sätt där den fördömda adres-
saten inte är ’tiggaren’ själv. I kapitlet om ”den ursprungliga ackumu-
lationen”, d.v.s. den historiska process där de härskande gruppering-
arna i samhället jämte staten exproprierade och försatte stora mängder 
människor i egendomslöshet och akut nöd och fattigdom under 1500-
talet och framåt, återger Marx hur grymma och blodtörstiga de brittiska 
tiggeriförbuden var.839 Marx’ analys av denna historiska process gör 
också gällande att proletärerna tvingades in i lönearbeteslaveriet genom 
de statliga förbuden att gå arbetslös, lösdriva eller att tigga. Denna ana-
lys var vital för hela Marx’ ”case” mot den hegemoniska liberala histo-
rieskrivningen och politiska ekonomin, som utgick från en historiesyn 
där kapitalismen hade tillkommit rent naturligt och harmoniskt till följd 
av den rationella individens behov att ackumulera ”genom avtal, bytes-
handel och köp”.840 Med andra ord tiggde många proletärer innan de 
tvingades in i arbetsetiken, men efter att de tvingats bli proletärer. Om 
man ånyo kikar på de olika segmenten och dess underkategorier som 
sammantagna utgör ’den industriella reservarmén’, upptäcks att alla 
dessa ”prekära” positioner utan lön eller understöd med lätthet har och 
än idag leder till att människor tigger. Och Marx visar på ett sätt som 
ingen annan hade gjort innan honom hur människor hamnar i denna 
sociala situation på grund av övermäktiga makter som inte hör hemma 
i moral eller i natur (som man skulle rå för), utan i politik och ekono-
miskt intresse.  

            
837 Stallybrass (1990) s. 82f. 
838 Ds 2014:8. 
839 Marx (2013) s. 646–649. 
840 Smith (1994) s. 30. 
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I Engels reportagebok om Den arbetande klassens läge i England [1845], 
framställs en bild av tiggandet som ständigt närvarande och nära arbe-
tarfamiljernas egna liv.   

När [tillfällighetsarbetare, reservarmén] inte kan finna något arbete och inte 
vill göra uppror mot samhället, vad återstår då för dem annat än att tigga? Och 
säkerligen kan ingen undra över den stora armén av tiggare, de flesta arbetsföra 
män, mot vilka polisen utkämpar ett ständigt krig. […] Och det är ett slående 
faktum att dessa tiggare nästan enbart syns i arbetarkvarteren, att det nästan 
uteslutande är de fattigas gåvor som de lever av. […] [Ibland tar familjer] sin 
plats på en trafikerad gata och låter, utan att yttra ett enda ord, blotta åsynen 
av sin hjälplöshet tala för sig själv. [De räknar] endast med att väcka medli-
dande hos arbetarna, som vet av egen erfarenhet hur det känns att vara hung-
rig, och som själva i vilket ögonblick som helst kan befinna sig i samma 
situation. […] I vilken omfattning nöd och lidande råder bland de arbetslösa 
under en sådan kris behöver jag inte beskriva. Fattighjälpen är otillräcklig, 
oändligt otillräcklig; de rikas välgörenhet är en droppe i havet, försvunnen i 
samma ögonblick som den faller, endast ett fåtal i mängden kan försörja sig 
genom att tigga.841 

 
Engels citerar vidare en tidningsinsändare i en av de största dagstid-
ningarna signerad ”en dam” (d.v.s. någon från borgerskapet): 

Herr Redaktör, - Sedan någon tid hemsöks våra huvudgator av svärmar av 
tiggare, som försöker att väcka de förbipasserandes medömkan på det skam-
lösaste och mest besvärande sätt, genom att exponera sina trasiga kläder, sjuk-
liga utseende och äckliga sår och deformiteter. Enligt min åsikt borde man, när 
man inte bara betalar fattigskatten, utan också bidrager med stora summor till 
välgörenhetsinrättningar, ha gjort tillräckligt för att förtjäna att besparas sådana 
obehagliga och fräcka ofredanden. Och av vilken annan anledning betalar vi 
så höga skatter för att upprätthålla den lokala polisen, om de inte ens skyddar 
oss, så att det är möjligt att åka till eller ur staden i lugn och ro? Jag hoppas att 
publiceringen av dessa rader i er tidning, som har en stor spridning, kan på-
verka myndigheterna till att avlägsna detta störande moment; och jag förblir - 
Er ödmjuka tjänare, En dam.842 

 
Det är lustigt att se så identiska problemformuleringar, argument, och 
analys i 1840-talets England i jämförelse med 2010-talets Sverige; här 
urskiljer jag ånyo mitt identifierade föreställda samhällskontraktsar-
rangemang mellan samhälle och medborgare som troddes göra Sverige 
till ett unikt välordnat välfärdsland och där medborgaren har ”rätt” att 
slippa känna av ’tiggares’ närvaro.843 Detta moraliska resonemang ver-
kar alltså ha varit lika giltigt i dagens Sverige som i ett samhälle där 

            
841 Engels (1983) s. 90–3. 
842 Ibid. s. 265f. 
843 Hansson (2014).  
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Oliver Twist utspelades, barnarbete var norm, allmän rösträtt inte existe-
rade, fackföreningar var förbjudna, genomsnittliga arbetsskift översteg 
12 timmar, arbetare piskades på arbetsplats och inget arbetsskydd eller 
former av socialförsäkringar existerade. Därför kan vi inte se resone-
manget som förankrat i faktiska fördelningsekonomiska procentsatser. 
Men väl i fördelningsekonomiska förhållanden och dess sociala relat-
ioner. 

Engels kommentar på denna insändare är passionerad:  

Där har vi det! Den engelska bourgeoisin idkar välgörenhet av egoistiska skäl; 
den ger ingenting utan vidare, utan betraktar sina gåvor som affärstransakt-
ioner, gör ett avtal med de fattiga, och säger: ”Om jag spenderar så och så 
mycket på välgörenhetsinrättningar, inköper jag därmed rätten att inte störas 
mera, och ni förbinder er därmed att stanna i era dunkla hålor och att inte 
irritera mina känsliga nerver genom att exponera ert elände. Ni skall lida som 
förr, men ni skall lida osedda, detta önskar jag, detta köper jag med mitt bidrag 
på tjugo pund till sjukhuset!”844 

 
Detta angrepp, sammantagen med ovannämnda rapport, visar hur 
Engels i reportageboken hyser en syn av ’tiggare’ som en självklar del 
av proletariatet. Visserligen hade texten en politisk agenda av att mo-
bilisera föreställningen om en gemenskap, en proletär klassmedveten-
het och solidaritet. Men uppenbarligen kunde arbetare och 
arbetarfamiljer också tigga, och uppenbarligen hade ’tiggare’ plats i 
denna solidaritet och klass.  

Så hur ska vi då förstå tidigare nämnda förakt hos Marx & Engels 
när det kommer till ’trasproletariatet’, om vi utgår från deras politiska 
övertygelse och analys? Det är förhållandevis lätt att applicera en ge-
nusinspirerad analys på föraktet för prostitution, liksom av den ”ut-
slagna” sysslolöse. Bl.a. Himmelfarb menar att framförallt Marx skulle 
”förakta” ”improduktiva” människor eftersom de utgjorde ett fatalt 
hot mot hela idén om proletariatet som en naturlig klass.845 Och nog 
finns det en lång historisk socialistisk tradition av att avsky ”fripassa-
gerare”. Redan i Thomas Mores proto-socialistiska idealsamhälle Uto-
pia [1516] kan vi läsa en vision om ett land där inga ”starka och friska 
tiggare som döljer sin lättja bakom någon sjukdoms täckmantel” fanns, 
där obligatorisk arbetsplikt föreligger och den kvarvarande politiska 

            
844 Engels (1983) s. 266. 
845 Himmelfarb (1984) s. 391–2. 
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makten förhindrar dagdriveri.846 Och i Kommunistiska manifestets hand-
lingsplan förordas också ”lika arbetstvång för alla”847 inför ”männi-
skans frigörelse”848 – alla ska med. Detta övertas också av Lenin när 
han förkunnar att i uppbyggandet av kommunismen (lånandes S:t Pa-
ulus bevingade ord) ska den som inte arbetar inte heller få äta.849  

Men som redan borde ha framgått vet vi att Marx mycket väl såg 
svårigheterna kring enande och hur det ekonomiska systemets egen lo-
gik slår split och skapar utslagenhet. Dock stämmer det att den ideala 
’proletären’ uppenbarligen av politiska syften skulle kunna utöva själv-
kontroll, flit och visa moralisk karaktär. Självkontroll och flit behövdes 
för att kunna organisera sig, och moralisk karaktär verkar vara ett för-
givettaget krav för att uppvisa (för sig själv liksom borgarklassen) att 
man var något annat än vad de styrande påstod att man var.  

Men än en gång, detta förklarar inte föraktet. Ett sätt vore att för-
söka utläsa något ur Marx’ syn på människan och den mänskliga natu-
ren. Detta är ett synnerligen komplext fält, givet Marx’ dialektiska 
metod och hans historiska materialism, plus att han i polemik med ti-
digare liberala och konservativa moralfilosofer och ekonomer inte ville 
tala om mänsklig (evig, förutbestämd) natur eller någon essens inom 
människan. Det närmaste Marx kommer en sådan, är människans ’fria 
medvetna livsaktivitet’,850 vilket i tidigare etablerad terminologi hör 
närmast till ’handlingskraft’; människan formar sig själv och sin omgiv-
ning genom sin kapacitet att forma och påverka sin omgivning efter 
sina behov och begär. Vad kapitalismen som historiskt stadie gör med 
människan – enligt Marx – är att alienera hen, förfrämliga hen från sitt 
potentiella själv, sitt möjliga själv. Och detta måste ’proletärerna’ över-
vinna genom att skapa en värld där människorna (alla människor) är 
fria att formas i enlighet med sin egen vilja och förmåga. Det som är 
människans ”libido”, för att tala med Freud, är för Marx den livskraft 
som är inspärrad i kapitalismens logik, arbetskraften. Det är denna totalt 
’fria medvetna livsaktivitet’ som ska frigöras, genom en slags samlad 
’handlingskraft’. Det är inte svårt att här förlägga ett lacanskt spegelsta-
die som metafor; subjektet ser sin potentiella omnipotens, och frihet 
från alienationen av sin egen kropp, i spegeln och spegelbilden bakom 
glaset är bortom revolutionen. Men det är också lätt att applicera en 
feministisk läsning på detta subjekt som är fylld av aggression, oförrät-
telse samt potentiellt storhetsvansinne, och se det som en maskulint 

            
846 More (2009) s. 57. 
847 Marx & Engels (1994) s. 15.  
848 Marx (2008). 
849 Lenin (2017). 
850 Marx (1978a) s. 185f. 
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kodad människa.851 Men, å andra sidan, vem kan inte känna igen sig i 
en sådan känsla? Framförallt om en är drabbad av orättvisor. Hur som 
haver, det är möjligt att genom denna syn på människan se ett premie-
rande av handlingskraft och strävan efter oberoende som de högsta av 
dygder. Den som tigger uppvisar ’beroende’ och framstår – genom att 
representera antitesen till ’arbete’ – som icke-verksam.  

Men det finns ytterligare ett annat sätt att läsa Marx’ och marxism-
ens moraliserande relation gentemot ’trasproletariatet’ et al., och det är 
att kika närmare på hela den politiska idéns underliggande moral. Marx 
ville genom sina arbeten befria människan inte bara från ekonomiskt 
och socialt förtryck utan också från moraliskt; det är ingen tillfällighet 
att han undviker att använda moraliska termer som många av hans 
motståndare gjorde, och han åsyftade i många av sina verk att avslöja 
hur samhälleliga dygder och juridifierad etik (med sina ’rättigheter’ och 
sin ’rättvisa’) var förtryckande och förvillande verktyg i den kapitalist-
iska klassens händer. Därmed inte sagt att Marx, hans verk och hans lära 
därför skulle vara befriad från moraliska värden och värderingar.852 Det 
är bara att läsa något han har skrivit för att urskilja ett tydligt moraliskt 
patos i hans skriftspråk och sätt att framställa teoretiska problem som 
faktiska situationer. Hela den marxistiska läran om kommunismen 
handlar ju om att ”skipa rättvisa”, i bemärkelsen att upphäva ett (defi-
nierat) orättmätigt förtryck och lidande. Under hela sitt politiska liv 
kämpade personen Karl Marx för pressfrihet, tryckfrihet, organisat-
ionsfrihet, arbetstidsförkortning och allmän rösträtt. Angående det 
sista gick han längre än John Stuart Mill (som förespråkade en hierar-
kiskt uppdelad rösträtt i 6 skikt där mängden egendom och utbildning 
avgjorde mängd röster) och krävde ovillkorlig rösträtt för alla medborgare 
i egenskap av att vara människor.853 För honom fanns m.a.o. ingen 
motsättning mellan eftersträvandet av det klasslösa samhället och käm-
pandet för vad som redan under hans tid artikulerades som (liberala) 
’mänskliga rättigheter’. Denna kamp ”i nuet” är uppenbart driven av 
en moralisk övertygelse. Därmed anser jag att det inte är mig ogrundat 
att spekulera kring att Marx som människa själv drevs av vissa mora-
liska värden som etiska rättesnören, som att det är fel att stjäla, ljuga 
och utnyttja andra människor. Han menade ju att detta var vad ’kapi-
talet’ gjorde mot ’arbetarna’ (”det” stal deras arbetsprodukter, ”det” 

            
851 För utläggning av Marx och Engels underliggande problematiska kvinnosyn och 
hur den influerade deras arbeten, se bl.a. Jaggar (1983). 
852 Cohen (1995). 
853 Marx (2013) s. XIII. 
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förvrängde frihets- och rättvisebegreppen, och ”det” exploaterade de-
ras kroppar och själar).854 Och han verkar ha tyckt att det var vad ’tig-
gare’ till viss del också gjorde mot andra fattiga människor genom sin 
”verksamhet”.  

Det enda utlåtandet jag har kommit över som behandlar Marx’ re-
lation till just ’tiggare’ och tiggande – som separerade från den brokiga 
’trasproletariat’-beteckningen – är skrivet i livskamraten Wilhelm 
Liebknechts [1896] nedtecknade biografiska minnen av Marx, publice-
rade 13 år efter dennes död. Det är i avsnittet om Marx’ barnkärhet. 
Där står att Marx till en början skänkte till och från, men så småningom 
avstod principiellt därför att han såg det ”vara synnerligen lågt och sim-
pelt att söka utnyttja andras barmhärtighet under falska förespeglingar 
och betraktade det som lika fult som att stjäla från de fattiga”.855 Likväl: 
”om en man eller kvinna med ett gråtande barn tiggde av Marx, kunde 
han aldrig motstå barnets vädjande blickar, hur tydligt skurkaktigheten 
än stod skriven i mannens eller kvinnans ansikte. Kroppslig svaghet 
och hjälplöshet väckte alltid den största sympati och medlidande hos 
Marx”. Vissa kanske förvånas över ett vittnesmål om en ganska så ty-
pisk ”småborgerlig” attityd hos revolutionens apostel. Uppenbarligen 
var hans personliga sympati inte teoretiskt självdisciplinerad, eftersom 
han inte kunde motstå att ge pengar till gråtande tiggande barn fastän han 
ansåg det vara fel. Han verkar ha kunnat se sin nästa även i barnet från 
samhällets ”passiva förruttnelse”. Människan är inte bara förnuft, utan 
också känsla. 

6.8. Keynes malthusianism 
Trots Marx’ vision om ett idealsamhälle där ’lönearbetet’ var omöjlig-
gjort, precis som ’privategendomen’ och ’fattigdomen’, blev istället ’rät-
ten till arbete’ en ledande paroll för arbetar- och vänsterrörelser världen 
över.856 För 1900-talets socialistiska och självutnämnt kommunistiska 
regimer fungerade ordinationen av ”lika arbetstvång för alla” i Kommun-
istiska manifestet som medlet mot ett mål som aldrig uppnåddes (det för-
verkligade kommunistiska klasslösa samhället).  

            
854 Cohen (1995). Även om Marx själv inte menade att denna ”stöld” skedde av mora-
liska skäl, då han var historiematerialist, förklarar Cohen det som så att Marx’ exploa-
teringsteori utgår från en underförstådd idé om självägande, därför att arbetarens 
kropp och själ i realiteten utnyttjas genom lönearbetet.  
855 Liebknecht (1896), svensk översättning hämtad från svenska Marxists Internet Ar-
chive. 
856 Paulsen (2010) s. 47f. 
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När det kommer till de socialdemokratiska rörelserna valdes refor-
mens istället för revolutionens väg, vilket de facto innebär att arbeta (i 
dubbel bemärkelse) inom kapitalismens ramar för att åstadkomma ett 
jämlikt och frihetligt samhälle. Istället för att eftersträva upphävandet 
av motsättningen (kontradiktionen) mellan arbete och kapital genom 
bägges omintetgörande, allierades de två. Genom s.k. ”samförstånds-
politik” mellan arbetsmarknadens parter, den ”socialchauvinistiska” 
vändningen att likställa ’arbetarklassen’ med den egna nationens arbe-
tare (vilket också skedde i Sovjet under den stalinistiska parollen ”soci-
alism i ett land”), samt genom socialliberal ekonomisk teori och politik 
i Keynes och Stockholmsskolans anda, blev (löne)arbete även för de 
flesta socialister vägen till frihet. Daniel Färm, chef för socialdemokra-
tiska Tankesmedjan Tiden, kan år 2018 argumentera för tiggeriförbud 
som slutsatsen av en ”vänsteranalys” bl.a. därför att (bortsett det soci-
alchauvinistiska argumentet att lösningen finns i hemländerna) ”tig-
geri” är  

ett uttryck för över- och underordning. Fortlöpande tiggeri skapar ett extremt 
ojämlikt beroendeförhållande som bidrar till en allvarlig social stratifiering. Det 
riskerar att normalisera ojämlikheten. Att gå från ett stigmatiserande synsätt 
till ett mer jämlikt, som ser alla människors värde och inneboende kraft, är 
därför en tydlig vänsterlinje.857  

 
Det är jämlikt att förbjuda tiggeri. Det låter inte som en särskilt väns-
terinfluerad syn på vad som är jämlikhet: likheten är mer påtaglig med 
den liberala och konservativa abstrakta väsenslikheten. Färms ”väns-
ter”-lösning på tiggandet är:   

Arbete & självständighet – inte välgörenhet. Det finns likheter mellan det konti-
nuerliga tiggeriets logik och ett borgerligt välgörenhetsperspektiv: fattiga män-
niskor utlämnas till någon annans välvilja. Arbetarrörelsens svar har alltid varit 
självständig försörjning.858 

 
Färms vänsteranalys är här densamma som Adam Smiths liberala: de 
båda ser försörjning medelst arbete som det enda ideologiskt och mo-
raliskt rätta. Samförståndsandan mellan höger och vänster är här på-
taglig. Detta samförstånd om hur lönearbetet blev båda sidors 
begärsobjekt (d.v.s. lösningen på de politisk-moraliska problemen 
kring fattigdom), har sin egen historia, men fick sitt ekonomisk-filoso-
fiska narrativ genom den ekonomiska politik som bedrevs företrädel-
sevis från efterkrigstid fram till 1970-tal.  

            
857 Färm (2018). 
858 Ibid.  
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Denna ekonomiska politiks förgrundsgestalt, John Maynard Key-
nes, var en brittisk nationalekonom och filosof som förordade en eko-
nomisk politik av statlig interventionism. Denna ordinerar full 
sysselsättning som högre målsättning och aktiv investeringspolitik där 
staten ingår som en kapitalistisk aktör på marknaden med ett socialt 
ansvar, vilket innebar en praktik av att fånga upp den relativa överbefolk-
ningen genom olika sociala åtgärder, alltifrån socialförsäkringar till ut-
bildning och att stimulera storproduktion. På detta vis var hans 
rekommendationer de rakt motsatta från laissez-faire-liberalismen, lik-
som nyliberalismen (som intellektuellt kom till som en motreaktion 
mot just Keynes ekonomiska teori). Men likväl inom det liberala sam-
hällets ram.  

I sin fascinerande idéhistoriska redogörelse för Keynes politiska fi-
losofi, visar geografen Geoff Mann hur Keynes närmaste historiska 
politisk-filosofiska like är Hegel. Varandes varken socialist, konservativ 
eller laissez-faire-liberal,859 verkandes i en turbulent tid då depression, 
fascism och stalinism bredde ut sig, förstod sig Keynes vara en försva-
rare av (den västerländska) civilisationen mot människans egna de-
struktiva tendenser. Han var inte bakåtsträvare eller konservator 
(därför inte konservativ): han såg förändring som det enda sättet att 
rädda det bestående. Bl.a. därav likheten med Hegel och hans dialek-
tiska syn på historien. Men av i detta kapitel nämnda tänkare, var det 
Malthus som Keynes öppet ansåg sig höra närmast – såväl filosofiskt 
som ekonomiskt.860 Malthus hade nämligen två sidor, varav jag har re-
dogjort för den första (och inflytelserika). Den andra, enligt Keynes 
historiskt negligerade sidan av Malthus, var den äldre senare Malthus 
vilken intresserade sig för arbetslöshetsfrågan och stod i polemik med 
David Ricardo (förgrundsgestalt för laissez-faire). Den senare Malthus 
var betydligt mindre ”tatcheriansk” än den man som skrev om befolk-
ningsprincipen. Vad som bibehölls var den pessimistiska synen på 
människans och samhällets utveckling, liksom deras relation till över-
mäktiga lagar som slog om i fluktuationer. Medan de klassiska nation-
alekonomerna var framstegsoptimister och trodde på marknadens 
självreglerande principer, förespråkade den tidiga liksom sene Malthus 
aktiva regleringar och intervention i ekonomin för att hindra den totala ka-
tastrofen. Det var också detta Keynes inspirerades av: han såg Malthus 
som den enda klassiska ekonomen som förhöll sig till ”verkligheten” i 
relation till de ekonomiska modellerna. Keynes delade också Malthus 

            
859 Även om Mann invänder, skulle Keynes politiska ståndpunkt nog kunna samman-
fattas som den vardagliga innebörden av ’socialliberal’. 
860 Keynes (1972). 
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pessimistiska syn gällande fattigdomens (och arbetslöshetens) ound-
viklighet i samhällsekonomin, och han såg den som inte havandes nå-
gon ”funktion” för vare sig ekonomin eller samhället. Mann skriver att: 

[…] Keynes believed Malthus had asked the right question. [Malthus] clearly 
understood that necessity mattered, even if, in his upside-down world, he mis-
construed what to do about it. […] Keynes, too saw the tragic necessity of 
poverty as essential to modernity. Like Malthus, he saw that bourgeois civil 
society made it clear that the poor has “no business to be where he is”.861 

[…] the ultimate paradox, is that despite modernity’s perpetual production of 
the poor, poverty has no proper place. Although poverty and the poor are as much 
a product of modern life as technical automation […] there is nowhere in 
modern life proper to them, nowhere they belong or are supposed to be. As a 
result, the economic problem and the social question can never be finally 
solved. […] This is the radical truth Keynes was unable to see in what he of-
fered: that poverty serves no purpose, has no place, and cannot be justified.862  

 
De skilde sig åt gällande vad att göra åt dessa tragiska omständigheter, 
då Keynes ändå såg samhället som likväl utvecklandes. Och han hade 
uppenbarligen en mer optimistisk syn – att det gick att göra saker åt de 
mindre bemedlades elände. Hans kontracykliska makroekonomiska 
politik, åsyftar att i mesta möjliga mån minimera kapitalismens socialt 
negativa konsekvenser, med statlig intervention som hävstång i hög-
konjunktur som lågkonjunktur. Samtidigt visar Roland Paulsen hur 
Keynes ändå var en framtidsoptimist, då han trodde att den fantastiska 
teknologiska utveckling ”civilisationen” hade visat sig vara kapabel till, 
skulle kunna användas (bara vi klarar oss från den fundamentala kata-
strofen) till att ”[mänskligheten] i det långa loppet [löser] sitt ekono-
miska problem”.863 Till slut skulle behovet av arbete kunna avskaffas, 
och ”mänskligheten att berövas sin traditionella mening”.864 Men som 
en negation av detta, är Keynes kanske mest namnkunniga sägning att 
”In the long run we are all dead”.865 Denna kombination av optimism 
och ”pessimism”, kan ses som förenad i en självförståelse av tilltro till 
rationalitet. Jag tolkar det som vilandes på en utilitaristisk etik, som skil-
jer sig från de tre politiska idétraditionernas manifesta etiker då denna 
underkänner metafysiska högre värden. Keynes studerade också tidigt 
den anti-idealistiska moralfilosofen G. E. Moore, som med sin ”etiska 
icke-naturalism” förkastade moraliska värden som grundade i vare sig 

            
861 Mann (2017) s. 198; Referens till den tidigare återgivna allegorin ’Naturens fest’. 
862 Ibid. s. 12. 
863 Keynes (1991) s. 360, citerad i Paulsen (2010) s. 107. 
864 Ibid. s. 361. 
865 Mann (2017). 
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det materiella eller det metafysiska.866 En intressant parallell, är hur det 
tidiga folkhemmets intellektuella, som Gunnar Myrdal, Vilhelm 
Lundstedt, Ingemar Hedenius och Herbert Tingsten, var inspirerade 
av den svenska anti-idealistiska moralfilosofen Axel Hägerström. 
Denne, med sin värdenihilism, förkastade också alla moraliska värdens 
verkliga existens.867  

Än idag hänvisas Keynes ekonomiska doktrin som en vänstereko-
nomisk politik.868 Men målet att lösa det ”ekonomiska problemet” sy-
nes vara ännu långt borta. Och då återstår (löne)arbete som den 
pragmatiska (och rationella) moralfilosofiska lösningen på tiggandets 
problem.  

På sätt och vis går det att påstå att ingenting har hänt sedan Marx’ 
Kapitalet, vad gäller den ekonomiska idéhistoriska förståelsen av tiggan-
dets och ’tiggares’ existens och karaktär. Allt därefter har varit upprep-
ningar eller modifieringar av tidigare ideologiska föreställningar och 
antaganden. Den keynesianska syntesen av motsättningen mellan ar-
bete och kapital, liksom mellan höger och vänster, är samtidigt en mo-
ralfilosofisk bortträngning av den etiska frågan om rättigheter och 
ansvar, som tiggandets ifrågasättande av ’egendomens’ gränsdrag-
ningar aktualiserar. Sett från det rationella (men pessimistiska) keyne-
siansk-malthusianska perspektivet, blir frågor som dessa idealistiska 
och politiskt ointressanta – huvudsaken blir att lösa det som riskerar 
bli ett ordningsmässigt problem. Att försätta arbetslösa i fortbildning, till-
fälliga understöd eller andra sociala åtgärder, är ur ett sådant samhälls-
etiskt perspektiv en pragmatisk lösning för att förebygga samhällelig 
oordning och konflikt. Det handlar om att hålla skutan flytande, och i 
balans. Det är på det sättet som ett keynesianskt och malthusianskt 
perspektiv också förenas, i att se den större ordningen som befriad från 
moral annat än att den terrorbalans som samhället utgör ska balanseras. 
Som David Brolin har påpekat, är utilitarismen liksom den svenska hä-
gerströmska värdenihilismen (som politisk filosofi), en maktens moral: 
”Om man ser värden som rena intet, så återstår endast makten som 
realitet, och har man inga moraliska riktmärken att följa, följer man de 
härskandes moral”.869 Det gäller att styra på ett klokt sätt så att makten 
upprätthålls och ordningen består. Det är på detta sätt Keynes ändå 

            
866 Mann (2017) s. 40. 
867 Hägerström (1911, 1953, 1963); Källström (1986); Sahlström (1998); Bjarup (2005); 
Olsson (2017). 
868 Mann (2017). Lyssna förslagsvis på podden Pengar & politik där den socialdemokra-
tiskt orienterade ekonomen Sandro Scocco regelbundet hänvisar till Keynes och den 
ekonomiska politiken från 1940–1970-tal som föredömlig.  
869 Brolin (2000). 
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kan förstås som en i vissa avseenden konservativ filosof. Hans framstegs-
optimism handlade om att rädda civilisationen från att gå under av bar-
bariet.870  

6.9. De politiska idéernas symptom på det Reala  
Vad detta betyder för frågan om tiggandet ur ett politiskt-ideologiskt 
perspektiv, är att ’(löne)arbetet’ som lösning på tiggandet, blir en univer-
sallösning som kan anammas av alla tre politiska idétraditioner. Denna 
lösning har genom den idéhistoriska utvecklingen förvandlats till att bli 
en konserverande lösning som riskerar att ideologiskt borttränga de moral-
filosofiska och politiska frågorna kring var gränsen går för rättigheter, 
ansvar, ägande av ’egendom’, och vad frihet egentligen är. Den idealty-
piska liberalismen förstår lönearbetet som vägen ut ur fattigdom, den 
idealtypiska konservatismen som styrningsmekanismen att reglera och 
upprätthålla den nödvändiga moraliska (makt)ordningen, den idealty-
piska socialismen som mediet att föra ’klasskampen’ genom att organi-
sera ett politiskt kollektiv. ’Tiggaren’ bör följaktligen enligt samtliga 
idealtyper ordnas in i lönearbetet.  

För vår historisk-geografiska specifika sociala relation av ’tiggare’ –  
’EU-migranten’ som är såväl utlänning som minoritet – blir ytterligare 
en historisk utveckling intressant, nämligen framväxandet av national-
staten som den politiska institution varigenom de tre politiska idéerna 
kan söka implementera sina visioner om det goda och det rätta. Nat-
ionalismens idéhistoria får inte plats i den här avhandlingen. Men nor-
maliserandet av nationalstaten som arenan för att utöva politik har lett 
till ett naturaliserande av idéernas förståelse av samhället och dess klas-
ser, som likställt med nationen och dess population. Genom abstrakt-
ionen av ’samhället’ till att vara ’nationen’, ställs gränsdragningen 
mellan nationens ’egna’ och ’andra’ som en parameter vilken de olika 
politiska rörelserna har att förhålla sig till i den materiella och ideolo-
giska praktiken. De praktiska och ideologiska politiska svårigheter som 
uppstår för alla tre idéer med den utfattiga arbetslösa ’tiggaren’, kan för 
samtliga överföras till att istället bli en fråga om tillhörighet med nat-
ionen (samhället).  

Med detta sagt består skiljelinjer mellan respektive politiska idés re-
lation till ’tiggaren’. Medan ’liberalens’ och ’socialistens’ begärsfantasi 
kretsar kring den positiva oändligheten, kretsar den ’konservatives’ 
kring den farliga ändligheten. Detta beror på vardera sidas förhållande 
till framtiden, liksom människans natur. Och medan ’tiggaren’ står i 
            
870 Mann (2017).  
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vägen för ’liberalens’ och ’socialistens’ goda begärsobjekt, utgör denne 
den ’konservatives’ onda objekt. Hen är ett begärsobjekt, sett från olika 
utgångspunkter. Men skillnaden är att medan ’tiggaren’ i den liberala 
och socialistiska fantasin hindrar förverkligandet av densamma (ståen-
des emellan subjektet och dess Ting), förverkligar ’tiggaren’ den konser-
vativa fantasin genom att fylla platsen för det farliga objekt som 
fantasin förutsätter.  

Kvarstår då fortfarande vad som blir det rätta att göra gällande ’tig-
garens’ bön i den omedelbara materiella verkligheten. Oavsett målsätt-
ningen om vad som skall göras i framtiden, kvarstår (och framhävs av 
Oscar Wilde) ett inneboende etiskt problem för ’socialismen’ när det 
gäller välgörenhetens politiska väsen. Till skillnad från liberalismen och 
konservatismen eftersträvar socialismen ett nytt samhälle – de tidigare 
vill till mer eller mindre grad kultivera rådande ordning och därför in-
korporera filantropin till att bli en funktion inom den samhälleliga to-
taliteten som inte hotar ordningen ifråga (liberalismen är inte 
”konservativ”, men givet den historiska utvecklingen vill den inte för-
ändra samhällets ekonomiska grundvalar). Om välgörenheten och dess 
parter identifieras som ett alldeles skimrande symptom på den struktur 
man är emot och vill avskaffa, ligger det i logikens natur att man inte 
vill understödja det som identifieras som stärkande denna struktur. 
Häri faller också denna politiska åskådnings etik imponerande nära sina 
kombattanters, när det kommer till förhållningssätt gentemot givandets 
potentiella förkastlighet: den är även här potentiellt skadlig, om än av helt 
andra moraliska och intellektuella skäl. Om man har identifierat pro-
blemet som inte ’tiggarens’ moraliska karaktär eller ’givarens’ naivitet, 
utan det strukturella fenomenet ’ekonomisk orättvisa’, och vet att 
denna lösning ligger långt bortom den enskilde och presens, vad göra 
innan ”det stora språnget”?  

Samtliga politiska bekännelser (såväl vänster, liberal, konservativ 
och kristen) kan därför skriva under påståendet (som socialdemokra-
tiske Daniel Färm uttrycker saken) att 

Lösningen [på tiggandets fattigdom är] att bidra till framtidshopp i hemlän-
derna – trots att det på kort sikt innebär något sämre förutsättningar för den 
enskilde innan hen kan få en långsiktigt hållbar och värdig försörjning.871  

 
Därigenom förenas de alla i en metodologisk nationalism: problemet är 
underförstått att ’tiggarna’ är inom nationens gränser: här. Men saken är 
den att människor tigger därför att de lever på ruinens brant just nu, just 
i det ”kortsiktiga”. Att hänvisa till att ’tiggares’ barn måste få bättre 

            
871 Färm (2018), min kursivering. 
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förutsättningar, utan att göra något för den som tigger i detta nu, är att 
överföra problemet i (omedvetet?) syfte att borttränga. För vad göra i 
själva det etiska ögonblicket av här och nu, där du riskerar att synda hur 
du än väljer? Är det solidariskt att vända bort blicken? Är det förtryck-
ande att understödja sin nästa? Rent teoretiskt är det utifrån en över-
gripande socialistisk idétradition möjligt att svara både ja och nej på 
båda frågorna och ha ”rätt” i alla fyra fallen. Detsamma gäller för liber-
alismen, om vi byter ut ’solidarisk’ mot ’frigörande’. Vi skulle kunna 
anse detta även gälla konservatismen, om vi byter ut första presumtiva 
adjektivet mot ’uppbygglig’ och sista mot ’nedbrytande’. Det är därför 
’givande till tiggare’ fungerar som ett symptom på de politiska idéernas det 
Reala. Svaret undflyr den interpellerande frågan genom att gälla lika 
oavsett svarets innehåll: svaret är en uppenbar tom signifikant, det finns 
ingenting bakom ’svaret’ som gör svaret i sammanhanget meningsfullt 
eller sant. Gällande föreliggande historisk-geografiska kontext, av de 
utländska ’EU-migranternas’ tiggande i Sverige, finns tillhands en 
social fantasi som kan täcka över detta tomrum, och som det finns ut-
rymme för att omfamna i såväl liberala, konservativa som socialistiska 
åskådningar av samhället och ekonomin: nationalismen. Genom att ab-
strahera tiggandets orsaker, problem och lösning som en fråga om nat-
ionell (eller etnisk) tillhörighet, lämnas åskådningarna intakta och det 
Reala överförs på ’tiggaren’ själv. Bara hen åker hem blir allt bra 
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7. Arbetssamhället 

Det här kapitlet utgår från arbetskritisk teori872 för att begripliggöra: 
den specifika aversionen mot ’tiggare’, som handlar om att de antas inte 
vilja göra rätt för sig genom att arbeta; och hur (löne)arbetets samhäl-
leliga karaktär framkallar denna aversion. Detta görs i två delar. Den 
första presenterar arbetstvånget i moderna samhället som en konse-
kvens av det kapitalistiska arbetssamhällets övergripande ideologiska 
struktur, vilket inbegriper psykiska omedvetna begärsstrukturer av av-
undsjuka och fantasier kring de som antas undkomma arbetstvånget. 
Den andra delen förflyttar perspektivet till problemen att förverkliga 
lönearbetets resultat som konsumtion. Med exemplet av hur gatu-
tidningar försökte etableras som ett alternativ till ’EU-migranternas’ 
tiggande, undersöker jag konsumtionens realiseringsproblem utifrån 
arbetskritiska och psykoanalytiska reflektioner kring varors mening 
och meningslöshet. Lönearbetets liksom konsumtionsvarors innebo-
ende potentiella meningslöshet förstås som det övergripande kapital-
istiska arbetssamhällets Reala, vilket aktualiseras i båda empiriska 
fallstudier av svenska subjekts reaktioner mot ’EU-migranters’ tig-
gande liksom gatutidningsförsäljande.  

7.1. Produktionens Reala 

7.1.1. Lönearbetets mening(slöshet) 
Varför jobbar inte ’tiggarna’, som alla andra? För att komma fram till 
svaret på denna närmast eviga fråga, krävs att vi börjar i andra änden 
genom att istället börja med frågan: Varför jobbar alla andra? Det spon-
tana svaret på den frågan är nog för många att ”Annars klarar vi oss 
inte”. Men, som Gunnar Adler-Karlsson har frågat sig och oss: ”Är 8 
timmars arbete 5 dagar i veckan 48 veckor om året i 40 år ett naturligt 
behov?”873 Antagandet att vi inte skulle klara oss utan att arbeta är både 

            
872 Paulsen (2010); Gorz (2001); Adler-Karlsson (1978); Lafargue (1907); Fraser (1994); 
Marcuse (2013). I följande redogörelse har jag utgått främst från Paulsen (2010), som 
i mångt och mycket fungerar som en översikt av den arbetskritiska litteraturen.  
873 Adler-Karlsson (1978) s. 19. 
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sant och falskt. Det är sant i bemärkelsen att vi lever i ett samhällssy-
stem där den som står utan lönearbete eller inte äger produktionsmedel 
– och inte har möjlighet till självförsörjning (genom fruktbar mark eller 
pengabinge) – inte kan klara sig på egen hand, utan blir beroende av 
andras vilja för att kunna försörja sig. Det är falskt i bemärkelsen att vi 
skulle förstå lönearbetet som svarandes ett ”naturligt behov” gällande 
människans existens som sådan – att människor helt enkelt skulle lägga 
sig ned och dö om de inte lönearbetade.  

Roland Paulsen, sociolog och Sveriges i dag mest namnkunnige ar-
betskritiker, menar att begreppet ’arbete’ har gått ”från att innefatta 
aktiviteter som måste utföras av naturlig nödvändighet till att innefatta 
i princip alla slags tjänster som någon är beredd att betala för”.874 I vår 
tid likställs också arbete implicit med lönearbete (eller förvärvsarbete), 
d.v.s. det arbete du utför för att få betalt av någon annan som köper 
ditt arbete och dess resultat.  Inspirerad av Hannah Arendt delar Adler-
Karlsson (även han arbetskritiker) upp arbetsbegreppet i tre olika hu-
vudkategorier: ’slit’ – det arbete som ingen glädje ger och som de flesta 
skyr; ’nödvändighetsarbete’ – det för oss acceptabla arbete som vi var-
ken älskar eller hatar; och ’aktivitet’ – det kreativa arbete som vi dras 
till att utföra p.g.a. lust.875 Dessa olika typer av verksamheter kan lik-
ställas genom att alla sammanlänkas till arbetsbegreppet. Om en typ av 
lönearbete är att vara författare, och ett annat är att vara sophämtare, 
kommer dessa två sysselsättningar bestå av helt olika fördelningar av 
dessa ”arbetstyper”, men likväl framställas som varandras likar i att just 
båda räknas som ’arbete’. Denna variationsrikedom av möjliga inne-
börder är centralt för arbetsbegreppets politiska och ideologiska verk-
ningskraft. En arbetskritiker skulle påstå att begreppet ’arbete’ i vårt 
samhälle kräver en så öppen och mångtydig andemening just för att så 
många betydelser ska kunna sammanblandas och sammanlänkas. Av 
detta följer att ’arbete’ inte är, och har aldrig varit, ett självklart begrepp 
med en självklar avgränsad innebörd. 

Just på grund av denna elasticitet har också historiens fluktuationer 
visat hur en viss aktivitet i en viss tidsålder har kunnat framstå som 
’arbete’, medan att ge någon lön för samma aktivitet under andra peri-
oder hade framstått som absurt.876 Marx, inspirerad av Adam Smith, 
definierade (löne)arbete som en värdeskapande process istället för en 
viss typ av aktiviteter, vilket innebär att vad som socialt räknas som 
(löne)arbete är beroende av om detta arbete kan realisera socialt efter-
frågade bruksvärden inom det kapitalistiska systemet. ”Är [den genom 

            
874 Paulsen (2010) s. 14. 
875 Adler-Karlsson (1978) s. 22. 
876 Karlsson (2013).  
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arbetet framställda varan] utan nytta, så är också arbetet däruti förbru-
kat utan nytta, räknas inte som arbete och bildar därför inget värde”.877 
Givet Marx’ värdeteori kan en vara och dess värde bara fortleva såtill-
vida varan både har en efterfrågad nytta (bruksvärde), och faktiskt byts 
ut mot en annan vara (såsom varan ’pengar’). Detta gäller också arbets-
kraften som vara (den enda vara som kan skapa nya varor). Det före-
ligger alltså ett realiseringsproblem inneboende i denna definition av 
’arbete’, nämligen att (löne)arbetets värde måste förverkligas av att nå-
gon köper det. Och detta innebär alltså i sin tur att det ständigt förelig-
ger en potentiell värdelöshet (liksom meningslöshet) i alla former av 
förvärvsarbete; utan att det sociala ”samarbetar” genom att bekräfta en 
syssla som värdegenererande, försvinner sysselsättningens status som 
’arbete’.  

Paulsen menar att vi idag lever i arbetssamhället, ett samhälle där ar-
betet har blivit ett självändamål. Han definierar arbetssamhället som ett 
resultat av ”två oppositionella krafter” (d.v.s. en dialektisk kontradikt-
ion), den produktiva och den ideologiska. Den förra utgör den teknolo-
giska utvecklingen och ständiga effektiviseringen av produktionssy-
stem, medan den senare utgör det samhälleliga påbudet att alla måste 
arbeta oavsett produktivitetsökningar.878 Tesen är att det inte är på 
grund av någon naturlig nödvändighet för människors överlevnad de 
arbetar så mycket som de gör; om de arbetade för en bestämd nivå av 
behovstillfredsställelse, hade de arbetat mindre och mindre alltmedan 
tidens och teknologiutvecklingens gång. Utifrån historiens facit visar 
det sig nämligen att med undantag av ungefärligen ett sekel (ca 1850–
1950) så har människans arbetstid stadigt ökat. Under stenåldern arbe-
tade människor genomsnittligen 20–35 timmar/veckan.879 Antiken och 
medeltiden hade färre 8-timmarsarbetsdagar, längre semesterperioder, 
och lägre arbetsintensitet än vad är norm för vår tid, och pre-industri-
ellt jordbruk tenderade kräva ca 120–150 arbetsdagar om året.880 Det är 
genom industrialiseringen, kapitaliseringen och proletariseringen av 
verkligheten som tiden kvantifieras, lönearbetet normaliseras och ar-
betsmängden intensifieras. Under sekelspannet fram till andra världs-
krigets slut minskades arbetstiden, till följd av sammankopplingen 
mellan stark facklig kamp för förkortad arbetstid och den andra indust-
riella revolutionens makalösa produktivitetsökningar genom införan-
det av elektricitet, stål och förbränningsmotorer i produktionen. 

            
877 Marx (2013) s. 36. 
878 Paulsen (2010) s. 9f. 
879 Sahlins (1972). 
880 Beder (2001) s. 248; Schor (1991) s. 47f. 
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Därefter har arbetstiden successivt ökat – detta trots att även produk-
tiviteten har fortsatt öka. Exempelvis arbetade genomsnittsamerikanen 
305 timmar mer 1987 än vad hen gjorde 1969,881 samtidigt som den 
teknologiska kapaciteten av idag innebär att en människas arbetsinsats 
genererar en värdemängd som i början av 1800-talet krävde 20 männi-
skors.882 Paulsen säger: ”trots att vår teknologi gjort behovet av mänsk-
lig arbetskraft mindre än någonsin arbetar vi således mer än vad man 
gjort under större delen av den mänskliga historien”.883  

Om man inte nöjer sig med den marxistiska tolkningen (att arbets-
samhället är resultatet av kapitalismens överordnade princip att oavlåt-
ligt öka profiten), går det att identifiera flera olika faktorer som 
förklaringar till att arbetssamhällsekonomin kan fortsätta upprätthållas 
trots den ständiga produktionsstegringen; såsom ”globaliseringen”, 
statlig stimulans och marknadsföringen av nya konsumtionsbehov. 
Men enligt Paulsen är inga av dessa faktorer själva orsaksgrunden till 
upprätthållandet av arbetssamhället, utan är istället verktyg som an-
vänds för att kunna hålla igång arbetssamhället och dess inneboende 
spänning i kontradiktionen mellan expansion och nedskärning.  

Arbetskritikern André Gorz framhäver ett påtagligt symptom på 
den ideologiska dimensionens existens och förhärskande makt: idén 
om att samhället och politikerna har till uppgift att skapa arbetstillfällen. 
Dessa måste ”skapas” därför att det inte finns ”tillräckligt med arbete” 
för alla (som i tillräckligt ur privatekonomisk trygghetssynpunkt), ”men 
[samhället/kapitalet] som inte längre behöver det och kommer att ha 
allt mindre behov av allas arbete, fortsätter att upprepa att det inte är 
det, samhället, som behöver arbetet, utan ni”.884 Arbetslöshetens pro-
blem i ett samhälle som vårt är inte huvudsakligen produktionsminsk-
ningen; fenomenet jobless growth som identifierades i början av 1990-
talet innebär ”tillväxt och arbetslöshet i ett” i och med att industripro-
duktionen ökar sin produktivitet fastän arbetskraften samtidigt mins-
kar.885 Arbetslöshetens problem i ett samhälle som vårt är istället att 
”individen mister den enda legitima källan till inkomst”.886 Därav syftet 
med politikers strävan att skapa arbetstillfällen. Människor behöver lö-
nearbetet därför att de annars skulle riskera misär och död. Det är inte 
            
881 Schor (1991). 
882 Schön (2007) s. 12. 
883 Paulsen (2010) s. 11. Vad som här menas med ”behov” är för Paulsen människans 
grundläggande ”behov av första ordningen” för att leva ett hälsosamt liv, d.v.s. de ab-
soluta behov vi som människor har oavsett social omgivning som också är möjliga att 
tillfredsställa (s. 110). 
884 Gorz (2001) s. 79. 
885 Paulsen (2010) s. 78. 
886 Ibid. s. 50, min kursivering. Jag tolkar att ”legitimitet” här inte ska förstås främst i 
juridisk, utan normativ bemärkelse. 
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för att samhället skulle sakna tillräckliga resurser och produktionska-
pacitet för att trygga människors liv, utan därför att de utan arbetsinty-
get (eller dess giltiga sjukintyg i form av funktionsmässiga förhinder till 
följd av ålder eller hälsa) helt enkelt förvägras ta del av dessa. Mänsk-
lighetens produktionsförmåga av idag skulle utan problem kunna sörja 
för att ingen svälter ihjäl och att alla skulle kunna ha någonstans att bo, 
bara det globala politisk-ekonomiska systemet vore ordnat på ett annat 
sätt.887 På grund av denna diskrepans mellan produktiv kapacitet och 
socialt arbetstvång, menar Paulsen att mänskligheten i arbetssamhället 
befinner sig i en rekordartad ”relativ misär” (såsom i socialpsykologins 
’relativ deprivation’)888 ”eftersom skillnaden mellan det som är och det 
som skulle kunna vara aldrig har varit större”.889   

Givet etableringen av denna ordning som det förgivet tagna, är det 
inte märkligt att ”full sysselsättning” (i bemärkelsen ”så många arbets-
tillfällen som politisk-ekonomiskt möjligt”) är en explicit politisk mål-
sättning för de flesta regeringsaspirerande partier. Enligt teorin är 
arbetssamhället en konsekvens av kapitalismens funktionssätt: det 
ständiga kravet på ständig oavbruten ackumulation leder till en ständig 
produktivitetsökning, men för att ackumulationen ska realiseras till att 
bli kapital, måste det som produceras konsumeras. Kravet på att kon-
sumera föder i sin tur kravet på att producera, och denna cykliska logik 
sammantagen med konkurrensimperativet stimulerar en ekonomi där 
nya konsumtionsbehov ständigt måste etableras så att produktion och 
konsumtion kan fortsätta intensifieras.890 Detta är en av kapitalets kont-
radiktioner – den mellan produktion och realisering.891 I praktiskt av-
seende innebär kontradiktionens fortveckling att produktionen och 
teknologin genomgår innovationscykler och effektiviseringar vilka 
(mer eller mindre tillfälligt) bortrationaliserar arbetskraft då lönemäng-
den börjar hota vinstmängdens relativa konstanta ökning. Som har på-
pekats tidigare, identifierar en kritisk analys av den kapitalistiska 
ekonomin hur detta system med nödvändighet kräver tillgången av en ’in-
dustriell reservarmé’ att kalla in när efterfrågan på arbetskraft ökar i 
början av en cykel och entlediga när efterfrågan så småningom mins-
kar.892 Utifrån kapitalets perspektiv fyller den arbetslösa reservarmén 

            
887 jfr Oxfams rapport om hur världens åtta rikaste personer år 2017 ägde lika mycket 
som den fattigaste halvan av mänskligheten (Hardoon 2017). 
888 ”Den absoluta deprivationen upplever vi när ett behov av något slag inte tillfreds-
ställs; den relativa deprivationen upplever vi när vi inser skillnaden mellan det vi har 
och det vi skulle kunna ha” (Paulsen 2010, s. 50). 
889 Paulsen (2010) s. 220.  
890 Marx (2018); Harvey (1982). 
891 Harvey (2015) kapitel 7. 
892 Marx (2013) s. 555–570.  
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också funktionen av att med sin (med nödvändighet) lägre levnadsstan-
dard (i jämförelse med den sysselsatta befolkningens) utgöra en broms-
kloss mot för höga löneanspråk, då de är beredda att arbeta till lägre 
bud. Ett arbetssamhälle i en kapitalistisk ekonomi förutsätter alltså en 
konstant (relativ) andel arbetslösa, men det paradoxala är att arbets-
samhällets ideologiska imperativ kräver att människor handlar och re-
sonerar som om det vore möjligt att försätta alla arbetsföra i arbete. Häri 
finns en likhet med Žižeks förståelse av ideologi som sociala praktiker 
där det viktiga är att människor beter sig som om något vore sant.893  

En förklaring till denna dissonans – att det ideologiska imperativet 
måste vara så totaliserande och orealistiskt ovillkorligt – är att det bara 
är så lönearbetstvånget kan lyckas bli samhälleligt integrerat till att bli 
föreställt som en självklarhet. Detta förutsätter ett antagande om att det 
finns en ideologisk efterfrågan att upprätthålla ett ”masspsykologiskt” 
behov av att ”alla” arbetar för att hantera faktumet att en själv tvingas 
till det. Genom att arbetstvånget blir norm, upplevs tvånget som 
mindre outhärdligt, mer självklart. Såsom fallet är med många andra 
samhällsnormer, fyller stigmatiserande av normens avvikare funktionen 
att markera normens makt och säkerställa att människor inte vill avvika 
från normen (eftersom straffet vore just stigmatisering). Arbetstvånget 
måste föreställas som något universellt alla måste underkastas, för att 
människor inte ska drabbas av den omstörtande insikten om den ”re-
lativa misären”; arbetstvånget måste föreställas som en rättvist fördelad 
börda, på bekostnad av insikten om ekonomins faktiska funktionssätt. 
Tesen här är att ’tiggare’ med deras tiggande, stör operationaliserandet 
av denna ideologiska fantasi, och därmed blottar arbetssamhällets Re-
ala dimensioner. Denna störning leder i sin tur till affektiva och ideo-
logiska reaktioner från arbetssamhällets medlemmar och institutioner.  

Vari föreligger det Reala i arbetssamhället? Bortsett från själva kont-
radiktionerna mellan produktion och realisering, eller (med arbetskri-
tiska termer) mellan teknologisk utveckling och arbetstvånget, menar 
jag att det Reala också står att finna i själva lönearbetets brist på mening: 
mycket av själva arbetsinnehållets (för den arbetandes del) meningslöshet. 
Att lönearbetet behövs för att människor ska kunna försörja sig, eller 
att vissa arbetsuppgifter är för andra livsnödvändiga eller skänker män-
niskor glädje, förtar inte den arbetskritiska insikten att en stor andel av 
det lönearbete som människor världen över utför (ofta mer än) åtta 
timmar per dag och fem dagar i veckan inte är objektivt nödvändigt eller 
ens meningsfullt – annat än att utgöra ’arbete’ och därigenom hålla det 
politiska-ekonomiska systemet igång.  

            
893 Žižek (2001). 



 287 

Paulsen delar upp den strata av yrken som utgör mer eller mindre 
meningslöshet i tre kategorier av arbetsformer: improduktivt arbete, emot-
ionellt arbete och (hans egna term) tomt arbete – ”ett skal av arbetssymbo-
lik inom vilket välbetalda tjänstemän kan ägna sig åt vad de vill så länge 
de låser sin existens till en viss plats under en viss tid”.894 Inspirerad av 
detta analysförfarande, identifierar jag tiggande som ett slags inverterat 
symptom på lönearbetets Reala (existentiellt meningslösa) innehåll. 
’Tiggande’ manifesterar lönearbetets ”samhällsnyttiga” meningslöshet 
inte i innehållet bakom formen, utan tvärtom: i formen själv. Medan t.ex. 
Paulsens ’tomma arbete’ innebär en lönearbetsform (det har en sym-
bolisk form av arbete genom att det är bestämt att officiellt räknas som 
ett lönearbete) utan positivt innehåll (utan arbetets tilltänkta ”me-
ning”), innebär ’tiggande’ frånvaron av en (fullständig) arbetsform med 
ett negativt innehåll (förstått som motsatsen till arbetets tilltänkta ”me-
ning”). En arbetsformens omkastning, eller en negation av negationen, 
om en så vill. Vad jag hoppas har framkommit i de tidigare kapitlen 
som berörde tiggandets historia, är att tiggande verkar ha rört upp så 
mycket oro, aggressivitet, moralpanik och ångest bl.a. därför att det har 
rört sig om en aktivitet där människor ber om pengar utan att ’arbeta’. 
Men det är inte så enkelt som att ångesten handlar om att människor 
är arbetslösa. Det som skiljer ’tiggande’ från ’arbetslöshet’, är att ’tig-
gande’ är icke-arbete. Med detta menar jag inte att ’tiggande’ inte skulle 
vara en arbetsam aktivitet (såsom i bemärkelsen slit), tvärtom är termen 
’icke-arbete’ här till för att visa hur ’tiggande’ varken är ’arbete’ eller 
dess antites i form av sysslolöshet/inaktivitet. ’Tiggande’ är en syssla 
som liknar ’arbete’ på flera vis, men likväl inte platsar i arbetets form, 
precis som att en zombie varken är död eller levande, utan någonstans 
i skärningspunkten i binariteten såsom ’odöd’.895 Såsom arbetsformens 
invertering är ’tiggandet’, utifrån Paulsens kategoriseringar, (istället för 
implicit) explicit improduktivt, explicit emotionellt, explicit tomt och 
”meningslöst” ur ett nyttoperspektiv. När ett lönearbetes improduktiva 
karaktär döljs och förnekas, är det typiska ’tiggandet’ en uppvisning av 
produktivitetens frånvaro. När ett serviceyrkes emotionella tjänst 
närmast alltid går ut på att mobilisera positiva känslor (av tillfredstäl-
lelse), är det typiska ’tiggandet’ förnummet ur ett register av negativa 
emotioner. När en anställning är tom på innehåll förutom själva signi-
fikanten ’arbete’, är det typiska ’tiggandet’ en framställning av ett inne-
håll utan signfikanten ’arbete’.896  

            
894 Paulsen (2010) s. 13. 
895 jfr Palm (2007).  
896 Här finns en teoretisk risk att jag sammanblandar Lacans användning av signifikan-
ter med de Saussures; den senare hänvisade till en diskrepans mellan betecknande och 



 288 

Att här då tala om ’tiggande’ som arbetssamhällets Reala, istället för 
den mindre psykologiserande termen axiom, är därför att konfrontat-
ionen med ’tiggandet’ är emotionellt och psykiskt laddat. ’Tiggandet’ 
fungerar som ett överfört symptom på betraktarens egna underkastelse 
under ett (i sig) meningslöst slaveri som hen vantrivs i men samtidigt 
inte kan vara utan. Jag argumenterar för detta genom att i nästa avsnitt 
presentera empiriskt material som berör svenska rösters resonerande 
kring relationen mellan ’tiggande’, ’tiggare’ och ’arbete’, för att i avsnit-
tet därefter spegla denna diskurs mot psykoanalytisk teori applicerad 
på arbetskritiken.  

7.1.2. Att inte göra rätt för sig  
Eftermiddagen till 19 juni 2016 sitter jag på uteserveringen till café Blå 
Lotus inne i Stockholms innerstad och läser. Ett relativt ungt par sätter 
sig vid bordet bredvid mig. Klädesmässigt och till det allmänna yttre, 
liksom samtalen kring deras resor, hobbyaktiviteter och jobb, tyder på 
att de uppenbarligen är ekonomiskt välställda. Efter att en ensam man 
i t-shirt och uppgiven blick har gått misslyckad rond av att tigga bland 
alla bord med en plastmugg (på den en fasttejpad bild föreställandes 
förmodligen familjemedlemmar), börjar paret bredvid mig prata om 
’tiggare’ och ”tiggeri”. Jag började omedelbart anteckna vad jag hann 
få med ner i telefonen, och referatet lyder:  

Hur kan de ha råd med en [Iphone], när jag knappt har råd med min egen 
mobilräkning (har sett att de tar fram en ibland)  

Inte konstigt att det känns som dubbelmoral 

De står o pekar ut områden på [Södermalm], det blir så genomskinligt 

De svenska uteliggarna finns inte [längre] 

De [svenska uteliggarna] ser man inte längre nånstans 

Så då ger jag aldrig pengar  

Jag [tycker] inte att det är jobbigt att ge pengar, utan 'det samhälleliga', att alla 
ska känna sig skyldiga o känna skuld 

Ja jag har en massa utgifter själv att betala räkningar osv, typ 9000 per månad, 
vaddå ska jag tigga på gatan, de […] får jobba som alla andra. 

            
betecknat, medan Lacan menade att (betecknaren) signifikant hänvisar till andra signi-
fikanter. Men jag tycker inte att detta påverkar den övergripande analysens koherens. 
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Som jag minns det var nästan allt det här kvinnans uttalanden, och 
mannen höll med om allt och lade till detta med att verksamheten är 
”genomskinlig”. Det finns många intressanta påståenden här att analy-
sera,897 men det som jag själv fann märkligast var likställandet av sin 
egen ekonomiska situation och ’tiggarens’. Om vi bortser från miss-
tänkliggörandet att ’tiggarna’ skulle ”genomskinligt” bedriva en organi-
serad bedrägeriverksamhet, och att genuint fattiga inte skulle kunna ha 
råd med mobiltelefoner,898 varför gör en hyggligt välbärgad person en 
sådan här jämförelse med sina egna utgifter? Kvinnan här ifråga ger 
uttryck för att känna sig ekonomiskt pressad för sina utgifter, och att 
hon jobbar för att kunna betala dessa. Hon vill inte behöva känna skuld 
gentemot ’tiggaren’, och hon ger uttryck för att det är oförtjänt att för-
vänta sig att utan krav på motprestation få pengar till räkningarna; precis 
som hon borde ’tiggaren’ jobba för att förtjäna pengar.  

För mig som har läst och lyssnat om svenskars åsikter och tankar 
om ’tiggare’ och tiggande under mer än fem års tid, är den uttryckta 
uppfattningen att ’tiggare’ ”inte gör något”, ”bara sitter där”, ”borde 
arbeta precis som alla andra” vid det här laget en fras som befinner sig 
bortom floskeln. Jag har hört det från släktingar, från bekanta, från 
kollegor, på stan från sinsemellan samtalandes främlingar. Jag har läst 
det i tidningar och hört det på radio och sett det i kommentarsfält på 
sociala medier. Jag vet inte vart jag ska börja för att rada upp exempel, 
men ett sådant är Damkronornas förbundskapten Leif Boorks Twitter-
utspel om ’tiggare’ vilket genererade en nyhetsartikel. Han skrev bl.a. 
”Jag är för arbetskraftsinvandring. Men inte för tiggeri. De gör inte ett 
handtag!” och ”Raka vägen in i arbete säger [statsminister] Löfven. Gå 
och snacka med alla tusentals tiggare som inte gör ett handtag där de 
sitter på svenska gatorna. Prat!”899 Det är inte bara utropstecknen som 
antyder om en känsla av uppbragthet hos Boork – han verkar vara för-
bannad över att ’tiggarna’ inte arbetar. Formuleringen ”göra ett hand-
tag”, vilket jag antar är en variant av uttrycket ”ge någon ett handtag” 
(hjälp med slitsam aktivitet), påvisar att ”arbeta” för förbundskaptenen 

            
897 T.ex. frasen jag hörde redan under intervjuerna 2014 om att ”svenska uteliggare” 
skulle ha försvunnit, och att det är underförstått som en konsekvens av ’EU-migran-
ternas’ närvaro. För egen del är det inte alls en ovanlig syn att i Stockholms innerstads-
delar se någon ”svensk” (läs: vit) person som antingen samlar pant i papperskorgar 
eller någon ”svensk” person som ger uttryck för ett beteendemönster som lätt associe-
ras med ”uteliggarna”. Sedan de senaste åren har också frekvensen av vita svenskar 
som tigger i tunnelbanevagnarna som jag möter ökat explosionsartat, liksom de vita 
äldre pensionärer vilka jämte ’EU-migranter’ letar efter pant i soptunnor.  
898 Se förslagsvis Carlsson (2014).  
899 Grimlund (2015).  
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är att kroppsligt hugga i, och att samarbeta. Signaturen ENSAMSTÅ-
ENDE PAPPA skrev i insändaren Svårt med tiggarsympatin till Partille 
Tidning:  

Jag är en ensamstående pappa, jobbar i stort sett alla barnlediga timmar jag 
har. Det är mycket mer än 40-timmarsveckor och jag gör detta för att ha råd 
med hyra och ge mitt barn en dräglig tillvaro. […] Såg då att hon [en tiggare 
som han skänkte pengar till utanför en matbutik] satt med DC-skor och pra-
tade i en smartphone, höjde inte ens blicken och sa tack. Jag kan inte ens unna 
mej DC-skor, håller igen med allt för att vi ska gå runt.900 

 
Vi har ingen aning om hur hon fick tag på DC-skorna (kanske till 
skänks?). Vi kan inte heller utröna huruvida hon var tacksam eller ej, 
och inte huruvida (eller hur) hon uttryckte denna. Men vi kan säga att 
ENSAMSTÅENDE PAPPA kände en frustration över sitt egna slit i 
samband med att han upplevde att någon annan fick något i hans ögon 
oförtjänt; hon varken slet eller tackade. Jan Winberg uttrycker en lik-
nande frustration på medborgartidningen Sourze.se:  

Som representant för majoritetssamhället, en svensson som sålt sin själ för att 
kunna leva ett svenssonliv – som rättat in sig i ledet och sett fram emot fika-
rasternas kanelbullar, och helgernas ledigheter – tycker jag att det har kostat 
mig för mycket. Jag har insett att jag inte kan ligga andra till last, att jag måste 
försörja mig själv för att inte bli ringaktad och utstött. Jag har anpassat mig, 
[utbildat] mig och jobbat. Och livet har gjort mig cynisk. Varför skall jag inte 
ställa samma krav på andra som jag ställer på mig själv, och på mina bröder 
och systrar? 

Jag har ingen lust att försörja sådana som inte vill rätta sig efter de villkor som 
gäller. Jag kan inte heller sympatisera med att en folkgrupp sätter detta traf-
fickingtiggeri i system. 

Följaktligen ger jag inte dessa romska tiggare några pengar.901 
 
Precis som min bordsgranne likställer Winberg sin egna ”rättning i le-
det” – underkastelse för lönearbetet och dess arbetssamhälle (jfr. me-
taforen med fikarast och helgledighet som andningsrum) – som att 
”inte ligga andra till last” genom att tigga. Han har t.o.m. ”sålt sin själ” 
för denna ”anpassning”, en anpassning som ’tiggare’ inte ”vill rätta sig 
efter”.902  
            
900 ENSAMSTÅENDE PAPPA (2014). 
901 Wiberg (2014). 
902 Sedan är ju frågan vad ”folkgrupp” har med detta att göra, annat än att dessa ”traf-
fickingtiggare” inte är ”svenssons”. I resten av artikeln likställer Wiberg ’tiggare’ med 
romer och jämför dessa orättfärdiga människor med judar som enligt honom har varit 
mycket bättre på att anpassa sig till samhället.  
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Förgivettaget brukar vara i mitt empiriska material och i dagligt tal 
att ’tiggande’ inte är ’arbete’, och ofta anas uppfattningen att inte arbeta 
är att inte ”göra rätt för sig”. Rent logiskt innebär då ”att arbeta” att 
”göra rätt för sig”, fastän vissa uttrycker detta rättgörande som ett slit. 
Det finns alltså ett antagande om att arbete (nästan oavsett innehåll) är 
en moralisk aktivitet per se, i det att den som arbetar skulle per automa-
tik bidra till någon annans väl och gagn. En man i 40-årsåldern jag in-
tervjuade uttryckte sin uppfattning om huruvida ’tiggande’ kan ses som 
arbete eller ej, en uppfattning som jag menar är allmänt spridd:  

Jag tycker nog inte... att, tiggeri är ett arbete. [...] Beroende på att jag tycker 
att... arbete i sig är, att [...] utföra en tjänst eller en handling eller, skapa... skapa 
en produkt eller någonting som andra människor är i behov av. Det vill säga 
att den andra människan är relaterad till vad du håller på med. Ett, tiggeri... är, 
bara, för, ditt eget... välbekommande höll jag på att säga (skratt) men förstår 
du? För din egen tjänst. Att, det tillför egentligen inte, den andra... människan 
någonting annat än ett, eventuellt välmående för att ge pengar till den, till den 
fattige människan så att säga. Så det finns en skillnad i relationen till... till den 
andra människan.903 

  
Noteras bör att gatumusicerande däremot betraktades av denne man 
(liksom över hälften av mina 30 informanter i den tidigare intervjustu-
dien) som ett arbete därför att det tillförde ”nytta”; ”För att den kan 
sprida glädje och värme. Ja skillnaden, de utför, de gör nånting”.904  

Om då ’tiggande’ inte är arbete, men likväl är en aktivitet som gene-
rerar pengar, innebär detta att ’tiggande’ är farligt nära att vara arbete 
utan att kvalificera för de skyldigheter som följer med arbetets privile-
gium. Signaturen Erik tyckte på Svenska Dagbladets chattsession om 
tiggeriförbud, att staten bör ”registrera alla [tiggare] så får de redovisa 
[sina] inkomster som alla andra människor som nyttjar systemet”.905 
Palle å sin sida vill förbjuda tiggeri därför att det ”riskerar att perma-
nenta deras situation då de börjar att se det som ett yrke”906 medan Benny 
menar att ”Meningen med EU:s fria rörlighet var att man enkelt skulle 
kunna ARBETA i andra EU-länder”.907 Genom sitt ’tiggande’ nyttjar 
’tiggare’ system, och detta (ut)nyttjande kan enligt vissa leda till att hela 
tilliten i det svenska samhället skall braka samman. Anders Cnattingius 
(L) förklarar att: 

            
903 Hansson (2014) s. 45. 
904 Ibid. 
905 Stensson (2014). 
906 Ibid. min kursivering. 
907 Ibid.  



 292 

[…] det nu utbredda tiggeriet riskerar att erodera det samhällskontrakt som 
tjänat vårt samhälle väl. Du arbetar och gör rätt för dig, samhället finns där som 
stöd ifall du behöver hjälp men du ligger inte det till last i onödan. Det var 
genomförandet av det samhällskontraktet som gjorde tidigare rådande tiggeri-
förbud onödigt i Sverige.908 

 
En annan som är inne på samma spår, att ’tiggande’ är något som ”ero-
derar” tilliten i samhället och i slutändan riskerar att förändra Sverige 
som samhälle (till det sämre för oss alla), är en pensionär jag stötte på 
och intervjuade kort på en parkeringsplats i centrala Uppsala.909 Utan 
att jag frågade om det förtydligade han att han under sitt yrkesverk-
samma liv inte en enda dag hade varit ledig eller frånvarande från sin 
arbetsplats. Hur som haver förklarade mannen att:   

Tiggeri är [ett], kan man säga lurendrejeri […] [Så] snart som [en man som tror 
att ’tiggare’ tigger utav desperat nöd] har sett en film [med] Charlie Chaplin, 
om [Chaplin] levde fortfarande, då skulle han gå, till Hollywood, hitta bank-
kontot till Charlie Chaplin med miljonerna som han har där, och skulle lägga 
pengar, för att Charlie Chaplin spelar väldigt bra fattig och behövande. Så då 
om man vill gå bara på hur man föreställer sig på gatan, […] och inte, försäkra 
sig att den och den är behövande, då skulle man gå bara efter den här princi-
pen: den som spelar bäst på gatan, den ska få pengar. Och Sverige är [unikt], 
med det här att folk är väldigt [givmilda], väldigt… [hjälpsamma], och, om, 
man… fortsätter vara så blåögd, [kommer Sverige att bli] en samlingsplats för 
all… möjliga skojare, tiggare i citationstecken, och så vidare. När någon har 
behov av hjälp i Sverige, då går man till socialmyndigheter, om man har rätt. 
Och socialmyndigheter öppnar inte plånboken och ger pengar. Socialmyndig-
heten undersöker, är det sanning att personen har behov? Tiggeri är att spela 
på människornas… spontana känslor. [Tag som exempel] de som spelar, halta 
på gatan. Folk har filmat, när de får pengarna, under dagen [går de] på krogen 
och roar sig utan att halta [det minsta]. 

 
Vitalt för resonemanget är antagandet att socialmyndigheterna kan ta 
reda på ”sanningen” om en persons behov av hjälp, ”om man har rätt” 
till hjälp av andra. Intressant är också framställningen här av Sverige 
(och svenskar) som dubbeltydig, på det viset att hotet mot Sveriges 
framtid till viss del kommer inifrån Sverige självt, från ”blåögdheten”. 
(Jämför med malthusianska hållningen i förra kapitlet.) Men notera 
framförallt retoriken kring att ’tiggande’ är en skådespelaraktivitet. 
            
908 Cnattingius (2016), min kursivering. 
909 Det var i samband med en (antagen) avhysning av 1–2 husvagnar/bilar på Kate-
dralskolans parkering. En grupp människor hade samlats för att protestera mot avhys-
ningen. Men det fanns inte några bilar kvar, de avhysningshotade ifråga hade hunnit 
lämna platsen innan protest eller avhysning hade kunnat börja. Pensionären ifråga an-
lände på egen hand och med en egen agenda: han hade med sig en egengjord skylt där 
det stod TACK KRONOFOGDEN! Det uppstod dålig stämning. När denna hade av-
tagit något intervjuade jag mannen. 
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Detta estradörskap är oärligt och vilseledande, ett ”lurendrejeri” utfört 
av närmast ”skojare”, men likväl är det miljonären Charlie Chaplins 
legitima levebröd. Skillnaderna består ju såklart i flera aspekter, varav 
den geografiska är den mest påtagliga (Chaplin är på en scen eller i 
filmrutan och folk betalar honom med den fulla vetskapen att detta 
inte är på riktigt), men ändå är ’tiggande’ för pensionären ifråga mer ett 
yrke som detta än ett uttryck för verklig desperation. Och yrkesmässig-
heten förtar för honom då det autentiska i fattigdomsframställningen.  

Idén att ’tiggande’ upplevs som ett icke-arbete, innebär att ’tiggande’ 
inte kan frånskiljas arbetets form, samtidigt som det inte kan förenas 
med den. Jag styrker det här med alla uttalanden jag har tagit del av där 
’tiggande’ alltid sätts i relation till arbete, antingen som ett sätt att klas-
sificera det just som inte arbete, men också varianter då man försöker 
klassificera det som ett slags arbete. Det var inte första gången jag hade 
hört människor kalla ’tiggande’ för ”deras” (romernas) arbete, då jag 
13 september 2016 på pendeltåget från Uppsala hörde en 30-årig man 
förklara för två andra på pendeltåget, direkt efter att en ’tiggare’ hade 
passerat dem (medan de pratade om SFI, a-kassa och Skatteverket), att 
”det här är deras jobb”. Jag erinrar betoningarna som att uttrycka att 
själva ’tiggandet’ inte var något hemskt eller sorgligt, utan systematise-
rat och organiserat. Det finns också en beskärd del röster från aktivister 
och mer solidariskt sinnade som har framställt ’tiggande’ som ett jobb 
som alla andra. T.ex. argumenterade en Olle Eriksson på Svenska Dag-
bladet-chatten att ”Tiggeriet är bra då det [tillfredsställer] ett behov hos 
människor att hjälpa andra. Se tiggeri som en del av marknadsekono-
min. Detta inlägg är allvarligt menat!”910 Två personer från Frihets-
smedjan skriver på Nyheter24: 

Att tigga för att försörja sig och sin familj anses inte anständigt nog. Ett så 
kallat riktigt arbete är något som producerar mervärde, oftast mätt i pengar. 
Alla andra sätt att tjäna sitt uppehälle anses av många förkastligt. Vi anser dock 
inte att vår privata moral ska avgöra vad som ska ses som ett riktigt arbete.911 

 
Jack Hildén på Aftonbladet påpekar att ”Om man ska bedöma utifrån 
hur ansträngande och krävande det arbetet är så skulle tiggeri vara ett 
högstatus-jobb”.912 Flera röster, såsom bl.a. Aaron Israelson (chefre-
daktör för Faktum, sedan gatutidningsentreprenör i Bukarest) och 
europaparlamentarikern liksom romaktivisten Soraya Post (F!), har 
framhävt hur flera hundratals ’EU-migranter’ genom sitt ’tiggande’ i 
Sverige faktiskt kan försörja sina familjer och på det viset sysslat med 
            
910 Stensson (2014).   
911 Pettersson & Getachew (2015).  
912 Hildén (2016).  
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ekonomisk aktivitet.913 Carina Björngren Cuadra, docent i socialt ar-
bete, har uttryckt tanken att ’tiggare’ kan förstås som politiska aktivister 
som arbetar med att framföra kravet på att bli socialt erkända.914 Och 
nog har de som vill framhäva ’tiggandes’ likheter med arbete (som or-
ganiserat slit för ekonomisk vinning) rätt i sak. Men det är symptoma-
tiskt att detta ska behöva framställas och påpekas, för att inse att 
’tiggande’ likväl inte är ett lönearbete.  

Men om ’tiggande’ inte är ett lönearbete, är det intressant att fråga 
sig varför det för så många ter sig som självklart att ’tiggande’ per defi-
nition är förnedrande915 för utföraren, medan det verkar lika självklart att 
lönearbete oavsett dess innehåll per definition inte skulle vara det. För 
att kort återgå till det arbetskritiska perspektivet, kan man fråga sig om 
’tiggande’, som en ekonomisk sysselsättning, verkligen är så ensamt 
bland ekonomiska aktiviteter i att hysa förnedrande inslag. Om förned-
ring är ett relativt begrepp, hur är det då med alla dessa människor som 
arbetar med att utföra smutsiga, skitiga jobb, eller de som måste mani-
pulera hela sitt känsloregister i service för att (i slutändan) sälja sig 
själva, eller alla de som lägger ner eoner av tid och arbetskraft på för-
nummet meningslösa aktiviteter? Personligen tycker jag att det är för-
hållandevis lätt att betrakta säljare (av abonnemang gällande telefoni 
liksom välgörenhet) på gator och i gallerior som involverade i en akti-
vitet närmast lika ”förnedrande” som ’tiggande’, och jag minns bl.a. när 
jag jobbade som brevbärare en viss förnedringskänsla i att närmast 80 
procent av allt jag sorterade, packade och sprang för att dela ut var 
reklamutskick (eller ”dasspapper” som en kollega i Kista uttryckte det) 
som ingen verkade vilja ha. Och ibland funderar jag på hur de afri-
kanska migranter jag emellanåt har stött på längs en italiensk strand, 
som försöker sälja solglasögon och sjalar, känner sig; hur stor är skill-
naden i känsla för egen del egentligen mellan att sträcka fram en icke-
efterfrågad pryl framför en skramlande mugg? Vems känsla av förned-
ring är det egentligen som främst dövas av att placera in ett materiellt 
ting emellan parterna så att det går att leka ritualen ’ömsesidig ekono-
misk transaktion’? Och när övergår allas vår ”rättning i ledet” till att bli 
i någon mån förnedrande? Utan att vilja relativisera den utsatthet och 
potentiella skam och förnedring någon som tigger känner, vill jag bara 
öppna upp frågan om vad människor aktiva i arbetssamhället förgivet 
tar som förnedring.  

            
913 Se bl.a. Israelson (2015, 8 december); Irani (2016).  
914 Wästerfors (2014).  
915 Se bl.a. Holmqvist (2016); Henriksson (2015); Hedlund (2016); Rothstein (2014); 
Sjögren (2015, 23 april); Birgersson (2014); Sandow (2015). 
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En av förklaringarna till att ’tiggande’ med en sådan lätthet likställs 
med förnedring, kan vara dess upplevt passiva karaktär: i och med att 
det inte är ett ’arbete’, och att arbete skulle vara att ”göra något”, inne-
bär det (rent endimensionellt) att den arbetslösa som tigger ”inte gör 
något”.916 En position i ”tiggerifrågan” som framhäver denna passiva 
aspekt, en position jag förmodar är vanligare än att se ’tiggande’ som 
ett slags jobb (i cynisk eller solidarisk bemärkelse), är att se ’tiggande’ 
som uttryck för att inte vilja arbeta. Denna misstanke skymtas i en re-
plikväxling i SVT:s debattprogram Agenda i februari 2014, då ämnet 
har glidit över från ”kåkstäder” till ”tiggeri” i största allmänhet och 
Maria Lindgren (M) från Borås får i egenskap av privatperson förklara 
varför hon vill förbjuda tiggeri:  

Maria Lindgren: Jo, därför att jag utgår från... alla människors lika värde. Att 
ingen människa, ska sitta och tigga. Det är högst ovärdigt för alla människor. 
Det är inte bra, för någon. Det är min utgångspunkt. 

Programledare: Då vill jag fråga Vica [från Rumänien som tigger i Borås], när 
Maria här säger att det är ovärdigt att tigga...? 

Vica [genom tolk]: [Om?] jag som mamma säger att, vore det bättre om jag gick 
och stal eller prostituerade mig för att ge mina barn mat för dagen, eller, att jag 
sitter och tigger? Jag tycker att det är bättre för mig att sitta och tigga där. 

Marie Lindgren: Då skulle jag vilja fråga en sak. Är det alternativet, prostituera 
sig eller att tigga eller att stjäla? Har du... Varför nämner du inte att arbeta? 

(upprört sorl i studion, någon ropar ”det finns ju inga arbeten!”) 

Vica: Eftersom vi inte har nån utbildning, jag har aldrig gått i skolan, och ingen 
tar emot på ett arbete en analfabet. Vi är åsidosatta i Rumänien. 

Maria Lindgren: Jag förstår att det är fruktansvärt svårt i Rumänien, och landet 
Rumänien har inte skött det de ska sköta. De ska integrera alla människor. Alla 
människor har samma värde. De har inte gjort det de ska göra. Jag vill lägga 
det här på Rumänien. Jag tycker att det är fel att Rumänien får va med i EU. 
De har inte skött sina kort.917 

 
Som vi ser verkar Maria Lindgren godta Vicas förklaring att det för 
hennes del inte har att göra med frånvaro av vilja, utan frånvaro av 
möjlighet, att få ett jobb. Men för andra med en större benägenhet att 

            
916 Hansson (2014); Erskine & McIntosh (1999).  
917 SVT Debatt (2014). 
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applicera en ”misstroendets hermeneutik”918 gentemot ’tiggare’, tende-
rar misstanken om arbetsskygghet att lätt glida över till att söka beviset 
som ruvandes i en destruktiv kultur. När jag åkte en väldigt lång taxi-
resa en gång i våras 2017 till följd av ett inställt pendeltåg, och chauf-
fören (som under resan berättade om hur otroligt mycket övertid han 
själv jobbade, hur arbetsvillkoren bara blir värre och värre för taxi- som 
för bussförare vilket han tidigare var, men också hur han arbetade extra 
mycket så att hans fru skulle slippa behöva arbeta) så småningom fick 
svar på frågan om vad jag pysslade med, menade han helt avslappnat 
att ’tiggare’ ju inte ville jobba. En annan gång när jag flög i oktober 
2016 satt två medelålders kvinnor i flygsätena bredvid mig och kom in 
på samtalsämnet ’tiggare’, varav den ena beklagade sig över att det är 
så frustrerande att de inte vill jobba. Hennes bevis var att hon hade en 
bekant som hade gått fram till en man som hade tiggt utanför ICA och 
erbjudit ett jobb, men denne hade tackat nej och sagt att han hade fö-
redragit att sitta där och tigga. Mina kontakter på volontärnätverket 
HEM i Stockholm har andra erfarenheter av ’tiggares’ vilja att finna 
lönearbeten istället för att tigga, men mer om det i nästa kapitel. På 
Flashback Forum skriver användaren hejsfittan om en erfarenhet omöj-
lig att faktagranska: 

Jag jobbar med att få ut tiggare, långtidsarbetslösa och människor med psykisk 
ohälsa i arbete. Varje kategori av människor får såklart den hjälp som de är 
kapabla till. 

Jag trodde inte att det skulle vara så svårt att övertala tiggare att söka jobb. 
Men det visade sig vara näst intill omöjligt. Jag har pratat med ca 40 tiggare. 
När jag frågar tiggarna om de är villiga att praktisera eller arbeta för lön, så får 
jag i 9 av 10 fall ett solklart nej. In princip ingen vill.. [sic]  

Om de vill ha pengar, varför inte kämpa sig in i arbetsmarknaden så de får mer 
pengar än att sitta och tigga?919   

 
Bland svaren i påföljande tråd får vi veta att det bl.a. beror på att ”De 
slipper betala skatt, de [slipper] arbeta 40 timmar i veckan, de kan åka 
hem när de […] vill och komma tillbaka hit när det är dags igen”; 

            
918 Molina (1997, s. 212f) har parafraserat Ricoeurs (1993) begrepp ’misstankens her-
meneutik’ till att bli ’misstänksamhetens hermeneutik’. Detta för att kunna applicera 
begreppet i psyko-sociala sammanhang där grupper i betraktares ögon kan beläggas 
med ständig misstänksamhet, så att den misstänktes iakttagna aktiviteter (genom and-
ras tolkningar) t.ex. kan framstå som potentiellt kriminella. Jag själv anser att ’misstro-
ende’ är – åtminstone i detta sammanhang – ett ännu bättre ordval för att framhäva 
Molinas begrepps förtjänst i att belysa den negativa slagsidan i majoritetssamhällets 
blick på den definierade ”andra”.   
919 hejsfittan (2017).  
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”Ingen uppsägning inga direkta problem snart blir det varmare i [Sve-
rige] då är det ännu mer komfortabelt att sitta på röven och få betalt”; 
”Tänk dig att du år efter år har suttit och tiggt pengar. Då är man 
kanske riktigt motiverad att börja stå på benen och slita i 8 timmar”. 
En längre förklaring står HgF för: 

Att jobba enligt majoritetssamhällets normer och att t ex gå i skola är inget 
alternativ för de flesta romer. Det finns undantag. Tiggandet är inte någon 
form av ”utsatthet” eller tecken på fattigdom utan ett teaterspel med syfte att 
snärja majoritetssamhällets befolkning att förbehållslöst avstå från kontanter, 
mat och andra nyttigheter till tiggaren. 

Det är inte en tillfällig lösning för en frisk och stark romsk man eller kvinna i 
30-årsåldern att sitta utanför en Ica-affär i Örsundsbro, Ringarum eller Heby 
med en mugg framför sig. Det är ett livsprojekt, en nogsamt utstakad karriär-
väg. Tiggaren sitter inte där några dagar eller en begränsad tid – han sitter där 
hela livet.  

Invånarna i majoritetssamhällets uppgift är att tolka hans belägenhet som ”ut-
satthet” och att tiggaren är drabbad av en form av onödigt lidande, som varje 
människa i majoritetssamhället kan minska genom att stoppa en krona i mug-
gen. Att producera ”utsatthets”-kommunikation som ger maximalt utbyte i 
form av pengar i muggen mm är spetskompetens för varje tiggare.920 

 
Här är vi tillbaka i en förklaring av att ’tiggande’ är ett slags jobb, men 
ett ohederligt sådant som går ut på professionellt cyniskt ”snärjande”. 
Och det är tydligen ett kulturellt påbjudet kneg. Sverigedemokraternas 
europaparlamentarikerkandidater Kristina Winberg och Peter Lund-
gren undrar precis som hejsfittan (fast retoriskt) ”vilken inställning den 
romska gruppen har till arbete i Sverige”:  

Vi menar att en del i förklaringen går att finna hos den ursäktande attityd som 
svenska etablissemanget intagit samt att romerna själva inte tar ansvar för sin 
egen situation. […]  

Rumäniens integrationsminister i romfrågor var nyligen på besök i Sverige och 
uttalade sig om att romerna själva utmålar sig som offer och inte gör tillräckligt 
mycket åt sin egen livssituation. Han sa även följande: Det går att hitta jobb. 
Men vissa tycker att det är enklare att försörja sig genom att tigga. Till saken 
hör att Damian Draghici, som ministern heter, själv är rom.921 

            
920 HgF (2017). 
921 Winberg & Lundgren (2014). 
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Oavsett sanningshalten i svepande påståenden, finns här i dessa exem-
pel från Flashback och Sverigedemokratiska ledamöter en tydlig före-
ställning om att ’tiggande’ på ett eller annat vis inbegriper en lättja:922 
’tiggare’ skulle kunna anpassa sig och börja ”jobba” bara de ville, men 
de avstår därför att det skulle vara bekvämare att tigga än att ”slita”. 
Lättja är en form av passivitet, och i förra kapitlet har vi genom Patrik 
Engellaus filosoferande skönjt möjligheten att se denna passivitet som 
en slags uppgivenhet (till följd av kulturell fostran), vilken ”vi svenskar” 
kan bota genom att skänka ”romerna” ”gåvan” ”arbetslinjen”.923 En 
kvinna i 30-årsåldern jag intervjuade uttryckte sig såhär kring sin egna 
känsla av att bli frustrerad på denna från ’tiggarnas’ sida uppvisning av 
passivitet (genom att tigga):  

Jag tror att den är provocerande för att det blir lite som den här, ’the sick role’, 
[…] rollen av att hela tiden va ett offer, att man själv inte har nåt ansvar, alls, 
utan man lägger över det, på alla andra. […] Men jag tänker mig att den passi-
viteten, tycker jag kan va provocerande, för... på nåt vis får det... tankarna kring 
att... att alla andra skulle ha det så bra och alla andra skulle ha det så lätt.924 

 
Precis som när det gällde mina bordsgrannar på caféet, identifierar jag 
hur hon ser sin egen situation i ’tiggarens’, och blir frustrerad. Hur hon 
känner en orättvisa i att själv vara under ok utan att kunna bli entledigad 
och omhändertagen.  

7.1.3. Att avundas ’tiggaren’ 

7.1.3.1. Omedveten aversion 
Så antingen arbetar ’tiggarna’ inte, eller så arbetar de, eller så arbetar de 
på fel sätt. Enligt min uppfattning är ’tiggandet’ oskiljaktigt från ett an-
tagande om ’arbete’; att ’tiggandet’ ständigt ställs i relation till ’arbete’ 
som begrepp och aktivitet för att kunna begripliggöras. Det är därför 
jag har valt att beteckna ’tiggande’ som icke-arbete, därför att vi måste 
förstå vad reaktioner gentemot icke-arbete – det som påminner om ar-
bete men ändå inte är det – säger om majoritetssamhällets relation till 
arbetet som sådant. I detta axplock av uttalanden om ’tiggande’ i relat-
ion till ’arbete’ har jag velat framhäva aspekter av att finna ’tiggande’ 
som orättfärdigt, otillräckligt, oförtjänt och orättvist, därför att det 
upplevs som ett icke-arbete som ändå drar in pengar. Varför är detta viktigt? 

            
922 HgF:s kommentar insinuerar emellertid inte detta då han framhäver ”teaterspelets” 
professionalitet.  
923 Engellau (2015). 
924 Hansson (2014) s. 47. 
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Jag menar att den ambivalenta förhållningen gentemot ’tiggande’, ett i 
sig ambivalent begrepp, beror på människors ambivalenta förhållning 
gentemot ’arbete’, ett i sig ambivalent begrepp. Genom historien har vi 
sett hur det har rått en närmast konstant besatthet ur såväl moraliskt 
som ordningsmässigt perspektiv att se till att ’tiggare’ upphör med sitt 
tiggande för att istället arbeta, oavsett ekonomisk efterfrågan på arbets-
kraft. Och jag anser att mycket av den till synes irrationella frustration 
och hat som riktas mot tiggandet, är en överförd aggression som till viss 
del härrör från vantrivseln med att behöva och vara tvungen till att lö-
nearbeta. Den aggression och ångest som detta berör är för analysens 
skull skild från ångesten kring att förlora kontrollen genom att antingen 
känna sig lurad eller känna sig (psykiskt som fysiskt) trängd, om än att 
dessa olika dimensioner i verkligheten är svåra att isoleras från 
varandra.   

För att motivera en så icke-verifierbar tes, hänvisar jag nu till Jesse 
Proudfoots avhandling om till synes irrationella reaktioner på skadere-
duktionsprogram för drogmissbrukare och tiggande, i Vancouver, Ka-
nada.925 För detta kapitels tema, är hans analys av reaktionerna kring 
skadereduktionsprogram faktiskt mer relevant än reaktionerna på tig-
gande. Kortfattat är nämligen hans slutsats angående de förra, att det 
vilar latenta föreställningar om att sprutnarkomanen får tillgång till ett 
njutande som ”vi andra” inte kan få men suktar efter, och att mycket 
av den hätskhet och fördömande som omgärdar diskurser om narkoti-
kamissbrukare faktiskt härrör från en slags omedveten avundsjuka. Det 
som trycker på mot ett tal om det omedvetna är bland annat just denna 
missunnsamhets ofta genuint undermåliga rationaliseringar. Jag har ta-
lat med och läst debatterande texter av så många människor vilka fram-
står som reflekterande och sakliga individer, som när det kommer till 
frågan om ’tiggare’ helt plötsligt framstår som synnerligen trångsynta 
och enkelspåriga. Människor som väldigt lätt kan dra slutsatsen att det 
inte kan vara så himla lätt för t.ex. en outbildad utländsk analfabet som 
inte behärskar svenska eller engelska att få tag på ett lönearbete i ett 
land med en relativt ”reglerad” arbetsmarknad, kommer omgående 
fram till att ’tiggare’ är amoraliska människor som inte gör rätt för sig 
och arbetar som alla vi andra. Och när man sedan ska motivera varför 
då dessa människor är amoraliska och sysslar med en aktivitet som så 
uppenbart är icke-eftersträvansvärd (eftersom ingen av de själva verkar 
vilja byta plats), måste man ta till förklaringar som handlar om att alla 
antingen är organiserade i kriminalitet eller totalt passiverade genom 
kultur. Det är oriktigt att förklara detta resonerande som någon slags 
konsekvens av ”okunskap”, som brist på utbildning. Jag har mött och 
            
925 Proudfoot (2011).  
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talat med människor som knappt har någon ”utbildning” att tala om, 
som med sitt bondförnuft kan räkna ut den objektivt taskiga situation 
vilken tiggande människor lär befinna sig i.  

Det handlar om hur man använder sitt förnuft att tolka intrycket av 
sin nästa i en (enkelt uttryckt) sympatisk eller misstroende riktning, om 
människor använder en välmenande eller misstroendets hermeneutik. 
Men när det gäller att med förnuftet rationalisera och verbalisera denna 
misstro rörande skälet till ’tiggarnas’ tiggande, blir det i min mening 
ofta en uppenbar fantasmatisk sanningskonstruktion som framställs 
för att motivera och rättfärdiga den negativa förhållning den ”misstro-
ende” känner.926 Så hur kommer det sig att många människor som talar 
och tänker om ’tiggare’ abstraherar verkligheten (vad Ollman skulle 
kalla för ett ideologiskt abstraherande, och vad Žižek skulle kalla för en 
ideologisk förtätning)927 på ett sådant uppenbart förenklat och förgrovat 
sätt?  Har det att göra med att vara ställd inför den frustration och 
ångest som uppstår inom en, genom konfrontationen med de våndor 
som man upplever sig möta i medierad överförd form genom den tig-
gande gesten? Är denna förmedlade abstraktion ett uttryck för det 
omedvetna tänkandet, med dess parallella rationalitet och begär jämte 
det medvetna – ett tänkande som till viss del inte är möjligt att översätta 
genom språket och talet? Detta är åtminstone Proudfoots förklaring, 
då han ställer upp en talhandling som bestående av dels ett manifest 
och dels ett latent innehåll.928 Det manifesta innehållet är det som fram-
ställs i språket, på ”diskursiv” nivå, medan det latenta är vad som ut-
trycks chiffrerat av omedvetna begär. Här är det viktigt att framhäva 
att vad som är omedvetet uttryckt inte är mer ”sant”, eller ”sanningen” 
bakom ett manifest innehåll. Psykoanalysens tal om det omedvetna är 
inte ett avslöjande av en annan verklighet såsom den egentliga verklig-
heten (och att vi annars är fångna i ett ”falskt medvetande”), utan ett 
avslöjande av att vår verklighetsuppfattning är dubbel och samtidigt 
kluven.  

I online-kommentarer på artiklar som handlar om skadereduktion, 
tycker sig Proudfoot skönja samma slags motstånd mot skaderedukt-
ion som mer officiella politiska röster ger uttryck för, fast med en helt 
annan rakhet och emotionell laddning i språket, som pekar mot före-
ställningar om hur ’knarkare’ hänger sig hedonistiskt i ett njutande av 
drogerna och att slippa ta ansvar för sig själv och leverne. Ännu mer 

            
926 Denna fantasmatiska tydlighet finns såklart också närvarande i välmenande herme-
neutik, urskiljbart i t.ex. vitmålande närmast naiva framställningar av nästan som otve-
tydigt god och ren.  
927 Ollman (1993) s. 26, 71; Žižek (2001) s. 146. 
928 Proudfoot (2011) s. 150, detta är inspirerat av Freuds drömtydning (Freud 2002). 
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aggressivt (och emellanåt närmast mordiskt)929 blir det i kommenta-
rerna då problemet framställs som att skribenten (och hens likar) är 
skattebetalare: ’knarkare’ lever då på (i princip parasiterar på) skattebeta-
larnas inarbetade pengar, och får till råga på allt kickar av dessa utgifter. 
Vad som enligt Proudfoot är symptomatiskt för att detta närmast ut-
tryckta hat mot missbrukare hämtar sin energi från omedvetna fanta-
sier, är den emellanåt uppvisade medvetenheten om att ’knarkarens’ liv 
verkar vara fruktansvärt, men att det samtidigt framställs som att ’knar-
karen’ ändå har ett bra och härligt liv av att leva på andra och förkovras 
i rus:  

This tension between a deeply held belief and the conscious knowledge of its 
error is characteristic of what I am calling an unconscious anxiety about the 
enjoyment of the Other. […] It is not simply that people believe drug addicts 
have access to an enjoyment that they themselves do not, it is that they simulta-
neously know this is untrue and yet behave as if it were.930 

 
För att använda sig av lacanskt lingo menar Proudfoot att subjektet 
som ’skattebetalare’ har underkastat sig den symboliska ordningen och 
dess Lag. Detta innebär att vara belagd med plikter, liksom ett förbud 
till (ett egentligen omöjligt) njutande, jouissance. Subjektet är under-
kastat Store Andre (kulturen), den sociala samvaron med dess tämj-
ningar och hämningar, och har Lagen internaliserad genom sitt överjag. 
Den andra som ’knarkare’ däremot, är din nästa som har undkommit 
denna underkastelse, som därför kan njuta förbehållslöst av det som 
subjektet tror fattas hen för att hen ska känna sig fulländad. Aggressi-
viteten här är alltså en överföring i klassisk bemärkelse, i det att subjektets 
brist överförs till att bli nästans stöld; min ilska över den andras (före-
ställda) överdrivna njutande är min ångest över min egen saknad av 
tillfredställelse; min vantrivsel med min nästa är min vantrivsel med 
mig själv. Lärdomen är emellertid inte att all frustration över andra 
människor skulle vara ens eget ”fel”. Lärdomen är snarare att männi-
skor inte kan undkomma att deras föreställningar om andra aldrig är 
isolerade från sina egna begär och fantasier, och att dessa begär och 
fantasier aldrig är ”ens egna” såsom isolerade från deras intryck av och 
föreställningar om andra; det finns en del av din nästa i dig precis som 
en del av dig finns i din nästa (detta är extimiteten).    

            
929 Ibid. s. 199, 202. 
930 s. 198, kursivering i original. Här talar Proudfoot om den Andra med stort ’A’ fastän 
han åsyftar en ”liten” ’andra’ (vilket är mer lacanskt korrekt men som jag har undvikit 
av pedagogiska skäl).  
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7.1.3.2. Fantasier om den amoraliska andra    
När jag står inför ett fenomen som avviker och undflyr etablerade ka-
tegoriseringar och signifikanter, när min sociala fantasis resurser inte 
räcker till för att övertäcka och förtäta det Reala som blottas i motsä-
gelserna och paradoxerna, i det anormala eller ohanterliga, då hamnar 
visionen av Tinget där som ett övertäckande raster, ett skydd som sam-
tidigt är en måltavla. Enligt denna psykoanalytiska teori tenderar män-
niskor att förlägga sin förnimmelse av en avsaknad just där de erfar 
bristen i sin imaginära fragmentariska livsvärld, eftersom de vill över-
komma såväl bristen som avsaknaden. De identifierar alltså bristen 
som avsaknad njutning; de ser jouissance där de ser otillräcklighet eller 
problem. Just därför att de ser och tolkar världen efter sin egen avbild 
tenderar de att fetischera dessa förnimmelser och emotioner till att vara 
oskiljaktiga från andra människor, från de som upplevs ha något att 
göra med själva förnimmelsen; som ansvariga eller objekt för förnim-
melsen.931 Det är då denna sammansmältning mellan intrycket av min 
nästa och in/uttrycket av en känsla, som innebär att betingningen av 
nästan som känsla/fenomen kan ta sig så olika uttryck från person till 
person.  

Den mest universella aspekten är själva relationen mellan ’nästan’ och 
’känsla’, men denna länkning objekten emellan kan te sig radikalt an-
norlunda för den enskilda människan, beroende på hur den sociala fan-
tasin, som imaginär och symbolisk resurs, mobiliseras. Som ett banalt 
exempel här kan relationen mellan ’tiggare’ och ’icke-arbete’ omedvetet 
mobiliseras till att tolkas för medvetandet, som antingen att ’tiggaren’ 
är ett arbetslöshetens offer eller en arbetsskygg karaktär. Men denna 
psykiska ekonomi kan också leda till att den framträdande betingningen 
och tolkningen blir paradoxal i sig själv, just därför att den utgår från 
en paradoxal uppgift (att förlägga en omöjlig jouissance över en brist 
som avslöjar omöjligheten med jouissance). Tydligast blir detta kanske 
i exemplet på ett lustigt meme på internet som har döpts till ”Schrö-
dingers invandrare – är för lat för att arbeta samtidigt som han stjäl ditt 
jobb”.932 Denna ”paradoxala” rasistiska fantasi om den andra – som 
egentligen är en upprepning av bristens extima struktur av att vara för 
mycket och samtidigt för lite – har sin like i det som Erskine & McIn-
tosh kallar för den fattigas (och ’tiggares’) ”dubbelbindning”.933 Genom 
att analysera utsagor om ’tiggare’ i nordvästeuropa från ungefärligen 
1500-talet fram till millennieskiftet identifierar de ambivalensen i upp-
fattningen att ’tiggaren’ (eller ’understödstagaren’) är för ”passiv” för 

            
931 jfr Ahmed (2013).  
932 På sociala medier sprids den på engelska, detta är min svenska översättning.  
933 Erskine & McIntosh (1999) s. 27, 34. 
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att förtjäna hjälp, men om denne är för ”aktiv” så är denne inte genuint 
fattig och därmed också oförtjänt av hjälp. De identifierar också en 
likadan ambivalens i att ’tiggare’ och lösdrivare kontinuerligt framställs 
som både tillhörandes en alternativ välorganiserad samhällsgemenskap 
och samtidigt vara asocialt slödder.934 Vidare ser de också en kontinu-
erlig fantasi av att framställa ’tiggare’ som tillhörande just en annan kul-
tur (oavsett de är definierade som romer/resande eller alkoholister) 
med en egen social ordning och normer, samtidigt som de gör stora 
summor på att tigga (som överskrider fattigdomsgränser) genom att 
försnilla oss från majoritetssamhället: ”Vi återkommer gång på gång till 
denna skildring av tiggare som, i bästa fall, rika bedragare och åt-
minstone befriade från samhälleliga begränsningar. Det finns nästan ett 
element av avundsjuka här”.935  

En liknande tendens till romantisering/demonisering (romantise-
ring i bemärkelsen att framställa någon som befriad från ”vårt” sam-
hälles våndor), finns också i de senaste seklens rasistiska framställ-
ningar och föreställningar om romer och resande. Som bl.a. Roswitha 
Scholz har pekat ut, framstår stereotypen ’Zigenaren’ ”som en gestalt 
som förkroppsligar ett liv bortom de skötsamma arbetarnas discipline-
rade kroppar”.936 Örestig et al. har i sin tur förtydligat hur detta liv ”bor-
tom” arbetstvång och majoritetssamhället, verkar för många ha 
framstått som ”ett medvetet valt ’utanförskap’, där man, till skillnad från 
olycksdrabbade arbetslösa, sjuka, unga eller gamla individer som inte 
är arbetsföra, inte aktivt tycks längta efter att underkastas [arbetssam-
hälle och socialstat]”.937 Denna sida av rasismen där ’Zigenaren’ exoti-
fieras till att vara ”fri”, har sin välmenande dimension i de röster och 
den politik som har syftat till att ”bevara” romers och resandes ”no-
madiska” ”sätt att leva”. Ett tydligt exempel i svensk nutidshistoria är 
Ivar Lo-Johanssons vurm för romers och resandes nomadism (d.v.s. 
deras avsaknad av bostäder) och romantiserande av deras exkludering 
från majoritetssamhället.938   

Vad är det då figurationerna ’knarkaren’, ’tiggaren’ och ’Zigenaren’ 
har gemensamt, som genererar denna likartade dubbelbindning upp-
levd inför det normerande subjektets projicerande blick? Om vi bortser 
från den uppenbara aspekten av att de alla är uppenbarelser av ’den 
avvikande’, alltså avvikande från Normen per se,939 innebär de alla som 

            
934 Ibid. s. 37. 
935 s. 38f, min översättning och kursivering. 
936 Scholz (2007), översatt och citerad i Örestig et al. (2015) s. 249. 
937 Örestig et al. (2015) s. 249, min kursivering.  
938 Se bl.a. Selling (2014).  
939 Det är också möjligt att identifiera denna dubbelbindning i ’kvinnan’ som figuration 
inför ’mannens’ (som normerande subjekts) blick, kanske tydligast i det s.k. madonna-
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konstituerande utsida av subjektet/normen, att de på ett eller annat sätt 
undslipper plikten (här främst i bemärkelsen arbetsplikten), och att de på 
ett eller annat sätt njuter av detta på ett vis som normens subjekt inte 
får njuta. ’EU-migranten’, som tiggargestalt vi här är intresserade av, är 
som bekant identifierad som såväl ’tiggare’ som ’Zigenare’ (d.v.s. rom), 
och utifrån de röster jag har presenterat ovan, ser åtminstone jag en 
tydlig tendens till att uppleva och framställa (’EU-migrant’-)’tiggaren’ 
som en (mer eller mindre frivillig, mer eller mindre potentiell) snyltare.  
Ställd inför mitt empiriska material, tycker jag mig skönja en liknande 
s.k. begärsstruktur som Proudfoot såg gällande människors attityd 
gentemot ’knarkare’ som ’stulen njutning’, vad gäller människors atti-
tyd gentemot ’tiggande’ som ’icke-arbete’. Jag menar att det finns en 
emellanåt urskiljbar omedveten avundsjuka riktad gentemot ’tiggare’: ge-
nom florerande förställningar om varför ’tiggare’ inte arbetar framställs 
dessa som att de på olika vis slipper undan något iakttagarna inte und-
kommer. Avundsjuka är inte en helt täckande beskrivning av denna 
känsla/förhållning. Det kanske passar bättre med missunnsamhet, för det 
handlar ofta om motivering till att inte ge till eller belöna ’tiggaren’ för 
hens (in)aktivitet, i avsikt att inte besanna fantasin om nästans njutning. 
Likväl rör det sig på den omedvetna fantasins nivå om en avundsjuka, 
oavsett avundets ”giltighet” huruvida nästan verkligen har orättfärdigt 
fått ta del av något. Det viktiga är att ’tiggaren’, precis som ’knarkaren’ 
och ’invandraren’ vill ha något från ’oss’ ’skattebetalare’. Detta något är 
på en omedveten latent nivå jouissance (Tinget), på en medveten ma-
nifest nivå pengar. Proudfoots ’knarkare’ vill ha ’skattebetalarens’ surt 
förvärvade skattemedel till sitt subventionerade knark, ”Schrödingers 
invandrare” vill ha socialbidrag (dina skattepengar) eller lönearbete (din 
inkomst), ’tiggaren’ vill ha dina slantar.  

Enligt mig är denna omedvetna avundsjuka gentemot ’tiggaren’ 
mest allmängiltigt och frekvent uttryckt i förgivettaganden kring att tig-
gande inte är arbete och därför skall beivras. I andra sammanhang än 
själva arbetsfrågan kan denna avundsjuka, eller missunnsamhet som 
syftar till att skydda sig själv (eller de sina), ta sig ganska explicita ut-
tryck. Ta t.ex. när Carolin Dahlman skriver en krönika i Kristianstads-
bladet som handlar om det orimliga i att aktivister i Malmö kämpar för 
att ’EU-migranter’ i det stora Sorgenfrilägret inte ska bli vräkta utan att 
få någon annan form av boendealternativ: 

            
hora-komplexet. Den patriarkala besattheten kring ’kvinnans’ (sexuella) njutande, att 
begränsa/kontrollera/tilltvinga, kan ur ett lacanskt perspektiv förstås som ’mannens’ 
olycka över att sakna njutning och se denna objektifierad i och/eller undanhållen av 
’kvinnan’, den andra som antas njuta, den andra vars njutning ’mannen’ inte kan nå. Se 
bl.a. Espinosa (2017). 



 305 

Också föreningen ”Allt åt alla Malmö” har engagerat sig och på dess Fa-
cebooksida kan man läsa att ”Rätten till bostad ska vara villkorslös”. Det är 
inte utan att man undrar om detta är ironi? Kanske en sida skapad för att över-
driva orimligheten i socialism? Den som betalat en miljon eller två för sin bo-
stad kan i varje fall inte undvika att känna sig blåst.940 

 
Eller för att ta diskursen om ’EU-migranters’ rätt till social omsorg, när 
P4 Hallands inkorg blir fylld av upprörda privatpersoner som respons 
på ett radioreportage som handlade om hur en privat tandläkare öpp-
nade upp sin klinik för att på sin fritid behandla några ’EU-migranters’ 
tänder:  

”Om en tandläkare vill ställa upp för dessa tiggare så ok! Men då ska de göra 
likadant för våra uteliggare, sjukskrivna, arbetslösa, pensionärer, ensamstående 
föräldrar och andra med taskig ekonomi eller som knappt klarar sig från dag 
till dag”. 

”När vi se en dylik artikel om våra svenska uteliggare, sjukskrivna, arbetslösa, 
pensionärer, ensamstående föräldrar och andra med taskig ekonomi? Ej rasist 
men realist”.941 

 
Eller ta ett exempel från min egen mailkorg, när en kvinna skriver till 
mig (och journalisten som intervjuade mig) som en kommentar på en 
publicerad intervju om min forskning. Hon uttryckte där något jag har 
hört åtskilliga gånger tidigare, nämligen att det på sätt och vis är ’tig-
garnas’ fel att vi nu måste införa ett tiggeriförbud, vilket drabbar våra 
utfattiga och andra på ett ovärdigt sätt. Det är alltså indirekt Deras fel 
att vi måste behandla de Våra sämre:  

Fortsätter tiggeriet som vi nu alla upplever [det] kanske ett tiggeriförbud är den 
enda lösningen?  Är det ett sådant land vi förtjänar för våra egna bostadslösa 
och sommarmusikanter? 

 
I dessa exempel ser vi en glidning från att ’tiggarens’ potentiella stöld 
består i att vara ’fattig’, till att ’tiggarens’ potentiella stöld består i att 
vara ’invandraren’. Den ’fattiga’ kan ju inte bara ”få” en bostad om jag 
själv har skuldsatt mig för att kunna köpa en bostad, och varför ska 
just ’invandraren’ få hjälp av medmänniskor och inte ”vi andra”?  

I frågan om tiggande som potentiell stöld därför att ”vi andra” ar-
betar, blir signifikanten ’rom’ ett slags kitt som kan förena dubbelbind-
ningarna kring ’tiggare’ (som ’fattig’) och ’invandrare’ (d.v.s. ’inte-vi’). 

            
940 Dahlman (2015).  
941 Ingströmer (2014). 
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Det blir lätt att tillskriva ’EU-migranten’ hens kultur/etniska tillhörig-
het som den huvudsakliga förklaringen till att de pysslar med ’tiggande’ 
som ’icke-arbete’, och den välvillige kan invertera kulturförklaringen 
till att bli en fråga om diskriminering som en intolerans mot ”andra sätt 
att leva” (som i ’tolerera tiggande!’) eller som en orsak till internaliserad 
arbetsskygghet (som i ’stackarna vet inte hur man arbetar!’). En text 
som på ett tydligt och pedagogiskt vis visar hur man kan sammanlänka 
frustrationen över ’tiggande’, ’tiggare’ och ’romer’ (som att ’EU-mi-
granterna’ inte gör rätt för sig som vi andra genom att inte arbeta), är 
nämnde Patrik Engellaus text Min uppfattning om tiggeri:  

Mänsklig samvaro består i stort sett i att människor förenar sig i förverkligan-
det av gemensamma projekt. Man jobbar och drar åt samma håll. Tänk dig ett 
fotbollslag med elva personer som bestämt sig för att slå motståndaren. Plöts-
ligt lämnar två spelare planen, tar fram var sin pappmugg och övergår till att 
tigga pengar av publiken varpå laget förlorar. Att överge de gemensamma an-
strängningarna för att se om sitt eget hus är osolidariskt. […] 

Löjliga exempel? Jag tycker inte det. Det goda samhället är ett gemensamt pro-
jekt. Det är svårare att övervaka än fotbollslaget, men de mänskliga samver-
kansmekanismerna är i stort sett desamma. Det goda samhället fungerar när 
alla drar sitt strå till stacken. De som drar sig ur det gemensamma ansvaret och 
föredrar att leva på sin nästas ansträngningar ses inte, och med rätta, med blida 
ögon. Fripassagerare uppmuntras inte. Det civila samhället utsätter dem tvär-
tom för ett ibland ganska hårdhänt tryck att sälla sig till gemenskapen och göra 
insatser för det gemensamma goda.942 

 
Jag tycker inte heller att det är ”löjliga exempel”, såtillvida att vi ser att 
det faktiskt verkar vara liknande ”mänskliga samverksansmekanismer” 
– d.v.s. socialpsykologiska mekanismer – som är i omlopp då någon 
blir frustrerad över att en gruppmedlem upplevs snylta på andras an-
strängningar, och när någon blir frustrerad över att en ’tiggare’ inte ar-
betar som andra. Betoningen måste emellertid vara på att det rör sig 
om föreställningar och fantasi å den frustrerades sida, hur denne begriplig-
gör och motiverar känslan av frustration. Frågan är då varför en lik-
nande aggression kan riktas mot en uppenbart utfattig gatutiggare som 
ber dig om lite småpengar, som mot arbetslagets lata överliggare.  

7.1.3.3. Snyltarproblemet 
Ett arbetskritiskt svar vore att eftersom vi lever i ett arbetssamhälle, är 
hela systemet ”riggat” för att människor ska avsky och förakta arbets-
lösa och de produktionsmässigt onyttiga. Som Paulsen påpekar ”förut-
sätter [arbetssamhället] ett stratum i botten som de andra kan känna sig 
            
942 Engellau (2015). 
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lyckligt lottade över att inte tillhöra. För att arbetssamhället oreflekterat 
ska kunna accepteras som en ’nödvändighet’ måste det drabba alla”.943 
Och nog reproduceras det på flera nivåer en ideologisk och materiell 
verklighet där arbetslösheten och ”utanförskapet” framstår och ge-
nomlevs som det värsta tänkbara som kan drabba en, vilket fordrar 
tacksamhet, pliktkänsla och desperation till att tacka ja till det lönear-
bete som erbjuds. Men, detta förklarar inte i sig avundsjukan mot de 
som undslipper och hamnar i stratumet man inte vill tillhöra. Att till-
skriva existensen av utfattiga arbetslösa som fyllandes en nödvändig sym-
bolisk funktion av att vara avskräckande exempel, förklarar inte varför 
det i så fall samtidigt existerar en sådan frenesi genom historien och 
över landsgränser att inom arbetssamhällen få bort dessa avskräckande 
exempel ur allmänhetens åsyn. Denna paradox gäller främst då ’tiggare’ 
med sitt ’tiggande’.  

Samhällets ständiga behov av att ha tillgång till en antropomorf sym-
bol som konstituerar det avvikande människor skall vara rädda för att 
vara, eller att komma i kontakt med, kan i ett arbetssamhälles allmänna 
medvetande räcka med föreställningar om arbetslösa som avskräck-
ande exempel. Såtillvida att vi är övertygade om att det är fruktansvärt 
att vara arbetslös, eller att det bara är fruktansvärda som är arbetslösa, 
så behöver vi inte möta dem eller se dem i våra verkliga liv. Men en 
’tiggare’ på gatan verkar inte lyckas fylla denna symboliska funktion, 
för då hade arbetssamhällets allmänna medvetande föredragit att ’tig-
garen’ ska synas och vara närvarande; det hade alltså fyllt en funktion 
av att människor ser dem på gatan och på så vis blir glada över att de 
själva inte är ’tiggare’. Men istället verkar det vara mer regel än undan-
tag att människor känner ångest, frustration, skam eller medlidande, i 
mötet med den som tigger. Och då får arbetssamhället som ideologi 
tillfälle att befästa sin makt över medvetandet genom att diktera att den 
enda lösningen på denna ångest (för såväl betraktare som betraktad) är 
att ’tiggare’ sätts i arbete.  

Så är ’tiggandet’ då för arbetssamhällets del något produktivt eller 
destruktivt, rent ideologiskt? Mitt svar skulle vara att det är både-och: 
det produktiva för ideologin är stigmatiserandet av den icke-arbetande, 
men det destruktiva är att icke-arbetet påvisar att arbetet inte är en 
”nödvändighet” som likt en naturlag ”drabbar alla”. Med andra ord 
visar ’tiggarna’ inte enkom på arbetssamhällets symboliska antites (vil-
ket de ’arbetslösa’ gör), de visar på arbetssamhällets Reala i det att de i 
sitt ’tiggande’ inte fyller någon ideologisk funktion för systemet. ’Tigg-
andet’ saknar syfte, mening, ur arbetssamhällets liksom kapitalets per-
spektiv.  
            
943 Paulsen (2010) s. 72. 
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En ledtråd till att begripa arbetssamhällets ”paradoxala” relation 
gentemot ’tiggande’ finns att hämta i Paulsens formulering att arbets-
samhället måste internaliseras som en nödvändighet vilken måste drabba 
alla. Alla ska med. Det är i denna ”historiska nödvändighet” av att be-
röra alla som vi kan finna en sammanlänkning mellan ideologi och 
psyke, eller mellan intellektuell och emotionell verklighet, eller mellan 
det medvetna och det omedvetna. Det är genom att arbetsplikten upp-
levs som ett tvång som inte bara gäller mig utan också dig och vår nästa, 
som påbudet kan accepteras och uthärdas. Då är det inte längre ett 
lidande, då är det rättvisa. Ju längre och ju effektivare denna rättvisa 
upprätthålls, desto mer blir denna rättvisa en självklarhet, det normala 
och naturliga. Om detta är vad som förväntas av mig, och av alla mina 
likar i vilkas blick och respons jag alls finns till, kan slitet förstås som 
en nödvändig aspekt av existensen som sådan. Slitet/ledan som under-
kastelse och friktion blir inte längre något som drabbar mig, det blir 
något av varandet i sig. Och visst är det en del av människans villkor, 
av vårt vara, som handlar om att ge avkall på lusttillfredställelse, lägga 
band på sig och att anstränga sig, vare sig det gäller mat eller social 
samlevnad? Det är bara det att människan ”ursprungligen” inte vill ac-
ceptera denna del av varandet, detta upplevt misshagliga, som upplevs 
som just påtvingat, eftersom människor är sociala varelser vilka förlitar 
sig på andra för att alls kunna existera.  

Vart är jag på väg med det här, undrar säkert många läsare nu. Vad 
har detta att göra med arbetssamhället? Jo, jag menar att den frustrat-
ion, avundsjuka och missunnsamhet som väcks i upplevelsen av ’tigg-
andet’ som ’icke-arbete’, har mycket djupare spår än en vantrivsel av 
att behöva lönearbeta i det moderna kapitalistiska arbetssamhället. Jag 
menar att vi måste förstå arbetssamhällets attraktionskraft och destruk-
tiva inverkan som en konsekvens av att det normaliserade och institut-
ionaliserade arbetstvånget fungerar som en slags sublimering av plikten 
att underkasta sig den Store Andre, d.v.s. människors samvaro med 
varandra som grupp/samhälle.   

Härigenom kan vi förstå Engellaus metaforer av att ’tiggare’ i det 
svenska arbetssamhället är lika amoraliska som lagspelarna som sabbar 
hela matchen. Eller min cafébordsgranne som trots sin uppenbara ma-
teriellt välborna situation i jämförelse med den tiggande mannen ut-
trycker en frustration över att hon själv ändå måste arbeta för sina 
utgifter. Eller den intervjuade kvinnan som tyckte att de som inträder i 
”sjukrollen” är provocerande då det skulle på något sätt förta att en 
själv kan uppleva sig ha det kämpigt. Pengarna är det man får av Store 
Andre (samhället och dess lagar) för att överleva, mot att man lyder 
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denna auktoritet och utför en massa uppgifter, vissa mindre menings-
fulla eller mer nedbrytande än andra. Människor disciplineras och dres-
seras från att de yppar sina första ord till att anpassa sig efter Lagen, 
och lönearbetstvånget är det mest påtagliga uttrycket av denna sociala 
plikt.  

Innan lönearbetets uppkomst förstods arbetet som ett mer eller 
mindre nödvändigt ont i form av ett slit för materiell överlevnad. Det 
var något att undvika till varje pris. Om man inte hade slavar så såg 
man till att inte arbeta mer än nödvändigt för att upprätthålla en viss 
levnadsnivå.944 Men därigenom sågs inte tiggande nödvändigtvis med 
blida ögon. I det socialhistoriska kapitlet kunde vi läsa om hur Gere-
mek återgav en prelats frustration över tiggandet som en amoraliskt 
orättfärdig aktivitet redan under 900-talet, i andemeningen att alla 
måste utföra ”nyttiga och barmhärtiga gärningar”.945 Ur kristen syn-
punkt har denna plikt ofta formulerats som en nödvändighet genom 
arvsynden, alltså att Gud (läs: Store Andre) dömde Adam och Eva till 
att arbeta i sitt anletes svett för sin överlevnad. Och i alla samhällen har 
det krävts samarbete och arbetsdelning. Att bli frustrerad över den som 
inte upplevs bidra till det gemensamma projektet (vad det nu än må 
vara) som ”alla andra” är involverade i, upplevs som en orättvisa och 
synd, genom det eviga snyltarproblemet.     

Nancy Fraser har skrivit om rädslan för snyltare som ett typiskt 
manligt problem, eftersom det bortser från kvinnors genom alla tider 
obetalda hushållsarbete.946 I den kontext hon dekonstruerar detta pro-
blem (kring frågan om medborgarlön) är detta relevant, och kvinnors 
obetalda slit är en patriarkal realitet. Men det vore för enkelt att avfärda 
snyltarproblemet som en konsekvens av enkom patriarkatet. Även innan 
lönearbetets utbredning, och i de vardagliga projekt vi alla företar oss 
(i allt från släktbestyr till hobbyverksamheter), vill jag våga påstå att det 
som betraktas som snyltande inte uppskattas, oavsett könsidentitet hos 
betraktare. Fokus måste här ligga på att någon uppfattas, betraktas och 
upplevs vara snyltare, och att människors kategoriseringsscheman för att 
identifiera snyltande och snyltare är dem tilldelade genom kulturen och 
dess (aldrig eviga och alltid flytande) normer. Det klassiska idealtypiska 
genuskontraktet,947 där arbetsdelningen dikteras mellan man och 
kvinna som en uppdelning mellan produktiv och reproduktiv sfär, är 
lika orättvist i dess praktiska exploatering av den ena parten trots en 

            
944 Paulsen (2010) kapitel 1. 
945 Geremek (1991) s. 37. 
946 Fraser (1994) s. 615, citerad i Paulsen (2010) s. 68.  
947 Hirdman (1988).  
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officiell ömsesidighet, som det idealtypiska anställningskontraktet mel-
lan säljare och köpare av arbetskraft.948 Dessa kontraktstyper tenderar 
inte förstås som snyltande eller exploaterande på någon annans slit, 
därför att människor underkastar sig kulturens sanningsanspråk på vad 
som förväntas av varje part. När det gäller den samhälleliga arbetsplik-
ten urskiljs genom historien ”undantag som bekräftar regeln”: barn, 
gamla och sjuka kan antas vara icke-arbetsföra i varierande grad, och 
får olika mycket dispens genom historien från sin (kulturellt avgjorda) 
otillräckliga arbetsförmåga. Och om vi t.ex. ser ett riktigt litet barn eller 
en riktig gammal person tigga, verkar det inte heller som att lika många 
skulle se denna människa som lat eller amoralisk, utan snarare som ett 
offer för något som är orätt.  

Snyltarproblemet bygger på ett antagande om att alla som är inblan-
dade skall bidra med lika mycket till ett slit (lika mycket givet förväntat 
förmåga och tilldelad uppgift), och därigenom göra slitet rättvist. Varför 
är det då så viktigt med rättvis fördelning? Antagligen därför att slit är 
krävande och jobbigt, och att denna känsla dämpas av förvissningen 
om att man inte är ensam med denna upplevelse, genom vetskapen att 
någon annan också sliter. Friktionen inom en stabiliseras genom yttre 
lugnande stimuli. Frustrationen över den som antas snylta är en slags 
avundsjuka på den som inte bidrar, därför att den personen hade kun-
nat vara jag; jag blir påmind om mitt eget slit. Och om det inte vore för 
de sociala relationernas ständiga förvrängning mellan tal och handling, 
mellan idé och verklighet, mellan maktbegär och kärlekstörst, så skulle 
nog de flesta människor vara överens om att det inte är svårare än att 
alla bidrar inför ett slit. Saken är bara att målet att uppnå den totalt 
jämlika fördelningen, som också tar hänsyn till olikhet människor emel-
lan, verkar vara närmast omöjlig. Detta till följd av människans inre 
”mörka” sidor av ångest och aggression, av reaktioner på bristen, som 
alltid finns därinne och därute i friktionen och kanaliseras i projice-
ringar (utåt) och internaliseringar (inåt).  

Om vi accepterar då en sådan mörkare sida hos människan med sin 
psykiska apparat, är det vidare inte svårt att anta att människor lätt 
överför sin frustration på de likar som de känner en viss överlägsenhet 
inför, därför att det helt enkelt är lättare att ta ut aggressioner på en 
svag istället för på en stark. Det är också lättare att överföra känslor av 
bekräftande mot dem vilka upplevs som eftersträvansvärda, som nå-
gon man vill identifiera sig med.949 Det är en sådan här tendens som 
kan förklara varför det är mycket lättare för många att se den avvikande 

            
948 Marx (2013). 
949 Igra (2011). 
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’invandraren’ eller ’socialbidragstagaren’ som snyltaren istället för ’aris-
tokraten’. De med makt och pengar tenderar också att genom hegemo-
nin lyckas motivera sin befrielse från, eller exploatering av, slitet som 
något förtjänt; förtjänsten visar sig i jordelivet och deras faktiska rike-
dom.  

Så med andra ord kan den till synes irrationella missunnsamheten 
och avundsjukan mot ’tiggare’ i en dimension förklaras som en ångest 
inför snyltarproblemet, alltså en avundsjuka genom förvissningen om 
att det slit och den leda du utsätts för skulle du kanske kunna slippa. 
Varför den för många verkar kännas mer omgående i mötet med den 
blottande underlägsengörande ’tiggaren’ istället för med den välborne 
konungen är därför att den tiggande gesten syftar till att väcka medli-
dande hos sin nästa. Den andra konfronteras med den empatiska iden-
tifikationen som här uppkallar ångest, vilket denne omedvetet försöker 
begripliggöra och placera i ett narrativ i syfte att undfly eller bemästra 
känslan av att förlora kontrollen (över gränsen mellan sitt jag och sin 
nästa, därigenom över sig själv). Snyltaravundsjukan är nästa steg, det 
är en reaktion genom överföring, som är mer eller mindre omedvetet 
direkt beroende av övriga personliga erfarenheter, värderingar, mående 
– i samspel med ideologi och diskurs.  

Att förnimma snyltaravundsjukan är verkligen inte universellt given 
för varje person, men den kan vara trolig. Den förstärks förmodligen 
för många genom att ett huvuddrag i den tiggande gesten just är att 
underordna sig, alltså göra sig underlägsen och därför mer mottaglig för 
aggression för den aggressionsstinne. Men avundsjukan i arbetssam-
hället verkar vara påtaglig som just en avundsjuka över att ’tiggarna’ 
inte gör rätt för sig, fastän denna frustration hade kunnat riktas mot 
människor som inte heller utför produktivt arbete men ändå får en lön 
eller bonusar för det. Anledningen till att det då förstärks med ’tigga-
ren’ kan bero på att tiggaren just synligt ber om något utan att ge något 
åter. Härigenom skulle avundsjukan triggas genom påminnelsen och 
erinran om att man själv sliter (har ett niotillfem-jobb och massa andra 
krav på sig) utan att få någonting gratis. Man kanske inte ens sliter – 
uppenbarligen sliter de flesta betydligt mindre än ’tiggarna’ själva! Men 
det är inte det viktiga för den fantasmatiska upplevelsen. Det viktiga är 
att det känns som att man gör det, och att din nästa genom sin gest 
påminner om kraven, slitet, och då även underkastelsen.  

7.1.3.4. Ingen undkommer tvånget 
Vad som gör avundsjukan mot den sysslolösa ännu mer komplex, är 
”underkastelsen” (under den Store Andre) som sådan. Paulsen verkar 
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mer eller mindre avfärda Freuds tes att underkastelsen under arbets-
oket fyller en funktion att tämja lusten och aggressionen i vår samvaro 
med andra.950 Tyvärr tror jag att det ligger oerhört mycket i den tesen, 
genom mitt psykoanalytiska perspektiv på frågan om relationen mellan 
tiggande och arbetssamhället. Tesens giltighet behöver inte i sig mot-
säga en arbetskritik, den behöver inte heller stå i vägen för strävandet 
efter en värld där lönearbete inte längre finns. Men den hävdar att ar-
betsoket måste överföras till att bli en annan form av kollektiv under-
kastelse under en plikt. För det är vad kulturen/samhället/samvaron 
handlar om ur ett psykoanalytiskt perspektiv; att ge upp en del av sin 
lusttörst och sina drifter för att inte skada sin nästa, ett uppgivande som 
skapar uppgivenhet och frustration. Det tämjda överförs alltid på ett 
eller annat sätt (vad som göms i det symboliska återvänder i det Re-
ala),951 men självfallet finns det ur moraliska och ideologiska perspektiv 
bättre och sämre, mer och mindre skadliga, sublimeringar.  

Arbetstvånget i arbetssamhället är en synnerligen produktiv och ef-
fektiv underkastelse under en omedvetet föreställd närmast gudomlig 
plikt: mot dig själv, dina nära och din familj, mot gruppen, mot sam-
hället, mot nationen, o.s.v. Men arbetskritiken menar att (löne)arbetets 
utlovade moraliska och funktionella innehåll är i sig meningslöst (bort-
sett från att det generar profit till de som äger produktionsmedlen). 
Och detta kan vara för många en omedveten förvissning, ty människan 
är inte så dum som många gärna vill tro. Men likväl kan människan 
aldrig bli fri från plikt, eftersom hen aldrig kan fly från subjektets ofrån-
komliga kluvenhet genom socialiseringen. Därför kan hen aldrig fly be-
hovet att stilla ångesten genom att underkasta sig en ständigt otillräcklig 
plikt, för att slippa bli ensam och för att slippa galenskap.  

Till skillnad från de idealister och utopister som tror att människan 
kan nå fram till sin egna ”frihet”, såsom en individuell självständig eller 
kollektiv frihet, menar psykoanalysen att denna frihet kanske kan för-
nimmas i ögonblicket av en etisk handling, men aldrig annars som nå-
got varande. Den menar nämligen att människan närmast kräver en 
vägledande plikt, en moral som är en överförd variant av en auktoritet 
människan har internaliserat efter sin första kontakt med andra männi-
skor i sin tidigaste barndom. Människan kommer inte ifrån plikten i 
form av den Store Andre. Detta begreppsliggörande är ju i slutändan 
en metafor för mediet mellan dig och Andra vilka du inte kan vara utan, 
om du ska kunna fortsätta kallas människa. Beroendet av Andra män-
niskor för existensen gör människan underkastad en plikt till samlev-
nad och tämjande av känslor och drifter, en process av smärtsam och 

            
950 Paulsen (2010) s. 85; Freud (2011).  
951 Žižek (2001) s. 148. 



 313 

aldrig fulländad anpassning. Av detta följer att den enskilda människan 
har att förhålla sig till en auktoritet. Denna ofrånkomliga auktoritet är 
kravet att förhålla sig till en annan människa.  

Denna plikt är i sig befriad från en värdering av om man älskar eller 
avskyr den andra människan. Pliktbegreppet bör just här inte missför-
stås som en befallning, utan som det grundläggande imperativet av att 
existera som människa, som subjekt. Men det leder till en upplevd typ 
av befallning när samlevnaden börjar dikteras efter regler för beteende 
och arbetsdelning, något som alltså är ofrånkomligt. Plikten är m.a.o. 
ett annat ord för normers socialt tvingande verkan. Och underkastelsen 
under arbetsplikten i arbetssamhället är därför också på ett moraliskt 
och emotionellt plan underkastelsen av hegemoniskt dikterade normer.  

Alltså: arbetsplikten i arbetssamhället fyller en funktion bortom den 
kapitalistiska; den fyller funktionen av att vara en synnerligen effektiv 
kultivering och sublimering av människans inneboende dubbelbin-
dande längtan efter underkastelse och att få utlopp för sina drifter. 
Människan avskyr denna dubbelbindning men kan inte vara utan den. 
Hen kan däremot finna mer konstruktiva och socialt humana formule-
ringar av denna dubbelbindning, än arbetssamhällets. Den som inte 
förvärvsarbetar och ändå ber om hjälp på ett vis som påminner om ett 
arbete men ändå inte är det, tolkas vara en normförbrytare, som signa-
lerar att denne undkommer den banalaste av alla plikter, nämligen lö-
nearbetstvånget. ’Tiggaren’ påminner om den ”relativa misären”952 
ruvande i arbetssamhället – om den faktiska möjligheten att slippa vissa 
plikter och krav på det viset de ter sig i (löne)arbetets form. Tiggandet 
avslöjar arbetssamhällets godtycklighet och kan röra upp en potentiell 
insikt om att det inte är en naturlig nödvändighet att (löne)arbeta, och 
genom begäret om pengar påminns människor om vad samhället begär 
av dem jämt och ständigt.  

7.2. Konsumtionens Reala 
Men vad hjälper dessa slutsatser den som kommandes från ett annat 
EU-land tigger på svenska gator? Så länge det ser ut på detta sätt, fram-
står (löne)arbete fortfarande som fattigdomens orsak såväl som lös-
ning. Men i det kapitalistiska arbetssamhället, krävs att lönearbetets 
framställda produkt realiseras genom att konsumeras av någon annan. 
Om vi hittills har betraktat arbetssamhällets problem med arbetslösa 
’tiggare’ från produktionens perspektiv, är det nu dags att fördjupa oss 
i problemet sett ur konsumtionens.  
            
952 Paulsen (2010) s. 50. 
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7.2.1. Realisering av arbetskraftens värde i dialektiken 
produktion/konsumtion 
Givet det arbetskritiska antagandet att mycket (löne)arbete kan ses som 
innehållsmässigt ”meningslöst”, följer att även mycket av konsumt-
ionen av detta (löne)arbetes produkter är ”meningslös”. Detta sista an-
tagande är förmodligen mer allmänt accepterat i dessa tider av kollektiv 
ångest över hur mänsklighetens ”överkonsumtion” hotar mänsklighet-
ens inverkan på klimatet: anföranden om hur vi måste dra ner på vår 
konsumtion rymmer på antagandet att den konsumtion som ska dras 
ned på egentligen inte är nödvändig.  

Låt oss här återkoppla till Ollmans begrepp ’abstraktion av utgångs-
punkt’. Beroende på vilket perspektiv vi utgår från i förståelsen av den 
dialektiska totaliteten av verkligheten, kommer vissa fenomen fylla 
vissa funktioner de inte skulle göra om analysen började i utifrån en 
annan perspektivistisk utgångspunkt. Vad som hittills har presenterats 
i den arbetskritiska analysen är ett perspektiv där lönearbetets själva 
innehåll (generellt sett) kan betraktas som i sig ”meningslöst” (Realt), 
för den arbetandes del. Detta skulle kunna definieras som en slutsats 
utifrån ’arbetets’ perspektiv, i kontradiktionen mellan ’kapital’ och ’ar-
bete’.953 Om perspektivet istället förläggs från ’kapitalets’ perspektiv, 
blir frågan om ”mening” en annan: ur kapitalistiskt intresse är allt re-
sultat av nedlagt arbete som går att sälja (göra vinst på) meningsfullt, 
medan det meningslösa (Reala) är arbetet som inte kan generera mer-
värde. Eftersom vi lever i ett kapitalistiskt samhälle, är det kapitalets 
definition av värdefullt och värdelöst (eller meningsfullt och menings-
löst) arbete som premierar vilken slags arbete (och därför i förläng-
ningen arbetskraft) som efterfrågas och inte. Alltså avgörs inte vad som 
”skapar jobb” på ”marknaden” företrädelsevis av vad människor spon-
tant upplever sig behöva och begära, utan vad som i givna historisk-
geografiska omständigheter går att producera och konsumera för att 
generera profit.  

För att arbetarens nedlagda arbete ska bli lönsamt, krävs en realisering 
av arbetets värde i en fulländad ekonomisk transaktion. Antagandet är 
förrädiskt banalt: om ingen köper det som erbjuds har varan inget 
värde på marknaden. Det är först när någon köper som värdet reali-
seras.954 Marx skrev att ”Endast utbytet kan utvisa, om arbetet är nyttigt 

            
953 Vilka, nota bene, utgör två motsägande men uppbyggande moment i samma enhet, 
i vilken ’kapital’ är den dominerande. 
954 Marx exemplifierade med att ”ett hus, där ingen bor, är inte heller ett verkligt hus; 
alltså som produkt, till skillnad från ett rent naturobjekt, bevisar sig, blir, produkten 
verklig först i konsumtionen” (Marx 2010, s. 50, kursivering i original).  
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för andra, och om dess produkter alltså tillfredsställer främmande be-
hov”.955 I och med att en vara består av ett bruksvärde och ett bytes-
värde för att kunna innebära en nyttighet för någon annan på 
marknaden – och därigenom göra det mänskliga arbetet bakom varan 
(ekonomiskt) värdefullt – krävs att någon annan efterfrågar varan 
såsom ett bruksvärde. Detta innebär inte att varan som efterfrågas 
måste innebära en ”sann” eller ”naturlig” nyttighet för människor i 
fråga: människor kan efterfråga produkter som inte finns på mark-
naden till följd av att dessa inte antas generera tillräckligt med profit, 
och produkter människor inte alls visste att de efterfrågade finns på 
marknaden vilka omgärdas av intensiv marknadsföring för att bli kon-
sumerade. 

I takt med kapitalismens konstanta expansion och ackumulation, 
genom ökad produktion och därför skapandet av nya marknader, har 
samhällsteoretiker sedan många decennier tillbaka pekat ut hur den 
moderna kapitalismen fungerar som ett konsumtionssamhälle:956 ekono-
min framstår som alltmer beroende av att konsumenter konsumerar 
den överproduktion av varor och tjänster som den kapitalistiska exploa-
teringen av mervärde ackumulativt genererar. Samtidigt som aldrig så 
mycket har producerats på jorden som nu och svinnet av produkter 
aldrig varit så stort, finns ändock ett samhälleligt behov av att försätta 
arbetslösa människor i ”produktivt” arbete så att dessa ska förtjäna 
pengar (till att kunna konsumera för sin överlevnad). Det arbete som 
de arbetslösa ska erhålla, måste alltså generera något konsumtionsbart, 
som också faktiskt konsumeras på marknaden.  

Vad avgör då vad som efterfrågas på marknaden (vilket i förläng-
ningen innebär vad för arbetstillfällen som efterfrågas); tillgångssidan 
(vad som produceras) eller efterfrågesidan (vad folk vill ha)? Utifrån ett 
övergripande historiematerialistiskt-dialektiskt perspektiv är frågan re-
lativt ointressant, eftersom ’produktion’ och ’konsumtion’ ses som två 
moment i samma övergripande kontradiktion (precis som kontradikt-
ionen kapital/arbete).957 Det är ’produktionen’ som är den domine-
rande relationen i abstraktionen, därför att i det kapitalistiska samhället 
är det den sociala relationen av produktionen av mervärde som strukturerar 
det kapitalistiska samhällets ekonomi och övriga sociala relationer.958 
Emellertid utgör ’produktion’, i bemärkelsen av materiella historisk-

            
955 Marx (2013) s. 75. 
956 För analyser av ”konsumtionssamhället” från förra sekelskiftet fram till idag, se t.ex. 
Veblen (2017); Horkheimer & Adorno (2016); Marcuse (2013); Debord (2012); Baud-
rillard (2016); Bauman (2008). 
957 Marx (2010) s. 50–52, 58. 
958 Harvey (2013) s. 22–4.  
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geografiska produktionsförhållanden, en relation av ömsesidig påver-
kan med ’konsumtionen’.959 På detta sätt är produktion/konsumtion 
ömsesidigt uppbyggande och nedbrytande, och ingendera ”föregår” 
den andra i den faktiska marknadssituationen: de tillbliver och repro-
ducerar varandra i dialektisk växelverkan. Om det inte vore för att pro-
dukter konsumerades, skulle inte produktion ske, och utan produktion, 
ingenting att konsumera. Men poängen är hur dessa två formar 
varandra på olika sätt. Medan konsumtionen skapar produktionens 
ändamålsriktning och drivkraft, skapar produktionen den ”bestämda 
form” som konsumtionen uttrycker: såväl som vad som konsumeras, 
hur detta konsumeras, och vem som konsumerar produkten.960 Genom 
att en viss produkt har utformats på ett visst sätt, kommer den att be-
höva konsumeras på ett visst sätt, och den som konsumerar produkten 
blir en viss typ av konsument genom sitt sätt att konsumera. Marx för-
klarar det såhär: 

Liksom konsumtionen ger produkten dess karaktär av produkt, så ger pro-
duktionen konsumtionen dess karaktär av konsumtion. [Detta därför att] ett 
objekt inte [är] objekt i allmänhet, utan ett bestämt objekt som måste konsu-
meras på ett bestämt sätt […] Produktionen skapar inte bara ett material åt 
behovet, utan den skapar också ett behov åt materialet. När konsumtionen 
lämnar sin första naturråhet och omedelbarhet … så förmedlas den själv som 
drivkraft genom objektet. Det behov av objektet som människan känner har skapats 
av varseblivningen av det. Konstföremålet skapar en publik som förstår sig på 
konst och som har behov av skönhet. Produktionen producerar därför inte 
bara ett objekt för subjektet utan också ett subjekt för objektet.961 

 
Därmed i dialektisk följd har ”arbetsskapande” åtgärder att förhålla sig 
till etablerade konsumtionsmönster. Även om Marx menar att ”beho-
vet” av konsumtionsobjektet har skapats ”av varseblivningen av det”, 
innebär det inte att människan blir förutbestämt förtrollad till att vilja 
ha det varseblivna objektet ifråga. Som säkert många självutnämnda 
entreprenörer och visionärer där ute vet av bitter erfarenhet är det inte 
självklart att något som lanseras som en eftertraktansvärd vara faktiskt 
”blir” en vara. För Marx finns det ingen slags djupare social innebörd 
som förklarar varför vissa varor blir ”osäljbara”: ”Att varor är osäljbara, 
betyder inget annat än att inga solventa köpare eller konsumenter fun-
nits”.962  Mängder av idéer, produkter och innovationer har ju misslyck-
ats till att bli varor helt enkelt därför att ingen efterfrågar dem i sitt liv. 
            
959 Liksom med ’distribution’ och ’utbyte’, varmed de fyra momenten ’produktion’, 
’distribution’, ’utbyte’ och ’konsumtion’ ”alla utgör delar av en totalitet, skillnader inom 
en enhet [d.v.s. produktionen]” (Marx 2010 s. 58).   
960 Marx (2010) s. 50–51. 
961 Ibid. s. 51, min kursivering. 
962 Marx (2018) s. 361. 
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Det krävs en aktiv kraft av övertalning, genom marknadsföring (i prakti-
ken alltså ofta mängder av pengar) jämte tur och timing, för att skapa 
en (marknadsmässig) efterfrågan.963 Om detta inte lyckas, är arbetet 
bakom produkten värdelöst. När en minskning av kapitalbildningen 
sker, till följd av uteblivet realiserat värde (som i mättad efterfrågan) 
görs arbetskraften ”osäljbar […] [med] påföljd att orsak och verkan 
förväxlas”.964 Detta gäller alla typer av produktioner för marknad. De 
huvudsakliga strategier som då ser till att efterfrågan mobiliseras är pri-
vat stimulans (PR) och statlig stimulans. Den senare innebär att staten 
agerar kund (efterfrågandes arbetskraft) genom att t.ex. efterfråga 
(social- eller fysisk) infrastruktursatsningar.965 Det kan också innebära 
att staten agerar PR-apparat av att övertala människor till att efterfråga 
något.966  

7.2.2. Vad begära att konsumera? 
Redan 1883 ansåg arbetskritikern Paul Lafargue att den kapitalistiska 
produktionens största problem är att i tandem med ökad produktion 
”skapa konstlade behov” hos massorna för att förmå dessa att konsu-
mera.967 Hur då lyckas övertala konsumenter vad de skall känna behov 
av, eller snarare begära? Här kan inte Marx’ ekonomiska analys hjälpa 
oss, eftersom Marx behandlade konsumismen styvmoderligt i sina eko-
nomisk-teoretiska studier av kapitalismens övergripande lagar.968 Där-
för tillägger här jag en psykoanalytisk dimension. Ett lacanskt 
perspektiv förkunnar att vad människor förnimmer som behov är olika 
sublimeringar av deras begär. Människors sociala (konsumtions)behov 
är manipulerbara, men denna manipulation måste likväl slå an hos dem 
för att den ska lyckas förnimmas som just ett behov. Övertalningen 
måste lyckas tala med det immanenta begäret, så att människan upple-
ver det som att det är begäret självt som talar. Det är alltså för enkel-
riktat att enkom se människans konsumtionsvanor som ett resultat av 
medveten manipulation, för det är så många aktörer och intressen där-
ute som konkurrerar om hens uppmärksamhet. Men det är inte heller 

            
963 Vid ett tillfälle i Kapitalets andra band påpekar Marx hur kapitalisterna eftersträvar 
att fostra och forma arbetaren till att bli en ”rationell konsument”, d.v.s. konsumera 
det som produceras ”så att han kan skapa en marknad för alla de ting, som kulturen 
och de tekniska framstegen har gjort tillgängliga för honom” (Marx 2018, s. 449f). I 
övrigt var Marx inte intresserad av att fördjupa sig i hur denna fostran och discipline-
ring av arbetarklassen som konsumenter fungerade, enligt Harvey (2013 s. 369). 
964 Marx (2013) s. 547.  
965 Paulsen (2010) s. 105ff. 
966 Forslund (2008). 
967 Lafargue (1907) s. 40; i Paulsen (2010) s. 97. 
968 Harvey (2013) s. 31–35.  
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riktigt att påstå att individer efterfrågar saker och tjänster enkom för 
deras inneboende kvaliteter eller nyttigheter. Rent historiematerialist-
iskt är det också svårt att klart skilja ”nödvändig” från ”onödig” kon-
sumtion, eller vad som är ”riktiga” respektive ”konstlade” behov.969 
Detta (såklart) beroende på att begreppen står i dialektisk kontradiktion 
med varandra så fort vi abstraherar nivån av historisk allmängiltighet. 
Genom kapitalismens sätt att ständigt utveckla teknologi och industri, 
blir produktionen alltmer invecklad och diversifierad, så att flera indu-
strifält blir beroende av varandra och behov för en ursprunglig ”natur-
nödvändighet” förvandlas till att bli ett behov av vad som tidigare 
betraktades som ”lyx”.970 Därmed inte sagt att det inte skulle föreligga 
en moralisk skillnad mellan nödvändiga och luxuösa varor. Och utifrån 
’kapitalets’ perspektiv finns som sagt en skillnad mellan nödvändiga 
och onödiga konsumtionsbehov: de som går att sälja och de som inte 
går att sälja. 

Med detta sagt, måste det finnas en instans av att lyckas förankra ett 
begär hos ett subjekt efter en viss vara för att den ska konsumeras, och 
för att detta begär ska väckas måste den potentiella kundens ”varse-
blivning” av konsumtionsobjektet förnimmas som en begärsväckande 
uppenbarelse. Att det, för att tala med lacanianen, förnims som ett vär-
digt ’begärsobjekt’. Medan Marx talade om hur varan döljer sitt verkliga 
värde (den nedlagda arbetskraften i framställandet) genom varufetisch-
ism (d.v.s. ett felaktigt abstraherande där varans värde antas bero på 
varans egna kvaliteter), skulle Lacan mena hur varan döljer sitt verkliga 
värde (subjektets begär) i en fantasi om att det är varan själv som är 
begärlig för sina egna kvaliteter.971 Och eftersom begäret är ”den And-
ras begär” är begärets manifesta uttryck socialt formbart: ”grupp-
trycket” kan få mig att eftertrakta en viss vara (framför andra) som 
begärlig. 

Vad har det här att göra med arbetstillfällen? Jo, att vad som gene-
rerar efterfrågan på något är ett gruppfenomen, som utgår från att vad 
som kollektivt uppmärksammas är vad som kommer framhävas och be-
dömas, mer än det som inte uppmärksammas. Det är genom grupp-
mobilisering kring ett fenomen som något kan uppmärksammas 
            
969 För en genomgång av olika teoretiska perspektiv på gränsdragningen mellan 
”sanna” och ”falska” konsumtionsbehov, se Paulsen (2010) kapitel 5. 
970 Marx (2010) s. 170–171. 
971 jfr Žižeks (2012) analys av hur Coca Cola marknadsförs som ett begär efter ”the 
real thing”. På ett annat ställe förklarar Žižek (2009a, s. 58) konsumtionsvaror under 
”kulturkapitalismen” som för konsumentens del innehållandes kvaliteter jämförbara 
med de tre psykiska registren: deras omedelbara nytta (bruksvärde) är dess Reala, deras 
status (bytesvärde) är dess symboliska, och deras projicerade ”lustfyllda och menings-
fulla” aspekter (fetischismen) är dess imaginära. Likställandet med de marxska begrep-
pen står jag för. 
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positivt och därigenom förverkliga, realisera ett bruksvärde. Det krävs 
implicit att andra vilka konsumenten känner tillit till, gällande smak och 
tycke,972 pekar ut vägen för att denne ska vara beredd att ge något en 
chans och försöka se det som värdefullt. Detta oavsett om det gäller 
tv-serien Game of Thrones eller ekologiskt rättvisemärkt kaffe.  

Centralt är att uppmärksamhet är en ändlig mänsklig (individuell som 
kollektiv) resurs. Människan själv är ändlig.973 Hen kan inte uppmärk-
samma allt och alla jämt och ständigt, lika mycket, lika länge. Att välja 
är att välja bort. Det finns alltid ett Nej ruvandes i ett Ja.974 På det viset 
är ”efterfrågan” på marknaden, upp till samhälleliga och även globala 
nivåer, i korrelation med psykets och kognitionens ändlighet.975 Lägg 
detta samman med kapitalismens (för systemet nödvändiga) överpro-
duktion, ett överflöd som ska kompenseras med en ändlighet: en kont-
radiktion. Om vi bortser från kapitalismens egna behov av en ständig 
viss mängd arbetslöshet, ett överskott att kommendera och reglera ar-
betsmarknad med, ger denna ändlighet också en förklaring till varför 
det rent praktiskt torde vara omöjligt att försätta alla i lönearbete – att 
se till att någon alltid efterfrågar något som någon annan framställer 
för efterfrågan. Vissa produkter, varor och tjänster som presenteras 
som föremål för konsumtion, kommer alltså vara svåra eller omöjliga 
att sälja. Därigenom kommer med nödvändighet visst utfört arbete 
bakom varor att bli värdelöst. Och denna risk gäller praktiskt taget de 
flesta varor och tjänster,976 eftersom de produceras och presenteras i ett 
arbetssamhälle drivet av en social fantasi om att alla skall lönearbeta 
fast detta krav bygger på en inneboende motsättning. Det finns en Real 
brist i denna fantasi som emellanåt blottas i detta system av utbyten av 
symboler977 (varor, tjänster, pengar), en brist som också är ett överskott i de 
varor och den arbetskraft som för tillfället inte kan köpas.  

Vad jag är ute efter är att presentera en teoretisk förklaring till varför 
vissa produkter och varor faktiskt kan betraktas som objektivt värdelösa, 
utan att hänge mig åt essentialism eller total relativism gällande före-
måls och tjänsters värde, nytta eller användbarhet. Och utan att värdera 
arbete eller tanke bakom varorna, vare sig i termer av moralism eller av 
intelligens. För jag vill påstå att mycket av de arbeten som involverar 
            
972 Det behöver inte röra sig om riktiga personer man känner utan kan vara företag 
eller institutioner eller artister o.s.v. vilka man känner förtroende för.  
973 Moi (2004). 
974 Waldenfelds (2004); citerat i Hannah (2013).  
975 Och det korrelerar även med den enskilda sympatins ändlighet, vilket ’tiggare’ ge-
nom alla tider så fräckt lägger i daga.  
976 Tjänster är visserligen mer tveksamma då de produceras och konsumeras samtidigt. 
Men i sak fungerar logiken: skoputsaren som ingen köper skoputs av är ingen ”verklig” 
skoputsare. 
977 jfr Lacans symboliska ordning. 
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’EU-migranter’ i Sverige, ofta initierade av svenska medborgare och 
organisationer i syfte att hjälpa dessa, bär med sig risken att vara värde-
lösa. Detta är, som jag framhävde i början av det här kapitlet, en po-
tentiell Realitet ruvandes i lönearbetet som sådant: sett från ’arbetets’ 
perspektiv finns i de flesta lönearbeten en meningslöshet som bara blir 
meningsfull från ’kapitalets’ perspektiv om arbetets produkt konsume-
ras, medan denna meningslöshet får en samhällelig meningsfullhet i att 
ge garant för inkomst och hålla igång arbetssamhället som sådant. Det 
är bara det att de som befinner sig i ’EU-migrantens’ sociala position-
ering, befinner sig praktiskt taget längst ifrån de resurser som krävs för 
att etablera/upprätthålla en konsumtionsefterfrågan på något hos en 
allmänhet – d.v.s. pengar, makt och/eller flax. Detta bl.a. därför att det 
statliga, varken i hemländer eller Sverige, underlåter sig att stimulera ett 
”jobbskapande” å ’EU-migranternas’ vägnar. Och om det befintliga ar-
betet kan möta en efterfrågan, är detta arbetstillfälle i konkurrens med 
andra arbetslösa utfattiga grupper. Jag ska exemplifiera dessa antagan-
den med empiri kring strävanden att etablera och upprätthålla gatuhan-
del som ett ’arbete’, istället för tiggande.  

7.2.3. Gatuhandel 
Av såväl släkt som bekanta, liksom människor jag har intervjuat och 
kommentarer jag har läst, har jag stundom fått veta att en utmärkt lös-
ning på ”tiggeriet” för alla berörda vore om ’tiggarna’ sålde något på ga-
torna istället för att tigga. En antropologdoktorand jag hade som 
kurskamrat en gång våren 2015 utbrast efter ett kort föredrag av mig: 
”Varför gör vi inte bara som i Afrika där vem som helst kan få sälja 
kaffe eller nåt på gatan?”  

Baserat på den spridda uppfattningen att ’gatutiggare’ borde ”ar-
beta” med något på gatan istället för att tigga, kommer jag att utifrån 
historien om ett gatutidningsinitiativ för ’EU-migranter’ under 2015 
behandla ett exempel av gatuhandel som strategi för att ”skapa arbete” 
åt människor i ’EU-migrantens’ strukturella position i den svenska 
samhällsekonomin. Det finns många andra former av varor som har 
sålts och försöks att säljas i svenska offentliga rum – såsom handgjorda 
kvastar, skedar, sjalar, liksom blombuketter och dylikt. Utan att ifråga-
sätta hantverkens kvalitet eller funktionalitet, kvarstår frågan varför 
man ska köpa just de här varorna av en enskild främling på gatan, när 
de bruksföremål som erbjuds också går att köpa (till kanske även bättre 
priser) i butiker på samma ort. Emellertid skiljer sig gatutidningen från 
dessa andra varor, och jag ska försöka ge ett svar på vad jag identifierar 
som det begärliga ”mervärde” en sådan vara kan upplevas innehålla för 
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den potentielle kunden: nämligen den goda viljan själv. Detta begärsobjekt 
kan nog sägas också kunna härbärgeras i de andra nämnda bruksföre-
målen till salu på gatan, men gatutidningen är speciell på det viset att 
den redan har en integrerad funktion och plats i det normativa svenska 
storstadsrummet.  

En annan utmärkande unik ”vara” i det offentliga rummet, i formen 
av en tjänst, som är praktiskt taget omöjligt att utföra någon annan-
stans, är gatumusik. Eftersom även den här avhandlingen måste förhålla 
sig till någon slags avgränsning av vad som kan tas upp, kommer tyvärr 
ingen djupare analys av gatumusik presenteras. Men en reflektion kan 
jag inte låta bli att bjuda på i följande avsnitt. 

7.2.4. Exemplet gatumusik 
Bland mina intervjuer med stockholmare våren 2014, liksom av vad jag 
har hört av människor i omgivningen innan och efter dess, förekom 
uppfattningen att gatumusik inte räknades till ’tiggande’. Detta ef-
tersom det mer liknade ett arbete och som dessutom var en tjänst vil-
ken frammanade positiva känslor istället för negativa. Alltså: om ’EU-
migranter’ skulle spela gatumusik istället för att tigga, skulle folk bli 
glada istället för ledsna. Intressant nog har jag varit med om otaliga 
gånger i mitt vardagsresande till fots och med kollektivtrafik i och mel-
lan Stockholm och Uppsala, där gatumusicerande från ’EU-migranter’ 
inte alls verkar ha uppskattats av någon majoritet närvarande. Om vi 
bortser från filosoferande kring vad som ska räknas som musik och 
inte, och utgår från allmängiltiga normativa gränsdragningar, finns det 
såklart en variationsrikedom även i den framförda musikens kvalitet. 
Det finns de som är usla, och det finns de som är virtuoser. Men frågan 
är hur ofta den specifika musiken i sig spelar roll i slutändan, för den 
potentielle ”köparens” del.  

I Dagens Nyheter publicerades i juli 2016 nyheten Gatumusikants 
saxofontoner gör Luleåbor galna.978 Nyheten handlar om att medborgare i 
Luleå finner en rumänsk mans konstanta lurblåsande i stadskärnan out-
härdligt. En smyckesbutiksanställd säger ”Jag står inte ut längre. Det 
vore bra om han ställde sig och spelade utanför kommunhuset så att 
de verkligen förstod hur jobbigt detta är. Han ska bara få spela två tim-
mar per dag, men detta håller på för evigt. Det är dags att det händer 
något snart”. Och jag minns när en riktigt professionell violinist spe-
lade i en tunnelbanevagn på gröna linjen i Stockholm någon gång 2015. 
Han var så pass professionell att han hade med sig en liten, liten hög-
talare som spelade ackompanjemang till hans melodier (på lagom stark 
            
978 Holmberg (2016) 
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volym). Han blev på ett närmast hotfullt sätt tillrättavisad av en medre-
senär att denne inte var intresserad av att höra någon musik på tunnel-
banan. Med dessa två exempel menar jag att man inte kan göra frågan 
om gatumusikens nyttighet (dess potential till att räknas som ’arbete’) 
till en fråga om själva arbetets/tjänstens kvalitet. Det handlar om vad 
(den i ständig rörelse) samhällsformationen öppnar upp för att efterfråga. 

Hur stor är egentligen skillnaden mellan upplevelsen av att möta en 
gatumusikant och en ’tiggare’? Jag menar att den stora skillnaden är att 
en gatumusikant, genom ett förmedlande (moraliskt neutralt) objekt (in-
strumentet/musiken) som står mellan mig och min nästa, förfrämligar 
relationen mellan främlingar i det offentliga rummet på ett vis som 
”tillåter” avståndstagande på ett mindre censurerat vis än i fallet med 
’tiggaren’. För att förenkla: det är lättare rent samvetsmässigt att bli ir-
riterad och uppleva sig rättmätigt störd av oombedd musik än av en 
oombedd bön om en slant till en fattig. Den potentiellt samvetsladdade 
relationen ekonomiseras och förtingligas mer effektivt; om du inte 
uppskattade musiken, har du ingen moralisk skyldighet att betala för 
något du som potentiell kund inte efterfrågade. Den spontana aggress-
ionen blir mindre friktionsartad; jag kan störa mig på något och sedan 
gå vidare. Därför är det också lättare att bara stänga av en etisk impuls.  

Allt detta är såklart spekulationer. Men med denna spekulation, 
sammantagen med förgivettagandet att gatumusicerande per se skulle 
vara emotionellt liksom moraliskt mer uppbyggligt än ’tiggande’, blir 
en syn som inte lämnar min näthinna än mer pockande. Nära kors-
ningen Karlbergsvägen/Norrtullsgatan vid Odenplan, Stockholm, för-
sökte en man sittandes i snön, samla in pengar istället för att ”tigga” 
genom att med vantar slå upp och ner på en akustisk ostämd gitarr som 
saknade flera strängar. Han verkade bli lika ignorerad som om han hade 
suttit där med den typiska muggen, men synen av hans ekonomiska 
aktivitet etsade sig fast inom mig. Här hade vi gatumusicerandet i sin 
kanske mest avskalade, rena form. Till innehåll är det samma bön om 
pengar som den tiggande gesten, men till form ”gör han något” (d.v.s. 
inte tigger) med sitt monotona matande på guran, då han visar de förbi-
passerande att han är beredd att spela med så gott han kan. Hans musi-
cerande blev för mig en (förmodligen ofrivillig) satir över fantasin om 
den bekymmerslösa gatumusiken, och i slutändan även ett narrgörande 
av arbetssamhället självt. Det Reala i lönearbetet: en meningslös repetit-
ion. 
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7.2.5. Gatutidningens varuform 
Gatutidningsförsäljning, som en bransch explicit förärad ”hemlösa”, 
spreds ånyo i Nordvästeuropa under 1990-talet.979 Det var i tandem 
med den synliga bostadslöshetens och tiggandets återkomst en masse i 
västerländska urbana rum, som den här formen av handelsverksamhet 
blev säljbar och kunde etableras i staden.980 Moraliskt och ideologiskt, 
men också reellt pragmatiskt, passar gatutidningsverksamheten väl in i 
ett nyliberaliserat välfärdssamhälle där det övergripande förnuftet me-
nar att människor ska arbeta för att förtjäna understöd. Gatutidningarna 
är ofta drivna av sociala företag eller organisationer, som med sin verk-
samhet gör sociala insatser där det offentligas omsorg tar slut. På det 
sättet har tidningsförsäljningen kunnat fungera som en kompletterande 
rehabiliterande åtgärd, om den försäljande behöver rehabilitering för 
att bryta sig loss från t.ex. missbruksberoende. Situation Sthlm (som 
förutom i Stockholm säljs i bl. a. Uppsala, Örebro, Västerås, Enköping 
och Nässjö)981 förklarar sin verksamhet på detta vis:  

 
Situation Sthlm är en lågtröskelverksamhet som riktar sig till hemlösa, f.d. 
hemlösa och socialt utsatta människor. Många ur målgruppen har missbruks-
problem och/eller är drabbade av psykisk ohälsa. Syftet med tidningsförsälj-
ningen, utöver den inkomst den genererar, är att skapa en struktur i tillvaron, 
stimulera till minskat missbruk och genom verksamheten få hjälp och stöd. 
[…] Personer som inte omfattas av det sociala stöd som samhället erbjuder 
[som socialtjänst, kriminalvård eller psykiatri] skrivs inte in som försäljare av 
Situation Sthlm. Syftet med Situation Sthlms verksamhet är rehabilitering med 
arbete som metod.982 

 
Göteborgsbaserade Faktum (som också säljs i Malmö, Lund, Kristian-
stad, Helsingborg, Halmstad, Växjö och Jönköping)983 har å sin sida 
inte samma avgränsning gällande målgrupp: ”De som befinner sig i ett 
socialt utanförskap eller i hemlöshet” är välkomna att erhålla försälj-
ningslegitimation såtillvida att de följer vissa regler, och från 2014 så-
tillvida att de kan behärska svenska eller engelska.984 Sedan 2016 
uppskattas hälften av Faktum-försäljarna vara ”utsatta EU-migran-
ter”.985 Faktums tidigare chefredaktör Aaron Israelsson, förtydligar i ett 
            
979 Den amerikanska ”pionjären” Street News grundades 1989, den brittiska The Big 
Issue 1991, stockholmska Situation Sthlm 1998 och Göteborgsbaserade Faktum 2001. 
Emellertid kan Frälsningsarméns Stridsropet, från 1871, ses som en mycket tidigare 
upplaga.   
980 Dean (1999); Swärd (2015).  
981 Situation Sthlm (i.d.).  
982 Ibid. min kursivering.  
983 Faktum (i.d. a). 
984 Ibid.  
985 Faktum (i.d. a); Britz & Hammarberg (2016).   
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reportage att tidningsförsäljarna inte ska tas för att vara ’tiggare’, utan 
”i stället bör ses som småföretagare som investerar egna pengar för att 
först köpa tidningen och sedan sälja dem vidare ute på stan”.986 På Fak-
tums hemsida förtydligas också ”Att sälja Faktum är ett jobb, inte väl-
görenhet”.987  

Talande för att gatutidningar som Situation Sthlm och Faktum kan 
fungera som ”jobbskapande”, är att det krävs flera bestämda prestat-
ioner för att gå runt och faktiskt sälja tidningen som en vara på mark-
naden (gatan). Båda dessa tidningar involverar ”hemlösa” som 
reportrar och skribenter, jämte utbildade och titulerade journalister. 
Tidningarna innehåller intervjuer med kända svenskar, granskande re-
portage och originaltexter. De fungerar som kvalitativa produkter som 
står sig i jämförelse med andra professionella magasin. Och för att kva-
lificera som säljare, måste man erhålla försäljningslegitimation, registre-
ras och följa vissa ordnings- och försäljningsregler (som handlar om att 
uppföra sig som en professionell säljare). Ytterligare en dimension som 
gör gatutidningshandeln till ett integrerat yrke i samhället, är försälj-
ningens de facto anpassning efter andra kommersiella aktörer och det 
offentligas reglerande direktiv, när det kommer till gatan som mark-
nadsplats. ”Tryckfrihetsförordningen ger försäljarna rätt att sälja tid-
ningen på allmän plats, men inte på bussar, spårvagnar, tåg, perronger 
eller hållplatser”.988 Inte heller på kommersiell mark, vilket gäller de 
semi-offentliga rummen som utgörs av gallerior, köpcentrum, och re-
sestationer. Såtillvida det inte finns tillstånd. Normen har varit uppgö-
relser, avtal om ett antal säljplatser, och en relativt bestämd lokalisering 
av dessa. År 2015 var t.ex. avtalet mellan Faktum och fastighetsägaren 
Jernhusen, angående antalet säljare på Göteborgs centralstation, två 
platser på stationsområdet.989  

Samtidigt finns en annan faktor som möjliggör gatutidningsidkan-
det; att varan som säljs inte är en vara bland andra på marknaden. 
Tecken på detta är bl.a. den sedan ”länge [tysta överenskommelsen] 
gatutidningar emellan om att inte konkurrera i samma städer”.990 En 
annan är att normen gör gällande att försäljarledet är skattebefriat.991 
Därmed inte sagt att själva verksamheterna som Faktum eller Situation 
Sthlm skulle vara befriade från att betala skatt och moms på tidnings-
verksamheten; de fungerar fortfarande som ”ordinarie” ekonomiska 
verksamheter. Likväl ”särbehandlas” alltså själva marknadsaktiviteten 
            
986 Carmbrant (2015), min kursivering. 
987 Faktum (i.d. b), min kursivering.  
988 Faktum (i.d. a). 
989 Intervju med anställd vid Göteborg centralstation, 1 mars 2015.  
990 Faktum (i.d. a). 
991 Telefonintervju med Aaron Israelson, 17 december 2017. 
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både från marknads- och statligt håll, vilket måste bero på en slags mo-
ralisk välvilja att kunna upprätthålla en varuförsäljning som inte skulle 
tåla regelrätt konkurrens. 

För att styrka detta, måste jag tillåtas spekulera kring gatutidningens 
särart som vara, och därför även särarten i arbetet att sälja denna. Ta-
gen till gatan eller torget, hamnar tidningsförsäljaren i en position i re-
lation till fotgängare som ändå är mer snarlik en ’tiggares’ än en 
ordinarie försäljares. Med detta menar jag att tidningsförsäljarens vara, 
fungerar mer som en ställföreträdande allmosa än som en typisk bruks-
produkt på den ekonomiska marknaden. Själva varan, tidningen, är 
(om den kommer från seriösa organisationer såsom Faktum och Situ-
ation Sthlm) utan tvivel en högkvalitativ produkt i sig. Det är gediget 
arbete nedlagt i reportage, intervjuer, artiklar, foto och utformning. De 
har en hög verkshöjd i jämförelse med genomsnittliga tryckta tidningar. 
Men jag betvivlar att människor i gemen köper tidningen främst eller 
enkom på grund av verkshöjden. Jag har själv aldrig köpt en sådan tid-
ning utan att det har varit till följd av ett beslut om att vilja stödja per-
sonen och verksamheten bakom tidningen. Det handlar framförallt om 
att jag vill ge något till min nästa, vilket här maskeras som ett köp. Denna 
tolkning stöds även av Situation Sthlm:s reklamkampanj i början av 
mars 2019, med formuleringar som ”Debatter, intervjuer och en andra 
chans”; ”Artiklar, granskning och en nystart”; ”Köp Situation Sthlm av 
Tarja på Helenelund station”. Betoningarna på min nästa som ska lyftas 
upp genom min handling är övertydlig. Men det är likväl ett köp. Sym-
bolen (varan) som byter händer motiverar och betryggar den ekono-
miska transaktionen. Objektet fungerar som en slags fetisch, en 
ställföreträdande symbol för ekvivalens i utbytet – att jag inte skulle ge 
något, utan istället köpa något. Det potentiellt obehagliga i att sätta en 
gräns för hur mycket jag som person väljer att hjälpa en annan männi-
ska med (en i grunden ofrånkomligt godtycklig gräns), omintetgörs i en 
fast uppsatt summa penningar och ett ting vars värde skall garantera 
den satta summans objektivitet. 

När jag har tagit upp frågan med vänner och bekanta, om varför 
man skulle köpa t.ex. Situation Sthlm, så får jag en liknande motivation 
till svar: man gör det för att stödja något/n, och det är dessutom en bra 
tidning. När jag intervjuade stockholmare 2014 om ”tiggeri”, var det 
också flera som apropå tiggande framhöll att de regelbundet köper Si-
tuation Sthlm. Vad har detta konsumtionsval med saken att göra, om 
det inte vore för ett visst mått av likställande mellan aktiviteterna? En 
kvinna som tidigare hade ställt sig avogt till att ge till ’tiggare’, förkla-
rade att hon föredrog att köpa en tidning av en Situation Sthlm-försäl-
jare därför att de båda då skulle ingå i ett utbyte av ”ömsesidighet. Det 
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är ett jämställt förhållande. Du har nånting och jag har nånting och vi 
byter”.992  

En i södra Sverige baserad journalist som jag blev telefonintervjuad 
av i början av 2015, tog upp efter själva intervjun sina tankar om att 
’tiggare’ då hade börjat sälja gatutidningar. Hon menade att det 
”smarta” med att köpa en tidning istället för att skänka till en tiggande 
hand, var att hon då kände att hon fick möjligheten att fullgöra en mo-
ralisk plikt en gång i månaden.993 Ett annat sätt att formulera denna 
upplevelse, är att hon genom gatutidningen fick tillgång till ett effektivt 
och organiserat handlingsmönster som gjorde det lättare att kontinu-
erligt köpa sig fri från skuld. Eller att kontinuerligt göra gott. Och detta 
med att skriva upp sig på autogiro till att månatligen skänka till hjälp-
organisationer i fjärran land, är inte det ett liknande arrangemang? Man 
får ingå en ritual där man tillsammans med andra kan kanalisera en vilja 
att göra gott, destillerad till en uthärdlig och lättkalkylerad lättgenom-
förd handling en gång i månaden. Betänk därefter likheten mellan dessa 
socialt organiserade godhetsgärningar och de medeltida avlatsbreven. 
Eller varför inte rotegångsystemen i bondesamhällen i det pre-urbana 
Sverige.  Även i dessa aktiviteter upprätthölls en kollektivt systematise-
rad struktur av välvilliga handlingar, där gemenskapen föreskrev regler 
gällande vems tur respektive när det var dags att utföra en god hand-
ling, en handling som var tidsbegränsad och formulerad till vissa kon-
kreta uppgifter.994  

Min tes är alltså att gatutidningsförsäljande ur ett visst perspektiv 
kan förstås som en ny variant av denna ordning, om än iklädd en skrud 
av ”arbete” eller ”rehabilitering med arbete som metod” istället för 
”välgörenhet”.995 För att en sådan ordning ska kunna upprätthållas, 

            
992 Hansson (2014) s. 46. 
993 Telefonsamtal 18 februari 2015.  
994 Det kan invändas att rotegångsystemet inte uppstod som en filantropisk eller soli-
darisk ritual, utan fungerade som ett tämligen nödvändigt sätt att organisera social om-
sorg i bygemenskapen (redan i Upplandslagen 1296 förkunnas en tidsbestämd ordning 
av att ett hushåll sörjer för den fattiga ett dygn). Likväl var det ett ritualiserat tillväga-
gångssätt att utöva omsorg för sin nästa. 
995 Här följer jag i visst avseende Žižeks (2009, s. 59f) spaning av hur ”etisk konsumt-
ion” (att köpa rättvisemärkta eller ekologiskt odlade produkter, eller av företag som 
lovar att en viss procentsats dras av intäkten till att skänkas för välgörande – humani-
tära eller klimatkompensatoriska – ändamål) upphäver skillnaden mellan konsumtion 
och välgörenhet till att utgöra en och samma njutningsfulla handling: ”Vem tror på 
allvar att halvruttna och oskäligt dyra ’ekologiska’ äpplen verkligen är nyttigare än de 
ickeekologiska? Poängen är att när vi köper dem gör vi mer än bara handlar och kon-
sumerar: vi gör något meningsfullt; vi visar vår förmåga att bry oss och manifesterar 
vår globala medvetenhet som deltagare i ett kollektivt projekt”. Detta förvandlar (den 
kapitalistiska) konsumtionen till en fantasmatisk (men likväl autentiskt upplevd) soli-
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måste själva handlingen (här att köpa en tidning) fortsätta upplevas och 
förstås som enkel, kontinuerlig och för den välvillige okomplicerad. Ett 
ledande adjektiv är att det måste upplevas som bekvämt. Ritualen, som 
i sig bygger på en föreställd symbolisk reciprocitet och ordning, får inte 
utsättas för prövningar som rubbar balansen i interaktionerna – som 
riskerar att rubba det imaginära fullföljandet av en god handling. Om 
detta rubbas, så att varan inte längre konsumeras, förlorar också varan 
(och därmed arbetet bakom den) sitt värde. Detta värde realiseras en-
kom genom den positiva uppmärksamhet som har lyckats mobiliseras 
kring varan som ett slags ställföreträdande gott objekt.  

Resten av detta kapitel förtäljer i huvudsak historien om hur etable-
randet av den norska gatutidningen Folk er folk i Sverige under 2015 
tillfälligt rubbade denna bekväma ordning. 

7.2.6. Folk er folks gästspel 
Följande redogörelse utgår huvudsakligen från en telefonintervju med 
Sven Hovmöller 13 december 2017, aktiv i nätverket HEM och en av 
de huvudsakliga involverade i organisationens arbete med gatu-
tidningsförsäljning under första halvåret 2015.996  

I början av 2015 blir Sven, då vice ordförande för HEM, kontaktad 
av norska gatutidningen Folk er folk (fr.o.m. nu FeF). Denna tidning 
initierades 2012, och fick samma namn som en ideell förening startad 
2010. Såväl förening som tidning har som huvudsyfte att verka för 
bättre livsvillkor och rättigheter för ’EU-migranter’ i Norge. Hela af-
färsidén är att tidningen ska säljas av utfattiga östeuropeiska romer. FeF 
har erhållit rättigheterna till att ge ut svenska Gunilla Lundgrens och 
Amanda Erikssons seriealbum Sofia Z-4515 (tryckt första gången 2006) 
som specialutgåva av gatutidningen, en grafisk berättelse om svenska 
Sofia Taikons liv. Som barn skickades hon och hennes familj till 
Auschwitz på grund av sin romska identitet, och Sofia var den enda 
som överlevde.997 Sven blir kontaktad av FeF därför att de letar efter 
en svensk distributör för att kunna sälja den här tidningsutgåvan i Sve-
rige, och kanske i förlängningen etablera en svensk marknad för den 
norska gatutidningen. Konceptet går ut på att människor först får köpa 
varje lösnummer för en viss summa, därefter sälja magasinet för 100 kr 
styck och behålla 75 kr.  

            
daritetshandling och gemenskap, så att konsumenten upplever sig bekämpa struktu-
rella orättvisor samtidigt som hen stödjer systemet vilket genererar dessa. Hen köper en 
begärsfantasi av att få äta kakan och behålla den. 
996 Jag själv fick kontakt med föreningen först under hösten 2015. 
997 Forum för Levande Historia (i.d.).   



 328 

Sven ställer sig ursprungligen skeptisk till idén. Han har tidigare för-
sökt få människor att sälja saker på gatan med ingen vidare framgång, 
och HEM är i praktiken inget mer än ett ideellt nätverk bestående av ett 
fåtal privatpersoner som lägger ner sin fritid på arbete med föreningen. 
Organisationen har inte någon egen lokal, utan får ibland låna andra 
verksamheters lokaler för ett månatligt styrelsemöte och för (ideellt dri-
ven) svenskundervisning. Distributionen måste alltså i så fall främst ske 
ute i det offentliga rummet. Sven själv är halvt pensionerad, det är där-
för han själv har mycket tid att lägga ner på verksamheten. Han tackar 
likväl ja till 700 ex, och tar med sig tidningar till föreningens svenska-
undervisningstillfälle. Han tar också med lösnummer till ett gäng borta 
vid Suckarnas gång (passagen mellan tunnelbanestationen T-centralen 
och Centralstationen, Stockholm). Det finns en skepsis bland de upp-
vaktade presumtiva försäljarna. I praktiken har ingen tidigare sysslat 
med gatuförsäljning, knappt någon kan engelska eller svenska, och 
några kan varken läsa eller stava. Sven delar ut vissa gratisexemplar för 
att ge folk en chans att pröva på att sälja utan att kasta pengar i sjön, 
och en ung kvinna lyckas sälja fyra stycken tidningar i passagen på 
mindre än en kvart. Intresset börjar växa, och Sven ger tips och råd 
kring hur man ska agera som en säljare. Nästa dag när Sven återvänder 
till Suckarnas gång har det redan samlats ett antal nya ansikten som 
också är intresserade av att försöka sälja tidningen.  

Sven kommer med ett lass tidningar varje förmiddag till samma 
plats. Först får man ett gratisex, därefter får man köpa varje ex. Fjärde 
dagen har han med sig två lådor och en ryggsäck med tidningar, och ca 
tio personer väntade på honom, medan fler anländer. Det börjar upp-
stå en tryckt och lätt aggressiv stämning inbördes mellan de som kon-
kurrerar om att få tag i flest tidningar att sälja, och även mellan dessa 
och Sven. Det börjar nästan bli handgemäng, någon lyckas stjäla en 
kartong med tidningar. Alla är ute efter att få tag i så många tidningar 
som möjligt, eftersom tidningsförsäljningen kan ge en helt annan in-
komst än tiggandet: ”Flera hade aldrig sett sedlar tidigare, och för första 
gången [här på gatan] började pengarna bara rassla in”.998 Det blir bara 
större och större tillströmning för varje dag, och Sven känner att 
trycket, stämningen och upplägget börjar bli honom ensam övermäk-
tigt.  

En yngre rumänsk man, som jobbar åt FeF, talar engelska, och var 
den som kom med tidningarna till Sven, får i uppdrag att hjälpa Sven 
att distribuera tidningen i Stockholm. Han får bo hemma hos en av de 
andra aktiva i HEM. Han börjar också få ut tidningen i resten av landet, 

            
998 Telefonintervju med Sven Hovmöller 13 december 2017. 
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med hjälp av en skåpbil vilken den norska föreningen har köpt för in-
täkterna. Tidningsförsäljningen verkar sprida sig i alla väderstreck. I 
slutet av februari börjar också medierna att på allvar uppmärksamma 
den nya gatutidningen; TV4 rapporterar om att 20 000 ex har sålts på 
mindre än en månad.999 Under mars månad publiceras flera nyheter, 
reportage och intervjuer med människor som tidigare har tiggt och som 
nu istället är tidningsförsäljare tack vare FeF:s ”Sofia”-nummer.1000 Det 
finns en tydlig positiv framställning av denna utveckling, d.v.s. att ”tig-
gare” nu istället blir ”försäljare” på gatan.1001 Bortsett från faktumet att 
tidningsförsäljningen (initialt) drar in betydligt mer pengar än tiggande 
till fattiga människor, finns en tematik i artiklarna av att tidningsförsäl-
jandet är rent moraliskt bättre, mer värdigt, än tiggandet.  En represen-
tativ redogörelse för denna uppfattning uttrycker Gunilla Lundgren – 
författaren till Sofia Z-4515 – i en intervju:  
 

Och det handlar inte bara om pengar, utan också om att ge försäljarna ett arbete 
som ger mening och värdighet. 
– Jag tror att jag, liksom de flesta människor, känner en sorg när man ser män-
niskor sitta och tigga på gatorna. Och det är meningen med det här, man ska 
inte tigga utan de ska få stå upp och se oss i ögonen när man säljer den här 
boken, säger Gunilla Lundgren.1002 

 
Ett annat tjänligt exempel på den ursprungliga optimismen kring gatu-
tidningen – som något behjärtansvärt att stödja – är berättelsen om hur 
den gotländske advokaten Tomas Pettersson inspireras av en FB-grupp 
som uppmanar företag att köpa klassuppsättningar av ”Sofia” till skol-
klasser. Han köper själv 30 st. av Dumitru vid Coop på Östercentrum 
vilka han sedan skänker vidare, och uppmanar därefter öns alla advo-
kater till samma handling.1003 Och i en stockholmsk lokaltidning berät-
tar Alexandra, som säljer vid Suckarnas gång, att ”Vi [nu] får mer 
respekt av stockholmarna […] Det känns mycket bättre. Och vi märker 
att stockholmarna tycker mer om oss nu, när vi inte tigger eller gör ljud 
med våra muggar”.1004  

Sven berättar för mig att den här utvecklingen var explosionsartad 
för hans och föreningens del. Det var ju fantastiskt att för första gången 
            
999 TV4 Nyheter (2015).  
1000 Se t.ex. Strömbom (2015); Sievers (2015); Lundberg (2015, 11 mars); Dahlén Pers-
son (2015); Winter (2015); Sveriges Radio (2015); Rundberg (2015); Cedersjö & Szoppe 
(2015) 
1001 Undantagen utgörs av de artiklar som beskriver konkurrensen mellan ”Sofia” och 
de redan etablerade gatutidningarna och deras försäljare, men mer om denna utveckl-
ing strax. 
1002 Cedersjö & Szoppe (2015), min kursivering. 
1003 Lundberg (2015, 11 mars).  
1004 Winter (2015). 



 330 

kunna dra in riktiga pengar till nätverket, få mycket positiv uppmärk-
samhet i media, och att människorna de hjälpte äntligen kunde tjäna 
summor som nästan kunde uppgå till en genomsnittlig lön. Han själv 
räknar ut att om man lyckades sälja 10 tidningar om dagen (vilket inte 
var ovanligt under de första veckorna), 5 dagar i veckan, och därför 
säljer 200 tidningar om månaden, kunde man tjäna 15 000 kr. För den 
summan kan man enligt Svens uppgifter nästan kunna bygga upp ett 
fallfärdigt hus (som inte skulle tåla snö eller verkligt långvarigt oväder) 
i Rumänien.  

Snart hade föreningen också dragit in en kvarts miljon, men fortfa-
rande var hela distributionen tillhandahållen av privatpersoner utan nå-
gon organisationsstruktur eller regler i ryggen. När de etablerade 
gatutidningarna har legitimationer, försäljarutbildning, lokaler, samt ru-
tiner för redovisning och in- och utbetalningar, hade HEM ingenting 
sådant, och fick (enligt Hovmöller) ingen sådan hjälp från FeF:s håll 
heller. Det börjar i alla fall spekuleras inom föreningen kring möjlig-
heten att kunna hyra en egen lokal och anställa en person på heltid, för 
att bygga upp såväl den här som andra aktiviteter från grunden. Före-
ningen hann köpa några begagnade husvagnar, så att vissa familjer 
skulle kunna ha någonstans att bo. Under tiden är det Sven och den 
rumänska mannen som själva får hantera redovisning av all inkomst 
och försäljning, vilket var lättare sagt än gjort. Alla pengar var i kon-
tanter, ofta uppsamlade i Svens jackfickor. Vissa tidningar blev sålda 
på krita, vissa personer fick gratisex som förstagångsförsäljare, ”det 
började snabbt bli svårt att hålla reda på och göra rätt”. Han minns hur 
han under den här tiden i princip arbetade dygnet runt med tidnings-
projektet, samtidigt som säljare och intäkter blev allt fler.  

Den ”första katastrofen” inträffade för Sven och tidningsverksam-
heten när det var dags att försöka sätta in pengarna på banken. FeF 
menade att det nu gäller att ”smida medan järnet är varmt”, och tryckte 
ytterligare 40 000 ex av tidningen. Det skulle kunna leda till en miljon 
i intäkter för HEM, och 3 miljoner för FeF. De senare påbörjade tryck-
ningen omgående och debiterade muntligen HEM att skicka över ca 
180 000 kr i tryckkostnader. Alla intäkter var i kontanter, så Sven lade 
ner alltsammans i en plastpåse och gick till ett av sin banks bankkontor 
för att växla in pengarna. Där blev han informerad om att banken inte 
hanterade kontanter. Istället blev han hänvisad till föreningens bank. 
Inte där heller hanterades kontanter. Passande nog inträffade denna 
konfrontation under tiden då det talades i media om att nya sedlar 
skulle tryckas i Sverige. Sven utnyttjade denna tillfällighet genom att ta 
kontakt med en journalist från Dagens Nyheter för att framhäva att 
uppenbarligen var sedlar ändå ingenting värda längre, eftersom hans 
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cash inte togs emot som valuta av bankerna. I samband med reportaget 
upplyser Handelsbanken att varje kontor fattar eget beslut om kontant-
hantering, och en annan bank hänvisar till en automat där det går att 
sätta in 10 000 kr i veckan. Då skulle det alltså ta 4 ½ månad för Sven 
att sätta in pengarna ifråga. Det framkommer också att ”bankerna 
måste följa lagen om penningtvätt”.1005 Sven får så småningom möjlig-
heten att sätta in sedlarna på en bank mot 7 % av själva insättningen. 
De 25 000 kr han hade i mynt fick han köpa till sedlar själv för att sedan 
sätta in dessa på banken. Även denna process tog tid, eftersom inga 
sedelräknare längre fanns på bankkontoret. Vid nästa tillfälle Sven för-
sökte växla in större pengar blev han än en gång nekad, för att sedan 
ställas inför kontrollprocesser som skulle komma av EU-direktiv om 
penningtvätt; ”det hade börjat ställas krav” på att kunna adressera och 
säkerställa kontanters ursprung. Så småningom blev valutaväxlingsban-
ken Forex räddningen. Under inväxlingsprocessen fick Sven vid flera 
tillfällen svara på kontrollfrågor från en chef.  

Nästa ”katastrof” i Svens historia berör själva samarbetet med FeF. 
Under bankprocessen upplever Sven att FeF ligger på honom om 
pengarna på ett ogint vis, och han känner sig hetsad till nära ett sam-
manbrott. Den rumänska mannen som hade ”stationerats” i Sverige 
för att distribuera, och som bodde hos en av de HEM-aktiva, skulle få 
lön av HEM och inte av FeF. De senare debuterade likväl vad denna 
månadslön skulle falla på. Det var en summa enligt Sven lika hög ”som 
en konsultlön”. Detta gick inte HEM med på, därför att en sådan ut-
betalning riskerade att organisationen i slutändan skulle gå back på 
verksamheten, plus att det uppfattades som amoraliskt att ta ut sådana 
löner på ett arbete vilket HEM uppfattade som ideellt. Hela verksam-
heten och tidningsförsäljningens syfte var ju att se till att försäljarna 
skulle få så mycket pengar som möjligt. Denna dispyt ledde till en för-
djupad konflikt mellan HEM respektive FeF. 

En tredje ”katastrof” rör det rent organisatoriska och affärsmässiga. 
Det lilla ideella nätverket klarade i slutändan inte av att drivas som ett 
tidningsföretag, och efterfrågan på själva varan, tidningen, dalade fort 
efter det första numret. Som tidigare har nämnts, fungerar etablerade 
gatutidningar som ekonomiska verksamheter vilka har en tydlig orga-
nisationsstruktur, avtal med offentliga och privata aktörer, och en in-
tegrerad plats i den urbana marknadsekonomin. Bortsett från att säljare 
måste uppfylla vissa krav, måste de erhålla en legitimation, och befinna 
sig på vissa platser i staden. I början hade HEM och FeF inget av detta. 
Sven sålde helt enkelt tidningen till intresserade, som sedan skulle sälja 
den vidare.  
            
1005 Spängs (2015). 
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Själv har jag en anteckning från min telefon från 16 februari 2015, 
där jag har noterat hur jag när jag vandrade Suckarnas gång, passerade 
åtta Sofia-försäljare på ett avstånd mindre än två huskvarter; åtta för-
säljare av samma vara, från samma ”företag”, som konkurrerar med 
varandra om min och alla andra fotgängares uppmärksamhet. Som bl.a. 
journalisten från Malmö uppgav för mig, att det känns skönt att kunna 
månatligen köpa en tidning för att på det viset ha ”gjort sitt” för en 
månad, mättas en gatutidningsmarknad mycket fortare än en ”tiggar-
marknad”: en sak är att skänka några mynt eller någon sedel lite pö om 
pö, en annan är att köpa en tidning och sedan bli nalkad om och om 
igen av säljare vars vara du redan har köpt. Därför är det enligt mig inte 
så märkligt, att många av FeF:s säljare i Stockholm, ganska snart bör-
jade tigga med en mugg samtidigt som de sålde tidningen med andra 
handen. Detta går emot t.ex. de policys som Situation Sthlm och Fak-
tum har ställt på sina försäljare: försäljaren står och säljer på en plats, 
hen sitter inte och försöker inte driva in pengar på något annat sätt. 
När jag befann mig i Göteborg i början av mars 2015, och rörde mig 
mycket mellan det stora köpcentret Nordstan och tågstationen, blev 
jag förbluffad över antalet FeF-försäljare jag stötte på inne i lokalerna. 
Jag intervjuade en anställd vid stationen, som verkligen inte hade 
mycket till övers för tidningsförsäljningen:  

 
Det har väl förvärrat det hela. För förut så hade de sin mugg. Som de alltid 
gick runt med. Och fick de ett nej så var det ett nej dårå. Men nu har de ju 
tidningen och då ska de rycka tag i folk och ”Läs här” och... […] På så sätt så 
har det nog blivit värre sen de fick den här tidningen. […] Det är ju som poli-
tikerna säger att... nu har de ju ett jobb. Då växer de med sin uppgift och... det 
har de ju gjort. Men det är ju på andras bekostnad. […] Resenärerna. Vi som 
jobbar här.1006 
 

Samtidigt hade inte försäljare av de andra tidningarna tidigare haft kon-
kurrens av samma slags varuförsäljare som de själva, på samma plats. 
Och denna konkurrens kunde bli tämligen våldsam, om vi får tro vitt-
nesmål i medier. Göteborgs-Tidningen rapporterade om hur bl.a. Hans 
Flory som har sålt Faktum i 13 år och på samma plats i Göteborg i 7 
år, blev knivhotad av ”tre tiggare” som ville ta hans plats.1007 I artikeln 
menar Faktums chefredaktör Aaron Israelson att ”Det är framför allt 
sedan försäljningen av Folk är folk startade som vi har märkt av det 
här”, d.v.s. en återkommande tendens till hot, överfall och hård kon-
kurrens mot de egna försäljarna. Faktums distributionschef menar att 
huvudproblemet står att finna i att distributören av FeF inte verkar ha 

            
1006 Intervju i Göteborg, 1 mars 2015.  
1007 Wikström (2015). 
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gett sina säljare någon hjälp, stöd eller feedback. I en egen telefoninter-
vju (12 december 2017) med Aaron Israelson – som efter redaktörs-
uppdraget bl.a. har jobbat med att starta upp en gatutidning i Bukarest, 
och har vigt flera år av sitt arbetsliv på att just hjälpa ’EU-migranters’ 
(rumänska romers) situation, i Sverige som i Europa – ser han hur 
FeF:s distributionstaktik (vilket enligt honom innebar att inte ha någon 
seriös struktur över huvud taget) rekryterade försäljare utan att ge dem 
utbildning eller ens instruktioner. Enligt honom ska vissa av dessa för-
säljare ha sett gatutidningsförsäljningen som ett sätt att tjäna snabba 
pengar och var väldigt påflugna mot tilltänkta kunder i gatumiljön sam-
tidigt som de tiggde av dessa. Israelson och Faktum arbetade själva 
med att hjälpa ’EU-migranter’ att sälja Faktum (till skillnad från Situat-
ion Sthlm, som bara arbetar med de som redan är inne i sociala åtgärds-
program) och i slutet av 2015 uppskattade Israelson att Faktum hade 
avlönat ungefär 500 ”rumänska och bulgariska romer på gatutidningen 
Faktum i Sverige”.1008  

Marin Cueru, den rumänske distributören för FeF i Göteborg, be-
rättar i en intervju med ETC Göteborg i slutet av mars 2015 att distri-
butionen har överlag fungerat bra, bortsett från att ”man har haft 
problem med en specifik grupp försäljare som har uppehållit sig runt 
centralstationen och kollektivtrafiken”. Det framkommer också att 
man nu ska ha infört id-brickor för försäljare och ha satt upp regler för 
försäljare som man måste följa – som att inte sälja i kollektivtrafiken, 
inte tigga samtidigt, inte tjata eller följa efter kunder.1009 Även i Stock-
holm försöker Sven och HEM etablera legitimationer, men enligt Sven 
alldeles för sent. Det var ett enormt problem att inte ha någon lokal att 
kunna utföra legitimationsarbetet på. Människor fick bli fotograferade 
på stan för sina id-brickor, lära sig att stava till sina förnamn, o.s.v. 

På Faktums hemsidas FAQ-avdelning, står det att läsa 2017 angå-
ende frågan om hur de nya gatutidningarna påverkar Faktum: 

 
Det har länge funnits en tyst överenskommelse gatutidningar emellan om att 
inte konkurrera i samma städer. Den överenskommelsen är nu bruten. Vi 
tycker att det är olyckligt att ställa utsatta grupper mot varandra. Det är ett 
stort ansvar att starta och driva en gatutidning.1010 
 

Vad formuleringen här beskriver, är att det ses som olyckligt att ställa 
konkurrerande varor mot varandra på samma marknad. Marknaden ut-
görs här då av samma gatubild, samma stad. Gatutidningsförsäljning 
må vara ett jobb, men det är uppenbarligen inte ett yrke som ska utövas 

            
1008 Israelson (2015, 22 december). 
1009 Strömbom (2015). 
1010 Faktum (i.d. a).  
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i en ”fri” marknadskonkurrens. Produkten som säljs, som gör arbetet 
till ett arbete så länge det går att sälja produkten, är ytterst känslig för 
konkurrens av liknande produkter. Inte bara därför att flera liknande 
varor gör en enskild vara mindre dyr i och med att den förlorar sin 
monopolstatus på marknaden, utan kanske framförallt därför att 
”marknaden” ifråga (de potentiella kunderna, efterfrågesidan) inte vill 
ha en marknadskonkurrens gällande den här varan? Denna fråga går 
inte att svara på här rent empiriskt.1011 Men ett intressant inlägg i frågan 
kommer från ett längre reportage från 2015 års april-nummer av Situ-
ation Sthlm, där tidningens egna försäljare intervjuas om deras föränd-
rade arbetsmiljö som har uppstått sedan tillökningen av tiggande 
människor och försäljningen av ”Sofia”. Reportaget är i sig spekulativt 
därför att hela artikeln nästan uteslutande handlar om vittnesmål från 
Situation-försäljare om hur ’EU-migranter’ (inte) beter sig, utan att 
styrka dessa berättelser eller presentera någon intervju eller samtal med 
någon som faktiskt är ’EU-migrant’. Men det innehåller också flera vitt-
nesmål om hur Situation-försäljarna upplever en förändring i attityd 
från kundernas sida.  

 
[…] att många kunder, när de talar med dem, uttrycker en skam och ett obehag 
över sin egen irritation och ilska. 
 
– ”Är jag rasist nu för att jag tycker det?” sa en gammal kvinna till mig när hon 
köpte tidningen för några dagar sen. Men hon var bara trött på att bli tillfrågad 
av sex, sju personer på tio meter på väg till affären om att ge dem pengar. Och 
att de bad henne gå till bankomaten om hon sa att hon inte hade pengar. 

 
Tarja berättar att flera personer, när de köpt tidningen av henne, pratat om 
samma sak – att de känner ett obehag över sin egen reaktion, sin egen irritat-
ion. 
– Man får ju inte tala om detta, tycka nåt. Mer än synd om.1012 När de började 
sälja den här tidningen sas det ju att det var för att slippa sitta ner och tigga. 
Men så har det ju inte blivit. De sitter ju och tigger och säljer samtidigt. […]  

 
– De kunder som känner mig väl handlar tidningen ändå. Men många går bara 
förbi. Det som hänt är att kunderna börjat tycka allt sämre om EU-migranter. 
Det hör man. Och det är ju också för jävligt att höra. 

            
1011 Man kan såklart föreställa sig ett scenario med flera konkurrerande gatutidningar i 
en stadsbild där själva konkurrensen är mera uppstyrd, reglerad och framförhandlad i 
samråd med det offentliga och kommersiella aktörer. Då kanske fler kunder skulle 
känna sig lockade att köpa flera olika gatutidningar i månaden. Kanske inte. Men hur 
mycket ska de då kosta styck, kan en fråga sig. Och var går gränsen i antal konkurrenter 
för att marknaden blir mättad? 
1012 Jag har inte kunnat släppa den här formuleringen på flera år. Varför upplevs det 
som att ”man inte får” tänka eller känna något annat än sympati gentemot ’tiggarna’? 
Vem är det som ålägger förbud? Store Andre? 
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– Det har blivit för mycket av allting för folk, de orkar inte, vill inte. Droppen 
blev ju EU-migranterna och tiggeriet. Alla stänger av. Det blir bara hat som 
gäller till slut. Det är jobbigt. Jag vill ju bara göra mitt jobb. Jag blir ju också 
hatisk till slut – de tar min plats, mina kunder. […] 

 
Den största förändring han märkt över tid är att han tycker sig se fler och fler 
människor som ”bara liksom går rakt fram”. 
– Jag kan tänka mig att människor blir både trötta och förvirrade av det som 
sker nu. Både på tiggeriet och allt annat. Det börjar ju i tunneln på Centralen, 
det stod 13 EU-migranter där en gång när jag räknade. Plus de som säljer mo-
bilabonnemang och Vakttornet och han med Bingolotterna. Och så en som 
säljer Situation Sthlm där vid pelaren i mitten. […]  
 
– Jag förstår ju dem också, de vill väl ha sin försäljning. Men många av kun-
derna är arga och tycker att det är förskräckligt att de står på våra platser och 
försöker ta kunder. 
 
Hon upplever också, som många andra berättat, att kunder vittnat om att det 
känns svårt, att ”de känner att de vill köpa av dem också. Att de känner sig 
orättvisa”.1013 
 

Det finns mycket att analysera och reflektera kring från dessa citerade 
vittnesmål, men vad jag vill framhäva är det samlade intrycket av att 
”folk”, ”kunderna”, verkar känna större aggression ju fler, och ju mer 
aktiva, ’EU-migranter’ upplevs vara. När ’EU-migranter’ äntligen ”ak-
tiveras”, ”gör något”, utför något som kan räknas som arbete, så blir det 
här alltså ändå värre än om de hade varit mer ”passiva”. Men också 
denna uppdelning människor gör, mellan Situation-försäljarna och 
’EU-migranterna’, och upplevelsen av att de senare stjäl från och för-
stör för de förra. I realiteten sker ju konkurrensen också inbördes, mel-
lan ’EU-migranter’ själva. Och enligt Sven från HEM har varken han 
eller ’EU-migranter’ erfarenheten av att försäljare från Situation Sthlm 
alltid skulle vara ”Guds bästa lamm heller”. Men en uppdelning verkar 
likväl göras över lag, mellan ”våra” hemlösa som skulle få sin situation 
förvärrad av ”tiggarnas” närvaro, och ’EU-migranterna’ själva. I ett 
mail till mig skrev bl.a. en privatperson: 

 
När de nu säljer tidningar blir det konkurrens med de hemlösas tidning ”Situ-
ation” [Sthlm] och de [som säljer den] verkar ha försvunnit i gatubilden. Vad 
jag hört har dessa fått det betydligt svårare med sin tidningsförsäljning. Forts-
ätter politikerna att stoppa huvudet i sanden med tiggarna torde SD-öka till 
det näst största riksdagspartiet i Sverige 2018. 

 

            
1013 Stolt (2015). 
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Och i en Flashback-tråd jag nu inte längre kan hitta, mobiliseras en 
strategi av att folk bör gå man ur huse för att köpa tidningar av ”våra” 
hemlösa för att dels stödja dessa, men framförallt för att markera mot 
’EU-migranterna’.1014  

Det vore kontrafaktiskt att börja spekulera i huruvida en ”sund” 
marknadskonkurrens skulle kunna etableras mellan olika kvalitativa 
gatutidningar i en svensk stad under 2010-talet. Vad som faktiskt hände 
var att ännu fler konkurrenter etablerades i storstäderna under måna-
derna i början av 2015, som inte kan betraktas som tillhandahållandes 
”kvalitativa” produkter. Efter FeF:s ankomst följde nämligen två andra 
norska tidningar efter, Romfolk och Gata. Dessa båda startades av per-
soner vilka tidigare jobbade åt FeF, men därefter bröt sig loss och eta-
blerade egna tidningar p.g.a. olika meningsskiljaktigheter. I en 
tidningsintervju beskriver konkurrenten Israelson från Faktum dessa 
tidningars innehåll såhär: ”De tidningarna är ju Google translate hela 
vägen. De är mer eller mindre oläsliga båda två, […] Det liknar närmast 
bedrägeri. Både mot försäljarna, som inte vet vad som står i tidningen, 
och köparna, som inte kommer kunna läsa den”.1015 Även Sven från 
HEM betraktar dessa tidningar som undermåliga direktöversättningar, 
liksom en tidigare annan gatutidningsinvolverad från Västerbotten jag 
har talat med.1016 Och jag har själv läst åtminstone två nummer av Rom-
folk. Innehållets kvalitet var faktiskt närmast uselt. Enligt Israelson har 
tidningar som dessa påverkat gatutidningars rykte överlag till det 
sämre.1017  

Ett nytt nummer av FeF för en svensk publik trycks så småningom, 
men denna upplaga säljer inte alls i närheten av vad ”Sofia”-numret 
gjorde. Många som har köpt in flera tiotals tidningar för att kunna sälja 
dessa, upplever sig stå med tomma händer och pengar i sjön. Till slut 
avbryts samarbetet mellan HEM och FeF. Sven berättar att förtroendet 
och tilliten mellan HEM och FeF tillslut är förbrukat, och att HEM 
som förening inte mäktar med att försöka upprätthålla tidningsdistri-
bution om det ska fungera på ett bra och långsiktigt sätt. Dessutom 
säljer inte tidningarna längre. En annan volontär för HEM förklarar i 
ett radioreportage ”Det är som med allt, marknaden blir mättad. Finns 

            
1014 Jag har återgett innehåll från den försvunna tråden i en gammal uppsats för en 
doktorandkurs under senvåren 2015, om än att däri finns inte heller någon länkhän-
visning; se Hansson (2015, opublicerad) s. 15.  
1015 Dorian (2015).  
1016 Messenger-konversation 4 december 2017.  
1017 Telefonintervju 12 december 2017.  
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det för många tidningar så säljer det inte lika bra”.1018 Inget nytt num-
mer av FeF gavs ut i Sverige efter den andra upplagan. Däremot forts-
ätter utgivningen i Norge. 

7.2.7. Dik Manusch och Faktum 
Den tidning som ibland tillhandahölls under 2017 i Stockholms- och 
Uppsalatrakten av ’EU-migranter’, var varianter av tidningar såsom 
Romfolk och Gata. De ska enligt uppgift ha sålts till människor i Ru-
mänien för 50 kr styck för att sedan säljas vidare för 100 kr styck i 
Sverige.1019 En man i yngre 20-årsåldern som jag har stött på emellanåt 
under två års tid på pendeltåget mellan Stockholm och Uppsala hade 
med sig ett sådant nummer som han försökte sälja. Som jag förstod det 
på honom, bortom språkförbistringarna, hade han hittills inte lyckat 
sälja en tidning. Han kom till Sverige första gången under våren 2015 
och började då sälja ”Sofia”. Sedan FeF försvann har han huvudsakli-
gen tiggt.  

I företrädelsevis östra Norrland fanns mellan 2015–2017 en annan 
gatutidning, Dik Manusch (fr.o.m. nu DM).1020 Den lanserades ungefär 
samtidigt som FeF i Sverige, i januari 2015, om än att den utgick från 
en originalidé av rumänske Ilile Dumitru.1021 Han hade främst tiggt i 
Västerbotten, men hade farit söderut och stött på Situation Sthlm-för-
säljning, och föreslog för andra svenska engagerade i Västerbotten att 
ta fram en ny tidning för ’EU-migranters’ del.1022 Det första numret 
skapades genom föreningen SAMS (en koalition av ett tiotal föreningar 
och kyrkor i Sollefteå). Lokaltidningen Norran stod för trycket, och 
tidningen såldes för 50 kr styck varav pengarna oavkortat gick till för-
säljarna. Den stora skillnaden mot de andra tidningarnas upplägg, var 
att Dik Manusch var totalt ideellt driven och upprätthållen. Innehållet 
bestod av artiklar, reportage och foton som frivilliga skickade in gratis 
till redaktionen. Det enda som kostade var själva trycket, vilket före-
ningar som var intresserade av att dela ut tidningen fick betala för. Tid-
ningsexen skänktes sedan till försäljarna. Enligt en av de f.d. aktiva i 
tidningen som jag har haft mailkonversation med, höll sig DM mycket 
längre än FeF just därför att DM inte var ”vinstdrivande”; ”Vi rekom-
menderade t.o.m. folk att börja i liten skala för att inte drabba små 

            
1018 Kernen (2015).  
1019 Uppgift från engagerad i föreningarna Dik Manusch Vänner och andra hjälpföre-
ningar. 
1020 Namnet betyder ’se människan’ på romani chib.  
1021 Bergner (2015). 
1022 Wemmenhed (2014). 
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föreningar så hårt om det sålde dåligt”.1023 Tidningen spred sig också 
över landet, åtminstone från Luleå till Oxelösund.1024 Även HEM köpte 
in 50 tidningsexemplar som såldes i Stockholmsområdet. Informanten 
menar att aktörerna bakom DM också uppmanade de föreningar som 
köpte tidningen att stämma av med potentiellt andra gatutidningar så 
att utgivningar inte skulle krocka. Enligt henne varken upplevdes eller 
framkom tal om konkurrens mot andra aktörer. Ett undantag var lite 
gruff i början med Vasaplan, en gatutidning av Situation Sthlm:s kaliber 
i Umeå, ”men vi kontaktade dem och försökte tillmötesgå så långt som 
möjligt”.  

Likväl finns inte DM heller längre. Enligt mediala intervjuer liksom 
min informant, lade föreningen Dik Manusch Vänner ner under som-
maren 2017, till följd av att det inte längre fanns tillräckligt mycket 
material att kunna bygga tidningsupplagor på.1025 Eftersom arbetet var 
helt ideellt fungerade projektet enkom så länge människor fortsatte att 
skicka in artiklar på frivillig basis. Enligt min informant avtog flödet av 
inskickat material successivt till följd av att nyhetens behag avtog; ”Att 
den inte var ny längre. Efter några år så krävs kontinuitet av de enga-
gerade, inte bara punktinsatser. Det är alltid svårare att begära på ideell 
basis”. 

I Göteborg och södra Sverige säljs Faktum av hälften ’EU-migran-
ter’, hälften andra ”utsatta” grupper. På Faktums FAQ-hemsida finns 
frågan Har tiggeriet påverkat Faktum? Svaret är att ”situationen på gatorna 
är ansträngd”: 

 
Visst påverkar konkurrensen från tiggare, men också säljare av mobiltelefoni, 
olika välgörenhetsorganisationers insamlingskampanjer och i vissa städer – 
försäljning av andra gatutidningar. Ju fler som slåss om gatans pengar, desto 
mer trängd blir Faktumförsäljaren. Faktumförsäljare påtalar också svårigheten 
att bli sedd i en tid då allt fler tittar ned i sina smartphones.1026 

 
Det faktum att Faktum har haft en distributionsmodell där människor 
oavsett medborgarskap eller koppling till svenska sociala myndigheter 
kan sälja tidningen, har lett till att tidningen har tagit emot mycket s.k. 
”näthat”. Genom nätkommentarer, mail, telefonsamtal, och brev till 
redaktionen, luftar människor sin åsikt att Faktum har blivit en amora-
lisk verksamhet genom att låta ’EU-migranter’ sälja tidningen och där-
igenom göra livet värre för ”svenska hemlösa”. Faktum uppmärksam-

            
1023 Messenger-konversation 4 december 2017. 
1024 Kulturnytt i P1 (2015). 
1025 Lindberg (2017). 
1026 Faktum (i.d. a). 
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mar detta genom att i oktober 2016 släppa en enminutersfilm med ti-
teln Är jag svensk nog?, där 21-åriga Faktum-säljaren Liliana från Östeu-
ropa sminkas till en vit blondin med fräscha ljusblå kläder. I filmen 
varvas citat från de kommentarer som tidningen ska ha fått skickade 
till sig: ”Sverige har blivit en soptipp för zigenardrägg”; ”De stjäl maten 
ur munnen på våra svenska hemlösa”; ”En hejdlös invasion av Östeu-
ropas bottenskrap”; ”Vill ingen ta ansvar för svenskar i första hand?”; 
”Jag skulle aldrig köpa Faktum av en tiggare”.1027 

7.3. Reflektioner 
En enkel slutsats skulle kunna vara att människan inte är tillräckligt 
”god” för att vilja hjälpa alla nödställda, och därför väljer den grupp 
som hen ser som sin egen. Men den vore för endimensionell och i för-
längningen oriktig. Det stämmer att den enskilda människans förmågor 
och kapaciteter är ändliga i en förnummet oändlig värld, men detta sä-
ger ingenting om själva välviljan som sådan. Därför vore det att hamna 
i en ”konservativ” fälla att anta att den goda viljan fungerar som ett 
nollsummespel.1028 Men det är bara fel svar på rätt problem. Männi-
skans potential är oändlig, men inte den föreliggande miljö i vilken hen 
har att verka. Så skulle man kunna sammanfatta materialismen i psyko-
analysens och historiematerialismens insikter om kontradiktionen mel-
lan det oändliga och ändliga, av föränderlighet och fasthet.1029 

Om vi förstår som Toril Moi att psykoanalysens ’brist’ (det Reala) 
är ’ändlighet’, ser vi hur Lacans imaginära-symboliska-Reala blir rele-
vant även när det gäller att förstå gatutidningarnas öde. En imaginär 
föreställning om vad som är den goda lösningen på tiggandet, investe-
rad med ett begär efter att förverkliga detta goda som förenklar och 
misskänner materiella omständigheter. En symbolisk ordning av utby-
ten av varor liksom gester (ekonomisk transaktion liksom normativ 

            
1027 Törner (2016). 
1028 ”Konservativ” därför att det liknar vad Chesterton kallar för ”det konservativa 
misstaget”, d.v.s. ”föreställningen att om vi lämnar föremålen åt sig själva, så lämnar vi 
dem som de är. Det gör vi som bekant inte. Vi utlämnar dem tvärtom till en virvel av 
förändringar. Om jag målar en påle vit och sedan lämnar den, ska det snart visa sig att 
jag inte längre har en vit påle utan en svart påle eller en grå påle […]. För tänkandets 
vidkommande betyder detta att den formella logikens drakoniska lagbestämmelser inte 
utan vidare är tillämpliga på verkligheten sådan vi känner den och därmed inte heller 
på vår vetenskapliga begreppsbildning” (Ljungdal 1967, s. 21). För sammanhangets 
vidkommande betyder detta att vi inte kan nöja oss med att uppställa en fast modell 
gällande hur mycket och till vilka välvilja kan uppbådas.  
1029 En självpåkommen formulering jag uppskattar är att ”människans förmåga över-
skrider människans förmåga”.  
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social interaktion). Och hur dessa två rubbas av Reala omständigheter 
– inverkan av det som har förskjutits från det imaginära och symbo-
liska: en ändlighet gällande hur stor efterfrågan på allmosevaror kan vara, 
en dissonans när människor (frivilligt eller ofrivilligt) inte följer de sym-
boliska spelreglerna av hur man ska agera som försäljare, brist på de 
resurser som faktiskt krävs för att inkorporera handelsverksamheten i 
föreliggande moraliska urbana ekonomi (som att en ideell förening har 
brist på pengar, lokal, personal, expertis, kontakter med relevanta par-
ter, och att det finns såväl en ändlighet som brist när det gäller hur 
mycket kraft man kan uppbåda från få privatpersoner för att arbeta 
ideellt med att hålla en verksamhet flytande). Men också den mer över-
gripande bristen i kontradiktionen produktion/konsumtion, hur ”me-
ningslöst” (löne)arbete ska upprätthålla och förverkliga ”meningslös” 
konsumtion och vice versa.  

Den psykoanalytiska länkningen blir också plausibel på grund av de 
känslor som omger redogörelsen: hur känslor som hopp, förväntan 
och solidaritet omger den imaginära visionen om hur tiggandet ska 
upphävas genom att bli ett verkligt arbete, och hur aggressivitet, fru-
stration, ilska och hat kommer som reaktion genom den friktion som 
har uppstått genom det Realas inverkan på etablerade och naturali-
serade moraliska interaktionsmönster i det urbana. Här blir också in-
tressant att iaktta hur fantasin om hur ’EU-migranten’ i egenskap av 
såväl ’fattig’ som ’invandrare’ antingen förstör eller stjäl den egna grup-
pens (subjektets) njutande, förekom såväl då ’tiggaren’ tiggde som när 
hen arbetade: när hen inte arbetade var hen en snyltare, och när hen 
arbetade med tidningsförsäljning stal hen ”våra egnas” arbetstillfällen. 
Här återknyts alltså tydligt till ”Schrödingers invandrare” som är för 
passiv/aktiv samtidigt, men som alltid är ute att förstöra för subjek-
tet/nationen. Jag menar att denna fantasi är en överförd orsak som kom-
mer sig av arbetssamhällets inneboende Reala kontradiktioner, 
friktioner och irrationaliteteter. Dessa genererar: vantrivseln med 
(löne)arbetet liksom av den sociala plikten att underkasta sig slitet (ar-
betsdelning liksom normativ konformitet); det ideologiska imperativet 
att den som inte arbetar inte förtjänar försörjning, vilket leder till att 
söka lösa fattigdomens problem med nödhjälpsarbeten istället för med 
direkta understödsinsatser, arbeten som riskerar att bli värdelösa om 
ingen konsumerar vad som tillhandahålls; en konkurrens om de arbets-
tillfällen som går att upprätthålla, vilket skapar och göder grupperingar 
som ställs mot varandra; en vantrivsel av att konfronteras med den de-
speration som kapitalets utslagningsprocesser (vilka bygger upp arbets-
samhällets kontradiktion) genererar.  
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Låt mig fördjupa abstraktionsprocessen till att analysera orsaker till 
att det gick som det gick för HEM med FeF-försäljningen. Från den 
lokala ideella sammanslutningens perspektiv blir också begreppet änd-
lighet påtagligt relevant, eftersom de problem som ska försöka lösas är 
förankrade i makrostrukturer vilka en liten grupp individer inte kan 
lösa eller bemästra. När förslagsvis Situation Sthlm har samarbeten 
med offentlig sektor, finns inget sådant stöd för en volontärförening 
som HEM. Detta är också i sig symptomatiskt: då stat och det offent-
liga inte öppnar upp för understöd, har de inte heller vare sig stimulerat 
produktion eller konsumtion av nödhjälpsarbeten för ’EU-migranter-
nas’ del.  

Men det kanske tydligaste exemplet på ändlighetens problem i Svens 
egen redogörelse, är hans möte med bankväsendet. Det är lätt att ond-
göra sig över ”svensk” byråkrati i kafkaesk tappning, men i det här 
sammanhanget är orsaken bakom besvären tydlig. Anledningen till att 
Sven har så svårt att sätta in pengarna på banken, är densamma som 
anledningen till att allt färre svenska förbipasserande har på sig kon-
tanter att skänka till en tiggande hand (eller för att köpa en tidning om 
säljaren inte har Swish eller kortläsare): det kapitalistiska incitamentet 
till att effektivisera och intensifiera pengaflöden genom att riva ner bar-
riärer för att maximera hastigheten. Harvey kallade denna tendens för 
tidrumskompression;1030 genom att avskaffa fysiska monetära medel 
kan pengarna fara än snabbare och lättare genom tid och rum. Och i 
Sverige har just denna rörelse mot ”det kontantlösa samhället” kommit 
synnerligen långt. I det kontantlösa samhället (vilket vi inte ännu är i 
men förmodligen på väg) har sedlar inte – som Sven påpekade – något 
faktiskt värde: de som är fastlåsta med dessa och utestängda från den 
”virtuella ekonomin” har då ingen plats i systemet, utan fungerar på sin 
höjd som bromsklossar vilka tar tid och rum i anspråk. När Sven stegar 
in på bankkontoret som inte längre hanterar sedlar, är han lika Real för 
banken som gatutidningsförsäljaren vilken säljer charlatantidningar till 
fotgängaren i egenskap av kund. Varan ifråga (sedlarna och tidningen) 
är inte efterfrågade och utgör bara ett hinder i vägen för etablerade 
imaginära och symboliska ordningar. Och för att vända perspektivet 
tillbaka till HEM:s, påverkar bankens ointresse att realisera kontanterna 
till pengar precis som bostadsmarknadens prissättningar möjligheterna 
att som volontärnätverk hyra en lokal att bedriva verksamheten i. För 
att tala med Harveys dialektiska geografiska skala: De större världsom-
spännande politisk-ekonomiska kontradiktionerna i relativa rumslig-
heter ger avtryck även i de mindre lokala omständigheterna i absoluta 
och relationella rum.  
            
1030 Harvey (1989).  
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Men samtidigt är kanske den tydligaste sensmoralen att finna i gatu-
tidningsredogörelsen, hur tvetydigt själva gatutidningsförsäljningen 
står i förhållande till arbetsbegreppet i arbetssamhället. Det fyller sina 
kriterier av att räknas som en arbetsam syssla – på det sättet är det 
mycket riktigt ”ett jobb, inte välgörenhet”. Och nog kan själva aktivi-
teten fungera som såväl ”rehabilitering” som fostrande disciplinering 
av människor till att integreras till ”anställningsbara” subjekt på arbets-
marknaden. Men samtidigt finns aspekter av förfarandet som likväl gör 
att sysslan ifråga likväl liknar mer en välgörenhet än ett jobb. Jag har 
formulerat detta som en fråga om efterfrågan: arbetets värde består av 
ett bruksvärde som inte är själva föremålet (tidningen), utan den goda 
handlingen av att hjälpa personen som säljer föremålet. Själva föremå-
lets form (tidningen i sig) är inte där varans ”nyttighet” står att finna. 
Den fyller en funktion av att hänvisa till något annat, som en fetisch. 
Därför är själva efterfrågan på denna vara en efterfrågan på välgörenhet. 
Historiskt finns kopplingen till nödhjälpsarbetena och dylikt: de utfat-
tiga och utslagna ska försättas i arbete för att förtjäna ekonomiskt stöd 
samtidigt som de ska disciplineras till att bli skötsamma arbetare. Med 
en mjukare framtoning är detta också affärs- och den sociala idén med 
gatutidningshandeln, om än att denna uppstår från civilsamhället som 
ett svar på det offentligas tillkortakommanden, och att nödhjälpsar-
betena kom från statligt håll. Skillnaden är också att överföra själva 
kostnaden (och därför rollen som efterfrågande kund) från det offent-
liga via fattigskatten till individernas plånböcker. Det är en typ av fat-
tigvård som har individualiserats, ”privatiserats” och marknadiserats – 
genom att leka marknad av välgörenheten slås flera flugor i en smäll: 
den enskilde ”utslagne” får ekonomiskt stöd och får arbetsträning, me-
dan den enskilde kunden får möjligheten att göra någon annan gott på 
ett effektivt och emotionellt liksom moraliskt bekvämt sätt.  

Jag menar inte att denna vilja att göra gott som enskild ska ”demas-
keras” som egoism: det tycker jag inte att den är. Formuleringen ”leka” 
marknad är inte häcklande, utan uppriktig som vad det är det hela 
handlar om. Det är vad Svens berättelse avslöjar: när gatutidningsmark-
naden blir en konkurrerande marknad, en ”fri” marknad i dess mesta 
bemärkelse – där regleringar kring antal säljare per yta, kvalitetskontroll 
av produkten, krav på försäljningslegitimationer och yrkesutbildning 
inte gäller – börjar grundvalarna för hela affärsidén och efterfrågan på 
varan att vackla. På det viset är ingen kapitalistisk marknad någonsin 
verkligt ”fri” (staten och det offentliga finns med som en reglerande 
och möjliggörande aktör), och det går att säga att redogörelsen visar 
hur den kapitalistiska marknaden fungerar effektivt: när ingen efterfrå-
gar gatutidningarna längre, upphör de så småningom att finnas. Men 
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vad jag menar med att ”leka” här, är att den ena spelar ’försäljare’ och 
beter sig som om den säljer en vara när denne egentligen frågar om en 
allmosa, och att den andra spelar ’kund’ och beter sig som om denne 
efterfrågar en vara när denne egentligen vill hjälpa sin nästa. Ett inbäd-
dat tiggande.   
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8. Svenska modellen 

Med den arbetskritiska insikten i ryggen ska vi nu konkretisera ideologi-
kritiken av arbetssamhället genom att ändra abstraktionsnivå av utvid-
gande, allmängiltighet och utgångspunkt. I det här kapitlet ska den 
sociala relationen ’EU-migrant’ ställas i relation till den svenska arbets-
marknaden, med dess politiska, juridiska, historiska och ideologiska 
förutsättningar.  

Vad finns det för förutsättningar för ’EU-migranter’ att erhålla lö-
nearbetstillfällen i 2010-talets Sverige? Vad har dessa förutsättningar 
för historiska och politiska orsaker? Hur står dessa förutsättningar i 
förhållande till den övergripande arbetsmarknadspolitiken och intres-
sekonflikten mellan arbete och kapital i Sverige? Dessa frågor ska bes-
varas och beskrivas i tre steg.  

Först ska jag, givet min historiematerialistiska ansats, anlägga ett hi-
storiskt perspektiv för att förklara varför den svenska arbetsmarknads- 
och socialpolitiken ’EU-migranterna’ har att förhålla sig till ser ut som 
den gör. Den historiska delen börjar med och vävs in i ett internation-
ellt ideologiskt historiskt perspektiv, där jag redogör för arbetssamhällets 
moraliska projekt av att likställa kravet på rätt till social grundtrygghet 
som en ’rätt till arbete’. Denna ’rätt till arbete’ har använts av såväl ar-
betarrörelse som näringslivets intressenter som ett vapen i intressekon-
flikten mellan arbete och kapital. Den vävs sedan in i redogörelsen för 
den svenska arbetsmarknads- och socialpolitikens utveckling från tidigt 
1900-tal fram till idag. En viktig aspekt är hur den nyliberala insider-
outsider-hypotesen har kommit att bli en påtaglig problemformulering 
för hur människor som ”ligger långt från arbetsmarknaden” ska lyckas 
erhålla sin ’rätt till arbete’ i Sverige, en rätt som genom det historiska 
välfärdsprojektet har blivit inkorporerad till att bli den primära rätten 
till att få tillgång till välfärden. 

Nästa steg är att beskriva hur arbetsförutsättningarna ser ut för ’EU-
migranter’ i Sverige under den empiriska insamlingsperioden, med hän-
syn till ’EU-migranters’ egna arbetslivserfarenheter och förutsätt-
ningar, det svenska regelverket gällande anställningar, beskattning och 
löneutbetalning, och hur frånvaron av engagemang från det offentliga 
gällande försörjningsfrågan för ’EU-migranter’, lämnar ansvaret till 
eldsjälar och visionärer i civilsamhället. 
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Därefter utgår analysen från en fallstudie av ett sådant civilsamhäl-
lesprojekt, Mariefredsmodellen, för en reflektion kring var de arbets-
tillfällen som kan frambringas hamnar i relation till den ’svenska 
modellen’ och frågan om insider-outsider-hypotesens politiska rele-
vans utifrån en höger-vänster-konflikt.   

8.1. Historiska och ideologiska förutsättningar 

8.1.1. Arbete som social rättvisa 
’Rätten till arbete’ som paroll verkar ha sitt ursprung i 1840-talets kri-
sande Frankrike, då två tredjedelar av alla byggnadsarbetare blev fri-
ställda och stor svält rådde. Utifrån denna desperation mobiliserade 
vissa socialistiska rörelser sig runt ett krav på rätt till arbete, helt enkelt 
därför att egendomslösa människor krävde tryggad inkomst för att 
säkra sina liv. Denna paroll, som blev kritiserad av socialistiska och 
anarkistiska tänkare som Marx, Kropotkin och Lafargue, övertogs 
snabbt av det borgerliga etablissemanget till att bli slagordet för en mål-
sättning om det goda samhället.1031 Så småningom blev ’rätten till ar-
bete’ en grundsats som kom att delas av såväl vänstern som högern: 
arbetarrörelserna kompromissade med sina rättvisekrav genom att ac-
ceptera ”arbetssamhällets grundfundament; istället för att kräva sin del 
av kakan i direkt form accepterar man arbetet som grund för inkomst, 
vilket leder till kravet på rätt till arbete”.1032 Det ideologiska fulländan-
det av föreställningen om (löne)arbete som en ”rättighet” exemplifieras 
av att rättigheten ifråga är inskriven i FN:s deklaration om de mänskliga 
rättigheterna, under artikel 23.1033  

Utifrån en arbetskritisk ansats kan det påstås att ’rätten till arbete’ i 
våra dagar har en synonym i begreppet integration. När jag t.ex. håller i 
samhällsvetenskapliga seminarier eller handledningar så är det regel att 
studenterna förstår ’integration’ som ”hur nyanlända ska börja lönear-
beta”. Själva termen avser i bredaste (samhällsvetenskapliga) bemär-
kelse ”process som leder till att skilda enheter förenas; även resultatet 
av en sådan process”.1034 Om resultatet är ’samhället’ (oftast detsamma 
som ’nationen’), innebär själva processen antingen kulturell homogeni-
sering genom ”gemensamma värden” eller arbetsdelning. Dessa två 
klassiska huvuddefinitioner tenderar att förenas, eller sammanblandas, 
            
1031 Marx (1964); Kropotkin (1995) s. 29; Lafargue (1907).   
1032 Paulsen (2010) s. 49. 
1033 Mänskliga rättigheter (i.d.). 
1034 Integration (i.d.).   
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när enheten som ska förenas i fråga definieras som ’invandrare’. Ofta 
används då begreppet ’integration’ ”för att beteckna de sociala proces-
ser genom vilka minoriteter, exempelvis invandrade etniska grupper, 
slussas in i och blir delaktiga av det nya samhälle de flyttat till. Det kan 
gälla deras arbets- och bostadsmarknad eller deras sociala, kulturella 
och politiska liv”.1035 Emellertid är ’integration’ egentligen inte detsamma 
som ’assimilering’ (även om det tenderar bli så i samhällsdebatten), 
utan betyder att olika enheter förenas och därmed ömsesidigt förändras 
genom att uppgå i en enhet. När det gäller varianten ’integrering på 
arbetsmarknaden’, finns då åtminstone rent diskursivt en föreställning 
om att ifall en social grupp ska integreras – d.v.s. här bli lönearbetare – 
bör även den sociala infrastrukturen anpassas genom politiska ingrepp 
för att underlätta denna process.  

Det kanske tydligaste exemplet på en historisk arbetsmarknadsinte-
grering, som inte berörde ’invandrare’, är kvinnors inträde på arbets-
marknaden under senare halvan av 1900-talet.1036 En stor del av 1900-
talets kvinnokamp handlade om att befria kvinnan från beroende av 
manliga försörjare, genom att eftersträva kvinnors ekonomiska själv-
ständighet som egna löntagare. Flera av de sociala reformer vilka bru-
kar tillskrivas det svenska välfärdssamhällets och jämlikhetens stöttepe-
lare, såsom särbeskattningen och utbyggnaden av barnavårdsomsor-
gen, stimulerade denna ”integrering”.1037  

Men precis som att flera av arbetarrörelsernas ideologer ursprungli-
gen var mycket kritiska, för att inte säga fientliga, gentemot lönearbetet, 
så har även många av de feministiska ideologerna radikalt motsatt sig 
arbetssamhället och dess produktions- och produktivitetsimperativ.1038 
Och Paulsen pekar på hur andra s.k. ”identitetspolitiska” rörelser som 
representerar erfarenheter av kön, sexuell läggning, etnicitet, ålder och 
funktionsvariation, med samma potential till arbetskritik, tenderar att 
formulera sin praktiska politik till att bli en strävan efter ”ett jämlikt 
tillträde på arbetsmarknaden”.1039 Arbetarrörelsernas ”kompromiss” 
med att underkasta sig lönearbetet för att få politiskt inflytande, och 
därigenom befästa sig som en intresseorganisation istället för samhälls-
omdanande folkrörelse, kan ses repriserad i ”identitetsrörelsernas” po-
litiska framsteg. Och denna kamp för erkännande, som rätten till 
            
1035 Ibid.  
1036 D.v.s. kvinnor från de övre samhällsskikten. Bl.a. bell hooks (2000) har påpekat 
hur fattiga kvinnor alltid har lönearbetat i den mån arbeten har funnits tillgängliga. För 
svenska förhållanden gällande kvinnors deltagande i lönearbete innan välfärdstid, se 
förslagsvis Gustafsson (1976); Qvist (1974); Nilsson (2015).    
1037 Se bl.a. Lundqvist & Roman (2009); Berggren & Trädgårdh (2009) kapitel 11.  
1038 Paulsen (2010, s. 63) radar upp namn som Germaine Greer, Andrea Dworkin, 
Catharine Mackinnon, Valerie Solanas, m.fl.  
1039 Paulsen (2010) s. 60. 
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arbete, blir i integrationspolitiken för invandrare i princip synonymt 
med statens och samhällets ansvar att ta till olika politiska åtgärder för 
att försöka stimulera fram snabbare och effektivare inträde för fler 
grupper på arbetsmarknaden.  

8.1.1.1. Diskriminering 
Vad är det då som hindrar detta erkännande i form av inträde, i att bli 
fullt delaktig och jämlike i arbetssamhället och dess normer? Diskrimi-
nering, är nog med all säkerhet det mest ljudstarka svaret. Oavsett ka-
raktären som direkt eller indirekt, är också diskriminering på etnisk 
grund ett strukturellt problem i Sverige av idag, särskilt när det kommer 
till arbetsmarknaden.1040 Men om vi stannar vid den diskursiva nivån, 
ifråga om ’diskriminering’ som svar på frågan om varför olika sociala 
grupper har olika förutsättningar på arbetsmarknaden, kan vi skönja 
hur detta svar och denna problemformulering kan mobiliseras för att 
stärka arbetssamhället som ideologi i allmänhet, och nyliberala ekono-
miska teorier om fattigdom i synnerhet. Vi har redan läst om hur Adam 
Smith förstod fattigdom som en konsekvens av en inskränkt marknad 
där särintressen (såsom skrå och aristokrati) skyddade sina privilegier, 
och där de fattiga inte fick chans att delta i varuhandel eller produktion.  

I den nya liberala ideologin talas det ogärna om ’fattigdom’, utan 
hellre om begrepp som framställer en utestängning från (arbets)sam-
hället. Förklaringen till denna utestängning skiljer sig av förklarliga skäl 
en aning från den som tillkom i 1700-talets Skottland, men har som 
gemensam nämnare ett utpekande av särintressen som hindrar den fria 
marknadens välgörande kraft. Den klassiska nyliberala problemformu-
leringen är som kanske allmänt bekant att arbetslöshet och ”bidragsbe-
roende” beror på en rigid arbetsmarknad, för mycket statlig styrning, 
och att facket är för starkt. För att jämföra med den liberala problem-
formuleringen under lejonparten av 1800-talet och början av 1900-ta-
let, i form av ”den sociala frågan” eller socialdarwinism, förstods den 
fattiga som karaktärsmässigt förtappad p.g.a. bristande eget ansvarsta-
gande. Skillnaden hos det nyliberalt informerade tänkandet ligger i att 
den fattiga är karaktärsmässigt förtappad inte huvudsakligen p.g.a. bris-
tande eget ansvarstagande, utan därför att (välfärds)staten har fråntagit 
den fattiga hens eget ansvar och därigenom gjort hen beroende av sta-
ten.1041 Förövaren är alltså inte längre så mycket ens inre drifter utan 
            
1040 För studier av rasifieringsprocesser på svensk marknadsmarknad, se Abdullahi 
(2016); Agerström et al. (2012); Arai et al. (2000; 2006; 2016); Arai & Wilhelmsson 
(2001); Behtoui (2004); Behtoui & Neergard (2009); Behtoui et al. (2017); Bursell 
(2007; 2012; 2014); Carlsson (2010); Carlsson et al. (2012); Eriksson et al. (2012); 
Khosravi, S. (2012); Wolgast et al. (2018).  
1041 Mead (1986); Murray (2006); Reinfeldt (1993); Davidsson (2015).  
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istället kort och gott ”vänstern”, i form av välfärdsstat, fackföreningar 
och arbetsrätt. Dessa skulle bygga upp en mur mellan en insida där 
arbetsmarknaden finns, och en utsida där helvetet står att finna.  

Ekonomhistorikern Broström räknar upp termer som ’marginali-
sering’, ’social exludering’, ’tvåtredjedelssamhälle’, ’disaffiliation’, ’pre-
kariat’ och ’utanförskap’; alla olika namn för problemformuleringen att 
brist på ekonomisk trygghet skulle vara en konsekvens av brist på (fast) 
lönearbete.1042 ’Utanförskap’ är det begrepp som är det typiskt svenska, 
och lanserades i början av 2000-talet som ett politiskt nyckelbegrepp 
för det borgerliga riksdagspartisamarbetet Alliansen.1043 Nationalencyk-
lopedins definition av ’utanförskap’ är ”att stå utanför viss gemenskap 
i hem, arbets-, kultur- eller samhällsliv, mellan medlemmar av ett land, 
folk, etc”.1044 Begreppets närmaste engelska like är ’social exclusion’, 
vilket under 1990-talet kom att få en ”officiell prägel” inom EU och 
bl.a. Storbritannien, som nyordet ersättandes ’fattigdom’.1045 Broström 
påpekar att dessa teorier om utestängning – som förklarar strukturell 
fattigdom som konsekvens av arbetslöshet – har en sak gemensamt i 
att de tenderar att bara beskriva vad som händer i samhället, inte varför 
dessa saker sker.1046 Om det likväl blir något slags svar på frågan, brukar 
detta inte vara mer än konsekvenser av ”den förändrade arbetsmark-
naden”. Broström menar att denna förklaring är otillräcklig, för rent 
historiskt kan inte en förändrad efterfrågan på varor och tjänster i sig 
förklara en ökad arbetslöshet eller cementering av grupper. Dessutom 
finner hon ett problem i att dessa teorier utgår från en dualism av ett 
mer eller mindre essentialiserat ’vi’ och ’dem’. Ett exempel på det ohi-
storiska i dessa antaganden, är att de föreskriver vissa gruppers 
”oanställningsbarhet” men inte kan förklara varför i så fall förändrade 
konjunkturlägen helt plötsligt kan alstra arbetskraft från även dessa ele-
ment. En iakttagen s.k. ”oanställningsbarhet” (hos en utpekad grupp) 
är historiskt och socialt flytande, och beror på den politiska ekonomins 
utformning i övrigt.1047  

Men vad dessa utestängningsteorier har gemensamt med diskrimi-
neringsförklaringsmodellen, är synen att arbetslöshet beror på att en 
privilegierad grupp utestänger andra för att bibehålla sina egna privile-
gier.  

            
1042 Broström (2015) s. 67–75. 
1043 Alm (2011); Davidsson (2015) s. 17–20; Broström (2015) s. 70.  
1044 Citerad i Broström (2015) s. 70. 
1045 SCB (1997); Broström (2015) s. 69. 
1046 Broström (2015) s. 69f. 
1047 Broström (2015) s. 74–5. 
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8.1.1.2. Insider-outsider-teorin 
En ekonomisk teori som har fått stort genomslag under senare decen-
nier och som kan ses som en fortsättning på en klassisk liberal förstå-
else kring fattigdomens problem, är insider-outsider-teorin. Denna 
teori kan ses som närmast identisk med utanförskapsidén. Den fram-
bringades av nationalekonomerna Assar Lindbeck och Dennis Snower 
under 1980-talet, och förklarar strukturell arbetslöshet hos vissa grup-
per som en konsekvens av att ’insiders’ har förvrängt arbetsmarknaden 
på ’outsiders’ bekostnad.1048 Genom sin starka maktposition på arbets-
marknaden (genom fackanslutning, försäkringar, högre utbildning, fö-
retagsspecifika kunskaper o.s.v.) håller ’insiders’ sina löner högre än 
jämviktstillståndet på marknaden, och följaktligen kan inte ’outsiders’ 
konkurrera på arbetsmarknaden. Arbetsgivarna har helt enkelt inte råd 
att välja billigare ’outsiders’, eftersom ’insiders’ kan använda sin makt 
för att blockera lönesänkningar. Det är alltså (enligt teorin) ’insiders’ 
girighet som är förklaringen till att andra grupper är utestängda från 
arbetsmarknaden och därför är fattiga och/eller arbetslösa. Lösningen 
blir därför att frånta ’insiders’ deras privilegier, vilket i praktiken inne-
bär att minska fackföreningarnas makt, införa flexibla löner och in-
skränka försäkringssystem, så att ’outsiders’ kan konkurrera med sina 
lägre lönebud och så att arbetsmarknaden blir mer lik en ”fri” marknad. 
Denna lösning skulle i sin tur gagna samhällets samlade välstånd och 
minska arbetslösheten. Det vore magstarkt att påstå att denna teore-
tiska position skulle innebära samma sak som diskursen om rätten till 
arbete (som en fråga om antidiskriminering), men problemformule-
ringarna kan dela uppfattningen om att relevanta samhällsproblem är 
en fråga om ’förhindrat inträde på arbetsmarknaden’. Diskriminering 
och facklig blockad är inte samma sak, men om båda förstås som ute-
stängande handlingar, kan en humanitär diskurs med lätthet förenas 
med en nyliberal: barrikaderna måste krossas för att låta alla lönearbeta.  

För att här lämna åt sidan hur empiriskt rimlig för vår sak insider-
outsider-hypotesen och andra utestängningsteorier är, vill jag bara på-
peka hur en kamp för jämlikhet, som definieras som frånvaron av sär-
behandling, lätt kan bli en kamp för social rörlighet; om jämlikhet 
likställs med lika möjlighet att vara ”rörlig” i arbetsmässig och socioe-
konomisk bemärkelse, blir det möjligt att anklaga t.ex. de som vill upp-
rätthålla intakta kollektivavtalsmodeller eller en arbetsrätt för att vara 
osolidariska. T.ex. skrev Svenskt Näringslivs chefsekonom Stefan Föls-
ter tillsammans med en tankesmedja-vd (Nima Sanandaji) 2009 en de-
battartikel med titeln Invandrarna är inte lata där de förklarade att 
invandrare fastnar i ”bidragsberoende” därför att ”marginaliserade 
            
1048 Lindbeck & Snower (1984); Lindbeck & Snower (1988), i Broström (2015) s. 55. 
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grupper […] stängs ute av arbetsmarknadsregleringar”. För att ”mota 
Sverigedemokraterna i grind” rekommenderas ”liberalisering av an-
ställningsskyddet och mer flexibel individuell lönesättning för att för-
bättra integrationen” och att utmana ”de starka krafter som vill minska 
konkurrensen på svensk arbetsmarknad” för att bekämpa en ”diskri-
minerande reglering av arbetsmarknaden […]”.1049 Än mer samman-
kopplad med denna studie är en kort ledartext i Svenska Dagbladet 
från 2015 då ”vänsterns” brist på solidaritet avslöjas just i en identifie-
rad motvilja att underlätta för ’tiggare’ att etablera sig på svensk arbets-
marknad: 

När Moderaterna i våras dryftade ett tiggeriförbud var vänstern snabb att 
döma. Korrekt upplyste den om att fattigdom och tiggeri inte försvinner bara 
för vi inte längre ser det på våra gator. 

De fattiga är bara någon annanstans i ett annat land och tigger. Jag kan förstå 
invändningen. 
 
Däremot är det svårare att se hur samma vänster kan rata lägre ingångslöner i 
Sverige trots att det skulle ge jobb till fler och skapa nya ingångar till arbets-
marknaden. Arbetarrörelsen vet naturligtvis att låglönejobb finns i andra län-
der och på andra platser på jorden och det är för många ett första steg ur 
fattigdom. 
 
Det verkar helt enkelt som om vänstern är mest angelägen om att slippa se 
lägre löner och enklare jobb här, på våra gator. Alltså inte ens om lägre in-
gångslöner ger dem som tigger en chans att komma in på arbetsmarknaden. 
Det är vänstern!1050 

 
Vad som solkar den liberala föreställningen om att arbetsintegrering är 
vägen till social och ekonomisk jämlikhet, att lönearbete per definition 
skulle bryta utanförskap och motverka fattigdom, är den stigande an-
delen arbetande fattiga (working poor) i Sverige som i västvärlden. I 
exempelvis Storbritannien uppmättes 2012 hur antalet fattiga som var 
i arbete överskred antalet arbetslösa fattiga med över en miljon.1051 
Samma år kunde en internationellt jämförande studie uppskatta att en 
utomeuropeiskt född kvinna som arbetar i Sverige kan arbeta för en 
genomsnittlig lön som uppgår till 36 % av vad en svenskfödd tjänar.1052 
I en rapport från S-märkta tankesmedjan Tiden, baserad på statistik 
från SCB och IFAU, räknades det ut att 2012 levde 24 % av alla ut-
landsfödda arbetare i Sverige i fattigdom (i jämförelse med 5 % 1995), 
            
1049 Fölster & Sanandaji (2009).  
1050 Svenska Dagbladet (2014, 17 september). 
1051 Aldridge et al (2012); Sayer (2015) s. 46.  
1052 Ayres et al. (2013) s. 28. 
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att det 2013 var tre gånger vanligare att vara fattig som utlandsfödd 
arbetare än som svenskfödd, och att det är elva gånger större risk att 
en utlandsfödd arbetare med barn är fattig än en svenskfödd tjänste-
man med barn.1053 2018 hade 7 % av arbetande svenskar en inkomst 
under EU:s gränsdragning för risk för fattigdom (vilket innebär att 
”den disponibla inkomsten per konsumtionsenhet efter skatt är lägre 
än 60 procent av medianvärdet”).1054 Det är lägre än EU:s genomsnitt 
på 10 % (medan Rumänien var uppe på 17 %), men andelen lågin-
komsttagare (en låg disponibel inkomst) har ökat från 13 till 16 % un-
der tidsperioden 2008-2016, och risken för fattigdom trots arbetandes 
är vanligare bland yngre, ensamstående med barn, samt utrikes födda. 
Att arbetare blir successivt fattigare i Sverige och får relativt lägre in-
komster är ett fenomen som inte bara gäller utlandsfödda utan för lön-
tagare i stort sedan 1980-talet,1055 men det understa stratumet består av 
de utlandsfödda som saknar facklig anslutning, fasta anställningar och 
arbetar i de branscher där kraven på yrkesutbildning är som lägst. Och 
de allmänt kända sociala och ekonomiska förhållandena på slavfabriker 
i Ostasien, eller den amerikanska ”working poor”-drömmen att behöva 
inneha fler än tre stycken olika arbeten för att kunna gå runt ekono-
miskt, är två olika verkligheter som ifrågasätter föreställningen om att 
enbart ’arbete’ bryter fattigdom.   

8.1.2. Arbetslinjen 
Det är under 1920-talet termen arbetslinje börjar brukas. Då beteck-
nade termen en princip som började etableras under första världskriget 
gällande understödshjälp; att den som behöver ekonomiskt stöd skall 
sättas i nödhjälpsarbete för att förtjäna detta. Vad Alliansen med (nya) 
Moderaterna i spetsen under början av 2000-talet lanserade som ”ar-
betslinjen” (i polemik mot en underförstådd ”bidragslinje”) har alltså 
sitt ursprung nästan exakt hundra år tidigare. Begreppet användes se-
dan det tidiga 1900-talet av utredare, reformatörer och politiker,1056 
övertogs av högern som retoriskt grepp, och är nu i praktiken något 
som egentligen samtliga riksdagspartier underförstått värnar.1057 Det är 
svårt att tydligt definiera och avgränsa begreppets innebörd, men en 
definition är att ”de som kan arbeta och bidra till sin egen och andras 
försörjning också skall ha möjlighet att göra detta. Genom denna prin-
cip prioriteras aktiva åtgärder i form av arbete, praktik eller utbildning 
            
1053 Stenberg (2015).  
1054 Statistiska centralbyrån (2018).  
1055 Se bl.a. Sandberg (2014). 
1056 Se bl.a. SOU 1925:29; Junestav (2004).  
1057 Paulsen (2010) s. 53. 
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framför enbart utbetalningar av kontanta ersättningar”.1058 Arbetslinjen 
är alltså antitesen till villkorslös inkomst, och en riktlinje för statens 
politiska uppdrag gentemot medborgarna och ekonomin.  

Vad är då relationen mellan ’arbetslinjen’ och ’rätten till arbete’? Ef-
tersom ’arbetslinjen’ är en beteckning för en politik som ser lönearbetet 
som mål, mening och svar, är dess moraliska innebörd närmast lika 
dubbeltydig som själva (löne)arbetsbegreppet: det kan såväl syfta till 
disciplinerande av individen och därigenom rädda/fostra denna från 
amoralitet, som en välfärdspolitik vilken ska hjälpa individen till frihet 
och utveckling genom den ekonomiska autonomi lönearbetet förmo-
das skänka. På detta sätt ”vävs rättigheter och tvång, bistånd och disci-
plinering ihop i ett och samma begrepp”.1059 Malin Junestav har visat 
på hur denna dubbeltydighet har sin svenska 1900-talshistoria i en slags 
dialektisk utveckling, där arbetslinjen som begrepp förändras inne-
bördsmässigt i tandem med den ekonomiska politikens utformning. 
Hon identifierar tre huvudsakliga varianter. Innan 1930-talet och SAP:s 
maktövertagande framfördes arbetslinjen från ett ”kontroll- och disci-
plineringsperspektiv”. Under folkhemseran fram till 1960- och 70-tal 
artikulerades den utifrån ett ”självhjälp- och uppfostringsperspektiv”, 
som framhävde statens roll som underlättande för individens strävan 
att bli självförsörjande och flitig. Därefter framväxte en förståelse ur 
ett ”rättighetsperspektiv”, där staten nu hade ett ansvar att tillhanda-
hålla arbete som en medborgerlig rättighet.1060 Med undantag för att 
pre-30-talsmodellen – som en tuktande politik – har gjort sin tydliga 
återkomst i svensk arbetsmarknads- och socialpolitik sedan 1990-ta-
let,1061 har rättighetsperspektivet enligt Paulsen blivit alltmer politiskt 
som moraliskt förhärskande. Detta gäller då inte enkom svenska sam-
hället, utan i väst överlag, och det gäller inte bara arbetslinjens lov utan 
arbetssamhällets moraliska legitimitet.  

I tiggeridebatten är ’arbetslinje’ som artikulerat begrepp inte särskilt 
närvarande, men när det väl skönjs sätter det fingret på ett visst tän-
kande som är påtagligt i den samlade diskursen. I tidigare kapitel före-
kom Patrick Engellaus artikel där arbetslinjen sågs som en lösning och 
samtidigt en ”gåva” att ”lära” ”romerna”. Även Cecilia Magnusson (M) 
resonerar i banor som ser arbetslinjen (ergo integrering i ’arbetssam-
hället’) som tiggarfattigdomens lösning. Magnussons debattartikel i 
Dagens Nyheter från 2014 är ett utmärkt exempel på hur ’arbetslinje’ 

            
1058 Socialförsäkringsutredningen (2005) s. 9, citerat i Paulsen (2010) s. 54. 
1059 Ibid. s. 10. 
1060 Junestav (2004), citerad i Paulsen (2010) s. 54f. 
1061 Om än nuförtiden sammanflätad med de andra två diskurserna. 
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kan sammanlänkas med ’rätten till arbete’ som en fråga om att mot-
verka och bryta diskriminering. För henne är ”Den centrala frågan […] 
om gatutiggeriet befäster och cementerar underordning, icke anställ-
ningsbarhet och utanförskap eller om det är en väg ut ur detta?”1062 
Hon svarar aldrig på denna fråga explicit, men hennes slutsats att yrka 
tiggeriförbud leder till att vi måste förstå svaret som jakande. Magnus-
son ser inte ansvarsfrågan som enkom liggande på ”romerna” själva: 
”Detta handlar om genuint fattiga människor med stora svårigheter att 
få både utbildning och arbete i sina hemländer”.1063 När t.ex. Engellau 
likställer ’tiggare’ med samhällets ”fripassagerare” (de som ”drar sig ur 
det gemensamma ansvaret och föredrar att leva på sin nästas ansträng-
ningar”),1064 ser alltså Magnusson desamma snarare som offer för dis-
kriminering. Lösningen är emellertid en långsiktig integrering av den 
”romska minoriteten” i hemländerna och i Europa, vilket inte ”är gjort 
i en handvändning”; ”Hur lång tid kommer det då att ta för att integrera 
en romsk minoritet som i århundranden varit diskriminerad?” Denna 
integrering handlar om att komma in på arbetsmarknaden, vilket enligt 
Magnusson är också en av arbetslinjens moraliska förtjänster i att före-
bygga rasism och intolerans:  

För Moderaterna har arbetslinjen här haft en dubbel principiell och praktisk 
betydelse. Det är genom integrering på den svenska arbetsmarknaden genom 
eget arbete och försörjning som den sociala och kulturella integrationen bäst 
befrämjas för människor som kommer från eller har sin bakgrund i andra län-
der. Det är i arbetets stolthet och företagandets frukter som vi alla mest tydligt 
har glädje av de insatser som människor med denna bakgrund gör för oss 
alla.1065 

 
Därför ser Magnusson tiggeriförbud också som en ”insats som ligger 
väl i arbetslinjens anda och som jag tror är nödvändig för bevara och 
öka människors tolerans och öppenhet för personer som behöver 
komma hit och verka i vårt land”. Det är också en åtgärd som tar bort 
”en av de värsta riskerna för att fattigdom permanentas”. Magnussons 
resonemang innebär följaktligen att fattigdom kommer av att en inte 
lönearbetar, och att tigga innebär att permanenta en ”icke anställnings-
barhet”. Denna skulle upphävas om tiggandet förbjöds, vilket måste 
innebära att förbudet skulle ha syftet att leda folk till nya handlingar, 
att aktivera människor. Så även om Magnusson ser det amoraliska i si-

            
1062 Magnusson (2014). 
1063 Ibid.  
1064 Engellau (2015). 
1065 Magnusson (2014).  
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tuationen som vilandes i diskrimineringen, sällar hon sig här till pro-
blemformulerarna vilka ser problemet som en frånvaro av aktivt ar-
betssökande. Den ”cementerade” ”underordningen” är alltså uttryck 
för en passivisering.1066 

Vitalt för föreställningen att arbetslinjen (oavsett dess politiska in-
nebörd) är en lösning på fattigdomsproblem i Sverige, är ett antagande 
om att det skulle ha varit på grund av alla svenskars hårda arbete som 
det svenska välfärdssamhället med dess välstånd uppstod. Josefin Utas 
– tidigare miljöpartist som gick över till Borgerlig Framtid (vilket sedan 
bytte namn till Medborgerlig Samling) – försvarar Göran Perssons (S) 
uppmaning till ’EU-migranter’ att ”åka hem och ta kampen”.1067 Hon 
resonerar att det var precis det som svenskar en gång gjorde vilket 
skapade svenskarnas välfärdssamhälle:  

Ekonomi, arbetsmarknad, lagar, moral, värderingar och rättvisa. Hur kan det 
bli någon skillnad gällande det om inga människor tar kampen för en föränd-
ring? 
 
Vi har en tendens att tro att det positiva som finns är sprunget ur någon sorts 
naturlag. I själva verket är det frukten som skördas av vilja och ansträngning. 
Det kommer ur hårt arbete, ibland rena uppoffringar, och samarbete mot ge-
mensamma mål. 

Det är inte magi som gjort att det på vissa ställen i världen råder fred eller 
jämställdhet. Eller att det finns rättvisa lagar eller gemensam välfärd. Det är 
för att människor där har tagit kampen för det som de tror på och vunnit den. 
[…]  

Det finns inga alternativ till att befolkningen på plats tar sitt öde i egna händer, 
vilket är det som vi gjort i Sverige. Och som vi aldrig får sluta göra.1068 

 
Ett sådant resonemang måste leda till slutsatsen att de människor som 
inte har fred, jämställdhet, rättvisa eller välfärd i sina samhällen, har 
gjort sig förtjänta av sin olycka. 

8.1.3. Den svenska modellens dualitet 
Arbetssamhällets moraliska grund som att ”arbete är frigörelse”, kan 
mycket väl ha cementerats som en ”neutral sanning” genom uppfatt-
ningar om den keynesianska ekonomiska politikens succé i Sverige och 
            
1066 Davidsson (2015, s. 362) tar upp Magnussons artikel som ett exempel på hur 1800-
talets ”sociala fråga” går igen i dagens svenska debatt gällande fattigdomens problem 
och lösning.  
1067 ETC (2016).  
1068 Utas (2016), min kursivering. 
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i väst under 1900-talet.1069 Keynes (och även Stockholmsskolans, med 
bl.a. Gunnar Myrdal och Bertil Ohlin) syn på samhällsekonomin gjorde 
gällande att full sysselsättning och ekonomisk tillväxt var fullt möjligt 
genom statligt ingripande kontracyklisk ekonomisk politik. På det sät-
tet kunde ’den fulla sysselsättningens politik’ ses som en progressiv och 
samhällsharmoniserande strategi, då kravet på full sysselsättning i bör-
jan av 1900-talet kunde förstås som ett krav på att få ”den mest ele-
mentära behovstillfredsställelsen” tryggad för arbetares del.1070 
Såtillvida att Keynes skulle ha ”haft rätt” i det långa loppet, skulle ju 
också arbetslösheten så småningom kunna avskaffas, och därigenom 
också problemet med utfattigdomen. Det är utifrån denna föreställning 
(eller ideologi) som också det svenska välfärdssamhället och den s.k. 
’svenska modellen’ är uppbyggd.  

När jag i november 2017 klickade mig in på fliken Vår politik på 
Socialdemokraternas hemsida möttes jag direkt av valspråket ”Den 
svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas”.1071 I dagsaktuella po-
litiska spel är den ’svenska modellen’ som begrepp i princip Socialde-
mokraternas version av (nya) Moderaternas ’arbetslinjen’; båda 
artikuleras som ledmotiv vilka ska ”skapa jobb”, är nutidshistoriska 
storheter, i polemik mot det andra partiets politik och skulle kunna 
egentligen bytas ut mot ’nationens väl’ eller ’fosterlandet’. De båda för-
söker mobilisera svenska folket runt ett gemensamt projekt med histo-
riska rötter riktat mot framtiden.1072 Och båda begreppen artikuleras 
som oförenliga med ”tiggeri”. När civilminister Ardalan Shekarabi (S) 
i en intervju augusti 2016 öppnade upp för att införa tiggeriförbud mo-
tiverade han det med att ”Hela utgångspunkten i regeringens arbete är 
att vi ska försvara och utveckla den svenska modellen. Det är knappast 
en del av den svenska modellen att lösa fattigdom med tiggeri”.1073 När 
tiggeriförbud är på tapeten igen ett år senare i samband med att Mode-
raterna i Vellinge kommun har infört ett lokalt tiggeriförbud, skriver 
några Socialdemokrater en debattartikel i Dagens Samhälle där de yrkar 
på att rödgröna regeringen istället ska ”se över ordningslagen” (på ett 
sätt som skall verkställa ett nationellt tiggeriförbud i praktiken) med 
motiveringen:  
            
1069 Jag skriver ”uppfattningar om” för att inte likställa den ekonomiska politiken som 
själva socioekonomiska ”succén”. För var går egentligen gränsen för vad som är en 
politiks förtjänst och de materiella och globala förutsättningar som utgjorde faktumet 
att Sverige råkar vara förlagt i en viss del av världen, vilandes på en viss hierarkisk plats 
i förhållande till den geopolitiska västerländska imperialismen, med vissa naturresurser 
som internationellt efterfrågades under en viss tid inom sina gränser?  
1070 Adler-Karlsson (1978) s. 37. 
1071 Socialdemokraterna (2017).   
1072 jfr Linderborg (2001).  
1073 Olsson (2016). 
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En utveckling mot lokala förbud riskerar också att göra tiggerifrågan till ett 
slagträ i nästa års valrörelse. Det vore olyckligt. Som socialdemokrater vill vi 
att nästa års val ska handla om den fortsatta utvecklingen av den svenska mo-
dellen och om förbättringar av välfärden. Ska vi fortsätta framåt och satsa på 
skolan och sjukvården eller återgå till misslyckade privatiseringar och skatte-
sänkningar? Sådana frågor ska stå högst upp på agendan; inte frågor som i 
huvudsak faller inom andra länders ansvar. […] Översynen måste initieras och 
frågan om tiggeriet lösas snarast. Utgångspunkten i regeringens arbete är att 
försvara och utveckla den svenska modellen. I den modellen är tiggeri inte 
något svar på fattigdom.1074 

 
Här kan vi se hur ’svenska modellen’ kan innebära satsningar på of-
fentlig sektor, men på den samtida versionen av SAP:s hemsida stod 
det under fliken Den svenska modellen ett valspråk proklamerande att 
”Alla som arbetar i Sverige ska ha lika villkor och rättigheter i arbetsli-
vet”.1075 Modellen är alltså oskiljaktig ett arbetssamhälle, men är i sin 
konkreta innebörd likväl otydlig och flytande. Och detta gäller inte bara 
som en politisk-retorisk floskel, utan även dess mer ”realpolitiska” hi-
storiska innebörd. Ekonomhistorikern Lars Magnusson menar att be-
greppet är vagt och mångtydigt, men:   

I snäv bemärkelse syftar ”svensk modell” vanligtvis på relationerna mellan ar-
betsmarknadens parter som växte fram från och med slutet av 1930-talet: de 
centrala löneförhandlingarna mellan LO och SAF, de fria avtalen mellan par-
terna, till exempel ”Saltsjöbadsavtalet”, den solidariska lönepolitiken och den 
låga konfliktbenägenheten. Andra använder samma begrepp för att beteckna 
den sociala välfärdspolitik som fick sitt genombrott under 1930-talet. I denna 
tappning blir den generella välfärdspolitiken själva kärnan i den svenska mo-
dellen. [Som internationell lansering har svenska modellen förståtts som] en 
förebild för en avancerad välfärdspolitik, främst på socialpolitikens och den 
fulla sysselsättningens område. […]  

[Om den svenska modellen ska ha ett bestämt innehåll, är] tillhörigheten till 
arbetsmarknaden och existensen av starka parter som organiserar löntagar- 
och arbetsgivarintressena viktiga moment i en sådan definition. Både i politi-
ken och samhället har andra grupper mindre att säga till om och en mindre 
central maktställning. […] Kanske är den mest relevanta definitionen av 
”svensk modell” just detta – ett slags kontrakt mellan olika kollektiva aktörer 
i det svenska samhället. Detta kontrakt skulle i så fall bestå av en ordning som 
innebär att den politiska legitimiteten för det bestående samhället vilar på att systemet kan 
”leverera” sysselsättning, välfärd och en viss nivå av trygghet när det gäller anställning och 
annat.1076 

 

            
1074 Karlsson et al. (2017). 
1075 Socialdemokraterna (2017). 
1076 Magnusson (2006) s. 50, 71, min kursivering. 
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Vi är alltså tillbaka i samhällskontraktsidén, än en gång. Men denna 
gång är dess parter inte naturligt fria autonoma individer, eller indivi-
den visavi staten, utan arbete och kapital i form av deras nationella in-
tresseorganisationer. Vad Magnusson pekar på i första stycket är att 
begreppet i allmänt bruk kan användas för att såväl åsyfta sysselsätt-
nings- som socialpolitik. Men, modellbegreppets förtjänst är att fram-
häva att dessa två politikområden inte är frånskilda, utan istället har 
förutsatt ett inbördes beroende, när det gäller det svenska välfärdssam-
hällets historia och vardande. För att tala med dialektiken är de två öm-
sesidigt påverkande enheter som bygger upp en totalitet. Välfärdspoliti-
ken som utformades av folkhemsarkitekterna förutsatte tillväxt och 
ökad ekonomisk produktivitet för att inte behöva rucka på själva kap-
italismens sociala produktionsförhållanden. Magnusson beskriver det 
som att: ”Tillväxt var på detta sätt en förutsättning för både högre löner 
och ökad individuell konsumtion samt för ökade sociala åtaganden 
som man menade borde läggas på det allmänna”.1077  

Detta märks framförallt i de korporativistiska drag i den politiska 
modell som var med att upprätthålla statsapparaten från krigsslutet och 
decennier framåt. Genom den s.k. ”samförståndsandan” etablerades 
en arbetsmarknadspolitik som utgick från arbetsmarknadsparternas re-
presentanters uppgörelse om lönesättning och turordningar. På det sät-
tet hölls stat och lagstiftning utanför lönebildningen, och därför finns 
fortfarande ingen officiell minimilön i Sverige – den blir istället en kon-
sekvens av de lönesättningar som framförhandlas genom kollektivav-
talen. Denna förhandlingsmodell övergick till att bli inkorporerad i 
statens faktiska organ; från att ha varit representerade i diverse ämbets-
verk från början av 1900-talet skulle LO och SAF inneha representat-
ion i styrelser från Arbetsmarknadsstyrelsen, Socialstyrelsen, till 
Naturvårdsverket, högskolor, SVT, o.s.v. Denna ordning varade fram 
tills 1992 då SAF valde att utträda och lämna alla statliga styrelser.1078  

Men vad har då denna konsensuspolitik att göra med välfärden och 
socialpolitiken? Jo, bortsett från att statlig politik har bedrivits genom 
”infiltration” av parter som inte är valda på parlamentarisk nationell 
väg utan genom intresseorganisationer – som företrädelsevis har ar-
betssamhällets väl som gemensam huvudprioritering och syfte – har 
själva välfärdspolitiken utformats efter vad historikern Klas Åmark kal-
lar en löntagarmodell. Gentemot en slags vedertagen föreställning om det 
svenska välfärdssamhället som utmärkande ”generell” och ”universal-
istisk” i sitt tillhandahållande av välfärd (d.v.s. att rätten och tillgången 
till välfärd skulle utgå från medborgarskapet per se), en föreställning 

            
1077 Ibid. s. 55. 
1078 s. 54, 57, 60.  
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stärkt av Esping-Andersens kända välfärdsstatsmodeller,1079 har Åmark 
liksom Junestav visat att svensk välfärd är företrädelsevis löntagarens 
välfärd.1080 Vad som försäkrades under efterkrigstidens socialförsäk-
ringsreformer var inte individen utan inkomsten. Den vägledande prin-
cipen har varit inkomstbortfallsprincipen; det är ställning på 
arbetsmarknaden som avgör ersättningens existens och nivå. ”Arbets-
lösa, egenföretagare, husmödrar och andra som står utanför räknas inte 
på samma sätt”.1081 Bortsett från a-kassan är även bostadsbidraget 
kopplat till inkomst, liksom sjukförsäkring. Och som vi såg i det soci-
alhistoriska kapitlet har understöd/socialhjälp alltid varit villkorad – 
det var en period på mindre än tjugo år som arbetslösa enligt lag var 
”ovillkorligt” berättigade ekonomiskt understöd i Sverige (1982–
2001),1082 och understödet har alltid understigit officiella lönenivåer.1083  

Detta innebär att den ’svenska modellen’, såsom välfärdssamhälle, 
alltid har varit inneboende ”dual”: skillnaden mellan att vara fullt in-
kluderad och marginaliserad i förhållande till socialförsäkringar och 
välfärd, är att arbeta regelbundet eller oregelbundet/kort/inte alls. Bro-
ström citerar och översätter Marklund & Svallfors: 

Välfärdssystemet är strikt underordnat prestationen på arbetsmarknaden. Mar-
ginaliserade arbetare och icke-arbetare kommer att få en marginell position 
inom välfärdssystemet, medan den arbetande befolkningen tar del av välfärd-
systemen som medlemmar i de grundläggande, inkomstrelaterade program-
men. Den avgörande faktorn för din position i välfärdssystemen är graden och 
beständigheten av din position som lönearbetare. […] 

I synnerhet diskriminerar det duala välfärdssystemet människor som inte ar-
betar alls eller bara har arbetat under kortare tidsperioder. Således går skiljelin-
jen i den duala välfärdens struktur mellan dem som arbetar regelbundet och 
reservarmén som inte arbetar alls eller arbetar oregelbundet […].1084 

 
Välfärdssystemet är alltså inte bara en spegling av den duala arbets-
marknaden som sådan; den reproducerar denna uppdelning genom att 
vara byggd uppå dessa arbetsmarknadsrelationer.1085  De som genom 
            
1079 Esping-Andersen (1990).  
1080 Åmark (2005); Junestav (2004); Magnusson (2006) s. 67. 
1081 Magnusson (2006) s. 67. 
1082 Med 1980 års socialtjänstlag blir socialhjälp en lagstiftad rättighet för den arbets-
lösa, såtillvida att behovet av en skälig levnadsstandard inte kan tillgodoses på annat 
sätt. Med 2001 års socialtjänstlag infördes möjligheten att villkora försörjningsstödet 
genom att kunna kräva arbetsprestationer som grund för utbetalning (Broström 2015, 
s. 191ff, 222f). 
1083 Broström (2015).  
1084 Marklund & Svallfors (1987) s. 39, 17, citerad och översatt av Broström (2015) s. 
77f. 
1085 Broström (2015) s. 77. 
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tillgången till permanenta lönearbeten och kollektivavtal ”utgör kärnan 
av arbetskraften” har en mer solid anknytning till socialförsäkringarna, 
medan de med tillfälliga anställningar är mycket lättare hänvisade till 
behovsprövade bidrag när de står utan arbete.1086 Således ligger det 
någonting i insider-outsider-hypotesen, gällandes en uppdelning av ar-
betsmarknaden mellan de i ett välfärdsmässigt innanförskap och de 
som i jämförelse är ute i kylan.  Det vore nog inte heller överilat att 
påstå att det sociala medborgarskapet (som i tillgodosedda sociala rät-
tigheter) i nationalstaten Sverige är graderat – att ju bättre ställning du 
har på arbetsmarknaden, desto mer fullödigt är ditt medborgarskap. På 
ett sätt kan man alltså se arbetssamhällets nationella gemenskap som 
mer påtaglig än den ”kulturella” eller nationalistiska. Någon kan vara 
född med ett annat nationellt medborgarskap och arbeta, bo och leva i 
Sverige, och i praktiken ha ett mer fullödigt praktiskt socialt medbor-
garskap än någon som är född i Sverige som inte har lyckats ”komma 
in” på arbetsmarknaden. Följaktligen är alltså risken för sociala konse-
kvenser av diskriminering på arbetsmarknaden reell: den som inte 
lyckas knipa stabila anställningar är mer utsatt för sämre välfärd, d.v.s. 
mer utsatt för fattigdom. Därför är det kanske inte så konstigt att så 
mycket ”identitetspolitiskt” arbete har kretsat just kring ett ”jämlikt in-
träde på arbetsmarknaden” i såväl Sverige som i resten av världen; den 
som inte kommer in är tilldömd ett sämre liv som arbetslös eller ”pre-
kär”.  

8.1.3.1. Uppehållsrätten 
Sveriges medlemskap i Europeiska unionen har inte direkt ändrat 
denna arbetssamhällets hegemoni som materialiserad i den ’svenska 
modellen’, då unionen i mångt och mycket sedan start har fungerat som 
ett ekonomiskt projekt till att stimulera rörlighet av arbetskraft mellan 
europeiska länder. Tydligt för detta, och fullkomligt avgörande för stu-
dieområdet ifråga, är hur uppehållsrätten fungerar. Utan att sammanblan-
das med uppehållstillstånd, är uppehållsrätten den rätt som inom EU 
ska förverkliga den fria rörligheten som grundprincip. Det är denna rätt 
som ’utsatta EU-medborgare’ saknar. Den EU-medborgare som har 
uppehållsrätt i Sverige, har bortsett från rätten att stanna längre än tre 
månader, rätten till socialt bistånd och hjälp som andra svenska med-
borgare.1087 Under rubriken Vad säger lagen? under fliken Uppehållsrätt på 
            
1086 Ibid. s. 78.  
1087 Här innebär ’uppehållsrätt’ förlängd och permanent uppehållsrätt; förlängd uppehålls-
rätt överskrider tre månader och permanent uppehållsrätt är vad som erhålls efter fem 
års oavbruten uppehållsrätt. Den som befinner sig på turistvisa i tre månader i annat 
EU-land, vilket är vad arbetslösa EU-medborgare gör rent juridiskt, utövar då egentli-
gen en tidsbegränsad uppehållsrätt (Stadsmissionen 2016, s. 74f). 
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Länsstyrelsen i Stockholms informationsplattform www.eumedbor-
gareisverige.se (som riktar sig till offentliga och privata aktörer i hela 
Sverige som arbetar med ’EU-migranter’) är lagen återgiven:  

Uppehållsrätt har sedan 2006 gett EU/EES-medborgare och deras familje-
medlemmar rätt att vistas i Sverige längre tid än tre månader (utlänningslagen 
3 a kap.). Uppehållsrätten kräver ingen särskild registrering, träder i kraft så 
fort personen uppfyller villkoren och finns kvar så länge villkoren är uppfyllda. 

Uppehållsrätten är till stor del knuten till arbete och sysselsättning. 

Uppehållsrätt har den EU/EES-medborgare som har vistats i Sverige under 
längre tid än tre månader och som 

- är arbetstagare eller egen företagare i Sverige 

- har kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet 
att få en anställning 

- är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt och har till-
räckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning samt 
har en heltäckande sjukförsäkring som är giltig i Sverige för sig och sina 
familjemedlemmar 

- har tillräckliga medel för sin och sina familjemedlemmars försörjning och 
har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som 
gäller i Sverige. 

Även familjemedlemmar till personen som har uppehållsrätt har uppehålls-
rätt.1088 

 
Vissa kanske nu undrar (det gjorde i alla fall jag) vad som räknas som 
”tillräckliga medel” för att förtjäna uppehållsrätt, d.v.s. rätten att bl.a. 
ansöka om försörjningsstöd (och långsiktig ekonomisk hjälp som 
sträcker sig bortom individuellt bedömd akut nödhjälp enligt Social-
tjänstlagen). Informationsplattformen förtydligar i sin ordbok att ”till-
räckliga medel” innebär  

ett belopp som överstiger riksnormen för att beräkna skäliga levnadsomkost-
nader samt utgifter för boende och eventuella resor till och från arbetet, enligt 
2 kap. 1 § socialtjänstförordningen. Även tillgång till kapital kan utgöra till-
räckliga medel.1089 

 

            
1088 EU-medborgare i Sverige (i.d. b).   
1089 EU-medborgare i Sverige (i.d. a). 
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Vad som framgår är att vägen in till uppehållsrätt (för de flesta) går 
genom arbete. Och det är just till följd av frånvaron av tillräcklig in-
komst från arbete som gör att människor från andra EU-länder tigger 
på svenska gator. Och den rätt som skulle innebära att man får hjälp 
av det offentliga att ta sig in på arbetsmarknad kräver att man arbetar 
eller ”har en verklig möjlighet att få en anställning”. Det som kan fram-
stå som ett moment 22 av synnerligen orättvis karaktär, omintetgör inte 
att lagen i formell mening likväl här gäller lika för alla: rätten att försöka 
uppfylla villkoren för uppehållsrätt, gäller alla och envar som är EU-
medborgare. Så resonerar t.ex. Malmös politiska ledning när de svarar 
på en debattartikel där ’EU-migranter’ själva bad om att det stora Sor-
genfrilägret inte skulle rivas (därför att de då inte skulle få tillgång till 
andra boendeytor i Sverige än på gator och i parker):1090  

Vi beklagar djupt den situation som gjort att ni känt er tvingade att ta er ända 
till Sverige och att många av er inte hittar annan försörjningsmöjlighet än tig-
geri.  

Det är upprörande att EU-länder behandlar en del av sina medborgare på det 
sättet. […]  

Vi välkomnar er till Malmö för att försöka finna arbete och uppehälle. Ni har 
samma rätt som övriga EU-medborgare att under tre månader försöka hitta 
en varaktig inkomst.1091  

8.1.4. En politik för full sysselsättning utan en full 
sysselsättningspolitik 
Men om den svenska arbetslinje-modellen nu innebär ett kluvet väl-
färdssystem, där lönearbetet är garantin för välfärdsgemenskapen i Sve-
rige, varifrån kommer föreställningen att det svenska välfärdssamhället 
skulle vara ”generellt” och närmast universalistiskt i sitt tillhandahål-
lande av välfärd och ett gott liv? Svaret står dels att finna i de generella 
socialförsäkringssystemen, som handlar om ekonomisk trygghet i de 
sammanhang då ens arbetsförmåga är begränsad (småbarnsförälder, ål-
derdom, sjukdom), och bostadsbidraget. Men också i att Sverige under 
1900-talet var ett så lyckat land när det kom till sysselsättningsgrader 
och tillväxt, där en ledande ekonomisk-politisk princip var målet om 
full sysselsättning. Ergo, har den svenska välfärdsstatens utformning fun-
gerat på det viset, att såtillvida att alla arbetsföra i Sverige hade tillgång 
till lönearbete med trygga anställningar, skulle den svenska välfärden i 

            
1090 Alexandro et al. (2015). 
1091 Nilsson & Karlsson (2015); även delvis citerad i Örestig et al. (2015) s. 244. 
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praktiken vara generell och ”universell”; inget A- och B-lag skulle fin-
nas, och inget ”utanförskap” eller ekonomisk ojämlikhet eller otrygg-
het att tala om. Liksom inget tiggande.  

Rehn-Meidner-modellen, publicerad som rapport 1951, är vederta-
gen som ”en av hörnstenarna i den svenska makroekonomiska politi-
ken under 1960-talet och framåt”.1092 Modellen ifråga förespråkade en 
keynesiansk ekonomisk politik, där (bl.a.) full sysselsättning var ett mål 
och medel. Full sysselsättning innebär inte ett totalt avskaffande av ar-
betslöshet, men eftersträvar att göra denna så minimal och kortsiktig 
som möjligt, och genom Rehn-Meidner-modellen eftersträvades detta 
genom bl.a. en expansiv offentlig sektor, aktiva statliga investeringar, 
o.s.v. Medan den s.k. ”solidariska lönepolitiken” eftersträvade att slå ut 
olönsamma företag och på det sättet kunde påskynda arbetslöshet, 
hade den kontracykliska politiken som funktion att snabbt och effek-
tivt kunna se till att folk lönearbetade där efterfrågan fanns. När arbets-
lösheten inträffar skulle levnadsförhållanden kunna upprätthållas på 
liknande nivåer för att konsumtionen skulle fortsätta och arbetaren var 
redo att återgå i tjänst då tillfälle kom. Full sysselsättning innebar också 
i denna tappning en slags reglering av vad idag kallas ”lönedumpning”; 
genom att eftersträva en så hög sysselsättningsgrad som möjligt, skulle 
det vara svårt att spela ut arbetare mot varandra. Särskilt om alla arbe-
tare var anslutna i fackföreningar. Så länge produktion och tillväxt gick 
som tåget var i praktiken såväl höger som vänster med på detta tåg, 
eftersom den fulla sysselsättningens politik upprätthöll arbetssamhälle 
och kapitalistisk ackumulering på ett föredömligt sätt, samtidigt som 
Sverige under 1900-talet blev ”en av de mest avkommodifierade1093 väl-
färdsstaterna i mänsklighetens historia […] I Sverige har man, mer än 
i något annat land i modern tid, minskat människors beroende av den 
ekonomiska marknaden, samtidigt som hela ekonomin bygger på kapi-
talistiska grundpremisser”.1094  

            
1092 Magnusson (2006) s. 55. Fram till 1993 skulle nog vissa vilja precisera det, för då 
tillkännagav Riksbanken att det övergripande målet för penningpolitiken skulle vara 
prisstabilitet genom inflationsmål på 2 %, och härigenom övergavs målet om full 
sysselsättning.  
1093 ’Avkommodifiering’ är ”styrkan i de sociala rättigheterna och medborgarnas grad 
av immunisering från marknaden […]. De stater som har en högre avkommodifierings-
grad skyddar sina medborgare i större utsträckning från marknadens svängningar med 
olika typer av socialförsäkringar, medan medborgare i de stater som hade en lägre av-
kommodifieringsgrad är mer känsliga för förändringar på marknaden” (Broström 
2015, s. 76, efter Esping-Andersen (1990)). Enligt Broström påbörjades en återkom-
modifiering av svenska medborgare under 1990-talet (kap. 9).  
1094 Broström (2015) s. 16.  



 363 

Övergivandet av full sysselsättning som ekonomiskt-politiskt mål, i 
samband med 1990-talskrisen då de tidigare förhållandevis låga arbets-
löshetsnivåerna i Sverige sköt till höjder (i jämförbara nivåer med lan-
dets 1930-tal),1095 innebar ingalunda övergivandet av en välfärdsstat och 
välfärdsmodell som finner sin moraliska och inkluderande grund ge-
nom anställningskontraktet. Arbetssamhället fortbestår, och med den 
det ideologiska budet att alla ska med i lönearbetet.  Men skillnaden i 
den ekonomiska politiken innan och efter 1990-talet, åtminstone på en 
diskursiv nivå, är att ansvaret för den fulla sysselsättningen, alltså vem 
som ska ”skapa jobb”, inte längre ligger på statens axlar som en aktiv 
aktör, utan mer på den privata sektorn och individen.  

8.1.5. Insiders som offer och förövare 
Sandro Scocco, chefsekonom för den fackligt anstrukna tankesmedjan 
Arena Idé, har identifierat den ’svenska modellen’ som en järntriangel 
bestående av Arbetsrätt – A-kassa – Kollektivavtal.1096 Det socialdemo-
kratiska skyddet mot lönedumpning, bestod av svenska arbetares löne-
villkor, anställningstrygghet och arbetsskydd. Järntriangeln är en 
funktion av att lönesättningen i Sverige än idag utgår från en kollek-
tivavtalsmodell, och inte efter lagstiftning. Då det inte är staten som 
bestämmer utan förhandlingen som avgör, har det helt enkelt legat i 
fackens intresse att vara så starka som möjligt och stå enade mot ar-
betsgivarsidans bud; arbetsgivarna vill av logiska skäl betala så lite som 
möjligt i lön, sociala avgifter, etc. Härigenom har också kollektivav-
talsmodellen, som ett ”nationellt projekt”, en tendens till att fackens 
sida agerar nationellt protektionistiskt – de är intresseorganisationer 
som skyddar sina medlemmars villkor – medan arbetsgivarsidan gärna 
ser utomstående arbetskraft som något efterfrågat såtillvida de är lika 
kompetenta som de fackanslutna och kostar mindre. ”Utomstående” 
är här i bemärkelse inte-fackligt ansluten, så det gäller såväl svenska 
medborgare som utländska. Men en sådan politisk ordning kan från en 
svensk arbetares föreställningshorisont se ut som att utländsk arbets-
kraft potentiellt hotar med lönedumpning och urholkning av den egna 
förhandlingspositionen. De två krafter som då kan mobilisera till att 
sänka löner och urholka anställningstrygghet är:  
 

1) ”Globaliseringens” öppnande av gränser genom dels EU (jfr 
Vaxholmskonflikten 2004 och Lex Laval), dels liberal arbets-

            
1095 Magnusson (2006) s. 30. 
1096 Pengar & Politik (2016). 
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kraftsinvandringspolitik. I början av 2010-talet, efter Allians-
regeringens och Miljöpartiets uppgörelse, hade Sverige ”det 
mest liberala arbetskraftsinvandringssystemet bland OECD-
länderna, då krav varken ställ[de]s på särskilda kvalifikationer 
eller lönenivåer och å systemet inte begränsas av kvoter”.1097  

2) De urholkade försäkringssystemen. Scocco identifierar Allian-
sens och Moderaternas ’arbetslinje’, som ett krossande av den 
svenska modellens järntriangel. Genom att efter maktöverta-
gandet 2006 ändra i utbetalningsreglerna för a-kassan så att 
människor blev mer benägna att ta de arbeten som finns till 
hands, urholkas fackanslutningens primat då folk är beredda 
att ta anställningar utan fackanslutning (som genom beman-
ningsföretag), vilket i sin tur urholkar arbetsrätt och arbets-
trygghet. 

 
Det finns alltså reella hot mot de privilegier som innehas av ”insiders” 
i den svenska arbetsmarknaden (som anställningstrygghet, arbetsvillkor 
och löner), i form av utomståendes behov av lönearbete för att trygga 
livet och en beredvillighet att ge lägre bud. Ett nedvittrande av dessa 
privilegier är också som vi har sett ett indirekt bortvittrande av ens till-
gång till social välfärd. Alltså kan man se det nationella projektet av 
kollektivavtalsmodell som hotad såväl ”utifrån” som ”inifrån”.  

Men är ”hotet” själva arbetskraftsäljarna eller de intressen som vill 
spela ut arbetare mot varandra? Här finns en höger-vänsterkonflikt gäl-
lande vilken ståndpunkt man väljer att inta. Ollman skulle tala om det 
som en fråga av abstraktionsnivå. Utifrån insider-outsider-hypotesens 
underliggande moral är hotbilden från ’insiders’ perspektiv i princip en 
osolidarisk egoism, och som vi såg i exemplet av debattartikeln av Föls-
ter & Sanandaji är det möjligt att argumentera för att ett nedmonte-
rande av fackens makt och arbetsrätten är det enda som biter på s.k. 
främlingsfientlighet. En opinionsundersökning av SCB år 2017 visade 
att Sverigedemokraterna var näst största parti inom LO-kollektivet.1098 
Och under de senaste årens s.k. ”flyktingkris” har Allians och närings-
liv argumenterat för lagstiftande av ”enkla jobb” med lägre löner och 
förmåner i syfte att ”integrera” nyanlända.1099 Moralen bakom den ar-
gumentationen är snarlik insider-outsider-hypotesen, med idén att pro-
blemet med en grupps ”utanförskap” eller fattigdom beror på en annan 
liknande grupps anställningsskydd. Det intressanta är att en sådan pro-

            
1097 Migrationsinfo.se (2017). 
1098 Frisk (2017). 
1099 Se t.ex. Henderson (2017); Svenskt Näringsliv (2018); Lindgren (2018). 
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blemformulering argumenterar för en politik som ska motverka fattig-
dom (utanförskap) genom att urholka en annan grupps skydd mot fat-
tigdom. Också intressant är att den argumentation som ställer sig mot 
denna ståndpunkt, i sin tur ofta argumenterar för att skydda en grupps 
privilegier, ofta utan att ge tydliga svar på hur de som befinner sig i 
”utanförskap” ska komma ”in”.  

Artikulerandet av konfliktlinjen mellan ’insiders’ och ’outsiders’ tan-
gerar även frågan om ’EU-migranternas’ vara eller icke-varande i Sve-
rige: om de flesta är överens om att det vore bättre att de jobbade 
istället för att tigga, vad ska de i så fall jobba med? Och vilka arbets- 
och lönevillkor ska de ha? Och hur påverkar dessa i sin tur andra arbe-
tares villkor?  

Ett replikskifte som fångar upp dessa frågor, som också pekar på 
skiljelinjen mellan en högerlösning och en socialdemokratisk lösning, 
samtidigt som den avslöjar arbetssamhällets paradoxbelagda rat-
ionalitet, är en debatt i Aktuellt som summeras med rubriken Andersson 
varnar för att östeuropéer tar jobben.1100 Utan att denna återgivna debatt – 
mellan finansminister Magdalena Andersson (S) och Moderaternas 
ekonomisk-politiske talesperson Ulf Kristersson – någonsin nämner 
’EU-migranter’ eller ’tiggare’, berör det ändå vårt problemområde. De-
batten handlar övergripande om hur man ska få in asylsökande och 
nyanlända i arbete. Kristersson anser att regeringen inte gör tillräckligt 
för att stimulera integrationen på arbetsmarknaden, och återger en in-
sider-outsider-inspirerad problembeskrivning:  

Regeringen vill inte se att vi har en tudelad arbetsmarknad. Det går väldigt bra 
för människor som talar svenska, som har en rimlig utbildning och som kom-
mer in på arbetsmarknaden. Det går väldigt dåligt för människor utan utbild-
ning och utan svenska språket. […] 

I grund och botten tror jag att vi ska uppmuntra till fler enkla arbeten som inte 
kräver hög utbildning, vi måste använda de verktyg som hittills har varit fram-
gångsrika, till exempel RUT- och ROT-avdrag mycket mer systematiskt. […]  

Vi pratar om människor som är mitt i livet, som har decennier framför sig av 
bidragsberoende. I det läget måste man börja ställa sig frågor som vi normalt 
inte har ställt oss här i Sverige. Kan vi sänka trösklarna in på svensk arbets-
marknad?1101 

 
Andersson är (som förväntat) skeptisk till Kristerssons förslag att lag-
stifta om ”minimijobb”, d.v.s. lågavlönade deltidsarbeten i Sverige. Det 
intressanta för oss är att hon emellertid här inte ställer upp problemet 
            
1100 Mokhtari (2015). 
1101 Ibid. 
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som en fråga om att låglönerna skulle hota andra gruppers lönesätt-
ningar eller arbetstillfällen, utan som att fel grupper riskerar att ta låglö-
nejobben: 

Man ska vara försiktig när man talar om låga löner och nya låglönejobb. Ofta 
är det så att man kanske inte kan leva på den lönen utan behöver också soci-
albidrag. Och det är inte säkert att det är människor i Sverige som får de job-
ben. Det kan ju komma hit nya grupper från Östeuropa, Polen, Rumänien och 
Bulgarien som tar jobben. […]  

Vi måste göra det här på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt för att värna 
statsfinanserna och då är det mest kostnadseffektivt om man kan ge en sub-
vention på den individ som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Då 
vet man att det är en person som befinner sig i Sverige och är arbetslös här.1102 

 
Som bekant identifieras ’EU-migranter’ komma från huvudsakligen 
Rumänien och Bulgarien. Och som bekant torde denna ”grupp” också 
vara intresserade av de arbetstillfällen som bjuds.  

Men en annan intressant aspekt är att Andersson verkar dela Kris-
terssons uppfattning ”att Sverige under lång tid rationaliserat bort en-
klare jobb” som att detta skulle vara ett problem. Hon drar en anekdot 
om sin tid på Skatteverket, hur man bortrationaliserade de ”som plock-
ade ur diskmaskinerna” så att detta blev ett ansvar lagt uppå skatteju-
rister, och nämner hur även lärare nu har flera administrativa uppgifter 
på sitt bord vilka egentligen är enkelt skötta (av någon annan, d.v.s.). 
Denna byråkratisering-effektivisering av arbetslivet väcker en funde-
ring: om de här uppgifterna verkligen är ”produktivt” ”meningsfulla” 
annat än att vara just arbetsuppgifter, kan man ju också fråga sig varför 
det ska behövas någon som plockar ur diskmaskinerna om det faktiskt 
är möjligt att göra det själv. Ett direkt argument till svar är, att genom 
att sätta någon på att arbeta med sysslor som dessa frigörs tid åt andra 
att kunna utföra mer produktivt och meningsfullt arbete. Och det är ju 
sant. Men det ironiska är att det ofta är på grund av just en rational-
isering och effektivisering av produktionen som ”enkla jobb” görs 
onödiga och meningslösa. Det ligger i själva ekonomiska systemets 
(kapitalismens) logik att ständigt maximera avkastningen genom att dra 
ner på omkostnader. Att maximera avkastning är första budet för det 
ekonomiska tänkandet, allt annat är sekundärt. Så om en arbetsplats 
kan dra ner på antalet anställda och samtidigt producera lika mycket 
eller mer, då ligger det i intresset att ”friställa” personal. Och om pro-
duktionen effektiviseras så att en människa kan producera lika mycket 
under mindre tid och ansträngning, då är det mer maximerande att sätta 

            
1102 Ibid. 
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denna person på fler arbetsuppgifter istället för att anställa ytterligare 
en individ. Likväl kan det alltså framstå som ett problem att färre män-
niskor kan utföra mer arbete just därför att hela samhällsapparaten och 
ekonomins katekes kräver att alla (så många som möjligt) ska arbeta. 
För annars står människor utan inkomst och då måste man ta pengarna 
någon annanstans ifrån. Vi är alltså tillbaka vid arbetssamhällets grund-
läggande motsättning, dess Reala ”omöjlighet” i skärningspunkten 
mellan de oppositionella produktiva och ideologiska krafterna.1103 
Denna omöjlighet förskjuts (överförs) till att bli en antagonism mellan 
’insiders’ och ’outsiders’ – om vem som stjäl vems inkomst.  

8.2. ’EU-migranterna’ i den svenska 
arbetsmarknaden 

8.2.1. Arbetslivserfarenhet och kompetens bland ’EU-
migranter’ 
Ute på lokal frågar en bekants pojkvän vad jag forskar om, och jag 
svarar. På detta replikerar han med att då han läste ekonomisk historia 
som en del av ekonomprogrammet var det intressant att ta del av det 
här med andra kulturers synsätt och ekonomiska rationalitet. Han me-
nade alltså att det här med att tigga är en romsk kulturell aktivitet. Och 
den uppfattningen är han uppenbarligen inte ensam om. Stanislav 
Emirov skrev 2016 en minst sagt empiriskt tvivelaktig bok kallad Var-
för tigger romer?, där Emirov påstår sig vara kalvinsk präst och delaktig i 
”Kalvinska kyrkan” i Stockholms ”tiggarteam” och därför innehavan-
des mängder av information och insikt om ’tiggarna’ i Sverige och deras 
kulturella egenhet. Det finns ingen ”Kalvinsk kyrka” i Stockholm, och 
aldrig någonsin har någon av oss som har involverat oss i den här frå-
gan stött på eller hört talas om denna hjälparbetande präst som förkla-
rar att romer tigger därför att de inte vill utbilda sig, lever för dagen 
och är ett nomadiskt folk. Bristen på belägg, koherens eller ens serio-
sitet, med formuleringar som att tiggare ”har så tjocka sedelbuntar i 
sina fickor och behåar att de skulle kunna gå på vilken restaurang som 
helst”, förtar inte att boken likväl lyfts fram som en kunskapskälla av 
såväl vänsterdebattören Kajsa Ekis Ekman på Aftonbladet1104 som av 
en ledarskribent på Svenska Dagbladet. Den senare använder Emirovs 
sanningsanspråk som en slags motbild mot den förklaringsmodell som 
            
1103 Paulsen (2010) s. 9f. 
1104 Ekman (2016). 



 368 

presenteras i den då pågående dokumentärserien I jakt på ett bättre liv på 
SVT:  

 
Det kunde lika gärna ha varit jag är förmodligen det som [journalisten och 
programledaren Alexandra] Pascalidous team vill att vi ska tänka, när vi möter 
tiggarna från Rumänien som säger att de drömmer om att lämna tiggeriet och 
börja arbeta. […] Samtidigt går det inte att komma ifrån att det finns många 
fattiga och diskriminerade människor i Europa, men ingen grupp väljer tigge-
riet i samma utsträckning som romerna.  

 
Romer väljer tiggaryrket därför att det för dem är lönsammare än andra alter-
nativ, samtidigt som tiggeri passar ihop med romernas livsfilosofi och livsstil, 
skriver Emirov. Den romska kulturen har präglats av en distansering till ma-
joritetssamhället, en nomadisk livsstil och ett sätt att leva för dagen där fattig-
dom (och därmed tiggeri) inte är något konstigt. […] 

 
Diskriminering mot romer ska bekämpas, men de romer som väljer tiggeriet 
har också ett eget ansvar.1105 

  
Artikeln är mer nyanserad än dessa citat, på det viset att skribenten 
framhäver att det finns en variation bland såväl svenska som utländska 
romer i arbetsvillighet. Det nämns också exempel på hur tiggande 
emellanåt skulle kunna dra in mer än ett lönearbete med en lägstalön i 
Rumänien. Och detta i sig är ju i så fall ett tämligen rationellt argument 
för att välja tiggandet istället för det som betalar sig sämre. Men pro-
blemformuleringen kvarstår, att det i grund och botten handlar om nå-
got kulturellt som gör att just ”romer” som diskriminerad grupp tigger, 
och inte arbetar till vilket pris som helst som då andra grupper.   

Vi vet att vissa som tigger i Sverige inte är romer. Mig veterligen 
talas det inte om att svenska romer tigger. Och av det stora antalet 
romer som finns i Rumänien och Bulgarien tigger inte majoriteten för 
sitt uppehälle. En mångårigt engagerad frivillig hjälparbetare och jour-
nalist i Blekinge, Glenn Möllergren, som också har rest och vistats ota-
liga gånger i Rumänien (ofta som reporter) förklarade såhär för mig i 
ett mail: ”För två årtionden sedan hittade vi i stort sett inga tiggande 
rumänska romer alls, varken i Rumänien eller utomlands. Skulle den 
romska kulturen ha ändrats så drastiskt på så kort tid?” I Ceausescus 
Rumänien rådde total arbetsplikt, vilket innebar att praktiskt taget alla 
arbetsföra hade (åtminstone officiella) arbeten att gå till. Oavsett arbe-
tets marknadsproduktiva nytta, innebar det ändå att en merpart av Ru-
mäniens romer i decennier har varit involverade i lönearbete. En 
svensk resande som är aktiv bl.a. i föreningen Hjälp Västerbottens tig-
gare uttrycker (sarkastiskt) den allmänt spridda uppfattningen om livet 

            
1105 Lönnqvist (2016).  
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under diktaturen bland de hitresta hon har kommit i kontakt med, som: 
”Världens mest uppskattade tvångsassimilering. I alla fall i efter-
hand”.1106 Om en går in på Trading Economics hemsida och söker upp 
diagram för antal sysselsatta i Rumänien 1980–2017, ser man hur 1980-
talet präglades av ett sysselsättningsantal mellan 7 – 8,5 miljoner män-
niskor, för att sedan millennieskiftet svänga fram och åter mellan 4 – 5 
miljoner. Mellan 1990–95 försvann runt 2,5 miljoner arbetstillfällen. 
Nästa markanta ras skedde 2009–11 (i samband med finanskrisen), då 
nära en miljon arbeten gick förlorade.1107   

Angående uppfattningen att det skulle ingå i ”romsk” ”kultur” att 
tigga, finns det också belägg för att det tvärtom kan anses som skamligt 
inom ”romsk” ”kultur”. T.ex. skriver 17 ”tiggare” i en debattartikel i 
Expressen att ” I vår romska kultur är tiggeriet ovärdigt”.1108 På min 
fråga om detta förklarar Möllergren sin förståelse av förhållandena i 
Rumänien som att: 

 
I vissa romska klaner finns också ett uttalat förbud mot att tigga. Det förbudet 
har emellertid luckrats upp under de senaste åtta-tio åren, vilket åter visar att 
”romsk kultur” är lika obeständig som all annan kultur. Det faktum att en liten 
grupp åkte från en liten ort för, säg, tio år sedan, för att söka jobb i utlandet 
men gick över till tiggeri – och faktiskt kunde få in en inkomst på det! – kan 
förklara varför det är ett väldigt vanligt fenomen i vissa byar, men inte i 
andra.1109 

 
Och angående detta med arbetslivserfarenhet, uppger mina kontakter 
på HEM, liksom det intrycket jag får av reportagen och redogörelserna 
i mitt empiriska material, att det är snarare regel än undantag att åt-
minstone de som var vuxna vid Ceausescu-regimens fall har haft något 
arbete tidigare i hemlandet. Det är också enligt Joakim Månsson 
Bengtsson, tidigare ordförande för föreningen Hjälp tiggare i Lund, 
”rätt så vanligt” att de som föreningen kom i kontakt med i Skåne har 
haft arbeten i Spanien. På mail förklarar han att:  

 
ofta kan en förstå det snabbt om berörd kan prata spanska, vilket många som 
jag möter kan. Väldigt många rumänska romer jobbade på fruktplantage, som 
städhjälp åt [rika] eller äldre samt i annan typ av lantbruk i Spanien fram till 
den ekonomiska krisen kom. Då var romerna en av de första [grupperna] som 
blev arbetslösa. Det är inte ovanligt att män har erfarenhet av byggnadsarbeten 
men huruvida de varit anställda med kontrakt är jag osäker på. Situationen är 
väldigt otrygg för många romer utifrån att det är lätt för företag att utnyttja 

            
1106 Messenger-korrespondens 4 december 2017.  
1107 Trading Economics (2017).  
1108 Bărăgoi et al. (2017). 
1109 Messenger-korrespondens 10 augusti 2017. 
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dem eftersom de är fattiga och behöver något så de kan [föda] sin familj, kon-
trakt tillhör inte det vanliga vid de tillfällena. Några har jobbat med återvinning 
i Rumänien men lönen var för dålig, arbetsdagarna alldeles för långa och deras 
arbetsgivare tog delar av lönen till sig själv helt godtyckligt. När de klagade på 
detta fick de sparken.  

 
Utifrån mitt empiriska material presenteras mängder av livsöden 
bakom de som tigger eller pantar burkar i Sverige från Rumänien och 
Bulgarien. De arbetserfarenheter som framkommer är många. Någon 
har tidigare jobbat med stenläggning åt irländare i Södertälje.1110 En an-
nan var servitör i Rumänien.1111 Ytterligare någon arbetade på apel-
sinodlingar i Valencia,1112 och en som besöker Gotland för första 
gången har också arbetat i Spanien fast på jordgubbsplantage.1113 En 
rumänsk man i Örebro jobbade tidigare med byggen hemmavid,1114 me-
dan en annan i Uppsala jobbade med byggen i Portugal.1115 En man och 
hans mor försörjde sig på att tillverka korgar och kvastar som de sålde 
i Rumänien.1116 En före detta heltidsanställd på fabrik tog sig utomlands 
när fabriken lade ned i samband med den ekonomiska krisen.1117 En 
annan familj som tog sig till Skåne hade arbetat på en brödfabrik tills 
den lade ned.1118 En kvinna som också hamnade i Skåne var tidigare 
kassörska.1119 En hantverkare i Umeå har fått med sig från sin släkt att 
tillverka bl.a. plåtkaminer och kastruller.1120 En utbildad murare och 
målare tog sig till Piteå,1121 medan en kampsportsmästare som deltagit i 
flera världsmästerskap tiggde i Lycksele.1122 Och Gabriela Diia, vars 
livssituation dokumentärpjäsen Bröllopsresan (som sattes upp på Östgö-
tateatern första gången 2015) tog avstamp ifrån, var utbildad jurist och 
hade arbetat som bl.a. bartender, receptionist och väktare under sina 
13 år i Milano. Därefter hamnade hon tillsammans med sin man i Lin-
köping där de sov i en bil under närmast ett års tid.1123 Anledningarna 
som uppges till varför dessa bland många andra tog sig till Sverige är 
att arbetstillfällen försvann, och ibland att lönen var så dålig att det inte 

            
1110 Holmqvist (2014). 
1111 Liljedahl (2014). 
1112 Nilsson (2014, 28 mars). 
1113 Lowden (2014). 
1114 Dahlén Persson (2015). 
1115 Asker (2015). 
1116 Ibid.  
1117 Gad & Salihu (2015). 
1118 Strindlöv (2016). 
1119 Bohm-Nilssn (2016). 
1120 Meidell (2016). 
1121 Lindvall Wiik (2016). 
1122 Tedestedt (2014). 
1123 Haglund (2015). 
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gick att försörja sig på den. Målet med Sverigeresan uppges av dessa 
röster vara att försöka finna arbeten här.  

Den äldre man som tiggde utanför den lokala livsmedelsbutik där 
jag tidigare bodde arbetar med hästar under vissa säsongsperioder i Ru-
mänien. Som jag har förstått det händer det att han avstår vissa ”gig” 
hemmavid därför att tiggandet faktiskt drar in mer pengar än den er-
sättning han får för sitt arbete. Samtidigt finns det många som tigger i 
Sverige vilka inte har haft några längre anställningar under sitt liv, eller 
kanske aldrig en anställning alls. Och som bl.a. en rapport från Stads-
missionen gör gällande, kan det ofta vara så att den som tigger i Sverige 
inte har arbetat med anställningskontrakt utan i mer daglönad form 
utan tydliga direktiv och avtal. Många som befinner sig i Sverige sam-
arbetar och lever gruppvis, och resonerar och förhandlar därför kring 
arbetsmöjligheter och fördelning av potentiella arbeten inom gruppen. 

Att skolgången och utbildningen i hemländerna verkar vara bortom 
undermålig för många som hör till de etniska minoriteterna, lär påverka 
människors anställningsmöjligheter. Tydligt blir detta t.ex. i kontakten 
med Arbetsförmedlingen, där ”de allra flesta jobben som annonseras 
ut […] inte är aktuella för gruppen, eftersom kraven på språkkunskaper 
och specifik kompetens ofta är högt ställda”.1124 En av de aktiva i HEM 
uttrycker vid ett tillfälle bestörtning över att det för varje svenskaunder-
visningstillfälle de anordnar dyker upp nya 20-åringar ”som är så pass 
mycket analfabeter att de inte ens kan skriva sina egna förnamn”. Men 
uppenbarligen är då de människor som utgör den sociala relation och 
position av att vara ’EU-migranter’, ’tiggare’, en heterogen grupp gäl-
lande arbetserfarenhet och arbetsförutsättningar, oavsett kulturell eti-
kett.  

8.2.2. Arbetstillfällen för ’EU-migranter’ i Sverige 

8.2.2.1. Calmfors analys 
Nationalekonomen Lars Calmfors, en av Sveriges mest namnkunniga 
och en av de drivande ekonomerna i omställningen av den ekonomiska 
politiken under 1980- och 90-talet,1125 skrev en kolumn i Dagens Ny-
heter 7 januari 2015 med den frågande titeln Kan vi ge tiggarna jobb? Hans 
resonemang är såväl insiktsfullt som symptomatiskt (det kan sägas fö-
reträda det nationalekonomiska ideologiska perspektivet på den poli-
tiska ekonomin), varför det förtjänar att här återges i sin helhet:1126 

            
1124 Westberg (2015). 
1125 Sandberg (2014). 
1126 Calmfors (2015, 1 juli), min kursivering. 
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Min kolumn den 4/1 diskuterade de moraliska och politiska dilemman som de 
romska tiggarna på våra gator ställer oss inför. En ekonomkollega reagerade 
med att ställa frågan: Varför kan vi inte i stället ordna arbeten för tiggarna? 
Det är en tanke som säkert många tänkt. Den kan dessutom ses som en variant 
av den arbetslinje som, trots dagens politiska motsättningar, alltid varit en cen-
tral del av den svenska välfärdsmodellen. Tanken förtjänar därför att granskas. 

Logiken bakom förslaget är enkel. De flesta tiggare vill förmodligen inget 
hellre än att arbeta. De har med nationalekonomisk terminologi mycket låga 
reservationslöner, det vill säga de är beredda att arbeta till mycket låga löner. 
Samtidigt finns det arbetsuppgifter som i dag inte utförs. Det är därför både 
en mänsklig och en samhällsekonomisk förlust att de fattiga EU-migranterna 
tvingas tigga i stället för att arbeta. Självförsörjning genom arbete skulle med 
all sannolikhet ge migranterna en känsla av mer värdighet och bidra till att 
bryta deras utanförskap. 

Arbeten för tiggare kan komma till stånd på två sätt: på den privata marknaden 
eller i samhällets regi. På sätt och vis är det förvånande att inte privata entre-
prenörer försökt organisera uthyrning av fattiga EU-migranter från Rumänien 
och övriga Östeuropa för att utföra olika arbetsuppgifter. Ett grundproblem 
är förstås att migranterna ofta saknar utbildning. De kan inte utföra uppgifter 
som kräver språkkunskaper. Det begränsar starkt tillgången på arbeten till 
mycket enkla sådana, som trädgårdsarbete, snöskottning, vissa reparationer 
och så vidare. 

Ett annat problem är de reaktioner som kan uppkomma. Om tidigare tiggare 
börjar utföra lågavlönade arbeten som utsätter existerande ”svenska” verksam-
heter för konkurrens, kommer förmodligen de starka fackliga reaktionerna på 
konkurrens från utländska företag med billig utstationerad arbetskraft i bygg-
branschen (typ Vaxholmskonflikten) att framstå som bara en mild västanfläkt. 
Entreprenörer som anställer tiggare skulle sannolikt utmålas som exploatörer 
av människor i nöd och bli föremål för fackliga stridsåtgärder. 

Om det i stället blir fråga om ”otrevliga” arbeten som i dag inte alls utförs (typ 
skoputsning på allmän plats som var allmänt förekommande när jag växte upp 
på 1950-talet), kommer många att känna obehag av att de utförs av människor 
i ”underordnad” ställning (som i Dubai eller Förenade Arabemiraten), särskilt 
om de tillhör en viss folkgrupp. Det är en naturlig reaktion även om under-
ordningen rimligen måste anses vara mindre än vid tiggeri. 

Ett alternativ är att staten eller kommunerna ordnar arbeten, eventuellt i kom-
bination med utbildningsinsatser. Men som debatten om fas 3 (sysselsättnings-
fasen) i jobb- och utvecklingsgarantin visat, har arbetsmarknadspolitiken redan 
i dag svårt att hitta lämpliga subventionerade arbeten för arbetslösa. Proble-
men skulle vara mångdubbelt större för utländska tiggare utan utbildning och 
utan kunskaper i svenska. Några extratjänster i vården kan knappast komma i 
fråga. Det skulle i stället troligen bli uppgifter av typen renhållning på gator 
och i parker, vilket skulle kunna ge oss samma obehagskänslor som liknande 
privata arbeten. 
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Anta att vi trots allt skulle organisera jobb för fattiga EU-migranter. Skulle det 
göra slut på tiggeriet på våra gator? Antagligen inte. Man kan dra en parallell 
till den höga arbetslösheten i många fattiga länders storstäder. Den brukar eko-
nomer förklara med hjälp av den så kallade Harris-Todaro-modellen. Enligt 
den har enskilda individer i ett utvecklingsland ett val mellan två alternativ. De 
kan stanna på landsbygden och få ett säkert arbete i jordbruket till låg lön. Men 
de kan också flytta till storstaden för att eventuellt få ett jobb där med mycket 
högre lön. Enligt modellen flyttar då så många att den förväntade inkomsten 
blir densamma i staden (sannolikheten att få arbete multiplicerad med en hög 
lön) som på landsbygden (en säker låg lön). Detta inträffar bara om många 
migranter inte får ett jobb, utan blir arbetslösa, i storstaden. Modellen är för-
stås en grov förenkling men pekar ändå på en viktig mekanism. 

Ett liknande resonemang kan vara tillämpligt på tiggarna från Östeuropa. Om 
vi ordnar ett antal arbeten för dem, så ökar den förväntade inkomsten av att 
komma till Sverige. Det blir i så fall rationellt för så många att komma att de 
flesta ändå inte får sysselsättning. De senare fortsätter då att tigga i väntan på 
att jobbmöjligheter ska dyka upp. Därmed består gatutiggeriet. 

Vad blir slutsatsen? Det beror på våra prioriteringar. Om vi i första hand vill 
hjälpa ett antal utsatta människor, så gör vi förstås det genom att ge dem jobb. 
Men om vi i stället främst är ute efter att bli av med gatutiggeriet i Sverige, så åstadkommer 
vi inte det genom att börja skapa arbeten för tiggare (om vi inte ger sysselsättning åt 
alla, vilket förstås är omöjligt). 

Personligen prioriterar jag det första övervägandet. Men man bör då inse att 
jobb för fattiga EU-migranter inte kommer att leda till att tiggarna försvinner 
från våra gator. Som med alla andra samhällsproblem räcker det inte med med-
mänsklighet för att hantera dem. Det krävs också analys för att förstå konse-
kvenserna av vad vi gör. 

 
Först ska framhävas erkännandet att ge sysselsättning åt alla ”förstås är 
omöjligt”. Även om ”vi” skulle kunna ”börja skapa arbeten” för ”tig-
gare”, innebär detta inte att ”tiggare” per automatik försvinner. Även 
om vissa tiggande individer får lönearbete för att därigenom kunna 
slippa tigga, står där andra som kommer att fylla deras platser. På så 
sätt är Calmfors svar på sin egen fråga Nej, ”vi” kan inte ge ”tiggarna” jobb, 
om ”jobb” skulle innebära tiggandets (”tiggarnas”) antites och att med 
”jobb” kommer tiggandet (”tiggarna”) att upphöra. Det är alltså inte 
möjligt att genom arbetslinjen upphäva tiggandet – detta inser t.o.m. 
det vetenskapliga perspektiv som företräder ’kapitalets’ syn på ekono-
min och samhället.  

En mer systemkritisk läsning skulle förklara detta som att fattigdo-
men inte försvinner bara för att folk sätts i officiell sysselsättning. Det 
är alltså inte arbetet per se som löser predikamentet av otillräcklig för-
sörjning. Men inlägget pekar också på att det egentligen inte heller finns 
någon slags allmängiltig lag som ser till att en outbildad analfabet från 
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Östeuropa inte kan finna ett arbete i Sverige; om det inte vore för nor-
merande arbetsmarknad av efterfrågan och regler, skulle efterfråga av 
skoputsare och dylikt kunna uppstå. Som jag visade i förra kapitlet med 
exemplet av gatutidningshandel, är en sådan konsumtion något som 
inte etableras med lätthet. Men den normativa marknaden ifråga är som 
Calmfors visar, historiskt föränderlig. Därför blir också Marx’ teori om 
arbetslös ”överbefolkning” som en industriell reservarmé – vilken be-
står av olika individer i olika skeenden som onödiggör och nödvändig-
gör olika människor i olika historisk-geografiska konjunkturlägen – 
mer plausibel än de andra utestängningsteorierna som Broström 
nämnde. 

Men kanske det viktigaste budskapet ovan ändå är det ideologiska: 
”Om vi […] vill hjälpa ett antal utsatta människor, så gör vi förstås det 
genom att ge dem jobb”. Trots att Calmfors förklarar att tiggandet inte 
upphävs genom jobb, så är ändå den enda vägen till hjälp och hjälpen 
till denna väg via arbetssamhället. Och notera ett drag av malthusiansk 
pessimism: det finns ingen annan utväg än att vissa måste vara fattiga 
– försörjningstillfällena är otillräckliga i antal i förhållande till antalet 
munnar att mätta. Det är symptomatiskt att det – givet att vi accepterar 
arbetssamhällets premiss – i artikeln inte presenteras några typer av al-
ternativ till sociala åtgärder att sätta in för de närvarande ”tiggarna” 
medan de söker efter de arbetstillfällen som kan uppstå. För att genera-
lisera, var det nämligen precis så som den ’svenska modellen’ utforma-
des och i flera avseenden fungerar än idag: de som hamnar i den 
industriella reservarmén ska tillfälligt försörjas av socialförsäkringar, i 
värsta fall understöd, och även fortbildningsinsatser för att ”hållas fly-
tande” och samtidigt förberedas för nya typer av arbetsuppgifter tills 
de får en anställning. Och därför skulle ingen behöva tigga. Men en 
sådan typ av åtgärd, som alltså mycket troligare skulle kunna upphäva 
”gatutiggeriet” än att vissa individer efterfrågas som skoputsare – en 
åtgärd som i sin tur skulle skapa svåra avskiljningsproblem rörande ut-
formande av systemen och hur många som kan uppgå i dessa och hur 
kostnaderna skulle fördelas – nämns inte här av Calmfors.1127 Inte heller 

            
1127 I hans föregående artikel, vilken föranledde hans kollega att fråga om möjligheten 
att ”ge tiggarna jobb”, reflekterar Calmfors mer övergripande moraliskt kring ’EU-
migranternas’ närvaro i Sverige (Calmfors 2015, 4 januari). Där skriver han att det inte 
är tydligt vilka skyldigheter socialtjänsten har att hjälpa migranterna, men att ”många 
kommuner ordnar härbärge och ger basal hjälp med mat och kläder” (vilket var vanli-
gare 2015 än senare) och att detta ”är också vad medmänskligheten kräver”. Gällande 
ett större socialt ansvarstagande reflekterar han över två Folkpartisters tidigare förslag 
att skicka notan för socialtjänstkostnader ifråga till Rumänien, vilket han tycker är en 
bra princip för att ”stärka hemländernas motiv att åtgärda sina diskriminerings- och 
fattigdomsproblem”. Han tycker också att EU-stödet till sådana åtgärder borde ”göras 
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dryftas en sådan väg som ett seriöst politiskt alternativ av någon annan 
röst i mitt empiriska material.    

8.2.2.2. Privata och civilsamhälleliga initiativ  
Det är många svenska privatpersoner och grupperingar som utifrån 
denna frånvaro av politiska alternativ har hjälpt ’EU-migranter’ till att 
finna andra försörjningar som klassificeras som ”jobb”. Det stående 
intrycket från den fakta jag har att förlita mig på, är att det är närmast 
regel att om någon ’EU-migrant’ som tigger (eller samlar pant) i Sverige 
har fått tag någon form av lönearbete, har det varit genom personlig 
kontakt mellan vederbörande individ och någon/några redan ”etable-
rade” i landet. Det som syns i mitt material är att de etablerade utgörs 
av svenska privatpersoner, som är de vilka tillhandahåller arbetsupp-
gifter. Det är aldrig någon statlig eller offentlig myndighet; det är i prin-
cip enbart civila, egenföretagare, mindre företag, hjälporganisationer 
och församlingar (varav de två sistnämnda kan ha fått ekonomiskt stöd 
av kommun i explicit syfte att hjälpa ’EU-migranter’). Enkelt uttryckt 
är det alltså civilsamhället som har påtagit sig uppgiften och ansvaret 
att ”integrera” ’EU-migranter’ in i arbetslinjen i Sverige. Nedan följer 
ett axplock på initiativ från runtom landet 2013–2016.  

Ett DN-reportage föranleder en civilingenjörsutbildad pantburks-
samlare att få en betald tågresa upp till Gällivare och en anställning på 
ICA. Efter tre månader får han sparken p.g.a. språkförbistringar, och 
sätts på ett tåg till en mecenat som äger ett slott i Sörmland där han får 
arbeta med städning och trädgårdsarbete och ett boende i anslutning 
till slottet.1128 En eldsjäl i Gävle initierar dialog med kommunen för att 
försöka starta upp gatuförsäljning, där det i ”första hand ska […] 
handla [om] försäljning av restaurangglass utan tillsatser, små pizzabitar 
och briocher”.1129 I Göteborg initieras projektet Ej Tiggare som åsyftar 
att ”sätta EU-migranter i arbete”. I början är sysselsättningarna att dela 
ut informationsblad om projektet och sälja pins med budskap.1130 I 
Karlstad initierar två privatpersoner en ”solidarisk loppis” till förmån 
för ”en septett romer”, som får draghjälp av civila, ett tryckeri och en 
kyrka, där ”romerna själva” ska involveras i arbetet.1131 I Karlshamn 
bistår några ortsbor Dumitri Lupu att kunna sälja paprikaplantor jämte 
tiggandet.1132 En egenföretagande musiker i Hökarängen, Stockholm, 

            
mer generösa”. Detta därför att det är ”bara i hemländerna som de grundläggande 
ortsakerna till tiggeriet kan angripas”.  
1128 Hökerberg (2013, 18 november). 
1129 Schön (2014).  
1130 P4 Morgon Göteborg (2014). 
1131 Gustafsson (2014). 
1132 Brandberg (2014).  
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betalar en ”tiggare” 140 kr i timmen för att bygga honom en jordkällare 
och revisorn ordnar pappren gratis p.g.a. det godhjärtade i hand-
lingen.1133 I samma stad får Luminita som tigger ett tiotal böcker till 
skänks som hon börjar sälja på gatan för 20 kr styck.1134 Genom HEM 
vet jag också bl.a. att tiggandeplatsen på gatan för vissa fungerar som 
en arbetsförmedling; en kvinna tjänar t.ex. 4000 kr svart för ett städ-
jobb som hon fick erbjudet medan hon tiggde. Föreningen för resande, 
RUNG, sprider genom en Facebooksida annonsen att anställa snö-
skottare i Västerbotten, och ett musikband i Umeå låter ”tiggare” sälja 
deras skivor på gatan.1135 I Gnosjö organiseras ett entreprenörprojekt 
för att hjälpa ”tiggare” sälja bär, svamp, hembakat bröd, och ved.1136 
En gårdsägare i Degeberga anställde för ett tag två bröder och deras 
vän på gården som tillverkar honung och har en äppelodling, och ef-
terlyser därefter ytterligare jobb åt dem på sin Facebooksida.1137 Ett ho-
tell i Visby anställer 22-åriga Genesa som städerska, genom vanligt 
anställningsförfarande för sommarjobb.1138 En konstnär i Malmö erbju-
der ”tiggare” att sälja hennes konstkort för tio kr styck.1139 En perfor-
mancegrupp anställer två tiggande människor som utställningsobjekt i 
egenskap av ’tiggare’ i en utställning i samma stad.1140 I dokumentärpjä-
sen Bröllopsresan som sätts upp på Östgötateatern är några som också 
tigger anställda i produktionen, och i en uppsättning av Förklädd Gud 
på Folkoperan i Stockholm är ett antal ”EU-medborgare” medver-
kande.1141 I Uppsala fick Cristi anställning på en hamburgerrestaurang 
av en välvillig chef, men förlorade jobbet då han återvände till Rumä-
nien för att undfly en landsman i staden som hade hotat honom.1142 I 
Östersund initieras mattvirkning åt sex bulgariska kvinnor på Svenska 
kyrkans härbärge och mattorna säljs till en återförsäljare på butik.1143 I 
Sundsvall bestämmer sig ett mäklarkontor att fixa ett ”enklare” kon-
torsjobb åt Ramona som sitter utanför. Hon tackar ja till erbjudan-
det.1144 I Falsterbo får en kvinna praktikplats genom arbetsför-

            
1133 Lundin (2014). 
1134 Hansson (2015). 
1135 Madon (2015). 
1136 Nilsson (2015, 7 februari). 
1137 Wigen (2015, 20 mars). 
1138 Uusitalo-Fernholm (2015). 
1139 Kangro (2015). 
1140 Carlsson (2015, 5 februari). 
1141 Löfvendahl (2017). 
1142 Sandow (2015, 9 mars). 
1143 Westberg (2015). 
1144 Johansson (2015). 
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medlingen på butiken hon tiggde utanför.1145 I Vetlanda bildas en eko-
nomisk förening för att anställa ’EU-migranter’ på bemanningsbasis 
inom exv. trädgårdsskötsel.1146 I Knivsta belönas två personer med epi-
tetet ”Årets Knivstabor” därför att de har fixat ett arbete på en hästkli-
nik åt en person som tiggde utanför en livsmedelsbutik.1147  

Jag mäktar inte följa upp hur det har gått med dessa olika projekt; 
hur det gick med anställningarna, vad som hände sedan. Det övergri-
pande intrycket är att det ibland går bra, och ibland dåligt. Som det 
brukar när det gäller människor. En tydlig tendens är att sysselsättning-
arnas karaktär brukar vara tillfälliga, tidsbegränsade, (utbildningsmäss-
igt) lågkvalificerade och verkar lätt ha tendensen att vara i kanten av 
gråzonen mot svartjobb. Men uppenbarligen finns här en variationsri-
kedom. En tendens är också att i och med anställningarnas tidsbegrän-
sade karaktär, leder dessa ofta inte till att en människa slutar tigga; 
vederbörande har fortfarande starka ekonomiska incitament och en 
massa ”fri tid” till övers. Joakim Månsson Bengtsson från Hjälp tiggare 
i Lund förklarar per mail att ”Många får timanställningar vilket gör att 
en kan vid vissa tillfällen jobba istället för att be förbipasserande om 
hjälp men inte till den grad att en kan lämna gatan helt och hållet ty-
värr”. En informant från HEM upplyser mig också om en annan 
aspekt. Ett grundläggande problem för den som befinner sig i ’EU-
migrantens’ position och söker arbete i Sverige, är den tidsbegränsade 
rätten till vistelse, samtidigt som barn och familj ofta befinner sig i 
hemlandet. Han berättar att vid ett antal tillfällen har människor fak-
tiskt tackat nej till arbetserbjudanden, av den enkla anledningen att de 
måste hem igen om ett par veckor till Rumänien/Bulgarien, och att de 
inte har någonstans att bo på längre sikt i Sverige. Stadsmissionen be-
rättar om samma problem: 

 
Att leva i utsatthet, från dag till dag i nuet, gör det svårt att planera för framti-
den. Trots vilja och önskan att arbeta, kan praktiska omständigheter göra att 
man tackar nej. Boende, resor, att vara skild från familj eller grupp samt nöd-
vändigheten att få in pengar för stunden, är faktorer som påverkar människors 
beslut.1148 

 
Många väljer att inte ta med sig sina barn till Sverige utifrån insikten att 
dessa riskerar att omgående bli omhändertagna av myndigheter, ef-
tersom barnen skulle riskera att fara illa i Sverige genom att vara bo-
stadslösa. Samtidigt brukar inte samhället tillgodose tillgång till boende 

            
1145 Johansson (2016). 
1146 Mattisson (2015). 
1147 Pihl (2015). 
1148 Stadsmissionen (2016) s. 19. 
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så att barnen inte skulle riskera att fara illa. Och EU-medborgare utan 
uppehållsrätt har som sagt inte rätt att vistas i Sverige längre än tre 
månader, såtillvida att de inte har en ordentlig anställning, vilket de inte 
kan erhålla om de inte stannar under en längre tidsperiod, vilket de 
alltså inte kan därför att de inte kan flytta till Sverige. En trolig anled-
ning till att människor i ’EU-migrantens’ situation inte helt sonika be-
stämmer sig för att emigrera till Sverige med familj och barn, är att 
rätten att bosätta sig längre än tre månader enkom kommer från uppe-
hållsrätten. Om man inte skulle lyckas erhålla asyl och uppehållstill-
stånd, vilket för denna grupp är praktiskt taget omöjligt.  

I de artiklar jag har och som återger sysselsättningsinitiativ och pro-
jekt, skönjer jag två problemformuleringar som framförs av svenska 
röster om vad det är som antas ligga i fatet för ’EU-migranters’ arbets-
möjligheter i Sverige. Den ena är ”institutionell” och den andra är ”ka-
raktärsmässig”, m.a.o. att det antingen är hos strukturen eller individen 
som hindret står att finna. Den första uttrycks som att det skulle vara 
byråkratiskt krångligt att anställa någon som befinner sig i ’EU-migran-
tens’ situation i Sverige. En grupp entreprenörer, som tillsammans har 
initierat ett projekt att frambringa dagsverken åt ”tiggare” såsom att 
klippa gräsmattor eller laga staket, skriver en debattartikel i Expressen. 
Där vänder de sig mot en (enligt dem) orimlig byråkrati för att få till 
dessa kneg: ”Den anlitade måste ha ett samordningsnummer hos 
skattemyndigheten och ska också deklarera sina inkomster (att få ett 
nummer kan ta veckor). […] Varför all denna byråkrati när inkoms-
terna är så små och utförarna få?”1149  

Det andra alternativa hindret, skulle då ha att göra med att ’EU-
migranterna’ med sina attribut och karaktärer, ännu inte har vad som 
krävs för att bli en ’skötsam arbetare’. I flera kyrkliga projekt och hjälp-
relationer framkommer en föreställning om att det är av yttersta vikt 
att fostra ’EU-migranter’ till att bli självständiga individer och samhälls-
dugliga medborgare i Sverige. Två kyrkligt aktiva i Kungsbacka ”talar 
om vikten att ge och hjälpa på rätt sätt. ’Jag försöker visa att de också 
har ett eget ansvar’”.1150 I Strängnäs initierar pingstkyrkan olika aktivi-
teter som att snida slevar, fågelholkar och att sälja halsband och tyg-
väskor tillverkade av masajkvinnor i Tanzania. Projekten blir 
uppmärksammade i ett reportage i Expressen, där det framkommer att 
vissas löner i slutändan blir runt 10 kr/timmen och att pengar betalades 
ut och delades upp i grupp (åt gruppmedlemmarna). En av de ansvariga 
försvarade systemet med att ”Ja, jag tycker fortfarande att det var ett 

            
1149 Rydholm et al. (2014). 
1150 Liljedahl (2014).  



 379 

bra sätt, för de behöver lära sig att ta hand om varandra”.1151 Andreas 
Samuelsson från den kristna hjälporganisationen NetWorks upplyser i 
en debattartikel att ”dessa människors verkliga fattigdom handlar fram-
förallt inte om pengar”, utan om ett kulturellt cementerat ”utanför-
skap”, där det viktigaste är att närma sig den andra med ”äkta vänskap 
som inte är baserat på givande”. Utifrån hans organisations fyrastegs-
modell för hjälparbete är målet lära ut ”förvaltarskap”:1152 

 
Vi ger dem något litet, kanske några frön, en höna eller enklare byggnads-
material. Målet är att de ska växa i ansvar och bli goda förvaltare. Det är viktigt 
att vi under den processen hela tiden finns som ett stöd och försöker lära dem 
allt vi kan […]. De personer som visat sig redo för en större investering kan 
bli erbjudna ett växthus eller en anställning i något av de sociala företagsprojekt 
som organisationen driver.  

 
På så sätt bryter vi tiggeriets grundtanke om att ”ju sämre jag är desto mer får 
jag” och ersätter den med ”ju bättre förvaltare jag är desto mer får jag”.1153 

 
I Stadsmissionens rapport om projektet kring att försätta ’EU-migran-
ter’ i arbete i Stockholm, Uppsala, Skåne och Linköping, framkommer 
en något mer nyanserad problemskrivning utifrån föreställningen om 
’EU-migranter’ som saknandes rätt beteende för att ”klara av” lönear-
beten. Utifrån projektens erfarenheter pekar författarna på att det 
emellanåt fattas grundläggande kunskaper från båda sidor om förvänt-
ningar på den andra parten i samband med arbetsinsatser, mycket be-
roende på skilda erfarenheter av arbetsdelning, avtal och livssituation. 
”De som möter människor i fattigdom och utanförskap, bör reflektera 
över vilka konsekvenser livssituationen får för beslut och val. Beteen-
den som omgivningen uppfattar ologiska, inkonsekventa eller [som] 
’brist på hyfs’, kan vara logiska och konsekventa för individen, eller 
bero på okunskap om omgivningens förväntningar”.1154 Boken använ-
der begreppet ”utanförskap” som en beteckning på den livsvärld den 
djupt fattiga och diskriminerade antas befinna sig i. Utan att begreppet 
tydligt definieras, är det lätt att tolka det som en synonym för kultur, 
som i en främmande fattigdomskultur av gruppgemenskap, ”stre-
etsmart-het” och misstro mot majoritetssamhället och dess regler. I 
boken antas detta utanförskap komma som en konsekvens av just fat-
tigdom, stigmatisering och exkludering från de sociala skyddsnäten.1155 

            
1151 Gad & Salihu (2015). 
1152 Jag har tidigare nämnt den kristna logiken bakom förvaltarskapstanken i kapitlet 
om kristen idéhistoria.  
1153 Samuelsson (2015). 
1154 Stadsmissionen (2016) s. 19. 
1155 Ibid. se t.ex. s. 18. 
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På ett informationsblad jag fick ta emot om projektet på en konferens 
för civilsamhällesinitiativ för ’EU-migranter’ under 2016 i Stockholm 
(där projektet och den kommande rapporten annonseras) står det bl.a. 
att läsa ”Vi vet nu att det är möjligt för EU-migranter att komma i 
arbete, då vi har testat olika metoder för att skapa jobb”. En formule-
ring som alltså ger svar på en osynlig fråga eller påstående, att det fram 
tills nu inte skulle vara säkert om det vore möjligt för en ’EU-migrant’ 
att kunna arbeta. Själva insatserna som bedrevs av stadsmissionerna 
varierade; från utbildningsinsatser (alfabetisering, svenska/engelska, 
motorsågskörkort, städutbildning, samhällsinformation, jobba i Sve-
rige-kurs) till praktik, hantverksutlärning, coachning och hjälp att starta 
eget. I vissa fall lyckas någon få anställning, eller starta sin egen städ-
firma. I andra fall hoppar deltagare av därför att de får akuta sociala 
problem att ta hand om i hemländerna, upplever sig för stressade och 
i akut behov av direkta pengar för att kunna chansa på arbetstränings-
insatserna, eller av andra skäl inte finner upplägget givande eller real-
istiskt hjälpande för deras egen del. De svårigheter som de ansvariga 
beskriver i själva realiserandet av dessa projekt handlar ofta om språk-
förbistringen, att insatser tar väldigt lång tid och kraft med tanke på de 
berörda människornas utsatta situation (ofta utan bostad i Sverige och 
vistandes under korta tidsperioder), och att det emellanåt uppstår vad 
andra kanske skulle kalla ”kulturkrockar”, gällande förväntningar om 
beteende. Sådana förväntningar kan vara hur och när lön ska betalas ut 
och fördelas, att skicka en familjemedlem istället för sig själv till avtalat 
jobb,1156 eller att projektledarna antog att alla deltagare hade tidigare 
erfarenhet att klippa med sax eller använda linjal.1157  

Ordföranden för den då aktiva föreningen Hjälp tiggare i Lund upp-
ger i ett mail till mig december 2017 som svar på frågor kring den lokala 
arbetsmarknadssituationen för ’EU-migranter’, att de aldrig har varit 
med om att någon har tackat nej eller hoppat av ett anställningserbju-
dande därför att tiggandet skulle vara mer lönsamt. Hjälporganisat-
ionen i Lund hade ett samarbete med kommunen, där organisationen 
fick ekonomiskt stöd mot att kunna erbjuda härbärge i upp till tre må-
nader (d.v.s. samma tidslängd ’EU-migranter’ utan uppehållsrätt har 
rätt att vistas i Sverige). Medan en härbärgesnorm i Sverige annars är 
ett antal dagar åt gången per person (vilket ser olika ut i olika kommu-
ner),1158 kunde här då en människa bo på samma plats i flera månader. 
Detta underlättade också föreningens och de vistandes arbete med att 
finna arbetsmöjligheter i Sverige. Gällande anställningarna initierades 

            
1156 s. 37. 
1157 s. 46. 
1158 Amnesty International (2018).  
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de ofta genom personliga relationer som hade etablerats på stan, me-
dan föreningens bidrag var att hjälpa till med att skriva CV, skriva in 
människor på arbetsförmedlingen och ge tips och råd om var man kan 
söka arbete. Ordföranden tillägger också att ”De riktiga jobben med 
kontrakt och acceptabla löner är för det allra mesta i restaurangbran-
schen eller hos städfirmor” och utvecklar: 

 
Det viktigaste vi gör från föreningens sida är att erbjuda härbärge i upp till 3 
månader. Då hinner en söka arbete, gå på intervjuer och möten på arbetsför-
medlingen och 15–20 personer har fått jobb och runt 10 personer har fått 
hållbara bostadslösningar tack vare att en hade en plats att vara på och fick 
sina mänskliga rättigheter respekterade. Det går inte att bo i bil eller på gatan 
och [få] jobb[,] därför är härbärget med dusch, tvättmaskin, kök och andra 
saker som hör där till så otroligt viktigt för samhällsinkludering.  

 
Amnesty International har också uppmärksammat modellen i Lund, 
och framhåller den som ett positivt exempel på att tillgodose ’EU-mi-
granter’ deras mänskliga rättigheter och samtidigt arbeta för långsiktig 
integrering. Själva modellen varade från 2015 fram till april 2018 då 
situationen blev ekonomiskt ohållbar för föreningen varefter härbärget 
stängdes ned och föreningen inaktiverades några månader senare. Inget 
härbärge ersatte det nedlagda i kommunen.1159   
  I kapitlet Bostadslöshet ska det framkomma hur svenska politiska aktö-
rer motverkar de juridiska och politiska möjligheterna att kunna till-
handahålla hållbara boendelösningar, vilka hade kunnat bidra till en 
helt annan form av förutsättningar för ’EU-migranter’ att söka och 
finna andra former av försörjning i Sverige än ’tiggande’.  

8.2.3. Lagar och regler för anställningar  
En problemformulering bland privatpersoner angående möjligheterna 
att skapa arbetstillfällen för ’EU-migranter’ rörde sig kring upplevd by-
råkratiska svårigheter att göra anställningarna vita. Här läggs därför ut 
en resumé gällandes lagar och regler kring anställning, arbetsför-
medling, lön och sociala avgifter i Sverige, aktuella under empirins tids-
period. 

I rapporten som sammanfattar Stadsmissionens projekt EU-migran-
ter som resurs (med rekommendationer, tips och projektbeskrivningar) 
finns också klargörande sammanställningar av relevant lagstiftning gäl-
lande arbetsmarknad och beskattning. Som det påpekas av författarna 

            
1159 Ibid. s. 32–3. 
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själva ändras lagar och regler ständigt, men sammanställningen av skat-
teregler var granskad och godkänd av Skatteverket september 2016,1160 
och den sammanställda informationen synes mig överensstämmande 
med den verklighet jag har fått beskriven för mig av min empiri gäl-
lande 2014–2016. Därför utgår jag här från Sveriges Stadsmissioners 
sammanställning av information gällande arbets- och anställningsför-
utsättningar i Sverige 2016. 

8.2.3.1. Samordningsnummer och Arbetsförmedlingen 
Ett huvudproblem för ’EU-migranter’ och potentiella/faktiska arbets-
givare, är språkförbistringen. Även om många rumäner behärskar ro-
manska språk på en grundläggande nivå, som spanska och italienska 
(p.g.a. samma språkstam som rumänska, och många har arbetslivserfa-
renheter i Sydeuropa), är det inte regel att kunna engelska eller svenska. 
Gällande rätten till SFI (svenska för invandrare) är det upp till kommu-
nen att avgöra om den ska sträcka sig även till personer som inte är 
folkbokförda. I t.ex. Linköping krävs folkbokföring men inte i Malmö 
och Uppsala. Oavsett tillgodoseendet krävs personnummer för att få 
ut ett slutbetyg.1161 I Stockholm har föreningen HEM satt i system att 
hålla i svenskundervisning varje vecka, som drivs på helt ideell basis i 
lånade lokaler. 

För att få ett personnummer krävs att vara folkbokförd. Folkbok-
föring kan komma på tal först när en person uppfyller kriterierna för 
uppehållsrätt och har innehaft denna längre än 12 månader – då räknas 
hen som bosatt.1162 Som folkbokförd har du samma sociala rättigheter 
som svenska medborgare gällande försörjningsstöd och sjukförsäk-
ring.1163 Emellertid kan den icke-folkbokförde registrera sig hos För-
säkringskassan för att därigenom få rätt till barnbidrag och vård, 
såtillvida att man arbetar vitt (oavsett arbetets omfattning) och kan be-
visa detta. Det krävs att skicka in en ansökan jämte anställningsbevis 
och den senaste lönespecifikationen. Rätten till förmåner upphör tre 
månader efter avslutad anställning, och den arbetande EU-medborgare 
som får rätt till barnbidrag i Sverige riskerar att mista rätten till liknande 
understöd i hemlandet.1164 Det krävs alltså anställningskontrakt för att 
ingå i socialförsäkringssystemen som ’EU-migrant’, och utan anställ-
ningsbevis är det betydligare svårare att övertyga hyresvärdar att man 
har fast inkomst.1165  
            
1160 Stadsmissionen (2016) s. 79. 
1161 Ibid. s. 75.  
1162 Ibid.  
1163 s. 99.  
1164 s. 76. 
1165 s. 98. 
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Den som är utan personnummer kan likväl erhålla ett samordnings-
nummer, vilket är ett slags alternativt personnummer för den som inte 
är folkbokförd. Det är genom ett samordningsnummer som icke-med-
borgare och personnummerlösa betalar skatt, och det tilldelas av Skat-
teverket. Den kan erhållas då man ansöker om skattsedel. En 
privatperson kan inte själv begära ut ett samordningsnummer – det är 
upp till en myndighet att rekvirera (skicka efter). Till exempel rekvirerar 
Arbetsförmedlingen (fr.o.m. nu AF) från Skatteverket då en nummer-
lös person blir inskriven på förmedlingen.1166 Som EU-medborgare har 
man rätt att skriva in sig som arbetssökande på AF, såtillvida att man 
kan uppvisa en giltig identitetshandling. Det måste inte vara ett pass 
utan kan räcka med id-kort utfärdat i hemlandet.1167 En av mina kon-
takter från HEM uppger att av de hundratals rumäner som han har 
träffat i samband med nätverkets svenskundervisning, har samtliga haft 
med sig id-handlingar, medan ytterst få har haft rumänska pass. En 
annan kontakt berättar om risken att personalen på AF tolkar reglerna 
godtyckligt: i egenskap av tolk och stöd för en arbetssökande ’EU-mi-
grant’ har hon själv varit med om personal som påstår att det måste 
kunna uppvisas pass för att bli inskriven (efter en smärre föreläsning 
från kontakten sida gav personalen med sig). Ytterligare en medlem i 
HEM uppger i en tidningsintervju på ämnet att ”Det händer också att 
[handläggarna] säger att de inte kan hitta samordningsnumret efter att 
det kommit”.1168 Även rapportförfattarna uppger att  

Vi har upplevt att myndigheter och enskilda handläggare inte har tillräcklig 
kunskap i frågor som rör denna grupp.1169 […] Vi har fått liknande signaler 
från personer som kontaktat oss från andra orter i landet för att få hjälp. Män-
niskor har nekats inskrivning eftersom de saknar samordningsnummer. Okun-
skap om giltiga identitetshandlingar råder.1170  

 
Men det är fullt möjligt att bli inskriven på AF utan samordningsnum-
mer. Inskrivningen kan ske manuellt (på papper), varefter digital regi-
strering sedan kan ske efter att myndigheten har erhållit samordnings-
numret från Skatteverket.1171 Alla EU-medborgare har också rätt till ett 
personligt möte med handläggare, och det åligger på AF att tillhanda-
hålla tolk (närvarande i person eller via telefon).1172 Där ska den arbets-
sökande informeras om vilka insatser som eventuellt skulle kunna vara 
            
1166 s. 89f. 
1167 s. 77. 
1168 Holmberg (2018). 
1169 Stadsmissionen (2016) s. 73. 
1170 Ibid. s. 78. 
1171 s. 77. 
1172 s. 78. 
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aktuella, jämte personlig handlingsplan och information om skyldig-
heten att månatligen avge aktivitetsrapport. Den som inte fyller i akti-
vitetsrapporten, där det ska redogöras för vilka jobb som har sökts och 
vilka åtgärder en själv har försökt ta, blir utskriven. Att någon har rätt 
till en individuell bedömning, innebär inte att det finns en rättighet att 
bli anvisad praktikplats eller deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt 
program. Ergo: en hänvisning till ett arbetsprogram måste ta i beak-
tande hur den aktuella arbetsmarknaden de facto ser ut, och vad för 
arbete som faktiskt kan efterfrågas som den bedömde kan knytas till.1173 

Likabehandlingsregeln till trots har Stadsmissionens representanter 
också varit med om att ”Medföljande stödpersoner har nekats med-
verka på möten och vi har fått höra att ett handläggarsamtal är me-
ningslöst eftersom personen ändå inte kommer att få något arbete”. 
Men i EU-förordning nr 492/2011 artikel 5 står att ”En medborgare i 
en medlemsstat som söker anställning inom en annan medlemsstats 
territorium ska få samma hjälp där som den som ges av arbetsför-
medlingarna i denna stat till dess egna medborgare som söker anställ-
ning”.1174 Enligt Amnesty International innebär följaktligen ett nekande 
av ett möte diskriminering av arbetssökande ’EU-migranter’ från AF:s 
sida: 

Several individuals told Amnesty International they had wanted to register but 
had been treated with suspicion and faced discriminatory remarks. Sometimes 
officials at the Employment Office had refused to help them, even though 
they have a duty to do so under Swedish and EU law. Nobody Amnesty In-
ternational interviewed had been helped by the employment office to find 
work. 

When Amnesty International accompanied Alex, a 30-year old Roma man 
living in Malmö, to the Employment Office, the official first refused to receive 
him, arguing that he could not help him because Alex did not have a Swedish 
identification or coordination number. It was only when Amnesty Interna-
tional insisted that the Employment Office had a duty to obtain a number for 
him that the official agreed to let Alex in. 

Such attitudes suggest that “vulnerable EU citizens” are confronted with 
structural barriers, which further entrench the poverty and marginalization 
they experience and, in turn, feed discriminatory perceptions about their un-
willingness or inability to work.1175 

 

            
1173 s. 77f. 
1174 Europaparlamentets och rådets förordning nr 492/2011 av den 5 april 2011 om 
arbetskraftens fria rörlighet inom unionen, artikel 5.  
1175 Amnesty International (2018) s. 16. 
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AF är också anslutet till nätverket European Employment Services 
(EURES), som med rådgivare och handläggare ska underlätta arbets-
kraftens rörlighet och integrering inom unionen.1176 Enligt Stadsmiss-
ionen brukar EURES-handläggarna ha kompetens och kunskap om 
vad som gäller och är möjligt. En av dessa (som Stadsmissionen har 
talat med) menar att EU-medborgare kan ha rätt till insatser såsom 
”Stöd och matchning”. Detta förutsatt att den arbetssökande kan 
styrka sin utbildning och erfarenhet, att handläggaren kan bedöma för-
ankringsgrad och såtillvida personen ”har en realistisk chans att få ett 
arbete”.1177  

Stadsmissionen ger ett exempel på ett fall där två AF-handläggare i 
två olika städer gjorde olika bedömningar av ’EU-migranters’ arbets-
möjlighet:  

 
I en stad finns en projektdeltagare som jobbat som bagare i 20 år. Han är 
skicklig och motiverad att etablera sig i Sverige och jobba här. EURES-hand-
läggaren tyckte att detta var ett fall där Arbetsförmedlingen kan gå in och be-
vilja insatser. Bagare är ett bristyrke i Sverige och de bedömda utsikterna att få 
jobb är mycket goda. 

 
I en annan stad bedömde den handläggaren att en annan projektdeltagare inte 
hade minsta chans att få arbete i Sverige. Även denna person är bagare med 
yrkesutbildning och 5 års arbetslivserfarenhet på ett bageri i Rumänien. Hand-
läggaren menade att det var lönlöst för kvinnan att söka jobb som bagare i 
Sverige. Inte heller insatser som validering och språkkurs var aktuella.1178 
 

Under projektets gång har man också lyckats få några personer att 
hamna på praktik beviljade av ett specifikt AF-kontor under en kortare 
tid, men ”Normalt görs numera inga insatser alls förrän efter 6 måna-
der, vilket gäller samtliga sökanden, och då menar det aktuella kontoret 
att EU-medborgare inte längre har uppehållsrätt om de inte lyckats få 
arbete innan dess”.1179 Med andra ord ett närmast klassiskt moment 22, 
eftersom ’EU-migranter’ inte har rätt att vistas i Sverige längre än tre 
månader såtillvida de inte har ett arbete.  

8.2.3.2. Beskattning 
Vad gäller hur arbeten (som kan vara aktuella för ’EU-migranter’) bes-
kattas, finns det en del regler att förhålla sig till för att undvika att ar-
betet blir svart. För privatpersoner finns två former av skattskyldighet: 
obegränsad eller begränsad.  Den senare innebär att man är skattskyldig 

            
1176 Arbetsförmedlingen (i.d. a). 
1177 Stadsmissionen (2016) s. 77. 
1178 Ibid. s. 78. 
1179 Ibid. 
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enkom för vissa (i lagtext) uppräknade inkomster.1180 Skillnaden avgörs 
beroende på hur länge någon vistas i Sverige. Många ’EU-migranter’ 
verkar inte ha som avsikt (åtminstone i det korta loppet) att bosätta sig 
i Sverige, såtillvida de inte skulle finna fast försörjning och bostad. Den 
som vistas i Sverige längre än sex månader är obegränsat skattskyldig 
medan den som är här kortare tid än sex månader (under ett års tid) är 
begränsat skattskyldig. Den kortvarige beskattas då med SINK-skatt 
(Särskild inkomstskatt för utomlandsboende), medan den obegränsat 
skyldige åläggs A-skattsedel. SINK-skatt innebär en särskild inkomst-
skatt som är en definitivskatt på 20 % och skattskyldighet infinner sig 
från första kronan. Ingen inkomstdeklaration behöver lämnas eftersom 
det inte finns någon rätt att göra avdrag. Det krävs SINK-skattebeslut 
per arbetsgivare, beslutet är årsbundet, och det är Skatteverket som fat-
tar beslutet.1181 Skatten åligger arbetsgivaren att betala in.1182  

Gällande A-skattsedeln, debiteras ingen skatt om den totala årsin-
komsten understiger 18 739 kr (inkomstår 2016), såtillvida att du är bo-
satt i Sverige hela året. Brytpunkten för skatt är nämligen beroende på 
längden av vistelsetid i landet, och om vistelsen är uppbruten föreligger 
deklarationsskyldighet om inkomsterna uppgår till minst 100 kr, liksom 
skatteplikt.1183 Någon med A-skattsedel som har tjänat under 1000 kr 
men som inte har varit bosatt i Sverige hela året kan alltså komma att 
själv behöva betala skatt på sin inkomst.1184 Om ersättningen är eller 
överstiger 1000 kr ska arbetsgivaren, som företag, betala in skatt. Stads-
missionen upplyser under informationsrutan Tänk på! något som vissa, 
vilka har satt i system att anlita ’EU-migranter’ för kortare projekt 
kanske har missat: 

 
Det är lätt att tro att en EU-medborgare kan ta emot ersättning upp till 999 
kronor per år från en och samma arbetsgivare skattefritt, oavsett om det är en 
privatperson eller ett företag. Detta stämmer bara i de fall EU-medborgaren 
är bosatt i Sverige och vistats här hela året. Personen måste dessutom ha en 
A-skattsedel, inte SINK-skatt. Om arbetstagaren inte har skattsedel alls och 
tar emot ersättning är det svartarbete. 
 
För EU-medborgare som har A-skattsedel och tjänar pengar och vistas i Sve-
rige under delar av året föreligger deklarationsskyldighet för inkomster större 
än 100 kronor.1185  

 

            
1180 s. 79.  
1181 s. 80. 
1182 s. 82. 
1183 s. 81. 
1184 s. 84. 
1185 s. 85. 
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Vad som däremot stämmer gällande 999-kronorsgränsen är att arbets-
givaren (oavsett företag eller privatperson) undslipper att betala sociala 
avgifter, såväl om det är A-skatt- eller SINK-skattsedel. Arbetsgivaren 
kan också slippa arbetsgivaravgifter om arbetstagaren har ett intyg på 
tillhörighet i ett annat lands socialförsäkringssystem. När det gäller A-
skatt behövs det inte heller lämnas in någon arbetsgivardeklaration, så-
tillvida att ersättningen underskrider 1000 kr. Men, det åligger fortfa-
rande ansvar att årligen lämna kontrolluppgifter om anställda till 
Skatteverket, om det sammanlagda värdet av ersättningar är högre än 
99 kr. Detta gäller båda skattetyper.1186 Om arbetsgivaren är en privat-
person, gäller det som regel att om ersättningen rör sig mellan 1000–
9999 kr så är det arbetstagaren som betalar in skatt och sociala avgifter. 
Men det går att komma överens mellan parterna så att arbetsgivaren 
betalar in detta.1187  

8.2.3.3. Lön 
Det finns inte någon lagstadgad lägsta lön i Sverige, men det finns 
lägsta kollektivavtalad lön. Denna varierar beroende på bransch, utbild-
ning och kollektivavtalstyp. Men oavsett medlemskap i facket eller ej, 
gäller lönesättningen som sätts i specifika kollektivavtal för samtliga 
anställda. Den utlänning som är utan kollektivavtal, är utan svensk 
sjuk- och olycksfallsförsäkring på arbetet; ofta saknar ’EU-migranter’ 
sådana försäkringar från hemlandet. Det är möjligt att teckna försäk-
ringar åt anställda i Sverige, men det görs alltså inte automatiskt genom 
en anställning. Samtidigt har arbetsgivaren ett ansvar för arbetsplats-
miljö och arbetssäkerhet. Även om du som arbetsgivare är en privat-
person har du ett arbetsgivaransvar och kan bli åtalad för 
arbetsmiljöbrott om någon skadas i arbetet, eller om det påvisas att 
arbetsgivaren har försummat säkerheten på arbetsplatsen.1188    

Nästa fråga är den om löneutbetalning. Stadsmissionen nämner att 
många ’EU-migranter’ sedan tidigare är vana vid ett dagavlöningssy-
stem, utan kontrakt. Arbetet de har erhållit har varit tidsbegränsat 
såsom kortare tidsperioder eller dagsverke, och har avlönats kontant 
och omgående då uppdraget är utfört.1189 En liknande erfarenhet har 
jag hört om från kontakter i HEM. Konventionellt ska en arbetsgivare 
lämna lönebesked till en anställd. Rent formellt finns inga rättsliga krav 
på arbetsgivaren att lämna lönebesked, utan det fungerar mer som ett 

            
1186 s. 83. 
1187 s. 84. 
1188 Hanell (2015). 
1189 Stadsmissionen (2016) s. 86. 
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praktiskt led i att senare behöva lämna kontrolluppgifter för deklarat-
ionen.1190 Även om en person ännu inte har fått besked från Skattever-
ket gällande skattsedel går det likväl att betala ut lön; då drar man av 
skatt enligt ordinarie skattetabell och lägger på 10 %. Mindre företag 
och privatpersoner har lättare att framförhandla när och hur ofta en 
lön ska betalas ut. Kontant löneutbetalning fungerar även i Sverige, 
men är inte ”tillämpbart i alla anställningssituationer”.1191 Praxis är att 
någon som får betalt för sitt arbete i Sverige får summor insatta på ett 
lönekonto på en bank. Som även mina utlandsfödda och priviligierade 
akademikerkollegor kan beklaga sig över som nyinflyttade i Sverige, är 
det inte så himla lätt att som invandrad omgående skaffa och öppna ett 
bankkonto. Banker och bankkontor skiljer sig åt när det kommer till 
regler om vad som krävs för att få öppna konto; det kan även skilja sig 
från kontor till kontor även om dessa ingår i samma bankkedja. På vissa 
kontor kan någon med samordningsnummer öppna lönekonto med id-
kort, men på andra krävs ett biometriskt pass (d.v.s. ett sådant pass 
som har kontaktlösa läsbara chip). Det kan då ofta vara så att någon i 
’EU-migrantens’ position varken kan få lön utbetald kontant av sin ar-
betsgivare eller får öppna ett bankkonto. En lösning kan då vara utbe-
talningsavier, att arbetsgivaren ger en sådan till arbetstagaren där det 
står tryckt var pengarna kan uthämtas. Men: ”Inget av de angivna stäl-
lena löste dock in avierna på grund av att id-korten inte var tillräckliga 
som identifikationshandling. Inte heller de banker vi var i kontakt med 
löste in avierna”. Stadsmissionen upplyser att då återstår Forex där det 
”i nuläget” (slutet av 2016) går att lösa in avier med enkom id-kort eller 
samordningsnummer.1192  

Sett ur ett presumtivt arbetsgivarperspektiv kan dessa förordningar 
synas krångliga vid en första anblick. Vad som är krångligt eller ej är 
inte upp till mig att avgöra, men jag antar att det är en skillnad på ut-
maning om en företagare eller välmenande privatperson ställs inför 
dessa regler. Och vi kan bara föreställa oss hur det kan kännas för en 
utifrån kommande, som befinner sig i ’EU-migrantens’ skor. Vad som 
hurusom blir påtagligt, är att det är flera instanser som måste ”klicka” 
i en längre informationskedja för att en ’EU-migrant’ ska lyckas såväl 
erhålla vitt arbete som betalning för detta, där det räcker att en aktör 
(arbetstagaren, arbetsgivaren, AF, Skatteverket, bankkontor) inte till-
godoser en uppgift för att kedjan ska brytas.    

            
1190 Detta nämns inte av rapporten. 
1191 Stadsmissionen (2016) s. 86. 
1192 Ibid.  
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8.2.4. Mariefredsmodellen… 
 

För ungefär ett år sedan kom de första tiggarna till lilla pittoreska Mariefred. 
De satte sig framför stans livsmedelsaffärer. Anna Löfving, chefredaktör och 
ägare till Mariefreds Tidning, reagerade direkt. 

 
– Det blev en otrolig kontrast till idyllen här. Det är hemskt om barnen ska 
växa upp med att se människor så förnedrade, säger hon.1193 

 
Så börjar hyllningsreportaget Hon lyckades få bort tiggarna från gatan från 
augusti 2015, som handlar om Anna Löfving och hennes projekt vilket 
har fått henne nominerad till Aftonbladets Svenska hjältar 2015, och 
även Årets mångfaldsbragd 2015.1194 På ett liknande sätt skulle statsmi-
nister Löfven (S) formulera sig i sitt jultal 2016 då han öppnade upp 
för tiggeriförbud, med orden ”Det är aldrig acceptabelt att behöva se 
människor stå på knä och tigga”.1195 Men skillnaden är då att Löfving 
har tagit sin ”irritation”, och vänt den till att utföra en ”bragd” å ”ro-
mernas” vägnar. Istället för Löfvens ”stopp” har Löfving skapat jobb. 
I ett annat reportage i Dagens Nyheter ”erkänner [hon] villigt att även 
hon kunde irritera sig på att romerna i Mariefred inte gjorde något för 
att få in pengar i stället för att tigga. Men i stället för att låta irritationen 
ta över bestämde hon sig för att hjälpa romerna att ta sig ur tigge-
riet”.1196  

I Mariefred bor år 2015 ca 2000 invånare, och det har sedan hösten 
2014 funnits sex ”romer”1197 som har tiggt utanför livsmedelsbutiker 
och systembolag. Den s.k. ”modellen” innebär i sin ursprungsversion 
(som uppmärksammad 2015) att ”Romerna utför enklare arbeten åt 
Mariefredsborna, som trädgårdsarbete, fönsterputsning eller städning. 
Alla betalar efter samvete och förmåga, men rekommendationen är 70 
kronor i timmen”.1198 I Dagens Nyheters reportages faktaruta står det 
också att ”Skattereglerna är krångliga, men enligt skattemyndigheten 
behöver ingen kontrolluppgift lämnas för arbeten under 1 000 kronor 
per arbetsgivare och år”. Om det inte finns ”enklare arbeten” att ut-
föra, ”står de vid sina loppisbord och säljer saker som Mariefredsborna 

            
1193 Gustavsson (2015).  
1194 Gad & Salihu (2015). 
1195 Holmqvist (2016). 
1196 Arbman (2015).  
1197 Ytterligare ett av alla dessa exempel på att svensk media utan några problem vad 
jag kan se betecknar människor utefter etnicitet i rubriker som i text, på ett sätt som är 
helt unikt i en förhållandevis ”färgblind” pressetik. Tänk er att skriva såhär om ’araber’, 
’judar’ eller ’samer’.  
1198 Arbman (2015). 
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samlat in […] eller eget hantverk. Nicolai tillverkar fågelholkar, blom-
lådor och slevar av trä”.1199 I ett senare reportage utvecklar den i pro-
jektet involverade Marie Frej att ”Om de går en dag utan uppdrag, 
sätter de sig inte och tigger ändå, eftersom de är solidariska med oss 
som hjälper dem. De vill inte göra oss ledsna, nu när vi blivit vän-
ner”.1200  

Löfving förklarar att modellen kan övertas av andra mindre orter, 
och då ”skulle de inte behöva ha några tiggare på gatorna. ’Det blir alla 
lyckligare av – både romerna och de boende.’”1201 Hon berättar också 
om att det finns ”kritiker” till initiativet, som tycker att ”romerna ’tar’ 
jobb från städfirmor och hantverkare”1202 eller ”från våra ungdo-
mar”,1203 men att hon inte känner något dåligt samvete eftersom hon 
väljer att hjälpa den grupp ”som har det sämst”.1204 

Bortsett från prisnomineringarna hyllas Mariefredsmodellen från 
flera håll under hösten 2015 som ”ett otroligt lovvärt initiativ”.1205 Da-
gens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski skriver, apropå ett sam-
talsklimat som fylls av allt mer rasism och hat, att ”I Mariefred visade 
några enskilda att det finns ett annat Sverige, att det existerar männi-
skor som bryr sig och vill lösa problem, att det går att förbättra sam-
hället och hålla det samman”.1206 Och samma tidnings ledarskribent 
Erik Helmerson skriver, apropå regeringens rekommendation till pri-
vatpersoner att inte skänka pengar till ’tiggare’, att ”I Mariefred har […] 
tiggare dessutom erbjudits avlönat arbete. Jobb med låga trösklar i stäl-
let för bidrag – se där en formel för integration som borde prövas även 
med nyanlända flyktingar”.1207 Miljöpartiets partisekreterare Anders 
Wallner, presenterar på Facebook denna modell som ”En lösning långt 
från förbud, kränkningar och antiziganism”.1208 Socialdemokraterna i 
Sotenäs motionerar om att ta modellen även dit.1209  

I samband med dessa hyllningar ställer sig två skribenter frågande 
kring hur ”vänstern” så oförblommerat kan hysa denna ”oväntade 
vurm för låglönejobb”.1210 Motfrågan kan tänkas vara vilken ”vänster” 
det är vi talar om här, och om det verkligen är ”vurm” så mycket som 

            
1199 Ibid. 
1200 Lund (2016, 23 augusti). 
1201 Arbman (2015). 
1202 Gustavsson (2015). 
1203 Arbman (2015). 
1204 Gustavsson (2015). 
1205 Återgivet i Israelson (2015, 9 november).  
1206 Wolodarski (2015).  
1207 Helmerson (2015). 
1208 Återgivet i Wolodarski (2015). 
1209 Återgivet i Israelson (2015, 9 november).  
1210 Kronqvist (2015).  
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en tystnad. Den enda ”vänster” som båda skribenterna hänvisar till är 
miljöpartisten.1211 Men de problem skribenterna lyfter är ändock värda 
att ta upp. De sätter fingret på flera dilemman och konfliktlinjer ur ett 
vänsterperspektiv, kanske framförallt ur ett arbetarrörelseperspektiv. 
Det handlar till sin spets om ovan nämnda ’svenska modell’. Ledarskri-
benten Patrik Kronqvist på liberala Expressen, jämför hyllningarna av 
Mariefredsbornas initiativ med Vaxholmskonflikten 2004, då lettiska 
byggbolaget Laval utsattes för facklig blockad därför att arbetarna tjä-
nade ca 13 000 kronor i månaden. Kronqvist räknar ut att om en ’EU-
migrant’ i Mariefred å andra sidan får den rekommenderade timlönen 
75 kronor, blir månadslönen ca 12 000 kronor.  

 
Men varför ses egentligen Mariefredsborna som hjältar i dag, medan byggbo-
laget Laval betraktades som skurkar i går?  

 
Att alternativet för romerna skulle vara tiggeri och att det än så länge handlar 
om ett randfenomen på arbetsmarknaden är säkert delförklaringar. Men det 
går fortfarande inte riktigt ihop. 

 
Miljöpartiets partisekreterare Anders Wallner är en av många personer som 
har prisat Mariefredsmodellen. Men är det inte märkligt att MP samtidigt sitter 
i en regering som skär ner på de rut- och rotavdrag som kan göra sådana jobb 
vita? 

 
Och är det inte underligt att Dagens Nyheter ena dagen skriver ett starkt kri-
tiskt reportage om lågbetalda – men vita – jobb som reklamutdelare, för att 
bara några dagar senare publicera hyllningsreportage om de närmast mörkgrå 
jobben i Mariefred?1212 

 
Det ”kritiska reportage” Kronqvist omnämner redogör för hur nyan-
lända blir uppsökta på härbärgen/hjälporganisationer och värvade av 
Svensk Direktreklam för att arbeta som reklamutdelare, ofta med en 
timlön på ca 50 kronor före skatt. Lagligt.1213 Kronqvist fortsätter: 

 
Det mest egendomliga är dock att delar av den vänster som i den vanliga po-
litiska debatten reser ragg så fort någon ens viskar orden ”sänkta ingångslöner” 
nu plötsligt hyllar otrygga låglönejobb. 

 
I Mariefred är det fattiga EU-migranter som har fått jobb. Men de frågeställ-
ningar som modellen aktualiserar skulle lika gärna kunna gälla asylsökande och 
nyanlända. Är den som anställer någon för 75 kronor i timmen en hjälte eller 
en skurk? Och är det inte bättre att ha ett låglönejobb än inget jobb alls? Och 

            
1211 Åsikter går isär huruvida MP kan betraktas som ”vänster”.  
1212 Kronqvist (2015).  
1213 Sköld & Orrenius (2015).  
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om svaret är ”jo”, vore det i så fall inte bättre med vita låglönejobb med pens-
ionspoäng och försäkringsskydd? 

 
[…] Om Wallner tycker att låglönejobb är en bra väg ur fattigdom borde han 
i stället driva på för att förändra reglerna i den riktningen. 

 
För det som behövs från politiskt håll är inte fler likes för privata insatser för 
ett fåtal, utan systemförändringar för att få integrationen att fungera bättre för 
många. 

 
Förstått är alltså att Kronqvist själv tycker att ”låglönejobb helt utan 
regleringar” är att föredra framför ”inget jobb alls”. Den andra skri-
benten som är inne på samma linje, är Aaron Israelson, känd från tidi-
gare och senare kapitel. Här i egenskap av ”gatutidningsentreprenör” i 
Bukarest skriver även han i Expressen en artikel som anser att Likabe-
handling gäller inte alla hos vänstern, när det rör sig om ’EU-migranternas’ 
förutsättningar i Sverige.  

 
När östeuropeiska arbetare anlitats för att utföra renoveringsarbeten på 
Öresundsbron eller gräva ner fiberkablar har LO bekymrat redogjort för stora 
volymer på den utländska arbetskraften. Trots att lönerna oftast legat strax 
under svenska och långt över 75 kronor i timmen. […] 

 
Det är inte helt glasklart, men jag skulle säga att det lutar åt att delar av vänstern 
i denna fråga ägnar sig åt positiv särbehandling av romerna. 

 
Frågan om hur man säkerställer likabehandling är inte självskriven. En rom 
från Rumänien eller en afghansk flykting, som båda ofta bara har några få års 
utbildning, kan inte konkurrera med svenskar till samma löner. Samtidigt vet 
vi att ett första enklare jobb till lägre lön är en ingång till det nya samhället och 
ofta leder till bättre jobb och högre löner på sikt. Jag har själv sett många gatu-
tidningsförsäljare göra den resan. 

Med dramatiskt tilltagande globalisering ställs dessa frågor på sin spets. 
 

Jag tror alltså att vänstern skulle må bra av att diskutera dessa frågor med större 
allvar. 

 
Kanske vore en utgångspunkt att luta sig tillbaka mot vänsteridealet om lika-
behandling; kräva rätten till skola för alla – liksom rätten att konkurrera om 
jobben. 

 
Om slagorden om internationell solidaritet ska betyda något är det svårt att se 
någon annan väg framåt i en orättvis värld där gränserna blir alltmer flytande. 
För svenska arbetare skulle det dessutom, enligt den internationella erfaren-
heten, inte nödvändigtvis betyda lägre löner – däremot skulle en afghan eller 
en rumänsk rom kunna tiodubbla sin levnadsstandard och deras barn för-
dubbla sin skolgång. 
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Det innebär inte på en gång, och kanske inte heller i längden, lika utfall för 
alla. Men det skulle ge alla en likvärdig chans att av egen maskin bryta sin fat-
tigdom.1214 

  
Varför är det då ”vänstern” som behöver ”diskutera dessa frågor med 
större allvar”? Varför inte ”högern”? Jo, troligen därför att (den lika 
ospecificerade) ”högern” tydligen redan har svaret på ”dessa frågor”: 
bort med de regleringar och avgifter som skyddar svenska arbetares 
förhandlingsvillkor, i integrationens och rättvisans namn. Vi är tillbaka 
vid den identifierade insider-outsider-hypotesen: problemet varför 
människor är fattiga och arbetslösa är inte därför att de inte har till-
räckligt med resurser att leva på eller därför att ekonomin kräver en 
tillgång av arbetslösa, utan därför att de priviligierade arbetarna stänger 
ute de andra. Vi vet alltså vad ”högern” tycker, men inte riktigt var 
”vänstern” står. Israelson – f.d. aktiv i Liberala ungdomsförbundet 
(LUF) – gör här ovan också ett intressant likställande av förmodade 
mänskliga rättigheter, och sammansmälter samtidigt dessa till att vara 
”vänsterideal” av ”likabehandling”: ”rätten till skola för alla – liksom 
rätten att konkurrera om jobben”. ’Rätten till arbete’ likställs med ’rät-
ten till utbildning’. Men vänta, han säger inte ’rätten till arbete’. Han 
säger ’rätten att konkurrera’. Detta ska då vara samma form av rättighet 
som rätten att lära sig läsa och skriva, att kunna anamma kunskap. Jag 
vet inte om Israelson här driver med, spelar med, eller tror sig vara en 
del av ”vänstern”, men vad hans uppmaning till ”vänstern” (hur denna 
ska anamma ”likabehandlingsidealet” i en tid av ”dramatiskt tilltagande 
globalisering”) egentligen säger, är att vänstern ska sluta vara vänster 
och istället bli liberal.  Den ”internationella solidaritet” Israelson åsyf-
tar är den liberala, inte den socialistiska. För som vi har varit inne på i 
kapitlet om politisk idéhistoria, är en huvudskiljelinje mellan en ideal-
typisk liberal respektive socialistisk definition av just ’jämlikhet’ och ’li-
kabehandling’, den mellan (förenklat) ”politiska” och ”sociala” rättig-
heter. Om Israelson hade omformulerat ”rätten att konkurrera om job-
ben” till ’rätten till ekonomisk grundtrygghet’ eller ’rätten till skälig in-
komst’ (d.v.s. rätten till en ekonomisk likabehandling, för alla politiska 
idétraditioner gör anspråk på att företräda en sann likabehandling), då 
hade likställandet med ett vänsterperspektiv varit motiverat. Och om 
rätten hade omformulerats såhär, hade kanske också det subjekt som 
måste ge upp sina privilegier för de fattiga lycksökarnas skull, inte varit 
”svenska arbetare”. Då hade det kanske kunnat bli ”svenska kapitalä-
gare”, ”svenska höginkomsttagare”, eller kanske ”svenska folket”. Då 

            
1214 Israelson (2015, 9 november).  
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hade också problemformuleringen blivit autentiskt vänster. Det är 
också otydligt vad det är för ”internationell erfarenhet” Israelson talar 
om som menar att lönerna inte blir lägre därför att man låter fler ”kon-
kurrera om jobben”. Rent logiskt torde det vara tvärtom: vad ’outsi-
ders’ har att konkurrera med, såtillvida att de kan uppvisa komparativa 
fördelar, är lägre löneanspråk. Bl.a. en rapport från Delegationen för 
migrationsstudier över invandringens arbetsmarknadseffekter 1995–
2005 i Sverige kunde visa att invandring har haft en begränsad men 
negativ effekt på löner för de grupper som är lågutbildade.1215 Samtidigt 
har den övergripande löneutvecklingen hållits tillbaka för västerländska 
arbetare i decennier i tandem med en ”dramatiskt tilltagande globali-
sering”.1216 Dessutom är frågan vad han menar med att ”vi” skulle 
”veta” ”att ett första enklare jobb till lägre lön är en ingång till det nya 
samhället och ofta leder till bättre jobb och högre löner på sikt”. Om 
vi bortser från Israelsons erfarenheter av vissa gatutidningsförsäljares 
karriärer, ”vet vi” att för många utrikes invandrande människor leder 
”ett första enklare jobb till lägre lön” inte uppåt till ”bättre jobb och 
högre löner”; för dem leder det till lägre inkomster och sämre välfärd 
och levnadsstandard än den genomsnittliga medborgarens.1217  

Egentligen räcker det med att hänvisa till artikelns avslut – att utfal-
let inte blir lika för alla, men att alla får ”en likvärdig chans att av egen 
maskin bryta sin fattigdom” – för att förstå att Israelson förespråkar en 
liberal lösning för ”vänstern”. Därmed inte sagt att Israelsons rekom-
mendation till vänstern att ”diskutera dessa frågor med större allvar” 
skulle vara omintetgjord. Såväl Israelson som Kronqvist är något på 
spåren, när de använder de ”mörkgrå” jobben i Mariefred som ett 
symptom på den svenska vänsterns handfallenhet inför uppgiften att 
formulera en politik som ska ge utfattiga östeuropéer och östeurope-
iska romer möjligheten att häva sig ur sin fattigdom i Sverige. För jag 
ser inte att ”vänstern” på allvar har diskuterat denna springande kärn-
fråga, gällande solidaritetens gränsdragningar, och vad som borde vara 
en socialistisk (eller åtminstone vänsterriktad) strategi för att se till att 
’EU-migranter’ får möjlighet till en säkrad form av inkomst – vare sig 
denna inkomst skulle komma från lönearbete, understöd eller självhus-
hållning. För att parafrasera ’hellre ett jobb än inget jobb alls’ som ett 
arbetsideologiskt postulat, hur ska svenska ”vänstern” förhålla sig till 
postulatet ’hellre lite pengar än inga pengar alls’? Mången socialist 
            
1215 Engdahl (2016). 
1216 Piketty (2017); Sandberg (2014) s. 39. Sedan är ju frågan om vilken faktor det är 
som håller lönerna tillbaka, om det är en oundviklig teknologisk-ekonomisk utveckling, 
eller politiska intressen som använder ”globaliseringen” för att ställa arbetargrupper 
mot varandra.  
1217 Aldridge et al. (2012); Sayer (2015); Ayres et al. (2013); Stenberg (2015). 
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skulle säkert invända att en verklig vänsterposition avfärdar detta på-
tvingade val ”mellan pengarna och livet”, och mena att den verkliga 
uppgiften är att eftersträva en ekonomisk omfördelning mellan klasser 
genom långsiktig politisk kamp. Gott så. Hur ska ’EU-migranterna’ i så 
fall involveras i denna långsiktighet, och vad ska de leva på ’här och nu’ 
i Sverige? Rätten till bostad, vård, eller utbildning är något annat än 
rätten till inkomst. Forskaren och vänsterdebattören Mattias Gardell 
har föreslagit att etablera en slags ”friggebodsbyar” där människor kan 
bo och få tillgång till utbildning och hjälp att tillverka hantverk av olika 
slag,1218 och vissa frivillignätverk av vänster- och kyrkligt engagerade 
arbetar med att finna de ”enkla jobb” som finns tillgängliga i närområ-
det. Men det är i princip det. Ingen organisation representerande arbe-
tares intresse har vad jag vet aktivt försökt ta tag i frågan kring vad för 
slags försörjning som kan eller bör erbjudas vistandes ’EU-migranter’ 
i Sverige.  

Frågan är om människor i allmänhet i ”vänstern” ens tänker så här 
långt, när det kommer till frågan om ’tiggare’ och försörjning i Sverige. 
Det finns en förklaring Kronqvist i förbifarten tangerar när han frågar 
sig över ett okritiskt hyllande av låglönejobb för ’tiggande’, som jag 
finner vara den troligaste gällande en ”positiv särbehandling” av 
”tiggarjobben”. Det skulle vara att den allmänna moralen och känslan 
får människor – oavsett deras partipolitiska tillhörighet – att känna att 
Vad som helst är bättre än ”tiggeriet”. Även ”mörkgrå” jobb, om det nu är 
vad som erbjuds.  

Det ska visa sig att Mariefredsmodellen i sin första fas, faktiskt kan 
betraktas som mörkgrå när det kommer till regler och skydd. I ett 
längre reportage i Expressen i slutet av 2015, med den uppseendeväck-
ande rubriken LÖN I SVERIGE: 10 KR/TIMME, granskas Marie-
fredsmodellen och ett liknande projekt i Strängnäs. Det är erfarenheter 
från det senare projektet som rubriken anspelar på, där en kristen or-
ganisation mer eller mindre utnyttjade ’EU-migranter’ som svart ar-
betskraft till väldigt låga (gruppvis utbetalda) löner – ibland ingen lön 
alls – och oförsäkrade. Så illa var det inte i Mariefred vad reportaget 
återger till oss läsare. Där framstod problemet främst handla om frågan 
om vad det är för försäkringar som täcker ”romerna” som arbetare. 
Det visar sig nämligen att ingen löntagare har någon försäkring ef-
tersom arbetsgivarna inte betalar in sociala avgifter eller skatter, samti-
digt som arbetarna saknar sina EU-försäkringskort. Angående korten, 
menar Löfving att de från början utgick från att gästarbetarna hade sina 

            
1218 Gardell (2014).   



 396 

kort med sig, vilket då visade sig inte vara fallet.1219 Emellertid arbetar 
man mot att etablera ett officiellt bemanningsföretag för modellens del, 
samtidigt som det (då reportaget skrivs) egentligen ”[hela tiden 
har] funnits ett slags bemanningsföretag. En svensk tar in jobberbju-
danden via Facebook, fördelar dem mellan rumänerna och ser till att 
de hämtas utanför Ica på morgnarna. Svenskars bankkonton, bland an-
nat Anna Löfvings, har ibland använts för att sätta in rumänernas löner 
på. De har inte fått lönebesked eller kvitton”.1220 Angående hur Marie-
fredsmodellens ansvariga ser på frågan om att jobba vitt och enligt av-
tal säger Löfving:  

 
Det här är jättestort och svårt att veta hur man ska hjälpa och följa de här 
reglerna. Det är väldigt enkla tjänster som det handlar om, rensa garderober 
och fixa i trädgårdar. Det är inga sociala avgifter eller skatter eller något sådant 
som har betalats på det här. Om de ska jobba enligt kollektivavtal, hur ska man 
få svenskarna då att anlita dem för de lönerna?1221 

    
Den sista meningen är talande. Här är vi tillbaka till frågan om vad 
dessa arbeten egentligen har för produktiv nytta, om det utförda arbetets 
värde är så lågt att ”svenskarna” inte vill betala det pris som krävs för 
att arbetskraften ska kunna reproduceras i en social grundtrygghet. 
Dessutom påvisas att själva efterfrågan efter tjänsterna ifråga är så låg 
att ”svenskarna” inte skulle efterfråga tjänsten om den inte vore billig. 
Alltså: vad jobb som dessa tillför för slags direkt produktivitetsökning 
och efterfrågan är så låg, att dess arbetskraftsvärde blir relativt väldigt 
lågt när det kommer till det ”rena” marknadspriset.  

Emellertid verkar de drivna bakom Mariefredsmodellen vilja ”göra 
rätt” – såväl juridiskt, arbetsrättsligt som moraliskt. Så småningom går 
nämligen modellen in i en ”fas 2” under 2016, vilket innebär att det 
tillkommer ett verkligt bemanningsföretag, Crovu Creation (Crovu är 
en by i Rumänien). Genom företaget anlitas de sex människorna ifråga 
för olika sysselsättningar, varav företaget fakturerar och betalar skatt, 
sociala avgifter samt lön.  Det finns nu ett fast pris på tjänsterna, vilket 
är 200 kronor i timmen. Engagerade Solveig Lundqvist förklarar att 
”Om man har rätt till RUT- eller ROT-avdrag blir slutsumman inte 
mycket högre än förra året, när killarna arbetade för upp till 1000 kro-
nor hos en familj och år”.1222 Innan kunde man nämligen inte göra dessa 

            
1219 Läkare i Världen har framtagit en koncis och informativ broschyr för att påvisa hur 
det i praktiken är väldigt svårt för människor i Rumänien att erhålla EU-försäkrings-
kortet, och för den romska minoriteten i synnerhet (Läkare i Världen 2018). 
1220 Gad & Salihu (2015). 
1221 Ibid.  
1222 Mariefreds Tidning (2016).  
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avdrag. Fortfarande gäller principen att om inget arbete finns för till-
fället, skall de inblandade sälja ”bland annat hantverk, och hemgjord 
saft och sylt på de platser som är möjliga”. Den vänsteranstrukna dags-
tidningen ETC skriver ett slags hyllningsreportage från denna fas, med 
rubriksättning lånandes ett citat från Marian Gaman, en av de anställda: 
Det känns bättre i hjärtat att arbeta. Bl.a. ska representanter från 
Örnsköldsvik, Falun och Uppsala ha besökt orten för att studera denna 
modell.1223 Likväl menar Löfving att det därefter är dags att ”ta ytterli-
gare ett steg. Tidningen har blivit lite lidande, eftersom vi lagt ned så 
mycket tid på det här, utan att vi tagit ut en krona för det. I fas 3 är 
tanken att vi ska släppa ansvaret för verksamheten och låta romerna 
själva driva företaget”. Sagt och gjort, under 2017 ska så den tredje 
fasen ha etablerats: 

 
Marian är anställd på [Crovu Creation] och hans uppgift är bland annat att 
administrera de arbeten som beställs. När någon kontaktar honom angående 
uppdrag kollar han vilka killar som finns tillgängliga, hur många timmar arbetet 
kan tänkas ta och ser sedan till att det blir utfört. Efteråt faktureras beställaren 
med 200 kronor i timmen.  
 

– Det har jag hjälp med av en tjej som kan bokföring, så att allt ska gå rätt 
till. Hon betalar skatt, sociala avgifter och försäkringar för dem som har 
jobbat. […]  
 

Fas tre, som nu inletts, är alltså en fortsättning på rättvisearbetet för romer och 
betyder att en av EU-migranterna själv håller i administration och annat. Det 
hela försiggår i samarbete med tidningen MT/Måsen och tidningen Gränslöst. 
Måsens chefredaktör Marie Freij säger att hon gärna lägger ner lite arbete på 
att stötta romerna.  

 
– Det handlar om solidaritet med några av Europas mest utsatta människor 
och jag drar gärna det lilla strå till stacken som jag kan.1224 

8.2.5. … och arbetsmarknadspolitiken 

8.2.5.1. En platsspecifik lösning? 
Det finns alltså möjligheter för ’EU-migranter’ att kunna arbeta och 
driva företag i Sverige. Det verkar också ha gått vägen att legalisera och 
”vitmåla” ett initiativ av civilsamhället för att ”skapa jobb” som började 
i en ”mörkgrå” arbetsform. Det som krävdes var alltså tre års hårt ide-
ellt arbete, av moraliskt drivna människor, i ett mindre samhälle där 

            
1223 Lund (2016, 23 augusti). 
1224 Mariefreds Tidning (2017).  
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människor känner varandra, och de som skall hjälpas till att ”integre-
ras” uppgår till en handfull individer. Solveig Lundqvist förklarar i ett 
av reportagen att ”Vi vill hjälpa så många som det går, men fler än sex 
personer och därmed sex familjer tror vi inte är möjligt […]. Därför 
har vi gjort på det här sättet”.1225 Hon lägger också till att ”Alla vet det, 
men man kan upprepa: Ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa nå-
gon!” Och det har hon ju faktiskt rätt i. Det gäller bara att denna vilja 
finns och kan mobiliseras, samordnas och struktureras till att jämte in-
satser av tid, pengar och flyt se till att ett initiativ kan hjälpa ett fåtal till 
ett fåtal arbetstillfällen.  

Men det är för mig svårt att se denna ”framgångssaga” som en seriös 
strukturell politisk lösning på ”tiggeriet”, i bemärkelsen att finna arbeten 
till alla ’EU-migranter’ som tigger i Sverige. Helt enkelt därför att den 
vilja, tålamod och dynamik mellan alla inblandade (d.v.s. såväl initiativ-
tagare, som ortsbor som rumänerna själva) vilka lyckades komma sam-
man i det här specifika fallet, är en process som inte kan uppstå på varje 
ort i Sverige bara av sig själv. Framgången kommer inte enkom av någras 
goda vilja att hjälpa på ett uppbyggligt sätt, av den enskilda individens 
eller enskilda gruppens kapaciteter. För om så var fallet, är jag överty-
gad om att vi hade sett så många varianter på denna Mariefredsmodell 
över landet, att den inte längre skulle kallas för att härröra just från 
Mariefred. Att genomsnittliga civila medborgare ska ta sin fritid i an-
språk – när de dessutom har arbete, familj och andra bekymmer – för 
att gå samman i sitt grannskap för att ”skapa jobb” åt de som behöver, 
är inte bara en nyliberal (och/eller socialkonservativ) drömbild där so-
cialstat och fackföreningar inte längre behöver finnas; det är nog också 
ett för många övermäktigt krav. Därmed ska inte den välvilja, driv, eller 
geist, som människor över hela landet har lagt ned, och fortfarande 
lägger ned, på att hjälpa människor i ’EU-migrantens’ sits att finna för-
sörjningsmöjligheter i Sverige, i sig här avfärdas eller problematiseras. 
Inte heller initiativen och nätverken som har uppstått över hela landet. 
De har uppstått därför att ingen övre instans upplevs göra något åt 
’EU-migranternas’ fattigdom.  

Om Mariefredsmodellen mot alla odds ändå skulle etablera sig som 
ett slags rikstäckande system i grannskap, vad skulle det då leda till i 
förlängningen? Det synes mig finnas anlag för en direkt historisk pa-
rallell i ett sådant framtidsscenario, nämligen systematiserandet i det 
förmoderna Sverige av att öronmärka och tilldela de smutsigaste och 
lägst ansedda yrkesuppgifterna till resandefolk och ’sockensamer’ – de 
rotlösa kringresande minoriteterna utan egen mark eller resurser; ett 
slags kastsystem. Samtidigt skulle det kunna gå att argumentera för att 
            
1225 Mariefreds Tidning (2016).  
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detta system redan existerar och i nuläget är än värre med tanke på att 
företrädesvis romer tigger på svenska och europeiska gator.    

8.2.5.2. Ett fackligt perspektiv 
Med Mariefredsmodellen som exempel i nämnda krönikor pockar frå-
gan, angående den allmänna trenden i Sverige av att lägga visstidsan-
ställning på visstidsanställning, och att anställa genom be-
manningsföretag för att kunna undgå facken, hur ”tiggarjobb” som 
dessa ska hanteras av arbetarrörelser och partier som åsyftar att ”för-
svara” den ’svenska modellen’. Jag har inte sett någon debatt föras 
kring denna fråga i mitt empiriska material. Därför ringer jag upp Matt-
tias Schulstad, utredare hos Landorganisationen (LO) som ansvarar för 
frågor kring migration, upphandling och ekonomisk brottslighet, för 
att fråga om man inom LO-gruppen har diskuterat ”tiggarjobb” i Sve-
rige.1226 Han bekräftar min misstanke. Honom veterligen har den här 
frågan aldrig tidigare kommit upp inom LO-gruppen för att diskuteras, 
och jag är den första han har stött på som tar upp detta. Jag är givetvis 
inte den första som tar upp frågan om arbetskraftsinvandring som an-
ställs utan kollektivavtal, eller om korta former av tjänsteanställningar, 
eller frågan om att ”integrera” ankomna genom att sysselsätta dessa 
med ”enkla jobb”. Men jag är den första som tar upp en problemfor-
mulering som har att göra med en sådan social relation mellan facken 
respektive ’EU-migranter’ som specifik gruppering. Det finns skäl till 
detta. 

Först förtydligas att LO och deras medlemsförbund verkar för de 
egna medlemmarna, och har som högre övergripande målsättning att 
den ’svenska modellen’ ska vara intakt och ”utvecklas” på ”ett bra 
sätt”. Med andra ord har de inget ansvar för den europeiska arbets-
marknaden som sådan. (Däremot är man medlem i Internationella 
fackliga samorganisationen (IFS), min anm.) Gällande den fria rörlig-
heten inom EU, har LO:s fokus under de senaste tio åren legat på frå-
gan om hur utländska arbetstagare och deras arbetskraft blir till tjänster 
genom utstationering1227 eller egenföretagande och f-skatteförhållan-
den. Detta är olika sätt att använda sig av utländsk arbetskraft som 
kringgår svenska kollektivavtal. Utstationeringar och dylikt fungerar 
idealtypiskt så att arbetaren ifråga är anställd utomlands och kommer 
till Sverige tillfälligt för att utföra en tjänst här.1228 När det gäller euro-

            
1226 Telefonintervju med Mattias Schulstad 24 januari och 28 oktober 2018.  
1227 ”En utstationerad arbetstagare är en person som skickas till ett annat land av sin 
arbetsgivare för att arbeta där under en begränsad tid” (Arbetsmiljöverket 2018).  
1228 Det finns undantag, t.ex. Lovön Samverkan AB, kontrakterade för E4 Förbifart 
Stockholm (bildat av ett konsortium i sin tur bildat av två italienska företag). 
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peisk arbetskraft som reser till Sverige för att arbeta är dessa arbetsta-
gare oftast redan köpta som tjänst innan de anländer; tjänsten köptes 
utomlands, och därför kringgås kollektivavtalen. Om en arbetare i 
egenskap av arbetstagare reser till Sverige för att väl här söka arbete 
finns inga principiella problem för LO, eftersom arbetaren då jobbar 
på samma villkor som andra svenskar. ’EU-migranter’ – d.v.s. hitresta 
arbetslösa EU-medborgare utan uppehållsrätt – reser inte till Sverige 
av ”primär anledning” för att arbeta, på det viset att de inte är anställda 
eller anlitade innan de anländer. Men väl i Sverige, påpekar Schulstad 
att det i dagsläget är närapå omöjligt att erhålla anställningar om man 
saknar en utbildningsnivå motsvarande gymnasiekompetens, eller inte 
får sina arbetskunskaper formellt validerade. Den idealtypiske ’EU-mi-
granten’ saknar som sagt en adekvat formell utbildning eller kompetens 
att kunna uppvisa. LO-förbunden bedriver inte utbildningsverksamhet 
som skolor – de är intresseföreningar för sina medlemmar, inte en stat-
lig myndighet. Men vem som helt kan gå med i LO-förbunden och för 
fackets del finns inga hinder att anställa ’EU-migranter’: ”Vi bestäm-
mer inte vilken kompetens arbetsgivarna efterfrågar eller kräver, vi kan 
bara konstatera att det är fallet [att formell utbildning brukar efterfrågas 
av arbetsgivare]”. Samtidigt har LO en tradition av att främja och ar-
beta med valideringssystem – i skollagen definieras ’validering’ som ”en 
strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkän-
nande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende 
av hur de förvärvats”1229 – just för att hjälpa arbetare att trygga sin (och 
yrkets) status på arbetsmarknaden.  

Apropå valideringssystem, så kan jag själv passa på att framhäva det 
trepartsavtal mellan fack, arbetsgivare och stat som kallas för 
”snabbspår”, vilket åsyftar att just medelst (bl.a.) valideringssystem få 
in ”nyanlända arbetssökande som har erfarenhet eller utbildning inom 
ett bristyrke”.1230 Men snabbspåret är ett projekt som gäller ’nyanlända’ 
med etableringsplan eller uppehållstillstånd, där dessa kan erhålla en 
samlad insats av praktik, språkträning och utbildning för de specifika 
bristyrken arbetsmarknadens parter har kommit överens om, och där 
den involverade erhåller aktivitetsstöd eller etableringsersättning. 
Denna avtalsmodell gäller alltså inte EU-medborgare utan uppehålls-
rätt. 

 Jag frågar Schulstad om vad han som LO-utredare tänker kring 
problemformuleringen att det skulle vara den svenska arbetsmarknads-
modellen som hindrar ’EU-migranter’ från att sluta tigga. Han svarar 

            
1229 Hämtat från Valideringsdelegationen 2015–2019 (i.d.). 
1230 Arbetsförmedlingen (i.d. b).  
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att en sådan problemformulering, utifrån ett fackligt perspektiv, fram-
står som att egentligen handla om att ”använda folks belägenhet för att 
genomdriva sin politiska agenda, på ett cyniskt sätt”. Han menar att det 
är samma resonemang som förs från näringslivets intressenters håll i 
debatten kring integration av nyanlända, utlandsfödda kvinnor, flyk-
tingar, etc., där ”enkla jobb” framställs som universallösningen. Han 
tillägger också att lönerna i de branscher som åsyftas med ”enkla jobb” 
redan är ganska låga i jämförelse med medianlönen i Sverige. Vidare 
påpekar han att det ofta framstår som att LO-förbunden inte redan 
skulle vara delaktiga i olika särartslösningar gällande avtal för olika so-
ciala grupper, såsom exempelvis Samhall och andra former av subvent-
ioneringar för individer som inte har samma genomsnittliga 
förutsättningar att konkurrera med på arbetsmarknaden. Det har star-
tats upp ett Fackligt Center för Papperslösa, en ideell förening bildad 
av LO-förbund med syfte att ”hjälpa och stötta arbetstagare utan pap-
per på den svenska arbetsmarknaden”.1231 Hos centret kan papperslösa 
arbetare få hjälp med att skydda och åberopa sina rättigheter på arbets-
marknaden, samt hjälp med kontakt med vården etc. Centret har också 
samarbeten med Röda Korset, liksom med Crossroads – Stadsmission-
ens informations- och stödcenter för EU-medborgare (och de med up-
pehållstillstånd i annat EU-land). Genom Crossroads får den ’EU-
migrant’ som söker efter arbete möjligheten att få kontakt med fackliga 
representanter. Crossroads finns i de städer där Stadsmissionen finns, 
med undantag för Uppsala där verksamheten läggs ned 2018 därför att 
kommunen under vänsterpartisten Kjell Haglund i socialnämnden drar 
in det ekonomiska stödet; ”[de återstående och förändrade] insatserna 
ska bidra till att berörda personer kan återvända till hemlandet”.1232 
Facket finns alltså att tillgå för att försvara ’EU-migranter’ som lönta-
gare såsom andra löntagare.  

På frågan hur han tänker kring initiativ som Mariefredsmodellen – 
som han inte hade hört talas om – svarar Schulstad att det låter väldigt 
likt de lokala eldsjälsinitiativ som har uppstått över hela landet kring att 
integrera och sysselsätta asylsökande. Han påpekar att sådana projekt 
kan leda till positiva resultat, men att de ofta riskerar att inte bli så lång-
livade eftersom de till störst del bygger på individers glöd. Lokala ”mo-
deller” som den i Mariefred ses alltså inte som något slags hot eller 
problem från ett övergripande fackligt perspektiv.  

Förklaringen till att utredare inom LO som Schulstad ”aldrig nånsin 
har haft den här frågan på [sitt] bord”, borde vara att ’EU-migranten’ 

            
1231 Fackligt Center För Papperslösa (2019). 
1232 Haglund (2018). 
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faller mellan stolarna av att ha en egen relation till ’facket’; hen är var-
ken medlem eller utstationerad, och får därför ingen social position i 
den konkreta intressekonflikten mellan arbete och kapital. ’EU-mi-
granten’ är inte som övrig europeisk arbetskraft som anställs för tjänst-
göring på svensk mark, men är inte heller en trolig medlemsaspirant 
p.g.a. sin brist på utbildning eller validering. Som en idealtyp är hen inte 
fackligt ansluten men inte heller ett aktivt föremål för facklig anslutning 
(eftersom hen inte arbetar). Medan ’nyanlända’ blir upptagna av statliga 
insatser till att bli ”anställningsbara” på den svenska arbetsmarknaden, 
finns inget liknande incitament gällande ’EU-migranter’. Som en kon-
sekvens av att ingen högre instans åtar sig åtgärder för att integrera 
’EU-migranter’ på arbetsmarknaden, genom att medelst utbildning och 
socialt stöd hjälpa ’EU-migranter’ till att erhålla materiella förutsätt-
ningar för att bli löntagare i Sverige, framstår alltså ’EU-migranten’ ut-
ifrån ett fackligt perspektiv som utanför den symboliska ordningen.  

Vad vore då en ”vänsterns” motbud till ”enkla jobb” med mindre 
”krångel” för ’EU-migranternas’ del? Eftersom någon sådan inte har 
presenterats i mitt material (med undantag från Gardells friggebods-
byar), får jag lov till att spekulera utifrån den övergripande intressekon-
flikten mellan höger och vänster om ”enkla jobb”, som ändå har 
debatterats flitigt under de senaste åren. Jag gör detta därför att jag an-
ser att framställandet av en trolig presumtiv politisk position som inte 
presenteras, påvisar – genom positionens innehåll – varför positionen 
inte presenteras. Det finns som framkommit en tydlig korrelation mel-
lan ’EU-migranter’ och ’nyanlända’, som objektet vilket ska räddas eller 
stjälpa med ”enkla jobb”. De står båda för ’outsider’-positioner (utifrån 
insideroutsider-hypotesen). Men det är alltså den ’nyanlände’ vilken har 
fungerat som det ”enkla jobbets” objekt i de senaste årens debatt. Un-
derförstått innebär ”enkla jobb” lägre löner och (slopade) avgifter. 

Socialdemokratiske utredaren och redaktören Anne-Marie Lindgren 
har gjort en utredning publicerad på den fackliga tankesmedjan Kata-
lys, med den avslöjande titeln Låga löner funkar inte. I rapporten presen-
terar hon flera argument mot ”låglönejobb”; bortsett från att ”riktigt 
låga löner på 70 procent av dagens lägstalöner [Alliansens förslag för 
”inträdesjobb” år 2017] skapar arbetande fattiga [working poor]” vilka 
inte torde skapa någon grund för ”integration” utan snarare djupare 
segregering, skulle ”extremt lågavlönade jobb” inte heller bidra till väl-
färdsfinansieringen: ”effekten är negativ”.1233 Dessutom påpekar Lind-
gren att vad som underförstås som ”enkla jobb” är just de yrken ”som 
är de mest sårbara för ekonomiska likaväl som tekniska förändringar. 
Den tekniska utveckling, som redan slagit ut så många ’enkla jobb’ 
            
1233 Lindgren (2018) s. 5. 
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kommer att fortsätta”.1234 När konjunkturer går neråt, kommer givetvis 
de tjänster/varor som lättast kan undvaras och bortrationaliseras, 
också vara först att försvinna på marknaden. Som visades tidigare, är 
också många av de som tigger från Rumänien och Bulgarien, just bort-
rationaliserad arbetskraft som tidigare hade just ”enkla jobb”. Sett ur 
detta perspektiv, blir förslaget att lösa tiggandet genom att ge ’tiggare’ 
”enkla jobb”, detsamma som att vrida tillbaka klockan, utan att hindra 
eller ändra den händelseförveckling över tid som är ekonomiskt-poli-
tiskt utstakad. Lindgren menar att det ur både ”individ- och samhälls-
synpunkt” är ”oklokt” att placera människor i de ”ytterst osäkra 
framtidsutsikter” som ”enkla jobb” i en teknologiskt intensifierande 
arbetsmarknad ändå utgör. Att det dessutom förekommer en parallell 
konsensus i den arbetsmarknadspolitiska debatten angående just nöd-
vändigheten av att arbetskraften kan fortbildas och ombildas med hän-
syn till den ständiga teknologiska utvecklingen, gör ”enkla jobb” till en 
slags typ av (till synes) förnuftsmässig anomali: ”att tro att det går att 
undanta de med den svagaste utbildningsgrunde [sic] från den typen av 
krav och för alltid parkera dem i enkla jobb som inte påverkas det 
minsta av utvecklingen är verklighetsförnekelse”.1235 Eftersom jag i den 
här avhandlingen tar psykiska omedvetna processer på allvar, föreslår 
jag att Lindgrens ordval av en ”verklighetsförnekelse” är synnerligen 
träffande. Slutligen ifrågasätter Lindgren också huruvida det då verkli-
gen skulle föreligga en samhällsekonomisk efterfrågan efter nya sorters 
”enkla jobb”:  

Grundproblemet är helt enkelt att det inte finns särskilt stora behov på arbets-
marknaden av riktigt ”enkla jobb”. […] Analyser av arbetsmarknadens verk-
liga efterfrågan på personal pekar på det rakt motsatta mot kraven på fler 
mycket enkla jobb. Arbetsmarknadens behov handlar om fler personer med 
yrkesutbildning och fler personer med högskoleutbildning. Huvudalternativet 
till fler ”enkla jobb” bör därmed vara fler utbildningsmöjligheter för att ge dem 
med otillräckliga kvalifikationer möjlighet att möta arbetslivets faktiska behov. 
Utbildning kan i och för sig inte vara [det] enda alternativet, men övriga åtgär-
der är att se som kompletteringar, inte som huvudspår.1236 

 
Hon presenterar fem övergripande alternativ till ”enkla jobb”: 1) Nya 
utbildningsmöjligheter; 2) Öka antalet kvalificerade jobb; 3) Nya skyd-
dade anställningar; 4) Skärp reglerna för arbetskraftsinvandring; 5) För 
en ekonomisk politik syftande till hög sysselsättning. Vi kan anta att 
detta åtgärdsprogram uttrycker en socialdemokratisk ’vänsterposition’. 

            
1234 Ibid. s. 20. 
1235 Ibid. 
1236 s. 4–5. 
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Av särskilt intresse för oss blir punkt 3, som Lindgren preciserar hand-
lar om att  

Erfarenheter visar tydligt att subventionerade anställningar, det vill säga riktat 
stöd för anställning av bestämd person, är bättre än åtgärder av typen löne-
sänkningar eller särskilda ”enkla jobb”. Samtidigt visar erfarenheter att denna 
typ av lösningar främst är till hjälp för personer som står relativt nära arbets-
marknaden. Subventionerade anställningar bör användas till personer som be-
höver komplettering. För personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och 
där utbildning inte är ett alternativ är den rimliga lösningen särskilda, skyddade 
anställningar i samhällsregi.1237 

 
Vad ”särskilda, skyddade anställningar i samhällsregi” emellertid skulle 
innebära i praktiken, preciseras inte. Men det brukar ju inte lösningen 
”enkla jobb” bli heller. Dock framhäver Lindgren att hon inte åsyftar 
Samhall, och vid ett tillfälle i rapporten visar hon uppskattning för ett 
förslag från Sveriges Kommuner och Landsting från 2017 om en ny 
modell för yrkesutbildning för lågutbildade unga nyanlända, utformad 
efter regionala arbetsmarknadsbehov och med upp till sex års ersätt-
ning.1238 Det positiva med förslaget skulle bl.a. vara erkännandet att re-
levant kompetensutbildning tar tid. Men det är likväl symptomatiskt att 
vi inte här heller får ett tydligt förslag på vad arbetet ”i samhällsregi” 
skulle vara för något i praktiken. När Lindgren pekar ut hur föresprå-
kare för ”enkla jobb” ofta åsyftar jobb som ännu inte finns, och alltså 
sätter sin tilltro till en ospecificerad framtid som fantasmatiskt kommer 
att tillhandahålla nya typer av yrken, möter läsaren här en liknande 
(Real) blind fläck.  

Lindgrens utredning talar aldrig om ’EU-migranter’ eller ’tiggare’, 
men hennes problemformulering och lösningar borde enligt min me-
ning gälla även för dessa människor – sett ur ett socialdemokratiskt 
perspektiv. ’EU-migranter’ vore i sådant fall föremål för lösning 3, ”nya 
skyddade anställningar”. Inte för att ”utbildning inte är ett alternativ” 
för gruppen (det är i min uppfattning alltid ”ett alternativ”, oavsett ål-
der eller förmågor), utan för att finna anställningsformer och yrkesin-
nehåll som är kompatibla med ’EU-migranters’ materiella och sociala 
förutsättningar. En sådan lösning inbegriper då oundvikligen ”nya ut-
bildningsmöjligheter”, men också kompletterande sociala och ekono-
miska insatser som garanterar att människorna ifråga har någonstans 
att bo under yrkesutbildningen, ekonomiskt stöd under tiden, och att 
enskilds geografiska familjeförhållanden (d.v.s. familjesituation i hem-
landet, hur möjligheterna ser ut gällande förslagsvis hur ofta personen 

            
1237 s. 5. 
1238 s. 17. 
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ska pendla) tas i beaktande. Om sådan här grundtrygghet garanteras 
från det offentligas sida, skulle rådande lagstiftning om vita och svarta 
arbeten inte längre vara ett problem för välgörande privatpersoner eller 
småföretag. Men nu föreslås inget åt detta håll. För ett ’vänsterperspek-
tiv’ föreligger alltså en ”verklighetsförnekelse” i paritet med vurmare 
för ”enkla jobbs”, när det kommer till frågan om inkomstmöjligheter 
för ’EU-migranter’ i det svenska arbetssamhället. Detta samtidigt som 
de strukturer av hjälp och stöd som redan finns hos AF, inte verkar 
följas upp och implementeras likvärdigt för ’EU-migranter’ som för 
andra medborgare. 

8.3. Att kartlägga en frånvarande höger-
vänsterdebatt 
Varför är den ’nyanlända’ ett politiskt slagträ liksom föremål för sam-
hällelig omsorg i den svenska arbetsmarknadspolitiska debatten, me-
dan ’EU-migranten’ inte är det? Eller för att återknyta till Patrik 
Kronqvists fråga: ”varför ses egentligen Mariefredsborna som hjältar i 
dag, medan byggbolaget Laval betraktades som skurkar i går?”. ’EU-
migranten’ är varken ’utländsk utstationerad arbetskraft’ eller ’nyan-
länd’, men hyser vissa likheter med båda positioner. Tydligast är emel-
lertid ’EU-migrantens’ metaforiska likhet med den ’nyanlända’, p.g.a. 
de bådas inbäddade potential till exploaterbar arbetskraft vilken emel-
lertid inte är ännu realiserad (nota bene att vi talar om idealtyper.) Men 
skillnaden mellan de båda är den politiska statusens, avseende respek-
tives position i förhållande till medborgarskap och geografiskt rotfäste. 
Den idealtypiska ’nyanlända’ har fått ett uppehållstillstånd och ska 
stanna i landet. Hen ska ”integreras” till att bli en nyttig samhällsmed-
borgare som ska generera välstånd och därigenom återbetala välfärds-
insatserna. Hens sociala rättigheter (i såväl nationell som internationell 
bemärkelse) kan i den nationella produktivitetens namn anses ha en 
helt annan dignitet. ’EU-migranten’ å andra sidan, hamnar utanför 
denna ansvarsmodell och dess logik genom att inte genomgå en offici-
ell statlig bedömning huruvida hen ska få stanna eller inte. Samtidigt 
har då ’EU-migranten’ ofta sin familj rotad i ett annat land, och kan 
inte bosätta sig (eller inackorderas) i Sverige för att arbeta mer långsik-
tigt till följd av nämnda ’moment 22’ – av att inte kunna erhålla arbete 
till följd av rotlöshet i Sverige men inte kunna erhålla rotfäste i Sverige 
därför att hen inte har arbete. Även om bl.a. Amnesty International i 
sin rapport från 2018 har visat hur många verklighetens ’EU-migranter’ 
stannar i Sverige betydligt längre än tre månader åt gången – ibland upp 
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till flera år – gäller detta likväl inte för den politisk-ekonomiska ana-
lysen av ’EU-migranten’ som den juridisk-politiska kategorin ’EU-
medborgare utan uppehållstillstånd’.1239 Medan den ’nyanlände’ utifrån 
en sådan här biopolitisk styrningsrationalitet1240 måste integreras i det 
svenska arbetssamhället, måste inte ’EU-migranten’ det. Därför blir 
den ’nyanlände’ mycket lättare ett föremål för debatten om ”enkla 
jobb”, medan ’EU-migranten’ inte blir det. Och därför måste en nat-
ionellt organiserad vänster aktivt förhålla sig till denna fråga gällande 
’nyanlända’, men inte gentemot ’EU-migranter’.  

På detta sätt fungerar projekttiteln ’EU-migranter som resurs’ som en 
fingervisning om vad som fångar in den arbetsmarknadspolitiska tyst-
naden: ’EU-migranten’ fungerar inte som en politisk resurs för vare sig 
näringslivet eller facken. Hen är, för att återknyta till Marx och Lacan, 
en Real spöklik figur: ”För nationalekonomin är de spöken utanför dess 
räjong”.1241 Eftersom det offentliga inte åtar sig att utbilda/fortbilda 
’EU-migranten’ till att bli exploaterbar arbetskraft, föreligger den ide-
altypiska ’EU-migranten’ (saknandes språkkunskaper, ofta analfabet, 
utan papper på kompetenser, otillräcklig utbildning, bostadslös och 
därför otillräknelig för längre tidsperioder) som knappt en resurs för 
arbetsgivarsidan heller. Egentligen är utbildningslösningen inte förbe-
hållen en vänsteranalys. Detta eftersom, som en ledartext på Dagens 
Industri (inspirerad av mångmiljardären och filantropen George Soros) 
uttryckte det; ”[Europas romer] kommer [rent demografiskt] att utgöra 
en allt större del av den framtida europeiska arbetskraften på den inre 
marknaden. Att investera i deras framtid är inte bara en fråga om 
mänskliga rättigheter utan ekonomisk nödvändigt”.1242 Detta förklarar 
också varför ’EU-migranter’ inte har kommit upp som ett seriöst dis-
kursivt subjekt, eller signifikant, i debatten om låglönejobb – inte heller 
för ”högern”. På sin höjd måste presenterade citat och exempel, där 
’EU-migranten’ presenteras från högersidan som ett offer för de 
svenska trösklarna, förstås som en retorisk metafor. Jag menar att ’tig-
garna’ används främst som ett exempel på vad ett högerperspektiv för-
står varandes fel och orättvist med det svenska samhället. Detta därför 
att exemplen är så få, presenterade i krönikeform, och inte omgärdas 
av konkreta politiska förslag för vad ”mindre krångel” eller ”enklare 
jobb” för ’EU-migranters’ del skulle innebära mer praktiskt. Vänster-
sidan skiljer sig främst rent diskursivt av sin tystnad: vare sig den soci-
aldemokratiska eller klasskampsbetonade positionen finns att finna i 

            
1239 Amnesty International (2018). 
1240 Foucault (2014). 
1241 Marx (1978a) s. 192. 
1242 Dagens Industri (2015). 
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mitt material, när det kommer till politiska förslag eller analys av var 
’EU-migranterna’ står eller kan stå i arbetsmarknadspolitiken och kon-
flikten mellan arbete och kapital.   

Samtidigt återstår då en materiell verklighet där det blir upp till pri-
vatpersoner och småföretagare att försöka sysselsätta och därigenom 
integrera ’EU-migranter’ i det svenska samhället. Sett från ett individu-
ellt perspektiv som ”arbetsgivare”, i en verkligt bred bemärkelse av att 
vara den som ser till att någon får ett arbete – vare sig som (eller samtidigt 
varandes) företagare, kund, arbetsförmedlare, kontaktperson, revisor, 
tolk, etc. – framstår föreliggande lagstiftning och byråkrati för att an-
ställa en enskild ’EU-migrant’ vitt för ett dagsverke, som just krångligt 
och omständligt. Och dyrt, om tjänsten som efterfrågas egentligen 
kunde undvaras. Särskilt om dagsverkets ”bruksvärde” ifråga framför-
allt är den goda handlingen som sådan, att hjälpa någon annan att här och 
nu erhålla pengar. Lägg därtill den uppvisade tendensen att handläggare 
på AF-kontor inte följer lagen genom att neka ’EU-migranter’ inskriv-
ning, handläggare och tolk, att satsningar som EURES inte används, 
att det som regel dröjer sex månader innan människor med tre måna-
ders vistelserätt ska bli föremål för insatser, att det är upp till enskilda 
bankkontor att avgöra hur svårt det ska bli att öppna ett konto, o.s.v. 
Med alla dessa faktorer sammantagna, blir utifrån denna (abstraktion 
av) utgångspunkt de borgerligt informerade metaforerna av ”trösklar”, 
”krångel” och ”insiderprivilegium”, adekvata beskrivningar av de reella 
hinder som står mellan den enskilde ’EU-migranten’, hens enskilde väl-
görare och det hägrande begärsobjektet ’jobb’. Detta samtidigt som 
inga andra problemformuleringar eller lösningar hörs eller diskuteras. 
Det är här läge att åberopa Žižeks poäng att den materiella verkligheten 
formas dialektiskt efter ideologin (en omedveten social fantasi) i dess 
avbild, och inte enkom åt andra hållet.1243  

Jag menar att detta politisk-ideologiska dödläge hör samman med 
arbetssamhällets och kapitalets övergripande kontradiktioner, och hur 
en genom ideologiproduktionen (hur ekonomins verkliga sätt att fungera 
med en ständig andel arbetslösa vilken används i kontradiktionen 
/konflikten mellan arbete och kapital, förvrids genom ideologiska ab-
straktioner och dess materialiserade institutioner där den arbetande po-
pulationen ställs i grupper mot varandra) nationaliserad arbets-
orienterad ’vänster’ befinner sig infångad i två ”fällor”. Den ena fällan 
är välfärdsstatens etiska kontradiktion mellan solidaritet för ’insiders’ 
och utestängande av ’outsiders’. Den andra är dogmen av att ’rätten till 
inkomst’ inte kan uttryckas på annat vis än att vara ’rätten till arbete’.1244 

            
1243 Žižek (2001) s. 41. 
1244 jfr Hansson & Persdotter (2019). 
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Dessa sammantagna bildar ett ideologiskt scenario av att den ’svenska 
modellen’ skall försvaras och enbart kan beträdas av utomstående ge-
nom anställningsbevis, samt att de individer vilka inte kanaliseras ge-
nom etablerade slussningssystem av att göras ”anställningsbara” 
(genom skola eller integrationsprojekt), inte har någon plats i samhället. 
De två ”fällorna” i fråga, har sina historiska rötter och aktualiseras på 
andra sätt idag gällande det svenska välfärdssamhällets politiska fram-
tid.  

I det svenska välfärdssystemets historia, har två principer om soci-
alförsäkringarnas och understödens utformning ställts mot (och kom-
pletterat) varandra: grundtrygghetsprincipen och inkomst-
bortfallsprincipen. Den förra associeras främst med socialminister 
Gustav Möller, den senare med Gunnar Sträng.1245 Kortfattat binds 
grundtryggheten till medborgarskapet och inkomstbortfallsprincipen 
till löntagaren. När det nu diskuteras om huruvida medborgarlön vore 
något att anamma, utgår dess idé från grundtrygghetsprincipen. Såtill-
vida att grundtrygghetsprincipen skulle bli en övergripande princip för 
svensk välfärd, allt annat lika, skulle den antagligen behöva knytas till 
det nationella medborgarskapet. På det sättet skulle ’EU-migranten’ stå 
lika mycket utanför välfärden, som hen gör nu gällande inkomstbort-
fallsprincipen: hen saknar svenskt medborgarskap och uppehållsrätt. 
Inkomstbortfallsprincipen, har sin ”universella” aspekt i att gå bortom 
medborgarskapsgränsdragning. Den står alltså för ”fällan” gällande ’in-
siders’ och ’outsiders’ på arbetsmarknaden, medan grundtrygghetsprin-
cipen står för den nationella gemenskapens ”fälla”. Båda principerna 
gör en avgränsning från vilka som kan innefattas, och ’EU-migrantens’ 
position materialiserar det gemensamma gränslandet för båda principer.   

Emellertid: föreliggande dödläge gällande arbetsfrågan för ’EU-mi-
granter’, skulle kunna förebyggas om ’EU-migranter’ hade en socialt 
trygg miljö att utgå från i Sverige, när de ska söka anställningsmöjlig-
heter. Att leva bostadslös påverkar ens hälsa negativt såväl fysiskt som 
mentalt, vilket även gäller ’EU-migranter’ i Sverige.1246 Om människor 
har boende och sanitet att tillgå, borde också deras möjligheter att söka 
arbete och utbildning stärkas.1247 Därigenom skulle gruppen ifråga tro-
ligare kunna bli föremål för en öppen politisk höger-vänster-debatt gäl-
lande arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Men själva boendefrågan är i 
sin tur låst i ett liknande ideologiskt dödläge mellan svensk höger och 
vänster. Detta ska redogöras för i kapitlet Bostadslöshet. 
  

            
1245 För en mer ingående redogörelse se Edebalk (2014).  
1246 Se t.ex. Gaga (2015); Wagman et al. (2017); Amnesty International (2018). 
1247 Amnesty International (2018) s. 26. 
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9. Övertalningar 

Under ett akut tandläkarbesök på en specialistklinik någon gång i maj 
2017 får jag än en gång en spontan förklaring av personlig ståndpunkt, 
då jag i undersökningsstolen har svarat på frågan vad jag forskar om. 
Tandspecialisten förklarar för mig att hon verkligen tycker synd om 
”romerna” och att de har det svårt, men att hon faktiskt inte tycker att 
det är en lösning att de kommer hit och tigger, utan det vore ju mycket 
bättre om de återvände/stannade kvar i sina hemländer för att finna 
arbeten där nära sina familjer. Underförstått – eftersom hon börjar sitt 
anförande med att ”det här är ju känsligt” – är att hon sympatiserar 
med någon form av aktivt beivrande av gruppens tiggande i Sverige.  

Tandspecialisten är inte ensam om sin uppfattning om vad som är 
problemet och lösningen. Under den ungefärliga tidsperioden 2015–
2016, formerades i den mediala debatten en diskurs om hur tiggandet 
visserligen var ett uttryck för en genuin fattigdom och misär, men att 
lösningen på tiggandet var att se till att förmå ’tiggarna’ att återvända till 
sina hemländer för att där bli hjälpta på ett långsiktigt sätt med att finna 
försörjning. Enligt denna diskurs var visserligen ett tiggeriförbud mo-
raliskt fel, men det konstruerades som likväl moraliskt fel att som pri-
vatperson skänka pengar till ’tiggare’: detta eftersom allmosegivandet 
är i jämförelse ett kortsiktigt handlade som riskerar att permanenta tigg-
andet i Sverige. Istället är den goda lösningen att skänka till hjälporga-
nisationer, som arbetar långsiktigt och professionellt med att hjälpa de 
negligerade romerna att lära sig att (löne)arbeta.  

Denna diskurs förmedlades aktivt från två samhälleliga utsageposit-
ioner: en civilsamhällelig representerad av (den på kristen grund vi-
lande) biståndsorganisationen Hjärta till Hjärtas biståndsansvarige 
Rikard Klerfors, respektive en statlig representerad företrädelsevis av 
utredaren Martin Valfridsson. Dessa två diskursiva aktörers texter be-
gripliggör jag i detta kapitel ha fungerat som politiska ’subjekt som an-
tas veta’, d.v.s. auktoriteter som förmodas kunna ge svenska folket den 
goda sanningen om varför och hur att upphäva tiggandets och ’tiggarnas’ 
närvaro i Sverige. 
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9.1. Gnosjöandan 
Hjärta till Hjärta dök först upp i mitt artikelinsamlande när jag följde 
rapporteringen om hur ett socialt nätverk i Gnosjö eftersträvade att ta 
”Gnosjöandan på export till Rumänien”.1248 Gnosjöandan är en benäm-
ning på en ”egenföretagarkultur” i lokalsamhällena i Gnosjöregionen. 
Den kännetecknar ”driftighet, småföretagare och informella nätverk, 
och ses då som motsats till områden färgade av bruksmentalitet”.1249 
Gnosjöandan har också en ”egen” hemsida, där besökaren omgående 
möts av den stora rubriken Här upphör Jantelagen.1250 Tilläggas skall att 
Gnosjöregionen också kännetecknas av en tät ansamling frikyrkor 
jämte en stark tradition av nykterhets- och idrottsrörelser.  

Under sommaren 2014 startades en stödgrupp i Gnosjö för att 
hjälpa ’tiggare’ ”till att bli entreprenörer och tjäna egna pengar”,1251 med 
bl.a. ved- och svampförsäljning. Genom detta – tillsammans med kol-
lektinsamling och andra bidrag – samlade stödgruppen ihop pengar till 
en slags reskassa, vilken man ”sände hem” tillsammans med ’tiggarna’ 
inför julen så att familjerna skulle klara sig över vintern. Emellertid 
återvände gruppen bara några veckor senare. De ”krävde” att få ta del 
av 100 000 kronor, som de hade förstått att föreningen samlat in i deras 
namn. Men stödgruppen hade redan avsatt dessa pengar på långsiktiga 
projekt i hemländerna, vilket man skulle ha informerat ’tiggarna’ om 
vid flera tillfällen.1252 Likväl uppstod då en meningskonflikt, vilket re-
sulterade i nyhetsrapportering. Bl.a. den liberale debattören Mattias 
Svensson använde denna incident som ett exempel på ”insikten” om 
att ’tiggare’ ”är inte sällan kapabla till rätt obehagliga handlingar”.1253 I 
en intervju säger en av initiativtagarna till stödgruppen att ”Det här 
med kultur är inte enkelt. Vi förstår att de inte tänker som vi. De är 
misstrogna på ett sätt som vi aldrig hade kunnat ana. De har säkert 
blivit besvikna hemskt många gånger, blivit lovade saker som inte in-
friats. Vi har upplevt att de är otroligt misstänksamma”.1254 

Stödgruppen upphörde emellertid inte med sitt engagemang, utan 
fördjupade istället samarbetet med andra organisationer för att kunna 
            
1248 Nilsson (2015, 7 februari). 
1249 Gnosjöandan (2014).  
1250 Gnosjöandan (i.d.).   
1251 Nilsson (2015, 7 februari). 
1252 Renulf (2015). 
1253 Svensson (2015, 5 juni). 
1254 Renulf (2015). Utan att ha varit där eller lärt känna de inblandade ifråga, kan jag 
inte låta bli att ändå vädra funderingen om hur mycket det har att göra med ”kultur” 
och hur mycket det kan ha att göra med att fattiga människor upplever ett starkt behov 
av att ha egna pengar i handen nu framför långsiktiga strukturella satsningar som kanske 
kan leda rätt i en avlägsen framtid. Men som sagt, jag var inte där, och jag känner inte 
till predikamenten. 
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åstadkomma långsiktig hjälp i Rumänien gällande jobb och utbild-
ning.1255 Den huvudsakliga samarbetspartnern synes vara den Linkö-
pings-burna biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta, grundad 1991. I 
början av 2015 sker ett möte i Missionskyrkan i Gnosjö där den sociala 
entreprenören Valentin Preda från Bukarest deltar i diskussion om 
samarbete med stödgruppen och Hjärta till Hjärta. Temat är också just 
att ”exportera” ”Gnosjöandan” till Rumänien. Preda förklarar att han 
har blivit imponerad av denna ”entreprenörsanda”: ”Gnosjöandan är 
helt unik i världen. Det är en annan sorts kapitalism än den kanniba-
liska kapitalism jag ser i många länder […] Här jobbar man hårt och 
hjälper varandra […] Och man har respekt för de traditioner och vär-
deringar som har byggt upp det här”.1256 Tidigare nämnde företagare 
Mats Johansson förklarar relevansen av Gnosjöandan som fattigdoms-
bekämpningsstrategi i såväl gamla Sverige som i nya Rumänien: ”Det 
är ju alldeles uppenbart att företagande, flit och entreprenörskap hade 
en väldigt stor betydelse för att lyfta våra trakter ur nöd och misär för 
100–150 år sedan. Och det är ju försörjningsbiten som är den spring-
ande punkten för våra vänner som söker sig hit”.1257 Historien är alltså 
en utvecklingstrappa, som vi bestiger utifrån vår grad av flit. På Hjärta 
till Hjärtas hemsida skrivs också ett blogginlägg, Nu tar vi Gnosjöandan 
till Rumänien, där andans användbarhet förtydligas ytterligare:   

 
Tillsammans med föreningen Rumänien Cucova-hjälpen från Gnosjö vill vi 
vara med och sprida en anda liknande den i Gnosjö bland romer och rudari i 
Rumänien. Vi vill vara med och lyfta människor ur fattigdom, misär och utan-
förskap och se till så att de kan få hälsovård, arbete och äganderätt för sina 
bostäder. Många romer är duktiga entreprenörer och skickliga hantverkare 
men de saknar oftast de verktyg och resurser som de behöver. Om man kunde 
samla deras kunskap och kompetens och ge dem det stöd och de verktygen 
som de behöver för sin utveckling är jag övertygad om att de på sikt kommer 
att kunna försörja sig och resa sig själva och sina grannar ur fattigdom och 
utanförskap. Vi håller för närvarande på att undersöka möjligheterna att starta 
upp sociala företag i Cucova med omnejd.1258 
 

I blogginlägget nämns också Team Roma, organisationens projekt som 
specifikt syftar till att ”förändra livssituationen för romer i Bulgarien 
och Rumänien”.1259 Projektet har fyra fokusområden: utbildning, hälsa, 

            
1255 Världen idag (2015).  
1256 Nilsson (2015, 7 februari). Är detta också kanske en passande beskrivning av mån-
gas föreställning om den ’svenska modellen’ eller ’välfärdssamhället’? Föreställningen 
om en slags idealvärld där kapitalism utan kapitalism råder. 
1257 Nilsson (2015, 7 februari).  
1258 Good (2015).   
1259 Hjärta till Hjärta (i.d. b).   
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försörjning och strukturpåverkande insatser. Den sista går företrädel-
sevis ut på att hjälpa människor ur den romska minoriteten att erhålla 
identitetsuppgifter, och att hjälpa romska familjer att erhålla officiell 
äganderätt för den mark och de bostäder de trakterar.  

I detta kapitel och i denna avhandling är det tredje fokusområdet 
som är av intresse, d.v.s. att starta arbets- och försörjningsprojekt i Ru-
mänien. Det var enligt mig främst genom detta fokusområde, som or-
ganisationen med Rickard Klerfors som medial talesperson kom att 
utöva ett inflytande i den svenska offentliga diskursen om ”tiggerifrå-
gan” åren 2015–2016. Jag intresserar mig här för Klerfors artiklars me-
diala och ideologiska roll i den svenska debatten, jämte beskrivandet av 
den försörjningsstrategi av korgbindning som Hjärta till Hjärta lanse-
rade för svenska folket som alternativ till ”tiggeriet” under aktuella tids-
period. Jag intresserar mig inte här för organisationens övriga 
biståndsarbete (som utbildning, hälsa, och de juridiska insatserna) i Ru-
mänien eller annorstädes. Inte heller för potentiella senare försörj-
ningsprojekt. Fokus ligger på den mediala diskursen i Sverige 2015–
2016. Analysens perspektiv utgår från hur texters innehåll kan tas emot: 
det är inte intentionen som är det intressanta, utan vad texterna öppnar 
upp för möjliga tolkningar hos mottagaren. 

9.2. Subjekten som antas veta 
Hjärta till Hjärta har varit engagerade i hjälparbete i Rumänien ända 
sedan Ceausescus fall, men som de själva erkänner på sin hemsida har 
de aldrig haft i närheten av en sådan medial uppmärksamhet i Sverige 
som efter lanseringen av Team Roma-projektet.1260 Biståndsansvarige 
Rickard Klerfors, som har bott och arbetat i Rumänien under ca ett 
decennium, flera år innan ”tiggeridebatten” blossade upp i Sverige, 
började under 2015 skriva debattartiklar i större tidningar, liksom att 
ge intervjuer till medierna.1261 Mitt intryck är att Klerfors på något vis 
lyckades med att under ungefär ett års tid fungera som biståndsorgani-
sationernas röst i ”tiggeridebatten”, som en slags hjälporganisationens 
personifiering i den här frågan.  

’Subjektet som antas veta’ är en lacansk term för överföringen på (eller 
tillskrivningen av) någon annan som förväntas inneha kunskap, eller 
veta sanningen, om det som subjektet själv söker svar på. Det klassiska 
            
1260 Hjärta till Hjärta (i.d. a). 
1261 Se bl.a. Klerfors (2016, 13 januari); Klerfors (2015, 16 april); Klerfors & Valfrids-
son (2015, 24 juni); Klerfors (2015, 17 oktober): Du&jobbet (2015); Lillsebbas & Ser-
rander (2015); Ranka et al. (2015); Bring (2015, 28 augusti); Klerfors (2016, 8 mars); 
Siever (2015, 12 september). 
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exemplet på en sådan föreställning om den Andre1262 som har svaret, är 
analysandens föreställning om psykoanalytikern som den allvetande ex-
perten vilken verkligen vet vad analysandens drömmar, tvångstankar eller 
felsägningar faktiskt betyder.1263 ’Subjektet som antas veta’ är här gestalt-
ningen i en annan kropp av min överförda längtan efter att ha en till-
förlitlig garant (som i ”borgensman”) för kunskapens konsistens;1264 att 
min förståelse av världen och den faktiska världen hänger samman, och 
att det finns en sanning som binder samman världen och min relation 
gentemot den till en enhetlig mening där allt (inklusive jag) har sin plats. 
Žižek kontextualiserar ’subjektet som antas veta’ utanför analysen och 
ute i samhället som ofta en konkret individualiserad inkarnation av den 
Store Andre – om inte i Guds skepnad (d.v.s. den allvetande) så kanske 
i en ideologis representant för autentisk kunskap. Han tar som exempel 
Heideggers idealiserande av bönder som hysandes en sann kunskap om 
människans relation till naturen/existensen, eller ”marxist-leninisters” 
framhävande av en autentisk arbetares röst som representerande arbe-
tarklassens verkliga intressen, eller en ”identitetspolitisk” diskurs pre-
mierande av (”den andras”) grupptillhörighet som grundande ett 
tolkningsföreträde genom erfarenhet (som i att hysa en mer fulländad 
kunskap kring en fråga).1265 Ett annat exempel skulle kunna vara den 
ekonomiska politikens upphöjande av ekonomer till att vara postpoli-
tiska ”experter”, vilka skulle veta vad som är det enda korrekta (poli-
tiska) sättet att hantera statsfinanserna.  

Här ska framhävas att bara för att en föreställning om en viss san-
ning är beroende av en kontingent begärsstruktur för att mobiliseras 
och reproduceras, behöver inte detta betyda att denna föreställning per 
automatik skulle vara ”falsk”. Psykoanalytikern kanske vet mer om 
mina begärs grunder än vad jag själv gör, men hen vet inte allt om dem 
för det.1266 Och frågan är varför jag tillskriver hen mer kunskap om mig 
själv än vad denna person rimligtvis borde ha. För att knyta an till en 
klassiska lacansk sägning, att även om ens partner visar sig vara otrogen 
kan ens svartsjuka fortfarande vara patologisk,1267 kan en viss diskurs 
eller analys på liknande sätt vara närmare en sanning om den materiella 
och sociala världens tillstånd, samtidigt som denna föreställning vilar på 
vissa medierade former av överförda begär. Som exempel: en människa 
            
1262 I såväl bemärkelsen ’Store Andre’ som ’andra’.  
1263 Lacan (2015) s. 249. Här gör Lacan en liknelse mellan analysandens (åtminstone 
ursprungliga) behov av föreställningen om analytikern som en allsmäktigt vetande in-
stans, och Descartes behov av en allsmäktigt vetande Gudsidé som kan för honom 
garantera att han själv kan tänka rationellt och objektivt om världen. 
1264 Žižek (2000b) s. 250f.   
1265 Ibid.  
1266 Hen har inte det slutgiltiga svaret på min fråga om vem jag egentligen är. 
1267 Žižek (2000a) s. 126.  
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som har arbetat med biståndsfrågor och med konkret hjälparbete i flera 
decennier bör nog rimligtvis ha en mer djuplodad kunskap om bi-
ståndsarbete och konkret hjälparbete än förslagsvis en forskarstudent 
som aldrig har arbetat med dessa frågor, men: 1) denna specifika erfa-
renhetskunskap ger per definition inte kunskap om andra potentiellt 
närliggande frågor; 2) denna erfarenhetskunskap leder inte per definit-
ion till att socialt tas för att vara ”sanning”; 3) denna erfarenhetskun-
skap förklaras inte av sig själv varför den (om den nu gör det) socialt 
uppmärksammas och tillskrivs status som ”sanning”.  

Mitt argument här liknar en burdus konspirationsteori som säger att 
makten tjänar på att upphöja de erfarenhetskunskaper som gynnar 
maktens intressen till sanning. Men med detta menar jag också att en 
erfarenhetskunskap bara lyckas etableras och förnimmas som social 
sanning, såtillvida att den lyckas inkorporeras till att kollektivt tillfreds-
ställa begär, uttryckta som etablerade sociala fantasier. Om den presen-
terade sanningen känns bra hos en merpart, därför att den tillfredsställer 
och skyddar en invand och ideologiskt-emotionellt investerad världs-
bild, då lär denna sanning sprida sig och praktiseras mer aktivt som 
sanning.1268 En liknande konceptualisering av människors föreställ-
ningar om en social instans/aktör som vet åt och tar hand åt den enskilde 
dess upplevda problem, försökte jag mig på i min gamla masteruppsats 
från 2014. Då jag intervjuade stockholmare om deras känslor kring tig-
gande, framkom hur det innan ’EU-migranternas’ ankomst hade varit 
närmast en självklarhet att inte ge pengar till tiggande svenska ”hemlösa 
missbrukare”, eftersom ”socialen” eller myndigheterna antogs veta vad 
som var det rätta att göra och lösa själva problemet.1269 Såhär i efterhand 
skulle jag vilja kalla ”socialen” som ett tidigare ’subjekt som antas veta’, 
i frågan om den svenska medborgarens moraliska ansvar i förhållande 
till tiggande ”hemlösa missbrukare”.  

Med detta sagt, vill jag här leka med tanken att underskriften Rick-
ard Klerfors från Hjärta till Hjärta (i egenskap av medial aktör), under 
2015 successivt etablerades i den offentliga diskursen om ”tiggerifrå-
gan” till att fungera som civilsamhällets ’subjekt som antas veta’ vad som 
är den bästa lösningen på ”tiggeriet”. Denna position kom han att dela 
med ytterligare ett ’subjekt som antas veta’, som representerade statens, 
det offentligas röst: juristen och utredaren Martin Valfridsson. Den se-
nare hade 1 mars 2015 tilldelats regeringsuppdraget att under ca ett års 

            
1268 Al Gore var alltså något på spåren med att lägga till adjektivet ”obekväm” framför 
sanningsbegreppet i titeln på sin dokumentärfilm från 2006 om global uppvärmning 
(An Inconvenient Truth). 
1269 Hansson (2014).  
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tid fungera som nationell samordnare för arbetet med utsatta EU-med-
borgare som tillfälligt vistas i Sverige. Under detta förtroendeuppdrag 
skulle Valfridsson arbeta med en statlig offentlig utredning, där han 
skulle presentera riktlinjer för myndigheterna gällande arbetet med den 
aktuella gruppens sociala nöd. Dessa riktlinjer skulle baseras på insam-
lade kunskaper genom möten och samtal med olika berörda parter.1270 
Det är intressant hur liknande Valfridsson respektive Klerfors formu-
lering av problemen och lösningarna i frågan faktiskt är. Så pass lik-
nande, att dessa två bortsett från att ett antal gånger närvara och tala 
på samma informationstillfällen under 2015, också skriver en gemen-
sam debattartikel i Dagens Nyheter.1271 Men medan Valfridsson på ett 
mycket mer tydligt sätt har blivit tilldelad ett uppdrag från regeringen att 
fungera som ett ’subjekt som antas veta’ (en utredare ska ju ta fram 
kunskap), synes det som att Klerfors utan något officiellt mandat – an-
nat än att vara sin organisations biståndsansvarige – lyckas etablera en 
liknande diskursiv position. Den sanning som statens respektive civil-
samhällets representanter antas veta, är den begärsladdade föreställ-
ningen att bara ’EU-migranterna’ åker hem så kommer allt att bli bra (för både 
oss och dem). Denna sanning är en etisk sanning, för den lösning som 
Klerfors och Valfridssons uttalanden i media formulerar, gör nämligen 
gällande att ’EU-migranternas’ hemvändande inte bara är den korrekta 
lösningen, utan också den goda lösningen. Den goda handlingen är att 
se till att ’EU-migranterna’ återvänder, så att de kan lyfta sig ur sin fat-
tigdom och nöd genom att utbildas, integreras och arbeta i sina hem-
länder.  

9.2.1. Den klerforska linjen 
Vi ska här börja med att lägga tonvikten vid Klerfors uttalanden, ef-
tersom dessa bildar subjektet som utlovar att det finns en lösning i att 
bryta arbetslöshetens problem i hemländerna (Rumänien). Här följer 
en sammanfattning av den position som Klerfors har gett uttryck för i 
debattartiklar, och reportage. Jag intresserar mig inte för privatperso-
nen i sig utan den konceptualisering av problem och lösningar signatu-
ren ’Klerfors’ har artikulerat, vilka enligt mig har tjänat som moraliskt 
understödjande ett mer övergripande politiskt institutionellt intresse att 
förmå ’EU-migranter’ att inte resa till Sverige. Positionen tangerar rent 
teologiskt ’förvaltarens’ moraliska ansvar för den fattiga, som om-
nämndes i det religionshistoriska kapitlet.  

            
1270 Uppdragsbeskrivningen finns i kommittédirektiv 2015:9, som står som bilaga 1 i 
SOU 2016:6, s. 119.  
1271 Klerfors & Valfridsson (2015).  
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Klerfors representerar en hjälporganisation driven på ideell och 
kristen grund, så positionen representerar en ansats av att hjälpa den 
som är i behov av hjälp. Frågan är hur den goda hjälpen artikuleras, 
och skiljs från den (konsekvensetiskt) onda. Underförstått är att den 
goda hjälpen för den enskilde medborgaren finner en hemvist i att 
skänka pengar till en hjälporganisation som är fristående från stat och 
näringsliv, vilken med sin goda vilja och sina jordnära erfarenheter kan 
använda biståndsresurser till att hjälpa andra på de sätt som organisat-
ionen beslutar sig för att vara de bästa. 

Klerfors motsätter sig tiggeriförbud, eftersom ett sådant på ett orätt-
färdigt vis straffar någon som är utsatt för genuin nöd och samtidigt 
inte verkar göra någon konkret nytta i att hjälpa den utsatta. Samtidigt 
anser han det vara bättre att inte skänka pengar till en tiggande hand:  

 
Jag kan inte hålla med om att det skulle vara effektivare att skänka några kronor 
i en pappmugg än att kanalisera dem till samhällsomdaning. Tidvis har det i 
vår svenska debatt hävdats att det mest effektiva biståndet är det som ges di-
rekt till mottagarna och att remitterade pengar från rumänska medborgare som 
gästarbetar eller tigger i andra delar av Europa ger barnen möjlighet att gå i 
skolan, förbättringar av bostäderna mm. Det stämmer för en del av familjerna 
i fråga men i andra fall leder mellangenerationens frånvaro till sociala katastro-
fer.1272 
 

Om vi bortser från den symptomatiska första meningen – som på ett 
elegant vis presenterar två alternativ av vad att göra med ”några kro-
nor” som får det senare alternativet att framställa pengarnas värde som 
betydligt större än i det första1273 – så är det den sista meningen som är 
vital för att förstå positionen i dess komplexitet. Klerfors säger aldrig 
att givandet per definition är destruktivt, eller att det alltid skulle vara 
bättre med en annan strategi (han erkänner ju att det direkta biståndets 
lov ”stämmer för en del av familjerna”). Vad han faktiskt säger är att 
givandet medför risker, som i att givandet till privatpersoner kan slå fel. 
Denna risk är för argumentationen tillräcklig för att därefter fatta det 
etiska beslutet att denna risk överväger de potentiella positiva konsekven-
serna av det personliga givandet. Att jag bedömer detta som ett etiskt 
beslut är därför att denna slutsats inte är självklar, utan utgår från ett 
subjektivt beslut. Som exempel på detta kan vi ta en replik på artikeln 

            
1272 Klerfors (2015 17 oktober). 
1273 I första alternativet hamnar ”några kronor” i ett enskilt billigt kärl (slukas upp i en 
slags död materia) medan i det andra ”kanaliseras” dessa ”några kronor” till att bli en 
del av en större ”samhällsomdaning” (uppstiger i kollektiv transformerande rörelse). 
Varför skulle pengar i handen utesluta samhällsomdaning? Vad betyder den här sam-
hällsomdaningen i praktiken? 
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som ovan citat hämtades ifrån, signerad Rojan Karakaya från före-
ningen HEM. Han skriver till svar på den klerforska linjen att ”Det 
finns inget enkelt och bra svar på vad det bästa sättet att ge bistånd är, 
men vi bör alltid utgå ifrån att den enskilde människan bäst känner sina 
behov och möjligheter till räddning”.1274 Vi behöver inte hålla med Ka-
rakaya om att den enskilde alltid bäst känner sina behov (den psykoa-
nalytiska ansatsen osäkrar sin revolver när den läser en sådan 
formulering), men han presenterar det korrekta i att det handlar om ett 
etiskt val av att besluta sig för vilket sätt som är moraliskt bäst att 
handla, givet mål och värderingar. Också att detta val inte har omintet-
gjorts av de som påstår att ett givande till organisationer skulle vara 
bättre än till den enskilde. Karakaya använder sig av en kvinna som 
tigger i Stockholm och har kontakt med föreningen, som ett exempel 
för att styrka sin tes. Denna kvinna 

har gjort ett tufft men nödvändigt val, och om hon inte får pengar i koppen i 
Sverige kommer hon inte kunna vistas i Rumänien så ofta som hon behöver 
för att ta hand om barnen och hon skulle antagligen också tvingas se sina barn 
gå utan mat för dagen. Detta kommer inte lösas om alla pengar istället kanali-
seras till organisationer på plats.1275  

 
Vi kanske inte kan vara så säkra som Karakaya att detta inte löses om 
en massa resurser allokerades till hjälporganisationer, men vi kan om-
formulera påståendet till det rimliga antagandet att ”lösningen” beror 
på vad pengar används till, inte vem som håller i dem. Detta därför att 
”Den utomstående organisation som påstår sig veta och vilja bättre än 
henne har en mycket stor bevisbörda att möta […]”. Enligt Karakaya 
uppfyller inte Klerfors et al. denna börda. Det ligger något i detta. Det 
framkommer nämligen få framlagda ”hårda fakta” som kan stärka nå-
gon linjes sanningsanspråk. Men om Karakaya här gör anspråk på att 
’tiggaren’ själv är subjektet som antas veta bäst vad hen behöver för att 
klara sig, är detta inte samma sak som att göra anspråk på att veta hur 
”tiggeriet” ska upphöra. Det är nämligen framförallt det som hjälporgani-
sationssubjektet antas veta.  

9.2.2. Den långsiktiga problemformuleringen 
I ett antal intervjuer har Klerfors exemplifierat sin poäng över det per-
sonliga givandets potentiella destruktivitet, med en anekdot om en 
svensk familj som lyckades samla ihop 100 000 kronor till ett husbygge 
åt ett rumänskt par ”från ett urbant getto”: 
            
1274 Karakaya (2015). 
1275 Ibid. 
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Och vad hände? De bygger ett hus, men samtidigt blir de en reklamskylt som 
säger att det finns stora pengar att hämta här. Dessutom får de råd att köpa en 
minibuss, och de startar transportverksamhet och tar betalt av sina fattiga 
grannar för resan till Sverige, ganska bra betalt. Tänk om de här privatperso-
nerna, som hade så goda intentioner, istället hade lånat ut pengarna till ett le-
galiseringsprojekt, eller till start av ett kooperativ. Man hade kunnat göra 
enormt mycket med 100 000 kronor.1276 

 
En spontan invändning är att den positiva effekten av insamlingen 
ändå var att just denna familj kunde bygga ett hus, och att istället ha 
gett pengarna till en hjälporganisation hade inneburit bortprioriteran-
det av att just denna familj kunde bygga ett hus. I en annan artikel för-
tydligar Klerfors: ”Att det kan [finnas] positiva effekter av tiggeriet bör 
inte förnekas men dessa tenderar att vara kortsiktiga, till stor del mate-
riella, förbättringar i ett fortsatt utanförskap”.1277 En ondsint läsning av 
det här citatet skulle ifrågasätta om han här motsätter sig att materiella 
förbättringar vore just en rimlig strategi för att bryta ”utanförskapet” 
(d.v.s. fattigdom). En mer uppbygglig läsning fokuserar på dikotomin 
kortsiktig/långsiktig. För den klerforska positionen handlar det om att 
bryta människor loss från ”utanförskapet”, d.v.s. från tiggandet, genom 
att lyckas etablera de långsiktiga lösningar som ser till att människor inte 
behöver tigga för att klara sig.  

Kortsiktigt = enskild klumpsumma = hjälparen har ingen plan/projekt = dåligt = 
(ont)1278 

Långsiktigt = kontinuerliga insatser = hjälparen har en plan/projekt = bra = gott 
 

Det goda infrias om jag som hjälpare får möjligheten att kontrollera 
pengarnas väg så långt det är möjligt; det goda är att förvalta pengarna 
åt den som behöver hjälpen, att indirekt kontrollera min nästas bete-
ende för att denne skall bli hjälpt såsom jag har definierat hjälpen. No-
tera likheten med den historiska kontinuiteten av den kollektiva 
”ångesten över de fattigas pengar”, som i den sociala frågans rädsla för 
att fattigvårdsunderstöd ska riskera understödja hedonistiska eller de-
struktiva aktiviteter av överdrivet njutande (missbruk, lättja, etc.).1279 
Långsiktig hjälp innebär här alltså ett begär om att kontrollera och styra 

            
1276 Du&jobbet (2015).  
1277 Klerfors (2015, 18 december). 
1278 Jag sätter en parantes runt ’ont’ därför att problemformuleringen ifråga inte säger 
att det kortsiktiga är ”dåligt”, bara ”mindre bra” än det långsiktiga.  
1279 Collins & Blomley (2003); McIntosh & Erskine (2000); Proudfoot (2011). 
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den andra till att handla rätt. Men utifrån denna logik innebär den kort-
siktiga hjälpen inte nödvändigtvis samma sak som att handla ”fel”; den 
innebär att inte veta vad den andra gör – att uppleva sig förlora kontroll över 
situationen. Detta identifierade kontrollbehov ska i sin tur inte behöva 
tolkas för lättvindigt som en slags megalomansk vilja att behärska och 
äga människor (även om det såklart finns en sådan omedveten pot-
ential av begär, i människors strävan efter förnimmelse av omnipo-
tens); detta kontrollbehov utspelas även inom den som upplever sig 
vilja handla gott och vill undvika att handla ont. Ångesten över att för-
lora kontrollen kan här översättas som ångesten över att kanske ha syn-
dat, ångesten över att inte veta vad jag själv har åstadkommit och 
förorsakat. Den som vet att den har handlat illa, kan förlika sig med 
detta och därefter gå vidare. Men ovissheten är den ångestframkallande 
temporaliteten par excellence.1280  

Det är på grund av denna begärsstruktur som ’subjektet som antas 
veta’ blir en användbar metafor för vad det är för social och imaginär 
funktion ’den professionelle hjälparen’ (här i egenskap av Klerfors bud-
skap) fyller i den sociala fantasin om fattigvårdsbekämpning. För om 
jag nu som medmänniska väljer att hjälpa ”långsiktigt” (d.v.s. handla 
ansvarsfullt, informerat och rationellt) genom att istället för att ge 
pengar direkt i handen till någon som behöver,1281 istället skänker till en 
organisation (som ska hjälpa den behövande på ett ansvarsfullt, infor-
merat och rationellt sätt långt borta i dennes hemland), vad är det 
egentligen som säger att jag nu skulle ha mer kontroll över pengarna, 
vad den andra gör, och vad hjälpen förorsakar? Jag själv är ju inte på 
plats. Det är inte jag som organiserar eller praktiserar hjälpen. Någon 
kanske invänder att ett flertal autogirosbaserade hjälporganisationer 
skickar hem information och uppdateringar kring vad pengar har gått 
till konkret, och att det ibland finns nedtecknade uppgifter och tabeller 
till fördelning av resurser. Men tänk om de ljuger? Jag kan intala mig 
för att detta vore osannolikt, men jag kan inte vara fullkomligt säker. 
Precis som med ’tiggaren’ på gatan vet jag ju inte om det som påstås i 
slutändan stämmer, om jag inte ser resultatet framför mina egna ögon 
(om ens då?). Och hur vet jag exakt vilka pengar som är mina, vad exakt 

            
1280 Det är som med skillnaden på skuld och skam. Skulden kan avbetalas. Men skam-
men, precis som ångesten, har inget objekt att fästas vid. Den flyter och är gränslös i 
tid och rum. Det är därför den är så nedbrytande. Och det är kanske därför det kan 
kännas så fruktansvärt att finna sig vara lurad, eller bedragen; skammen över sig själv 
och veta att det inte finns någon extern instans att göra bot gentemot, eller kräva bot 
av. 
1281 Redan i det här steget drabbas många av en ovisshet och ångest över att inte verk-
ligen veta om den andra verkligen behöver.  
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mina slantar har bidragit till?1282 Vad jag däremot har gjort när jag skän-
ker till den långsiktiga organisationen, är att jag har valt att överföra (i 
medveten som omedveten bemärkelse) ansvaret för den goda viljan till 
’subjektet som antas veta’ åt mig vad som skall göras och hur. ’Subjek-
tet som antas veta’ får bära min egen ovisshet, genom att jag intalar mig 
att denna instans löser alla dessa moraliska och emotionella betänklig-
heter åt mig. Hen har svaret på ovissheten, eftersom hen antas veta! 
Och precis som att burkskrattet är det ställföreträdande objektet som 
har roligt åt det kassa komediskämtet i mitt ställe,1283 är den troende 
hjälparbetaren min välviljas förlängning och materialisering.  

Vad kan då ett ”långsiktigt” projekt egentligen bli i praktiken, utifrån 
en oberoende hjälporganisations kapacitet och horisont? Av för mig 
mångtydiga skäl kan detta inte vara att människor kontinuerligt och 
långsiktigt får pengar i handen med vilka dessa får göra vad de vill. Vad 
det kan vara är att starta och driva verksamheter som mobiliserar män-
niskor i utbildning och egen försörjning. Det som då gör att Klerfors 
föreställs ha svar på frågan om de långsiktiga lösningarnas utformning 
i ”tiggerifrågan”, mer än andra under den här tiden, är enligt mig det 
faktum att det presenterade svaret (genom Klerfors penna) faktiskt 
framstår som eftertänksamt, realistiskt och (kanske framförallt) sympa-
tiskt. Ett representativ citat för denna framställning:  

 
I den svenska debatten borde vi tillsammans klara av att lyfta frågan om att ge 
direkt till en medmänniska som tigger eller till de ideella organisationer som 
gör insatser i fattigdomsmigranternas hemländer till att handla om vad vi kan 
och bör göra för att möta den utsatthet och nöd som de som tigger här befin-
ner sig i och hur vi bör agera för att långsiktigt kunna bidra till förändring av 
dessas situation i hemländerna.1284 

 
Vi bör besinna oss och upphöja käbblet till en diskussion om de stora 
frågorna. Dessutom förklarar Klerfors sin position utifrån vad min 
nästa, ’EU-migranten’, faktiskt själv vill:  

 
De flesta av migranterna vill inte vara här. De vill helst av allt kunna vara 
hemma men eftersom man inte ser någon annan möjlighet till försörjning och 
överlevnad på kort sikt är vistelsen i rikare länder i Europa och tiggeriet de 
näst värsta alternativen. […] Min konklusion är att med hänsyn till migranter-
nas önskan om att kunna leva och försörja sig i hemlandet samt de resurser 
som finns där och genom EU:s strukturfonder, borde vi från svensk sida lägga 

            
1282 Och minns uppdagandet 2010 om hur Johan af Donner som anställd i båda verk-
samheterna lyckades svindla Röda Korset och Cancerfonden på minst åtta miljoner 
kronor (Petersson 2017).  
1283 Žižek (2001) s. 43. 
1284 Klerfors (2016, 8 mars). 
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merparten av våra ansträngningar på att vara med och bidra till förändring 
där.1285 

 
I frågan om orsaken till varför ’EU-migranterna’ inte lönearbetar i sina 
hemländer är Hjärta till Hjärtas hållning ”semi-strukturell”: problemet 
är inte främst individens oförmåga, utan ”felaktiga strukturer som kvar-
håller dem i en negativ underdånig beroendeställning”.1286 Klerfors för-
tydligar: 

 
De medmänniskor som i dag tigger i Sverige är inte inkapabla eller ovilliga till 
att arbeta – tvärtom. De har kunskaper och vilja till att försörja sig genom eget 
arbete. Det är nedlagt i den mänskliga naturen att vilja vara oberoende, att klara 
sig själv. Att nå tryggheten att veta att även nästa månad kommer man att ha 
inkomst. Det som felat hitintills är de strukturer som kvarhåller dem i en ne-
gativ underdånig beroendeställning. Låt oss tillsammans bryta dessa struk-
turer. Det är möjligt! Låt oss tillsammans möta en framtid i vilken inte någon 
behöver tigga. De som söker en framtid bör få finna den.1287 

 
Vi ser här inte samma diskursiva konstruktioner som i andra äldre och 
nutida texter, där det är den fattigas egen brist på ’karaktär’ som utgör 
orsaken till fattigdomen. Istället artikuleras en föreställning som sna-
rare hyser likheter med föreställningen om strukturen som skapar ’in-
siders’ och ’outsiders’; grundproblemet är att förvaltning av resurser 
inte fungerar ”optimalt”. Vad är det då för slags strukturer som felar?  

 
Rumänien är ett av Europas rikaste länder, sett till naturtillgångar och resurser. 
Trots det lever 25 procent av befolkningen under landets lågt satta fattigdoms-
gräns. Det är paradoxalt: Ett rikt land med en stor andel av befolkningen som 
lever i fattigdom. Visst handlar en del om fördelningspolitik men en större del 
av förklaringen till det paradoxala finner vi i undermålig ledning och administ-
ration.  

 
Varför ska vi genom EU-systemet ge enorma bidrag till fattigdomsmigranter-
nas hemländer när vi i stället genom handel och samarbete kan lyfta dessa ur 
fattigdom? Som nationer och union ger vi inte bara några slantar i en vädjande 
medmänniskas mugg utan vi bidrar till de fattigare länderna i EU med enorma 
belopp – som dessvärre i många fall inte används optimalt.  

 
Vår roll, från svensk sida, handlar om att organisera strukturerna som behövs 
för de sociala företagen. Att ordna med legal materialförsörjning, att anpassa 
produkterna till marknaden och att finna en effektiv distribution och avsätt-
ning för dessa.1288  

 

            
1285 Klerfors (2015, 26 juni). 
1286 Klerfors (2016, 8 mars). 
1287 Ibid. 
1288 Klerfors (2016, 8 mars). 
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Ett annat sätt att beskriva ”vår roll” är alltså att ’lägga marknaden till-
rätta’1289 för rumänernas del. Det som då Hjärta till Hjärta kan göra, när 
det kommer till att skapa arbeten för ’EU-migranterna’, är att starta 
sociala företag. I artiklarna som berör Hjärta till Hjärta hävdas just att 
sådana har startats i hemländerna. Och successivt med månadernas 
gång framhävs ett ”hemvändarprogram”1290 som främst verkar röra sig 
om ett korgflätningsprojekt, vilket ska hjälpa romer i Pauleascadalen 
(varifrån många som tiggde i Linköping skulle komma från) att ”hem-
vända” och få en långsiktig försörjning.  

Ett förtydligande: läsaren bör här inte missförstå vad det är för an-
tagande jag sätter under kritik i det här kapitlet. Detta rör sig om en 
psykoanalytiskt informerad kritik av ett sammanblandande av ett ’är’ 
och ett ’bör’, när den enskilde medborgaren uppmanas att inte skänka 
pengar till ’tiggare’ därför att det är bättre att skänka pengar till organi-
sationer som arbetar långsiktigt med förändring i ’tiggarnas’ hemländer. 
Det finns starka skäl att anta att om man satsar resurser på att utbilda 
människor, eller se till att människor har personuppgifter så att de får 
en praktisk medborgarstatus, eller garantera deras rätt till sina boenden, 
så kan dessa insatser ge strukturella effekter långsiktigt. Det låter som 
rimliga strategier i bekämpningen och beivrandet av den yttersta fattig-
domen. Vidare är det rimligt att också anta, att en sådan strategi hante-
ras mest nyttigt och ändamålsenligt om detta uppdrag åläggs en 
opersonlig institution, vilken till skillnad från den enskilda individen 
eller familjen skall se till kollektivets intresse. Anta att vi har en slags 
utilitaristisk målsättning av att så många som möjligt ska säkras från 
utfattigdom så långsiktigt och stabilt som möjligt. Då är allokering av 
resurser till en övre instans, som har i uppdrag att objektivt arbeta för 
hela gruppens långsiktiga intresse, såväl mer effektivt som mer rätt 
(rent logiskt och etiskt). Ett sådant resonemang har också legat till 
grund för den moderna statens demokratiska legitimitet, i meningen av 
att vara en instans som har i uppdrag att förvalta och betrygga för ge-
menskapen in i framtiden.1291 En instans som ska ha ett socialt allmän-
intresse som huvudmål, istället för ett ekonomiskt egenintresse.1292 Men, 

            
1289 En parafras på Hirdman (2010).  
1290 Wallesjö (2016 13 januari). 
1291 Och kan ses som tydligt praktiserad i förslagsvis ansvaret för långsiktiga och struk-
turella mål angående skolans eller pensionens jämlikhet: d.v.s. ett ansvarstagande för 
att upprätthålla de sociala tryggheter och rättigheter som den enskilde i sitt vardagsliv 
har liten förmåga till att på egen hand betrygga eller planera för.  För exempel på detta 
resonemang se Molander (2017).  
1292 Detta är alltså idén. Men så fort vi kontextualiserar exemplet av nationalstaten i en 
geopolitisk och kapitalistisk verklighet, inser vi att denna dikotomi inte är så lätt att 
upprätthålla i den materiella verkligheten. Utifrån en global skalnivå blir nationalstatens 
”allmänintresse” ett ”egenintresse”, då dess prioritet är att förvalta och skydda de egna 
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vad har dessa antaganden att göra med den enskilde utfattigas behov 
av ekonomiska medel för att råda bot på nöd och personliga predika-
ment här och nu? Det finns egentligen ingen kausalitet som garanterar 
att det finns en nödvändig och ofrånkomlig motsättning mellan att till-
godose den enskilda akut och det allmänna successivt. Men genom vad 
jag här kallar ’den långsiktiga problemformuleringen’, framstår det som att 
just så är fallet. Det framstår som att det är ett val mellan dessa två. Jag 
måste välja mellan ett bättre och ett sämre alternativ. Och nuet blir 
framtidens gisslan.  

Här invänder säkert någon och menar på att det faktiskt til syvende 
og sidst är ett sådant val vi har att göra med; i verkligheten är resurser 
ändliga och hushållandet av dessa bör användas så nyttigt och optimalt 
som möjligt, om vi nu ändå har en utilitaristisk målsättning. Alldeles 
riktigt. Och politik är aldrig att bara vilja (vad Palme än säger); realpo-
litik är att välja.1293 Men vilket hushåll är det vi egentligen talar om här? 
Vem är det som väljer? Och är det verkligen ett sådant val vi som indi-
vider har framför oss, när vi möter en enskild människa som tigger – 
som vi får anta inte i nuläget har några andra realistiska alternativ till 
försörjning? Vi kan intala oss det, men detta val finns faktiskt inte där 
som en faktisk och obestridlig realitet. Först och främst blir detta val 
realiserat bara retroaktivt, om vi efter att ha fattat beslutet att välja det 
långsiktiga alternativet, därefter faktiskt går och skänker pengar till en 
organisation som vi tror gör mer långsiktig nytta för ’tiggare’. Om vi 
inte gör detta, har vi egentligen fattat beslutet att inte hjälpa vår 
nästa.1294  

Men för det andra kan här invändas att vi inte med visshet vet om 
det långsiktiga alternativet leder till en faktisk långsiktig förändring. För 
det tredje innebär inte beslutet att prioritera långsiktighet, att den en-
skildes akuta situation upphävs; istället innebär det presenterade valet 
att vi genom att välja det långsiktiga faktiskt väljer bort att hjälpa någon 
här och nu. Om ett val ställs upp mellan nutid och framtid, och målet 
är att upphäva nutidens situation i framtiden, då blir framtiden alltså 
det enda rimliga valet. Med andra ord innebär alltså – rent logiskt – 
beslutet att välja långsiktigheten, att välja frånvaron av akut hjälp. Det 
låter säkert orimligt för flera läsare. Taget till verkligheten vill nog 
många att vi ska kunna välja båda alternativ, att äta kakan och ha den 

            
medborgarna. Utifrån en kapitalistisk social verklighet blir ett ”socialt” allmänintresse 
med nödvändighet ett ”ekonomiskt”, eftersom de sociala resurserna är beroende av en 
säkrad ekonomisk tillväxt. 
1293 Åmark (2005).  
1294 Om vi ska vara petnoga kan någon försvara sitt avlåtande av att ge pengar till någon 
alls med att hen valde att hjälpa genom att inte hjälpa. Men en sådan ’hjälparmoral’ är 
för sammanhanget svår att ta på allvar. För då hjälper jag tydligen vad jag än gör.  
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kvar. Rent praktiskt är det också så, att hjälporganisationer som just 
Hjärta till Hjärta hjälper människor såväl långsiktigt som kortsiktigt. 
Och detta leder över till det fjärde och viktigaste antagandet i den dis-
kursiva problemformuleringen vi har framför oss; att det är den enskilde 
fotgängaren som har detta val av att disponera resurser antingen långsik-
tigt eller kortsiktigt, gällande strukturell fattigdomsbekämpning. Det är 
här individens ekonomiska resurser som är den begränsade mängden 
pengar som skall disponeras på bästa sätt. Valet handlar om jag ska 
skänka pengar till en ’tiggare’ eller en organisation. Om det är jag som 
enskild (potentiell) givare som är det politiska subjektet i denna ab-
strakta uppställning, då kan det framstå som att resurserna är betydligt 
mer begränsade, än vad de faktiskt kunde vara. Än vad de faktiskt är. 
Men om vi också ser individen som ett hushållande subjekt, en homo 
oeconomicus, då ser vi också hur vi i våra familjehushåll och som pri-
vatpersoner i våra vardagsliv faktiskt äter kakan och har den kvar när 
det kommer till att disponera resurser. Vi konsumerar mat, kläder och 
vård (och akuta utgifter om olyckan är framme), samtidigt som vi avsät-
ter pengar till långsiktigt sparande, betalar försäkringar, investerar i nå-
got projekt, o.s.v. Hela premissen för att en ’tiggare’ här ber om 
ekonomiskt bidrag, är att denna person antas sakna tillräckliga ekono-
miska medel att disponera; i såväl nuet, som i framtiden. Och ’realisten’ 
som menar att vi måste välja mellan nuet och framtiden, bortser alltså 
(mer eller mindre medvetet) från faktumet att detta val ofta inte existe-
rar för levande människor i vardagsnuet. Inte heller för hjälporganisat-
ioner i deras praktiska arbete. 

Alltså: att skänka till organisationer på plats i hemländerna, omin-
tetgör inte den hjälp som sker framför mig här och nu, men långsiktig-
hetens problemformulering gör i sista instans gällande att så faktiskt är 
fallet. Det fantasmatiska understödet som ska få den här åskådningen 
att gå ihop, som avslöjar hur denna förklaringsmodell bygger på ett 
begär, en önskan, om något annat än det som sägs, skönjs i kortslut-
ningen i sammanlänkandet mellan den enskilda fotgängarens givarbe-
slut och institutionell strategisk fattigdomsbekämpning: i bortträng-
ningen av, och därför i fantasin upphävandet av, parametern ’här och 
nu’.1295 Och den maktutövning som sker i att etablera den långsiktiga 
problemformuleringen som ett faktum kommandes från ett ’subjekt 
som antas veta’, är att naturalisera en sammanlänkning mellan upp-
märksamheten av ’tiggaren’ och ett moraliskt påbud att uppmärk-
samma en valsituation mellan kortsiktighet och långsiktighet. Ett val 
där det ena alternativet är godare än det andra. Och där det goda i att 

            
1295 Med ”här” menar jag inte en materiell geografisk lokalisering så mycket som i det 
direkta omedelbara nuet.  
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slippa konfronteras med ’tiggare’, följer med på köpet. Eller är det 
kanske så pass förskaffat att det egentligen är precis tvärtom: att denna 
öppning för att slippa känna skuld och ängslan, genom att antingen 
slippa förnimma ett mellanmänskligt etiskt ansvar för, eller helt sonika 
fördriva ’tiggaren’, är så tilltalande därför att godheten följer med på 
köpet? I vart fall synes det mig som att denna önskan om att detta upp-
hör, här förväxlas med önskan om det goda. Lacan menar att det goda 
egentligen är en omskrivning för begärets tillfredsställelse.1296   

9.2.3. Statliga övertalningar 
Det finns alltså en lösning på arbetslösheten i hemländerna, såtillvida 
att hjälporganisationer kan få systematisera sina projekt och hjälpa 
människor till självhjälp. För att dessa planer ska förverkligas måste de 
som skall hjälpas befinna sig på plats där hjälpen ska operationaliseras. 
’EU-migranterna’ bör inte resa till Sverige. Som av en tillfällighet verkar 
denna slutsats delas av det andra vetande (statliga) subjektet, Martin 
Valfridsson. Tillsammans med socialminister Åsa Regnér (S) skriver 
han en debattartikel i Dagens Nyheter i september 2015 där de upp-
manar svenska privatpersoner: ”Skänk till organisationer på plats i hemlän-
derna”,1297 istället för till ’tiggare’. På ett manér som liknar Bo Rothsteins 
förslag att kriminalisera givandet istället för tiggandet – för att på så 
sätt inte riskera att (rent juridiskt) straffa ”offret” – är denna rekom-
mendation inte ett förslag på förbud, utan på en strategi som ska se till 
att folk slutar tigga ändå:  

 
Svenskarna [är] i allmänhet öppna och generösa. Det är något vi ska värna och 
vårda. Denna generositet innebär också att vi skänker till medmänniskor som 
ber om pengar.  

 
Vi vill understryka att det finns alternativ till att ge till behövande i Sverige och 
istället stödja uppbyggnaden lokalt för utsatta människor i Rumänien och Bul-
garien. En rad svenska organisationer, kyrkor och samfund bedriver verksam-
het i ursprungsländerna. Många av dem startade sin verksamhet i samband 
med att vi möttes av rapporter på 90-talet om bland annat funktionsnedsatta 
barn på barnhem i Rumänien. Flera av dessa organisationer arbetar idag med 
utsatta minoriteter i de aktuella länderna och har lång erfarenhet av praktiskt 
arbete på plats. Att ge till dem är ett sätt att bryta utsatthet. […] 

 
De pengar som svenska folket vill avvara gör bäst nytta hos dessa organisat-
ioner. Genom att stötta långsiktigt hållbart arbete för förbättrad utbildning, för-
sörjning, hälsa och strukturella reformer kommer fler se en meningsfull 
framtid för sig och kommande generationer i hemländerna. […] 

            
1296 Lacan (2000).  
1297 Regnér & Valfridsson (2015, 11 september). 
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Låt oss fortsätta ge pengar och berätta för våra barn att det är viktigt att hjälpa 
den utsatta människan. Men låt oss göra det på ett sätt som leder till verklig 
varaktig förändring.1298  

 
Denna debattartikel möter på repliker som ifrågasätter med vilka be-
lägg ministern och utredaren kan påstå att pengar skänkta till organi-
sationer gör mer nytta än till den fattiga individen, och med vilken rätt 
de kan uppmana svenska privatpersoner hur de ska handla moraliskt 
som individer.1299 Journalisten Nana Håkansson skriver i en krönika:  

 
Det hela påminner om de falska informationsblad, där ”polisen” uppmanar 
allmänheten att sluta ge pengar till tiggare, som rasister sprider på sociala me-
dier. Skillnaden är att det nu inte är en fejkad avsändare, utan vår regering som 
på lösa grunder predikar hur vi ska förhålla oss till personer som tigger.  

 
Den här typen av tro och tyckande taget ur luften förvånar inte. När jag för-
sökte få fram vad som låg till grund för ovan nämnda åtgärdspaket kunde inte 
någon av de berörda ministrarnas presskontakter ge något svar.1300 

 
Socialministern bemöter (utan Valfridsson) anklagelser som dessa i en 
slutreplik, med hänvisning till att regeringen har slutit avtal och bygger 
upp bilateralt arbete med Rumänien och Bulgarien, samt avsatt 50 mil-
joner kronor till Fead-fonden.  

 
Avtalet bjuder dessutom in till samarbete med organisationer, myndigheter, 
experter och näringsliv. Från rumänsk sida trycker man också på behovet av 
arbete på lokal nivå och att näringslivet investerar. Svenska organisationer som 
är aktiva i Rumänien har ofta lång och bred erfarenhet av situationen där. De-
ras kunnande och uthålliga fokus på fattigdomsbekämpning och rättigheter i 
kombination med de möjligheter som avtalet och EU-fonderna ger, skapar ett 
meningsfullt sammanhang för den som vill stödja genom att betala in pengar till 
frivilligorganisationer.  

 
Vi tror av dessa skäl att pengarna gör mycket god nytta där för att människor 
långsiktigt och hållbart ska kunna bygga sina egna liv med skola, jobb och bo-
städer. Sverige har en lång tradition av att bidra till förändrade strukturer för 
minskad ekonomisk utsatthet och genomförande av rättigheter. Föredrar man 
att istället eller också att ge till den som ber om pengar på gatan ska man göra 
det. Det står varje person fritt. Oavsett vilket måste respekten för individen och 

            
1298 Ibid., min kursivering.  
1299 Se bl.a. Israelson (2015, 14 september); Schulman (2015); Borgström (2015); Hå-
kansson (2015).  
1300 Håkansson (2015).  
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mänskliga rättigheter respekteras.1301 Att människor i Sverige är generösa och 
givmilda är en stor tillgång.1302 

 
Jag menar att denna argumentation öppnar upp för den enskilde sven-
ske privatpersonen möjligheten att upphäva förnimmelsen av ett personligt 
etiskt ansvar (att fatta ett etiskt beslut) i mötet med en enskild tiggande 
människa.  

Regnér och hennes likar ”tror” att pengarna som inte hamnar i ’tig-
gares’ egna händer gör mycket god nytta. Härigenom verkar det alltså 
inte behövas mer bevisföring. Korten är lagda på bordet om att det 
handlar om en vision istället för om faktum. Men denna brasklapp öpp-
nar då likväl upp för att vi kan handla och tänka som om det vore fråga 
om faktum.1303 Varför då? Jo, därför att vi bör kunna förlita oss på Sve-
riges representanters vision, p.g.a. att ”Sverige har en lång tradition av 
att bidra till förändrade strukturer för minskad ekonomisk utsatthet 
och genomförande av rättigheter”. Och dessutom, som det nu har på-
pekats två gånger, är ju vi svenskar snälla! Vi är ”generösa och givmilda”, 
”öppna och generösa”. Då måste ju visionen vara god. Vi har ju den 
rätta känslan, så vi behöver inte vara oroliga för att det skulle vara amo-
raliskt att sluta ge till ’tiggaren’. Och till skillnad från den enskilda ’tig-
garen’, ger frivilligorganisationen dina pengar (din goda handling) ”ett 
meningsfullt sammanhang”. Men, regeringen tvingar dig inte som enskild in-
divid att handla på ett visst sätt. Det är fortfarande ditt beslut, ity ”det 
står varje person fritt” att välja att handla mer eller mindre gott/smart.  

Notera likheten med naturalismideologiers (som den politiska eko-
nomins syn på marknadskrafter som styrda av grundlagar, liksom soci-
alkonservatismens syn på den mänskliga naturen) uppställning av 
människans uppgift att välja det rätta alternativet mellan naturligt och 
onaturligt. Det är upp till mig att välja men det är uppenbart att det ena 
alternativet är det jag bör välja. Žižek ställer upp ett sedelärande scena-
rio som ska representera skillnaden mellan en ”traditionell” auktoritär 
maktutövning där subjektet underkastas plikter av en extern auktori-
tetsfigur i form av Lagen/Ledaren, och en ”modern tillåtande” aukto-
ritär maktutövning där subjektets underkastelse sker under ens egna 
överjag:  

 
Let’s say that you are a small child and one Sunday afternoon you have to do 
the boring duty of visiting your old senile grandmother. If you have a good 
old–fashioned authoritarian father, what will he tell you? “I don’t care how 

            
1301 Det är ändå lite lustigt med denna olyckliga formulering, att den uppmanar att 
respektera respekten för individen. 
1302 Regnér (2015), min kursivering. 
1303 Žižek (2001). 
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you feel, just go there and behave properly. Do your duty”. A modern permis-
sive totalitarian father will tell you something else: “You know how much your 
grandmother would love to see you. But do go and visit her only if you really 
want to”. Now every idiot knows the catch. Beneath the appearance of this free choice 
there is an even more oppressive order. You seem to have a choice, but there is no 
choice, because the order is not only you must visit your grandmother, you 
must even enjoy it. If you don’t believe me, just try to say “I have a choice, I 
will not do it”. I promise your father will say “What did your grandmother 
ever do to you? Don’t you know how she loves you? How could you do this 
to her?” That’s superego.1304 

 
Poängen är att denna ”moderna” typ av maktutövning, enligt Žižek, 
genom sin artikulering som överförande av beslut på subjektet, para-
doxalt nog kan förstås som ”ännu mer förtryckande” i sitt krav på sub-
jektet än den raka ordern. Likheten med Regnérs och Valfridssons 
uppmaning kanske känns en smula sökt, men det finns en uppenbar 
koppling i att som politiska och moraliska auktoriteter (de har ett de-
mokratiskt uppdrag att veta och besluta åt folket) uppmana underså-
tarna att fatta rätt beslut av fri vilja.1305 Men när Žižek talar om kravet 
på att njuta av att utföra sin plikt, ser vi här ett exempel på hur aukto-
riteten ger oss tillgång till ett ”njutande” genom att utföra en plikt: vi 
tillåts slippa känna ett etiskt ansvar att fatta beslut inför den tiggande 
människan, eftersom vi nu har fått serverade möjligheten att välja ”den 
tredje vägen”. Vi kan välja att inte välja, eftersom vi med gott samvete 
kan hänvisa till att hjälporganisationerna och politikerna tar hand om 
detta åt oss på bästa sätt. Det paradoxala föreligger alltså i att vi upp-
manas välja bort det etiska beslutet, och denna uppmaning upplevs 
som en tillåtelse att få välja bort det. Den Store Andre har valt åt oss 
vad vi ska välja, och detta är en känsla av befrielse från (men är inte en 
frigörelse av) min egen vilja. 

Dagens Nyheters liberala ledarskribent Erik Helmerson skriver hyl-
lande om Regnérs och Valfridssons uppmaning. Detta därför att om 
man ska ”tillåta sig att se lite krasst även på den starkt emotionella fråga 
som tiggeri är” och fråga sig ”Var ger mina pengar bäst effekt?”, ja då 
”skriver artikelförfattarna uttryckligen: De pengar som svenska folket 
vill avvara gör bäst nytta hos dessa organisationer, alltså sådana som 
arbetar med de utsatta minoriteterna på plats. Det är en helt rimlig upp-
fattning”.1306 De ger ett rationellt svar på en rationell fråga som egentli-
gen är en ”rimlig uppfattning”. Varken mer eller mindre. Det är varken 
åsikt eller fakta. Fast är det inte egentligen framställt, förmedlat och 
mottaget som just en syntes av de båda? Hurusom framhäver liberalen 
            
1304 Žižek (1999) s. 2f, kursivering i original.  
1305 Se också Beauvois (1994); Zupančič (2008) s. 78.   
1306 Helmerson (2015) min kursivering.  
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också det komplimenterande budskapet kring den enskildes kvarstå-
ende frihet och ansvar i frågan: ”det är var och ens beslut hur man vill 
stödja, skriver författarna också. Det är en viktig poäng. I det mänskliga 
mötet sker något som varken lagstiftare eller moralfilosofer kan styra”. 
Men det är ju just detta något ministern och juristen åsyftar att styra. 
Åtminstone indirekt. Och det är det som så många svenskar som jag 
har pratat med, eller som jag har läst och hört av i medier, söker. Det 
är vad som göms i den närmast obligatoriska frågan jag fick under de 
ca 20 intervjuer jag gav 2014–2015 i egenskap av en ”expert” på tiggar-
frågan1307 om huruvida jag (”experten”) skänkte pengar eller inte till 
’tiggare’. Svaret på frågan vad är rätt och vad är fel? Ergo: vem kan säga 
mig vad som är rätt och vad är fel? Vad säger Lagen? Det har pågått ett 
sökande efter en auktoritet som garanterar min roll i ”det mänskliga mö-
tet”, en auktoritet som kan indirekt ”styra” på ett sätt som faktiskt i 
slutändan har lagens form. Och är det inte just därför Helmerson 
tycker att det är ”välgörande att ta del av” texten, därför att ”där slogs 
fast”1308 att det egentligen finns ett alternativ som är mer rätt än ett annat? 
Och att det andra därför är mer fel.  

Men faktumet kvarstår: även om Regnér och Valfridsson presente-
rar för svenska folket en transformering av ”Rothsteins väg”, en poli-
tisk-moralisk tredje väg av att slippa införa tiggeriförbud genom att 
göra tiggandet som verksamhet omöjligt utan att direkt angripa fattig-
domen, har de inte kunnat styrka rent empiriskt varför eller om givandet 
till ’tiggare’ skulle vara en sämre form av fattigdomsbekämpning än 
ideella civilsamhällsburna frivilligorganisationers prioriteringar. Jag 
minns att jag väntade i ett halvår med spänning på vad det var för 
forskning, undersökningar och fakta som skulle presenteras i den of-
fentliga utredningen, vilket skulle motivera utredaren Valfridssons slut-
sats att det vore bättre att skänka till hjälporganisationer än till ’tiggare’. 
När SOU 2016:6 så läggs fram 1 februari 2016, finns denna uppmaning 
att finna även i själva utredningen: 

 
Att skänka pengar till den som tigger riskerar att cementera tiggarrollen och 
inte leda till någon långsiktig förändring för gruppen. Barnens skolgång riskerar 
att bli lidande och tiggarrollen riskerar att gå i arv till nästa generation. 
 
Svenskarna kan, genom att stötta de svenska organisationer som har ett genom-
tänkt och långsiktigt arbete i Rumänien och Bulgarien, bidra till att fattigdom 
och utanförskap bryts. Samarbete kan utvecklas på nationell, regional och lokal 

            
1307 Vilket i sig egentligen är absurt, jag hade bara skrivit en masteruppsats där jag hade 
pratat med 30 personer om deras tankar och känslor.  
1308 Helmerson (2015), min kursivering. 
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nivå. Arbetet med fattigdomsbekämpning bör fokusera på utbildning, försörj-
ning, hälsofrågor samt strukturella förändringar.1309 

 
De sista fyra kategorierna är desamma som Hjärta till Hjärta har ställt 
upp i sitt Team Roma-projekt. Också i samma ordning.  

Motiveringen utgår från att det finns en risk att pengar i handen på 
’tiggaren’ slår fel och leder till det onda. Men uppenbarligen finns inte 
denna ”risk” när det kommer till de ”svenska organisationerna”. Var-
för inte då? Jo, därför att de har (till skillnad från ’tiggaren’) ”genom-
tänkt” saker och ting eftersom de jobbar ”långsiktigt”; organisationerna 
vet vad som är det rätta att göra. Helt enkelt därför att de antas veta. 
För varför vet utredaren Martin Valfridsson att de svenska organisat-
ionerna gör ett bättre jobb i att bekämpa fattigdom med pengar än de 
fattiga själva? Enligt vad vi kan finna i den offentliga utredningen, är 
det därför att organisationerna har berättat detta för honom. Under delka-
pitel 3.1. Fattigdomsbekämpning står dessa slutsatser och empiri att hämta:  

 
Under utredningstiden har kontakter mellan organisationer i Sverige och deras 
partners i Rumänien och Bulgarien utvecklats och stärkts. […] 

 
Dessutom har informationsutbytet mellan skilda svenska idéburna organisat-
ioner med verksamhet i Bulgarien och Rumänien förbättrats och utvecklats. 
De organisationer som samordnaren samlat i frågan har alla sett vinster med 
att fortlöpande berätta för varandra om sina projekt och att ta råd och hjälp 
av varandra. En grund har lagts för framtida samverkan mellan flertalet 
svenska organisationer på plats. […]  

 
Bland annat för att samla kunskap om svenska organisationers arbete på plats 
har samordnaren besökt Bulgarien (en resa) och Rumänien (tre resor). I Ru-
mänien fick han vara med vid starten av det sociala kooperativ som producerar 
korgar i Pauleascadalen och han besökte staden Gradinari, där borgmästaren 
Mihai Ioana arbetar med den svenska organisationen Hjärta till Hjärta för att 
förbättra distribution och odling av grönsaker. […] 

 
Temat för [en konferens i Sverige 11 september 2015, samma dag som de-
battartikeln med Regnér skrevs] var just möjligheter för svenska idéburna or-
ganisationer att samverka i sitt arbete med utsatta EU-medborgare i 
ursprungsländerna. Sidas chefsekonom Annika Sundén talade om utveckl-
ingen inom fattigdomsbekämpning, från välgörenhet riktad mot passiva mot-
tagare, till dagens syn på de utsatta som självständiga aktörer, med både 
rättigheter och skyldigheter, som ska ges förutsättningar att påverka och för-
bättra sitt liv. Med en samtida syn på fattigdomsbekämpning, konstaterade 
Sundén, är det inte i första hand pengar i tiggarmuggen som långsiktigt förbätt-
rar för en utsatt grupp. 

 

            
1309 SOU 2016:6, s. 10, min kursivering. 
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Även Rumäniens vice minister vid Ministeriet för EU-fonder, Ciprian Necula, 
talade om värdet av att ge pengar till organisationer snarare än i koppen, d  
det senare cementerar en ovärdig och destruktiv tiggarroll och inte skapar lång-
siktigt förändring för den utsatta gruppen. 

 
Den svenska ambassadören i Rumänien Anneli Lindahl-Kenny diskuterade 
också huruvida pengar i tiggarmuggen eller till organisationer får varaktig ef-
fekt. Under konferensen underströks också vikten av att inkludera hela det 
rumänska eller bulgariska samhällets utsatta i de insatser man gör, inte bara 
minoriteter.1310 

 
Hittills i texten finns inte någon referens till någon källa eller research 
som skulle kunna belägga de påståenden som olika aktörer yppar, ak-
törer som alla har uppenbara egna intressen av att deras påståenden tas 
för sanning (med kanske undantag för ambassadören, som också bara 
”diskuterar” frågan). Men vi ser här också att den konkreta fattigdoms-
bekämpning Valfridsson har fått ta del av är ett besök vid etablerandet 
av just Hjärta till Hjärtas projekt. Och vi ser att argumenten för att 
beivra tiggande egentligen aldrig beläggs gällande att det skulle cemen-
tera fattigdom, bara att det kanske skulle kunna finnas bättre sätt att 
”långsiktigt” bekämpa fattigdom. Och vi ser också hur väldigt mycket 
av den faktiska input Valfridsson redogör att han har fått i sitt utre-
dande kring denna fråga, är just i dialog med olika hjälporganisationer. 
Men som sagt, någon källa till kunskaper ges inte, förutom själva orga-
nisationernas och deras representanters namn och uppfattningar. Efter 
redogörelsen om konferensinnehållet, återger Valfridsson citat från 
den debattartikel han själv har skrivit tillsammans med socialministern 
om att uppmana människor att skänka pengar till organisationerna. 
Därefter följer dessa påståenden (”påståenden” därför att han inte för-
söker belägga något av detta med någon form av källa):  

 
Risken finns också att sysslan kommer att gå i arv – att den uppväxande gene-
rationen får bilden av tiggeri som den enda möjliga, och naturliga, försörjning. 

 
Givarmönstret till tiggarna kan skapa problematiska bieffekter. Exempelvis 
skänks mer pengar till kvinnor som tigger än till män. Gravida kvinnor och 
funktionshindrade får oftast allra mest, då människor med rätta grips av med-
lidande. De svagaste får mest, och en oproportionerlig stor andel av dessa 
hamnar bakom koppen. 

 
De flesta som kommer hit för att tigga ser inte sin framtid här. De vill tillbaka 
till sina hemländer. Med tanke på brister i språkkunskap och utbildning är det 

            
1310 Ibid. s. 88–90, min kursivering. 



 432 

inte realistiskt att tro att flertalet i gruppen skulle kunna få jobb i Sverige. Ge-
nom att vistas här riskerar de dessutom att gå miste om eventuella möjligheter 
till försörjning i sina hemländer. 

 
Med beaktan av de argument och kunskapskällor som framkommit under ut-
redningstiden är samordnarens bestämda uppfattning att penningbidrag till ut-
satta EU-medborgare ger störts möjligheter till långsiktig förändring genom 
organisationer som på ett strukturerat och uthålligt sätt arbetar i ursprungslän-
derna.1311 

 
Det framstår som rimligt att anta att ”de flesta som kommer hit för att 
tigga ser inte sin framtid här”, just därför att de här inte får något of-
fentligt stöd för att kompensera ”brister i språkkunskap och utbild-
ning”, och därför har svårt att ”kunna få jobb i Sverige”. Men det 
märkliga är att utifrån detta antagande dra slutsatsen att människor som 
har tagit sig till Sverige för att försörja sig, per automatik ”går miste om 
eventuella möjligheter till försörjning” hemmavid. Emellertid: de två 
brasklapparna ”riskerar” och ”eventuellt” säkrar påståendets grumlig-
het, och det definieras inte vad en ”försörjning” faktiskt skulle inne-
bära, vare sig i faktisk syssla eller faktisk inkomst.  

Men var är beläggen för dessa övriga påståenden som informerar 
denna ”bestämda uppfattning”, annat än moraliska övertygelser kring 
föreställningar om värdighet och den fattigas risk att göra sig själv fat-
tig? Det är från min sida en uppriktig fråga. Varför presenteras inga 
källor? För att de inte finns? För att de inte behövs? Både och? Det 
viktigaste kanske är att Valfridsson erkänns och behandlas som ett 
’subjekt som antas veta’, och att han i egenskap av denna roll säger det 
som ”behöver sägas” för att epistemologiskt, ideologiskt och moraliskt 
garantera det rättfärdiga i att försöka fördriva ’EU-migranterna’ från 
svenska gator. Talande för denna tes är att t.ex. ledarskribenten Anna 
Dahlberg på Expressen kan använda sig av Valfridssons rapport som 
en ställföreträdande garant för att hennes påståenden skall tas som san-
ning och inte tro: ”I själva verket visar all erfarenhet att tiggeriet är de-
struktivt för alla inblandade parter. Enligt Valfridsson är slutsatserna 
från Sida, UNDP och andra biståndsorgan entydiga: tiggeri är aldrig 
vägen ur fattigdom”.1312 Jag har ovan återgett det belägg Valfridsson 
har presenterat för oss i allmänheten, i citatet som rörde olika talare på 
en konferens. Det som Valfridsson citerade från andra uppfattningar 
har i en av Sveriges största tidningar alltså blivit ”all erfarenhet”, i frå-
gan om tiggandets uppbygglighet. 

            
1311 s. 91, min kursivering. 
1312 Dahlberg (2017), min kursivering.  
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Ungefär ett år efter att Valfridsson har lämnat in rapporten och hans 
uppdrag har upphört, ”byter han fot” i april 2017 då han blir intervjuad 
i Studio Ett i samband med att norska NRK har sänt ett reportage om 
ett potentiellt nätverk av rumäner involverade i prostitution, stölder 
och tiggande i Bergen. När juristen tidigare hade motsatt sig ett tigge-
riförbud i Sverige därför att detta inte vore förenligt med straffrättens 
syften,1313 har han nu ändrat sig därför att graden av utnyttjande (först 
nu) skulle ha blivit så hög. Än en gång finns ingen källa på det. Han 
påstår sig inte heller ha arbetat vidare med denna fråga. Och frågan är 
varför han ett år senare har ändrat sig i en så avgörande fråga, om inga 
nya uppgifter har tillkommit, förutom 1 st. granskande journalistiskt 
reportage från Norge.1314 Men han skänker en moralisk garanti även till 
denna slutsats – att den inte bara är rätt utan också god – genom att 
mena att ”man ska vara [noggrann] med att när man kriminaliserar den 
mest utsatta gruppen så gör man det för att skydda väldigt utsatta grup-
per”.1315 Ledarskribenten Naomi Abramowicz – också hon på Expres-
sen – kan härigenom också motivera sitt eget fotbytande i förbudsfrå-
gan därför att det nuförtiden sprids alldeles för mycket bajs och skräp 
i Sverige (troligen därför att det inte finns tillräckliga skäliga boendeal-
ternativ för ’EU-migranterna’ i Sverige). Hon skriver: ”Jag är för övrigt 
inte den enda som har bytt fot. Martin Valfridsson, regeringens tidigare 
samordnare för utsatta EU-medborgare, har också ändrat sig. Sen i 
april vill Valfridsson också ha ett nationellt tiggeriförbud. Fler är nog 
på god väg att nå samma slutsats”.1316 Fem månader efter sin ändring 
utnämns Valfridsson som ny rättschef för Polismyndigheten.1317  

Mina kontakter på organisationen HEM är (genom samtal med 
människor som tigger på Stockholms gator) övertygade om att Val-
fridssons uppmaningar kring att inte skänka till ’tiggare’ och istället till 
organisationer har fått effekt på människors givarmönster – folk bör-
jade ganska omgående skänka mindre. Detta kan jag inte styrka. 

Enligt Amnesty Internationals intervjustudie med 58 människor 
som tigger i sex svenska städer (utförda under 2017/18) uppgav samt-
liga att givandet sjunkit under se senaste åren, och att en genomsnittlig 
inkomst på tiggandet uppskattades vara ungefärligen 100 kr per dag 
(fast ofta lägre).1318  
            
1313 Wigerström (2015). 
1314 Jag skriver och frågar honom om vilka uppgifter han har som har motiverat hans 
ändring i en kommentar på hans FB-sida då han själv delar intervjun och där argumen-
terar för samma sak. Jag får inget svar. Men han svarar andra människor som lycköns-
kar och tackar honom. 
1315 Segura Moberg (2017).  
1316 Abramowicz (2017). 
1317 Dagens Juridik (2017).  
1318 Amnesty International (2018) s. 36. 
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9.2.4. ”Det goda riskerar att bli det bästas fiende”  

9.2.4.1. Skolgångsdebatten 
I en intervju med Expressen svarar statsminister Stefan Löfven (S) på 
frågan om hur han ställer sig till Valfridssons uppmaning att inte 
skänka pengar till ’tiggare’: ”Människor får göra precis som man känner 
själv. Jag har valt att skänka pengar regelbundet till organisationen 
Hjärta till Hjärta, det är mitt val att göra det”.1319 Varför just Hjärta till 
Hjärta, av alla organisationer, skulle man ju kunna fråga sig? Det kan 
bero på det ingående samarbete som måste ha uppstått mellan organi-
sationen och regeringens utredare. Valfridsson och Klerfors, båda san-
ningssubjekten, skrev t.o.m. en gemensam debattartikel, där de 
argumenterar för varför det är en god handling att förhindra att ’EU-
migranters’ barn får obehindrad tillgång till skolgång i Sverige.  

De båda öppnar upp artikeln med att förmana till intellektuell sans 
i ”tiggeridebatten” därför att ”problematiken” är ”komplex” och att 
”Det finns risk att vi söker bekräftande fakta för den egna versionen 
av problembilden”.1320 Kanske just därför återges något som kan liknas 
vid en fallstudie, för att motivera den något radikala slutsatsen att Sve-
rige inte ovillkorligt ska garantera ”barn till EU-medborgare som till-
fälligt vistas i Sverige […] att de [får gå] i svensk skola”, därför att en 
för ”generell tolkning” av Barnkonventionen innebär att ”det goda ris-
kerar att bli det bästas fiende”.1321 Den primärkälla de anför är erfaren-
heter Klerfors har av att prata med människor i tre orter i Rumänien. 
Härifrån skulle cirka 100 barn under ett halvårs tid ha avbrutit sin skol-
gång, därför att de skulle ha tagits med av sina föräldrar till Sverige. En 
anonym rektor förbannar dessa föräldrar vilka ”offrar sina barns fram-
tid för kortsiktig vinning”.1322 Budskapet i artikeln blir därför att det 
svenska samhället inte ska sända ”ogenomtänkta signaler kring barn- 
och skolfrågan” så att barnens skolgång i hemländerna riskeras.  

Att många romska barn i Rumänien inte går i skolan, oavsett för-
äldrars geografiska vistelse, tas inte upp. Intressant nog blir den empi-
riska uppgift de vetande subjekten bygger sin artikel på (och som 
kommer att användas till grund för Valfridssons slutsats i själva rap-
porten till att neka ’EU-migranters’ barn en rätt till skolgång i Sverige 
– till skillnad från alla andra barn inom landets gränser, även pappers-
lösas),1323 ifrågasatt av Aaron Israelson, den nu f.d. chefredaktören för 

            
1319 Svensson & Jakobson (2016). 
1320 Klerfors & Valfridsson (2015). 
1321 Ibid. min kursivering.  
1322 Ibid. min kursivering. 
1323 Lind & Persdotter (2017).  
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gatutidningen Faktum. Han har nämligen också besökt de områden i 
Rumänien där nämna orter är lokaliserade. Han har talat med skolin-
spektörer och skolmedlare (som han namnger), vilka har antecknings-
böcker med frånvarande barn och nedtecknat var dessa befinner sig i 
Europa. Istället för 100 uppskattas runt sju barn befinna sig i Sve-
rige.1324 Klerfors replikerar att ”Israelson verkar vara totalt insiktslös 
om arvet från diktaturen under kommunismen. Man talar inte om pro-
blem och vid rapportering till överordnade väljer man ofta att utesluta 
dessa. Sväljer Israelson helt okritiskt det rumänska majoritetssamhällets 
beskrivning av situationen för den romska minoriteten i landet?”1325 Is-
raelson slutreplikerar att ”Därmed diskvalificerar Klerfors bara sig 
själv: han påstår sig ju ha pratat med tre rumänska rektorer. Inte med 
romska barn eller föräldrar. Det har jag. Dessutom med en skolinspek-
tör och tre skolmedlare som är romer”.1326 Han påpekar också att oav-
sett sanningshalten så kvarstår faktumet att de 100 barnen i Sverige inte 
har styrkts i existens av Klerfors och Valfridsson: var har de tagit 
vägen? Vi utomstående kommer förmodligen aldrig få svar på vem av 
Klerfors/Valfridsson eller Israelson som ligger närmast sanningen, 
men låt denna replikväxling fungera som ett symptom på kunskaps-
bristen i den svenska debatten kring tiggandet, och hur lätt det är att 
övertäcka denna brist1327 med kompatibla sanningsanspråk vilka serve-
rar ”bekräftande fakta för den egna versionen av problembilden”.1328  

9.2.4.2. Tiggandet vs. det sociala företaget 
Men Klerfors och Israelson (som under 2015 också tillbringar mycket 
tid i Rumänien och försöker starta upp en gatutidningsverksamhet i 
Bukarest) drabbar även samman i en annan debatt som är mer relevant 
för vår huvudfråga, nämligen den om ”jobben” för ’tiggarna’. I en text 
i Dagens Arena angriper Israelson den mediala bild som har målats upp 
i en reportageserie i Expressen kring tiggande. Kontinuerligt framställs 
själva tiggandet som destruktivt och ledande till katastrof, medan han 
själv har ”mött hundratals” i både Rumänien och Sverige som har 
”lyckats rädda sina barn från svält och sina sjuka anhöriga från döden. 
Många har sparat pengar och investerat dem i renoverade eller ny-
byggda hus, i barnens utbildning, i framtiden”.1329 Han anklagar också 
Hjärta till Hjärta (som deltar i reportageserien) för att ”bre ut sig” med 

            
1324 Hedström Lundqvist (2015). 
1325 Klerfors (2015, 10 september). 
1326 Israelson (2015, 11 september). 
1327 Ja, jag vill här framhäva kopplingen till den lacanska tanken om den Reala bristen. 
1328 Klerfors & Valfridsson (2015).  
1329 Israelson (2015, 8 december). 
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en annan bild: ”De har skapat fem jobb i Rumänien. Att det inte blev 
fler skyller de på tiggeriet”.  

De fem jobb Israelson åsyftar rör sig om det korgflätningsprojekt 
som Hjärta till Hjärta under 2015 har påbörjat och etablerat i Paulea-
scadalen, såsom ett socialt företag. Korgflätningsprojektet har upp-
märksammats inte bara i SOU 2016:6, utan också i media.1330 I bl.a. 
nämnda reportageserie i Expressen i slutet av 2015 kan vi läsa att ”Alla 
insatser som Hjärta till Hjärta gör sker i den vita ekonomin – skatter, 
sjukförsäkring och pensionsrätter betalas för alla som arbetar. Man har 
just nu fem anställda som tillverkar korgar och tjänar 3 600 kronor i vit 
nettolön varje månad”.1331 Källan verkar vara Rickard Klerfors (han blir 
intervjuad i artikeln). Anledningen till att det just är korgar som ska flätas 
vilka ska ge rumänska romer en alternativ försörjning istället för tig-
gande, har förklarats som mycket grundades i att det har varit just en 
romsk tradition av försörjning från förr. I en tidigare intervju har Kler-
fors förklarat:  

 
En sak som vi tidigt förstod, är att där finns det en tradition av att fläta korgar 
av sälg- eller hasselslanor. Och nu vill vi starta ett hantverkskooperativ. Det är 
en tradition som håller på att gå i graven, men det finns ett 60-tal personer 
som fortfarande är duktiga på det. Make och hustru brukar arbeta tillsammans, 
så det blir inte bara männen som tjänar pengar. Jag har räknat på det, och tror 
att det går att få lönsamhet. Förutsättningen är att man får avsättning för kor-
garna. Vi tänker oss faktiskt att försöka sälja i Sverige. Jag tror att det skulle 
vara ganska gångbart.1332 

  
I ett senare reportage förklaras då varför inte folk har fortsatt med den 
här aktiviteten: ”De statliga skogsägarna tillåter inte längre byborna att 
ta råmaterial i skogen. Men framför allt kan de inte längre transportera 
varken material eller färdiga korgar till försäljning eftersom de bara har 
häst och vagn, och sådana fordon är numera förbjudna på alla större 
vägar i Rumänien”.1333 Men det är alltså dessa förhinder Hjärta till 
Hjärta ska övervinna genom att tillsammans med ”en rumänsk entre-
prenör” starta ett socialt företag där tillverkning, löner och sociala avgifter 
säkras. I början av 2016 kan Hjärta till Hjärta upplysa att korgbindandet 
har börjat leda till ”avtal med några större företag i Sverige, som är 
intresserade av att köpa in korgarna”.1334 I en debattartikel i Svenska 

            
1330 Gad & Salihu (2015); Sievers (2015, 12 september); Gustafsson (2015); Du&jobbet 
(2015); Klerfors (2015, 18 december); Wallesjö (2016 13 januari). 
1331 Gad & Salihu (2015). 
1332 Du&jobbet (2015). 
1333 Sievers (2015, 12 september). 
1334 Wallesjö (2016, 13 januari). 
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Dagbladet med titeln Tiggarna vill arbeta – låt oss hjälpa dem upplyser Kler-
fors läsarna om att organisationen har börjat att ”i liten skala” impor-
tera en del av produkterna från ”de sociala företagen” till Sverige, och 
planen är att  

 
lansera ett varumärke. Vi vill att kunden ska veta att man genom att köpa varan 
bidrar till att medmänniskor inte behöver tigga. Genom samarbete […] har 
varumärket skapats och produkterna har anpassats till marknaden. Vi vill också 
skapa ett distributions- och återförsäljarnätverk så att produkterna blir tillgäng-
liga i den vanliga handeln för den breda allmänheten.1335 

  
Det finns en tydlig likhet med gatutidningens varuform och bruks-
värde: ett värde som köps och gör produkten begärlig är att ”genom 
att köpa varan bidrar [man] till att medmänniskor inte behöver tigga”.  

Men det är med dessa ambitioner och visioner i bakhuvudet som vi 
måste förstå Klerfors meningsskiljaktighet med Israelson i den några 
månader tidigare replikväxlingen i Dagens Arena. Klerfors anklagar Is-
raelson för att ”vitmåla tiggeriet” och försvarar det relativt anspråks-
lösa antalet av fem sysselsatta med att organisationen tillsammans med 
romerna är ”inne i en process”: vad som hittills har bromsat upp pro-
cessen är en ”låg tilltro” gentemot samhälle och välgörare.1336 Poängen 
är att denna process likväl är bättre än tiggandet, vars positiva effekter 
”tenderar att vara kortsiktiga, till stor del materiella, förbättringar i ett 
fortsatt utanförskap”. Han tillägger att de negativa riskerna (av att tig-
gandet leder till ”splittrade familjer” och ”människohandel”) blir alltför 
lättvindigt avfärdade av Israelson. Denne i sin tur replikerar med att 
Hjärta till Hjärtas resultat av arbeten i Rumänien likväl är ”skrattre-
tande magert” trots organisationens ”höga svansföring i den svenska 
debatten”.1337 Han jämför organisationens ”handfull jobb” med de ca 
500 ”rumänska och bulgariska romer” som anställdes som gatu-
tidningsförsäljare under hans tid på Faktum. Han ställer också upp ett 
räkneexempel för att jämföra med vad Hjärta till Hjärta lovar gällande 
försörjning, och vad ’tiggare’ kan antas dra in på tiggandet:  

 
Hjärta till hjärta säger sig ha investerat 300 000 kronor i Rumänien de senaste 
två åren och påstår vidare att detta ska ha genererat åtta miljoner kronor. 

 
Som en jämförelse tror man att det finns minst 5 000 tiggare i Sverige, som på 
en dag â enligt de lägsta uppskattningarna â drar in 70 kronor vardera. På en 
dag har de då samlat in 350 000 kronor och på en månad nästan två miljoner 
mer än vad Hjärta till hjärta påstår sig ha bidragit till under de senaste åren.  

            
1335 Klerfors (2016, 8 mars). 
1336 Klerfors (2015, 18 december). 
1337 Israelson (2015, 22 december). 
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Dessa pengar går inte bara till överlevnad för dagen utan investeras ofta i fram-
tiden: hus och utbildning för barnen. Det avfärdar Klerfors som kortsiktiga, 
till stor del materiella förbättringar.1338 

 
Israelsons uppskattning av genomsnittlig inkomst/dag hänvisar inte till 
någon djuplodad empirisk undersökning vi kan uppsöka. I sin replik 
bemöter inte Klerfors det här argumentet direkt, förutom i att: dels 
mena att ”Det finns inte mycket internationell forskning om effekterna 
av tiggeriet på lång sikt men de studier som gjorts pekar på risken att 
fenomenet kan gå i arv. Grundproblematiken är det utanförskap man 
befinner sig i och det måste brytas” (jag själv vet inte vilka studier det 
skulle vara); dels försvara bristen på antal genererade arbeten med att 
”Projekten måste vara ekonomiskt hållbara och därför har vi valt att 
börja i liten skala”.1339  

9.2.4.3. En övertalning från näringslivet 
Vad Klerfors inte heller bemöter, är en annan anklagelse Israelson 
kommer med mot Hjärta till Hjärta, nämligen att ”Hjärta till hjärta 
skäms inte ens för att i gatubilden konkurrera med tiggarna. På Drott-
ninggatan i Stockholm ställde de nyligen ut krukor med budskapet: Vill 
du hjälpa en tiggare? Skänk pengar till oss”.1340 Vad Israelson åsyftar, är 
den vid årsslutet 2015 i Stockholm lanserade kampanjen och ”insam-
lingsprojektet” Hjälp människor som tigger. Detta är ”ett unikt samarbete 
mellan näringsliv och biståndsorganisationer i Sverige” – bestående 
närmare bestämt av välgörenhetsorganisationerna Hjärta till Hjärta, 
Hoppets Stjärna och Erikshjälpen, respektive näringslivsorganisation-
erna Stockholms Handelskammare och City i Samverkan.1341 En del av 
pr-kampanjen synes vara just ett utplacerande av stora rosa krukor i 
Stockholm, med texten HJÄLP MÄNNISKOR SOM TIGGER – stöd 
vår insamling för förändring i Rumänien, plus Swish- och plusgironummer. 

Det är svårt att inte spontant tolka krukornas syfte på det sättet som 
Israelson gör, d.v.s. att dessa ska aktivt konkurrera med de utfattiga 
själva. Och frågan är varför intressepartier för handelsverksamhet i 
Stockholms citykärna går samman med dessa tre välgörenhetsorgani-
sationer för att ”hjälpa människor som tigger”. I en gemensam de-
battartikel för initiativet i Expressen kan vi läsa att initiativtagarna 

 

            
1338 Ibid. 
1339 Klerfors (2016, 13 januari), min kursivering. 
1340 Israelson (2015, 22 december). 
1341 Ranka et al. (2015). 
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är övertygade om att den hjälpen [d.v.s. till utsatta EU-medborgare] gör mest 
nytta just nu hos biståndsorganisationer på plats i Rumänien, inte i en pap-
persmugg hos enskilda människor. Särskilt om det långsiktiga målet är att män-
niskor inte ska behöva tvingas till att tigga överhuvudtaget.  

 
Vi säger inte att man inte ska ge pengar till tiggare, vi säger att det är utveckling 
på plats i Rumänien som på lång sikt kan förhindra att utsatta EU-medborgare 
tvingas åka till andra länder och tigga. […]  

 
Vår utgångspunkt är att invandring är bra och berikande, EU-medlemskap och 
arbetskraftsinvandring har varit bra för Sverige och vi har en moralisk skyldig-
het att ta emot flyktingar. Med den utgångspunkten är vi djupt oroade över 
tiggeriet, dels för att det inte är värdigt för de människor som tigger och för 
att det inte heller innebär en långsiktig lösning på problemen för utsatta grupper 
i exempelvis Rumänien. Dels för att det riskerar att påverka opinionen på ett 
sätt som hotar öppenheten. […]  

 
Det handlar inte om att bli av med tiggare. Det handlar om att skapa möjlig-
heter för utsatta människor i sitt eget hemland. […] 

 
Vi är övertygade om att förändring i Rumänien är möjlig. Det går att skapa 
arbete och inkomstmöjligheter för utsatta EU-medborgare och komma åt or-
sakerna till den fattigdomsmigration vi ser i dag. Det kommer att ta sin tid, 
men vi kan inte ge upp. […] 

 
Med kampanjen vill vi försöka bidra till långsiktig och hållbar förändring i Ru-
mänien, och därmed erbjuda bättre handlingsalternativ till fattiga EU-medbor-
gare som vistas i Sverige.1342 

 
”Stat” och ”kapital” verkar alltså ha gemensamma intressen i den här 
frågan. Notera att det än en gång framhävs hur detta inte är frågan om 
tvång. Det är fortfarande upp till mig som privatperson att välja mellan 
det bättre och sämre alternativet. I det övriga innehållet konkretiseras 
inte exakt vad som ska göras med de insamlade pengarna, men det 
framhävs hur biståndsorganisationer idag bidrar med att ”tusentals 
barn [får] hjälp med skolgång, läxläsning och hygienfrågor. Föräldrar 
lär sig att läsa och skriva och inspireras till entreprenörskap för att 
kunna försörja sin familj. Dessutom får tusentals identitetslösa romer 
hjälp med att bli registrerade som medborgare”. Men det skrivs inte ut 
överhuvudtaget vad för slags jobb detta inspirerade ”entreprenörskap” 
ska leda till. Istället har vi fått här ytterligare ett argument för varför 
’tiggande’ som ekonomisk aktivitet ”riskerar” till att leda till det onda: 
om vi inte ser till att utlänningar slutar tigga kommer rasismen att vinna, 
vilket alltså kommer att drabba inte bara oskyldiga arbetskraftsinvand-
rare och flyktingar, utan också (den svenska?) ”öppenheten”. I en intervju 

            
1342 Ranka et al. (2015), min kursivering. 
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med SR P4 Stockholm förklarar vd:n för City i samverkan, Per Eriks-
son, varför medlemsorganisationen har startat det här projektet. För 
medlemmarna i hans organisation är inte det största problemet ”att 
människor tigger, om man ska titta på handeln i City, utan det är att 
människor tvingas bo och leva på gatan. Det drar med sig en del svå-
righeter för stadsmiljön. Men det humanitära problemet överväger ju 
klart”.1343 Det finns en intressant parallell här gällande detta sociala en-
gagemang från stockholmska näringsidkares sida, och de planer som 
nästan sattes i verket i Stockholms citykärna 1998, då ”tiggeriet” ”åter-
kom” på svenska gator förra gången. Då framkom hur näringsidkare 
och delar av den tidigare socialvårdsbyrån planerade en kampanj av att 
skicka ut socialtjänstemän på gatorna i centrum för att uppmana med-
borgare att inte skänka pengar till ’tiggare’ och informera om varför 
detta var destruktivt.1344 Till skillnad från 2015 års kampanj med krukor, 
sattes denna kampanj aldrig i verket.  

9.3. Korgflätningsprojektet i media 2016 
I april 2016 blir far och (vuxen) son som tigger i Jönköping (och ibland 
sover längs en bilväg därför att vinterboendet på Rosenlund har slagit 
igen, och därför att de blir bortkörda av polis om de sover under bro-
fästen) tillfrågade av en journalist varför de inte åker tillbaka till Rumä-
nien nu när Hjärta till Hjärta med samarbetspartners har startat sitt 
hemvändarprogram med korgtillverkning. Fadern Cocor Silva är skep-
tisk och tror sig kunna tjäna bättre på att fortsätta tigga, eftersom ”Den 
hjälpen är som en snöboll som går från hand till hand, och vad blir det 
kvar när den kommer till mig?”1345 Men andra än far och son Silva nap-
par på korgflätningserbjudandet, och två månader tidigare har Hjärta 
till Hjärta på sin hemsida publicerat ett blogginlägg med foton och text 
som redogör för hur 25 personer nu har blivit diplomerade korgflätare 
efter fullbordad korgflätningskurs i Pauleasca, Rumänien. Tio av dessa 
har tidigare varit i Sverige eller annorstädes.1346 I mars 2016 finns ett 
femtiotal korgar att köpa i Hjärta till Hjärtas secondhandbutik i Linkö-
ping.1347  Verksamheten drogs igång i augusti 2015.  

Journalisten och frivillighjälparbetaren Glenn Möllergren har be-
sökt Rumänien otaliga gånger under otaliga år, talar rumänska och ro-
mani chib, och har enligt egen utsago genom åren bl.a. talat med minst 
            
1343 P4 Stockholm (2015).  
1344 Bodin (1998). 
1345 Wallesjö (2016, 30 april). 
1346 Holmefur (2016).  
1347 Kaliber (2016, 9 maj). 
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hundra före detta hantverksförsörjda rumänska romer.1348 Han har 
också skrivit diverse reportageartiklar om rumänska romers situation 
och vardag i Rumänien, liksom vistats flera gånger i Pauleascadalen 
med omnejd. I ett reportage från 2017 ger Möllergren en kort återgiv-
ning av de arbetsmarknadsförutsättningar som har funnits i Pauleasca. 
”En kvarts bilväg bort” finns fabriken som tillverkar bilar av märket 
Dacia, vilken sysselsatte en tiotusentals människor under diktaturen. 
Efter Ceausescus fall, och med den förändrande marknadsekonomi 
som infördes därefter, tappade Dacia sina konkurrensfördelar och om-
kring fyra av fem förlorade sina arbeten. Dacia finns idag kvar, sedan 
1999 helägt av Renault, och det går i dagsläget bra för bilmärket. Men 
när fabriken nu åter sysselsätter människor i full skala ”så är invånarna 
i Pauleasca inte på listan. Dels saknar de ofta relevant utbildning, ef-
tersom de har sysslat med annat sedan de blev av med jobben. Dels är 
de ju romer”.1349 Eller egentligen är den etniska grupp som lever där-
omkring rudarer, en ”halvromsk etnisk grupp”, som själva inte anser sig 
vara romer och inte heller talar romani, men av majoritetssamhället lik-
väl betecknas som just ’romer’. Rudarerna har i det här området för-
sörjt sig just på trähantverk sedan slaveriet avskaffades under mitten av 
1800-talet, fram till ”den planekonomiska epoken”. ”Några av hållplat-
serna på den snabba resan utför [efter denna epoks fall] var att gå till-
baka till sked-, borst- och korgtillverkning på 90-talet, söka sig till 
jordbruket i medelhavsländerna på 00-talet, och nu alltså närma sig den 
absoluta botten på de svenska trottoarerna. Arbetslösheten i Pauleasca 
är närapå hundraprocentig”.  

I en reportageartikel från 2015 beskriver han kort förutsättningarna 
för traditionella ”hantverksyrken” i dagens Rumänien:  

 
Och det ligger viss sanning i att det alltid går att hitta ett ”jobb” i Rumänien. 
Det är till exempel fullt möjligt att plocka bär och svamp i skogarna, eller samla 
in material till att tillverka borstar och köksredskap.1350 Hela släkter har levt på 
detta i århundraden, och försöker ännu att göra det. Men: inkomsterna från 
den här typen av jobb är nu för låga för att överleva på. Under 2000-talet har 
importen av lågprisvaror från Sydostasien exploderat i Rumänien och efterfrå-
gan på handgjorda föremål har minskat och priserna på dem sjunkit. Få romer 
kan i dag överleva på traditionella hantverk. För den som inte behöver få in 
mer än ett par hundralappar i månaden så är det naturligtvis möjligt att skaffa 
ett sådant ”jobb”.1351 

 

            
1348 Mailkorrespondens genom Messenger med Möllergren 2017-12-04.  
1349 Möllergren (2017). 
1350 Men Klerfors har menat att detta har försvårats med att skogsägare nu förbjuder 
insamlande från deras mark. Se Sievers (2015, 12 september). 
1351 Möllergren (2015). 
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I mailkorrespondens förtydligar han att det är svårt att få tag på en 
statistik kring hantverksjobbens antal därför att ”de som tidigare levde 
på hantverksmässig tillverkning hade normalt i praktiken ingen skyl-
dighet att redovisa sin omsättning”, men att rumänska städer i gemen 
har samma slags köpcentrumkomplex som vi har i Sverige: ”och par-
keringsplatserna är fulla av bilar tillhörande köpglada rumäner. Före 
detta hantverkare nämner detta som huvudsakligt skäl till att de inte 
längre kan leva på sina traditionella yrken. […] I grund och botten är 
det väl samma sak som har hänt med all tillverkningsindustri i hela värl-
den, små- som storskalig”.1352 Det är alltså denna typ av traditionell 
hantverksverksamhet som Hjärta till Hjärta åsyftar till att återuppliva. 
Som vi har förstått på citaten från deras insäljande av projektet till en 
svensk publik, är de som ska efterfråga dessa varor den svenska mark-
naden. Målsättningen är att etablera ett varumärke och att ”skapa ett 
distributions- och återförsäljarnätverk så att produkterna blir tillgäng-
liga i den vanliga handeln för den breda allmänheten”.1353  

Under våren 2016 påbörjar Sveriges Radios granskningsprogram 
Kaliber en granskning av Hjärta till Hjärtas korgflätningsprojekt. I fol-
dern som följer med varje korg till köparen i Sverige står det att läsa att 
tio personer (i nuläget) är anställda i ett socialt företag vilket Hjärta till 
Hjärta ska ha startat tillsammans med den rumänska stiftelsen FDES. 
Men till journalisten berättar Klerfors (då ovetandes att den förra är 
från Kaliber) i mars 2016 att det i dagsläget är 25 stycken anställda. 
Som anställd betalar korgbindarna skatt på sin inkomst och får ta del 
av sjukförsäkring och pension. Det har gjorts upp en norm av antal 
tillverkade korgar per dag: fem stycken. Under sluttestet för att exami-
neras som korgtillverkare ska man lyckas fläta en korg på under tre 
timmar. Lönen är kontant ersättning på strax över 40 kr per korg. Pro-
duktionsnormen skulle alltså leda till en månadslön på ca 3800 kr efter 
skatt. Allt detta får journalisten förklarat för sig, liksom har stått att ta 
finna på hemsidan. Korgarna säljs i Sverige för 350 kr styck. Minus 
moms blir det 280 kr i intäkt.  

Kaliber träffar två män i Sverige vilka har klarat av kursen och bör-
jade arbeta som korgflätare, men hoppade av och återvände till Sverige 
för att tigga igen. De berättar att lönen sänktes i februari 2016 till strax 
över 30 kr per korg. Vidare menar de att det i praktiken för dem var 
omöjligt att tillverka mer än max fyra korgar om dagen, även om flera 
hjälptes åt. Den enes barn, 17 respektive 14 år gamla, hjälpte till med 
flätandet för att nå upp till fyra korgar. Männen återvände alltså för att 
tigga i Sverige därför att denna aktivitet fanns vara mer lönsam. När 

            
1352 Mailkorrespondens genom Messenger med Glenn Möllergren 2017-12-04. 
1353 Klerfors (2016, 8 mars). 
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Kaliber reser ner till Pauleasca, får de kontakt med sex stycken korg-
bindare. Sammanlagt under reportagets gång pratar de med nio 
stycken. Ingen uppger sig nå upp till månadslönsnormen, och ingen 
lyckas fläta fem korgar om dagen. När Hjärta till Hjärta får frågan om 
varför ersättningen har sänkts, kan de inte svara rakt, utan hänvisar till 
att man ”tror att det finns någon skattehöjning och sånt här som ligger 
bakom det”.1354  

Kaliber frågar f.d. och varandes korgtillverkare om de har skrivit 
några anställningskontrakt. Alla nekar. När Kaliber kollar upp ifall 
människors rumänska personnummer är registrerade i den rumänska 
försäkringskassan, är så inte fallet. Det visar sig också att det inte finns 
något faktiskt ’socialt företag’: ”Socialt företagande är ingen särskild 
företagsform i Rumänien. De lyder under samma regler som vilket fö-
retag som helst”.1355 Kaliber besöker den rumänska samarbetspartnern. 
Stiftelsens ledare är Valentin Preda, mannen som besökte Gnosjö och 
prisade dess anda. Han förklarar att det inte rör sig om ett verkligt fö-
retag och därför inga faktiska anställningar, utan en ”civiluppgörelse 
mellan varje korgtillverkare direkt med stiftelsen. Ett tjänsteavtal”. Men 
han intygar att skatt och sjukförsäkringar betalas. Väl konfronterad 
medger Klerfors att ’socialt företag’ (vilket han har sagt i media och 
vilket finns i information som ges till givare och kunder) ”kanske [var] 
olyckligt formulerat”. Hjärta till Hjärta vänder sig emellertid mot an-
klagelsen om att korgbindarna inte skulle ha skrivit på några anställ-
ningsavtal. Organisationen ska ha 25 stycken individuella kontrakt med 
underskrifter. Men när Kaliber ber att få se kopior på dessa, visar det 
sig att Hjärta till Hjärta inte har några att visa upp. De ber att åter-
komma några dagar senare, så att man ska få tid att få fram avtalen från 
Rumänien. Under två veckors tid uppger sig Kaliber försöka få ut do-
kument från Hjärta till Hjärta som kan motbevisa vittnesmålen i Ru-
mänien, men det blir avfärdat ”på grund av sekretess och tidsfrist”. 
Samtidigt uppger arbetare i Pauleasca att samma dag som första avsnit-
tet av granskningen sändes i svensk radio, kom företrädare från pro-
jektet till byn och delade ut kontrakt. Dessa saknar registrerings-
nummer och stämplar och är utfärdade två veckor tidigare. Hjärta till 
Hjärta vill inte svara på fler frågor eller ha någon fortsatt kontakt med 
Kaliber. Istället anmäler de Kaliber till Granskningsnämnden för radio 
och tv, därför att dessa har ”brutit mot god publicistisk sed” och ”inte 
gett en korrekt bild av verksamheten, Kaliber har även brustit i objek-
tiviteten genom att inte lyfta fram åsikter från korgtillverkare som är 

            
1354 Kaliber (2016, 9 maj). 
1355 Kaliber (2016, 16 maj).   
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positiva till korgflätningsprojektet”.1356 Hjärta till Hjärta nekar till att 
några oegentligheter angående anställningsform, företagsform, löneut-
betalning, eller försäkringar skulle ha förekommit. Granskningsnämn-
den friar Kaliber från anklagelser. Den anser att programmet inte stred 
mot krav på opartiskhet och saklighet, eftersom Hjärta till Hjärta fick 
möjlighet att bemöta kritik i själva programmet.1357  

Parallellt gav Hjärta till Hjärta revisionsbyrån PwC i uppdrag att 
granska projektet, och rapporten bekräftar att: 

 
anställningarna varit legala, att skatter och sociala avgifter betalats samt att de 
anställda är sjukförsäkrade. Totalt är det 29 personer som har varit engagerade 
i korgprojektet sedan starten. De fyra personerna som omnämns särskilt i rap-
porten […] kommer från de uppgifter som Kaliber anfört. Fyra personer på 
deras lista har kunnat identifieras som anställda i vårt projekt. Övriga personer 
känner vi inte till, då de inte varit med i vårt projekt.1358 

 
En plausibel förklaring till vad som har hänt, skulle i så fall kunna vara 
att det tidigare har förekommit ett missförstånd mellan de svenska och 
rumänska organisationerna, gällande vad socialt företagande inbegriper 
och innebär.  

I samband med publiceringen av Kalibers reportage går Martin Val-
fridsson (som har avslutat sitt utredningsuppdrag flera månader tidi-
gare) ut på sin Facebook-sida och försvarar Hjärta till Hjärta, där han 
menar att ”SR:s” påståenden är felaktiga: ”Jag har inte ändrat uppfatt-
ning om Hjärta till hjärta. Tillsammans med många andra organisat-
ioner gör de ett fortsatt viktigt arbete i Rumänien och Bulgarien”.1359 I 
nästa inlägg utvecklar Valfridsson ytterligare att Kalibers anklagelser är 
allvarliga: ”Tyvärr riskerar dessa felaktiga uppgifter leda till att försälj-
ningen av korgar minskar och att utsatta personer blir av med sina 
jobb”.1360  

I mitt empiriska material följer ingen medial debatt eller reflektion. 
Den tidning som jag ser fördjupa sig är östgötska Corren, vilken rap-
porterar Hjärta till Hjärtas syn om granskningen som ogrundade ankla-
gelser.1361 När jag talar med vänner och bekanta i Stockholm och 
Uppsala om ämnet runt årsskiftet 2017/18, är det ingen som har hört 
talas om kontroversen kring korgflätningsprojektet. 

            
1356 Hjärta till Hjärta (2016, 17 maj). 
1357 Myndigheten för press, radio och tv (2017). 
1358 Hjärta till Hjärta (2016, 9 juni). 
1359 Valfridsson (2016, 16 maj).  
1360 Valfridsson (2016, 28 maj) min kursivering.  
1361 Hasselqvist (2016). 
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När Glenn Möllergren besöker en av bosättningarna Pauleasca 2017, 
strax över ett år efter Kalibers granskning, är Violeta Gavrila bosätt-
ningens enda återstående korgbindare i projektet. Hon berättar att 
”Alla de andra har slutat. De kan inte leva på det”.1362 Jag mailade Hjärta 
till Hjärta för att kontrollera den här uppgiften, januari 2018. Jag fick 
vidarebefordrat uppgifter om lönelista för kooperativet som binder 
korgar avseende december 2017: nio personer finns på listan. Så korg-
flätningsprojektet fortsatte existera i Pauleascadalen. Och Hjärta till 
Hjärtas samarbetspartner, den evangeliska hjälporganisation Some-
body cares, finns och verkar i dalen (vars föreståndare jag själv har träf-
fat, i Uppsala). Deras arbete synes fokusera främst på after school-
verksamheter för barnen i byarna (såsom läxhjälp och dylikt), men de 
driver också bl.a. grönsaksodling och bygger emellanåt hus för enskilda 
familjer.  

Anledningen till att Gavrila själv skulle klara sig på att fortsätta fläta 
korgar är enligt henne att hennes fem barn alla har emigrerat till andra 
europeiska länder, där de tjänar pengar som de skickar hem. Hon till-
lägger att ”Jag förstår att det inte säljs så mycket korgar, inte i Sverige 
heller. Det här är inget vi kan klara oss på […] Det enda som hjälper 
är att emigrera”. När jag besöker den bosättning som Gavrila ska 
komma ifrån påskhelgen 2018, uppger den inofficielle ledaren att hon 
reste runt i länet på egen hand för att försöka sälja korgarna och andra 
småhantverk längs vägarna.  

9.4. Övertalningarna fortsätter 
Ungefär ett år efter att korgflätningsprojektet uppmärksammades i 
svensk media, och två månader efter att Valfridsson har ”bytt fot” och 
förespråkar ett förbud, skriver socialministern en debattartikel i Ex-
pressen med titeln EU-migranterna får det allt bättre i sina hemländer.1363 På-
ståendet motiveras med att ”Antalet utsatta EU-medborgare som 
vistas i Sverige minskar. Det tyder på att det långsiktiga arbetet med en 
förbättrad situation i hemländerna gör skillnad”. Inga andra belägg pre-
senteras än att det synes finnas en korrelation mellan det (tillfälliga) 
minskade antalet EU-medborgare i Sverige och att ett antal avtal och 
lagändringar har kommit till stånd i Rumänien. Ett år senare ska det 
också erkännas att antalet ’EU-migranter’ i Sverige förmodligen inte har 
minskat från uppskattningarna för 2015, och finansminister Magdalena 

            
1362 Möllergren (2017). 
1363 Regnér (2017). 
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Andersson erkänner att regeringens satsningar i hemländerna ”uppen-
barligen [inte har varit tillräckliga] eftersom vi har tiggare kvar på ga-
torna”.1364   

Ett halvår senare (oktober 2018) ger Martin Valfridssons efterträ-
dare, nationelle samordnaren Claes Ling-Vannerus vid länsstyrelsen i 
Stockholm och nyligen hemkommen från en resa i Rumänien, en in-
tervju. Han förklarar för journalisten – och svenska folket – att ”Folk 
svälter inte i Rumänien”. Han har fått uppgifter om att a-kassans lägsta-
nivå ligger på runt 4000 kronor, och att familjer kan få socialbidrag och 
barnbidrag – alltså ”finns [det] ett socialt skyddsnät i Rumänien. Det 
finns flera olika stöd till familjer, till exempel kan de få bidrag för att 
värma upp sina bostäder”.1365 Faktumet att människor ”ändå” åker iväg 
utomlands för att försörja sig, förklarar Ling-Vannerus förorsakar 
”stora problem för landet”. Bortsett från att han ifrågasätter om det 
verkligen är ”de mest utsatta medborgarna” som tar sig utomlands ef-
tersom det krävs id-handlingar för att lämna Rumänien (som inte är 
med i Schengen), menar Ling-Vannerus att ”det är också brist på ar-
betskraft till enkla jobb. Rumänien tar in folk från Vietnam, Kina, Ne-
pal, Turkiet och Filippinerna för att fylla platserna”. Med en sådan 
föreliggande verklighet som samordnaren presenterar, framstår det 
som närapå oförklarligt varför rumänska medborgare tigger på svenska 
gator:  

Det väcker många frågor. Det kan vara så att vår vilja att hjälpa bygger på 
gamla förhållanden i de här länderna. Vi lägger ofta våra egna bilder av dessa 
länder som icke-fungerande, men det är svårt att säga att det är så i dag. […] 
Det väcker frågor. Gör vi rätt saker? Om vi vill hjälpa till, vad är bäst? 

TT: Hur gör du själv, ger du pengar till den som tigger? 

– Nej, för mig känns det bättre att skänka pengar via ett 90-konto.1366 
 

En sådan här beskrivning av ’EU-migranternas’ hemländer, går mycket 
riktigt emot en etablerad bild av ”bottenlös fattigdom och utsatthet”. 
Den lämnar också läsaren frågandes varför ’EU-migranterna’ är så 
märkliga att de inte arbetar med ”enkla jobb” eller tar del av de sociala 
skyddsnäten i hemländerna. Varför reser de då till Sverige och andra 
länder för att sova på trottoarer och i parker vintertid? Göteborgs 
Räddningsmission bemöter Ling-Vannerus påståenden: ”Sluta ljug om 
romernas liv i Rumänien, Sverige”.  

            
1364 Jeppsson (2018); Trus (2018b). 
1365 TT Nyheter (2018). 
1366 Ibid. 
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Vannerus påstår att ”lägsta nivån på a-kassan” ligger på runt 4 000 svenska 
kronor. Men när vi, med hjälp av en a-kassakalkylator, räknar på minimilönen 
som för närvarande ligger på 1 900 rumänska lei, ser vi att man får ut 375 lei i 
sex månader i arbetslöshetsstöd. Det motsvarar knappt 843 svenska kronor. 
Och det förutsätter att man betalat in till a-kassan, vilket inte många med mi-
nimilön unnar sig. 

Socialbidragsnivån ligger på 141,5 lei, enligt den rumänska ambassaden. 
Det motsvarar 318 kronor. 

Prisnivån ligger generellt på drygt hälften jämfört med svenska konsumentpri-
ser. 

Enligt EU-kommissionens rapport i februari är risken för en rom att leva 
i fattigdom tre gånger högre än för den rumänska befolkningen i stort. 

Ling-Vannerus menar också att ”bilden varierar” vad avser hur omfattande 
rasismen är i Rumänien och hur hårt den slår mot romer. Enligt Amnesty In-
ternationals årsrapport om Rumänien är bilden tvärtom tydlig: inom bostads-
politik, utbildning och arbetsmarknad diskrimineras romer. Samma slutsats har 
FN och olika EU-organ dragit. 1367   

 
År 2016 rapporterade rumänska medier om hur ett spädbarn hade svul-
tit ihjäl till följd av undernäring då föräldrarna var utfattiga, med de 
sociala myndigheternas vetskap om familjens situation.1368 En volontär 
från HEM känner en familj som behövde ge sitt småbarn sockervatten 
i några dagar, eftersom de inte hade pengar till mat och välling. I en 
FRA-rapport (EU:s byrå för grundläggande rättigheter) från 2018 re-
dogörs för hur hälften av alla rumänska barn befanns i risk för fattig-
dom 2016, och hur en fjärdedel bor i hushåll drabbade av ”allvarlig 
materiell fattigdom”.1369 I en undersökning baserad på intervjuer med 
2205 vuxna och 2573 barn på rumänska landsbygden 2016 presenteras 
hur 70 % av familjerna hade problem med att tillhandahålla barnen bra 
mat, och att ett av tio barn somnade hungrig (detta är en förändring 
mot en uppskattning från 2014, då var det rörde sig om ett av åtta 
barn).1370 Men en företrädare för en svensk statlig myndighet, som har 
som arbetsuppgift att känna till ’utsatta EU-medborgares’ livsförhål-
landen, och därför är ett ’subjekt som antas veta’, väljer att säga i en 
rikstäckande intervju att folk inte svälter, och att ”det är svårt att säga 
att det är så i dag” att Rumänien skulle vara socialt och ekonomiskt 
”icke-fungerande”. Och det tas emot av vissa som just sanning. Bl.a. 
skriver Dag Elfström på ledarplats i Smålandsposten, om att tiggande 

            
1367 Falk & Israelson (2018). 
1368 Digi 24 (2016); Estnews (2016). 
1369 FRA (2018). 
1370 Bădescu et al. (2017); Marica (2017).  
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bör beivras på grund av inte bara de uppmärksammade fallen av män-
niskohandel, utan också därför att:  

Regeringens samordnare för EU-migranter, Claes-Ling Vannerus, påpekar ex-
empelvis att tiggeriet i väst har lett till arbetskraftsbrist för enklare jobb i Ru-
mänien och Bulgarien. Speciellt i Rumänien har detta resulterat i relativt 
storskalig arbetskraftsinvandring från Asien. 

[…] många [har] investerat mycket prestige i bilden av att moralisk godhet 
skulle vara mätbart efter hur tillåtande samhället i stort är mot tiggeriet som 
fenomen. Många politiker och frivilligorganisationer har nu, ställda inför över-
väldigande fakta, bytt uppfattning i frågan.1371 

 
I denna avhandlings efterord ska jag kort redogöra för den resa jag själv 
företog för några dagar till Rumänien under påsken 2018. Kortfattat 
kan jag här nämna att jag bl.a. mötte en familj som delade nio personer 
på 20 kvm i ett livsfarligt fallfärdigt hus utan rinnande vatten eller elekt-
ricitet. Men vad som synes mig som en här passande anekdot att återge, 
är hur jag och mitt resesällskap när vi vistades i byn Valuea Iui Stan, 
varifrån många som då tiggde i Uppsala härstammar, mötte människor 
som ville sälja oss små träflätade korgar. Jag vet inte om säljarna ifråga 
hade tillverkat dem själva, men de hade verkligen drivor av små korgar 
med handtag, liknande sådana man plockar svamp i. Vi köpte tre-fyra 
stycken av ren välvilja och god sed. När jag två månader senare är på 
väg till kontoret i Uppsala och ska vandra över Västgötaspången, sitter 
vid brokrönet en äldre kvinna som tiggandes har bredvid sig ett tiotal 
av dessa korgar. Hon synes bli lika ignorerad av förbipasserande som 
alla andra som tigger blir. Trots korgarna. Det kan vara så att det är 
samma kvinna som vi köpte korgar av i hembyn, men det kan jag inte 
minnas med säkerhet. I vart fall passar jag på att skyndsamt hasta förbi 
medan hon söker uppmärksamhet från några fotgängare som går strax 
före mig. 

 
  

            
1371 Elfström (2018). 



 449 

10. Bostadslöshet1372 

10.1. Abjektion 
Under rubriken Lekplatsen stank av tiggarnas avföring upplyste Svenska 
Dagbladets ledarskribent Per Gudmundson om att hans barn har varit 
på förskoleutflykt till en park med en lekplats bestående av kojor.1373 
Där upptäcktes att platsen var befläckad av skräp, avföring och farliga 
spikar (för uppsatta förhängen). Enligt artikeln var det förmodligen 
”tiggare” som hade bosatt sig på lekplatsen. Detta föranledde Gud-
mundson att inte bara citera en anonym sanerare som skall ha uttryckt 
sig om ”tiggarna” att ”de beter sig inte som människor”,1374 utan också 
att komma till slutsatsen att tiggandet borde förbjudas. Det framkom-
mer dock inte vad tiggande har att göra med lagbrotten att bosätta sig 
på offentlig eller annans mark, nedskräpning eller uträttande av natur-
behov på allmän plats. Samtidigt är det inte första gången en sådan 
slutledning dras, det vill säga att de komplikationer som uppkommer 
till följd av ’tiggarnas’ bostadslöshet i Sverige skulle försvinna och 
omintetgöras genom ett tiggeriförbud.  

Gudmundson är inte den ende som rapporterar om en spridning av 
avföring i offentliga liksom semi-offentliga rum, vilket tillskrivs närva-
ron av ”tiggare”.1375 I samband med uppmärksammandet av att även en 
skolgård i Stockholms innerstad hade utsatts för liknande praktiker 
som Gudmundsons lekplats, sade Erik Slottner (KD) i en intervju: 

Det är fullständigt orimligt att man på skolor i Stockholm ska behöva börja 
dagen med att rensa skolgården från kläder, skräp, matrester och avföring. De 
här personerna har dessutom upprepade gånger ombetts att avlägsna sig från 
förskolor och skolor, så de vet mycket väl vad som gäller, men beteendet fort-
sätter. […] Den nuvarande situationen är förödande utifrån ett barnperspektiv. 
Det är deras skolmiljö det handlar om. […] Vi måste gå från ord till handling. 
Svensk lag gäller i Sverige, den gäller för alla som vistas här och den säger att det är 
förbjudet att sova på allmänna platser. Trots det väljer polisen att se mellan 

            
1372 Merparten av kapitlet har tidigare publicerats i ett antologikapitel under rubriken 
Varför saknar EU-migranter boende i Sverige? (Hansson 2018). 
1373 Gudmundson (2016). 
1374 Detta citat hade redigerats bort i webbupplagan men förevigades i Amnestys replik 
på artikeln. 
1375 Se t.ex. Sonck (2016a); Erfors (2015, 15 juni); Abramowicz (2017); Nilsson (2015, 
11 september). 
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fingrarna och bötfäller inte. Det är oacceptabelt. Vi kan aldrig acceptera olag-
liga bosättningar, än mindre att våra barns skolgårdar används som toaletter 
[…].1376 

 
Frågan som inte ställs är, varför ”de här personerna” vilka ”mycket väl 
[vet] vad som gäller” fortsätter med sitt ”beteende”. Varför väljer ut-
fattiga bostadslösa att inte respektera lagen, vilken – med Anatole Fran-
ces [1894] ord – ”är i sanning rättvis och jämlik [eftersom den] 
förbjuder både den rike och den fattige att sova under broar […]”?1377 
Svenska Amnesty poängterade i en replik på Gudmundsons artikel att 
”utsatta EU-medborgare” överlag inte har någon tillgång till toaletter, 
sanitära förhållanden eller rent vatten i Sverige. Med andra ord är den 
rimligaste förklaringen till att barn och vuxna stöter på avföring på all-
männa platser att vissa människor helt enkelt inte kan gå på toaletter. 
Den nedskräpning som ibland uppstår i anslutning till bosättningarna 
kan likaså tänkas bero på frånvaron av en samhälleligt organiserad sop-
hantering.1378  

Men många väljer att förstå nedskräpningen från bostadslösa ’tigga-
res’ sida som ett uttryck för ett ociviliserat, amoraliskt och närapå ond-
skefullt beteende. I nästa kapitel presenteras röster vilka likställer 
’tiggare’ med fenomen som är oskiljaktigt associerade med smuts och 
sjukdomar, såsom ’skadedjur’, ’råttor’, ’ohyra’, ’skräp’, ’avföring’, etc. 
Ofta motiveras liknelsen som en fråga om att de bostadslösa männi-
skorna just inte ”beter sig som människor” då de antas skräpa ned och 
sprida smuts och oreda omkring sig. Det psykoanalytiska begreppet för 
denna språkliga glidning av att beteckna en gruppering med en metafor 
för äckliga fenomen, kallas för abjektion. Geografen David Sibley har 
applicerat psykoanalys på rasistiska praktiker av geografisk exkludering, 
där abjektionen ligger i centrum. Härigenom har han presenterat en 
förståelse av människans tendens av att rena (purify) rum och platser, 
som uttryck för en överföring av subjektets behov av att distansera sig 
från de fenomen som hotar att upplösa jagets gränsberoende existens; 
hot som symptomatiserar jagets bristfällighet eller förgänglighet. 

The social positioning of the self means that the boundary between self and 
other is formed through a series of cultural representations of people and 
things which frequently elide so that the non-human world also provides a 
context for selfhood. To give one example of this kind of cultural representa-
tion, in racist discourse animals represented as transgressive and therefore 
threatening unsullied categories of things and social groups, like rats which 
come out of the sewers and spread disease, have in turn been used to represent 

            
1376 Sonck (2016b). 
1377 France (1934). 
1378 Lindenfors & Westeson (2016). 
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threatening minority groups, like Jews and Gypsies, who are thus constructed 
as bad objects to which the self relates. To animalize or de-humanize a minor-
ity group in this way, of course, legitimates persecution.1379 

 
Dessa processer bör enligt Sibley bäst förstås utifrån ett psykoanaly-
tiskt-geografiskt perspektiv, och han väljer att utgå från objektrelat-
ionsteori. Teorins grundantaganden om subjektets tillblivelse 
redogjordes för i kapitlet Psykoanalys. Likt Lacans konklusion att sub-
jektet inte finns, men beter sig som om det gör det, inbegriper sig ob-
jektrelationsteori i en ständig balansgång med att upprätthålla en 
gränsdragning mot det Andra som möjliggör och hotar subjektiviteten 
som sådan. Denna latenta rädsla för överskridandet av gränsen, för ja-
gets upplösning, projiceras på externa fenomen, vilket innebär att yttre 
objekt tillskrivs egenskaper som upplevs som hotande. I sitt intresse 
för kopplingen mellan objektrelation och social geografi, väljer Sibley 
att framhäva teorin om abjektionen och abjektet, såsom förklarad av 
Julia Kristeva.1380 Abjektet är här en etikett för de fenomen som stör 
ordningen, och hotar jagets avgränsning och enhetlighet, genom att 
upplevas som smuts, äckligt, frånstötande. Sibley påpekar att denna 
process av särskiljande implicerar en rumslig separering mellan olika fe-
nomen och ting, vilka förläggs till skilda rum och platser. På det viset 
symboliserar rumsliga gränsdragningar och separationer en moralisk ord-
ning;1381 moralisk därför att det handlar om att socialt skilja rätt/rent 
från fel/smuts. Abjektionen är den eviga kampen att utesluta och und-
fly de objekt som definieras som – eller sammanlänkas med – restpro-
dukter och exkrement. De universellt typiska abjekta objekten blir 
därför avföring, lik, skämd mat, insekter och ”skadedjur” såsom t.ex. 
råttor. Vad dessa olika fenomen har gemensamt är just deras gränsö-
verskridande/-upplösande karaktär. Som exempel: avföringen ska vara 
det första barnet lär sig att ta avstånd från, just genom att vara en del 
som lämnar kroppen; liket genom sin ambivalenta likhet och samtidiga 
totala främlingskap med din egen kropp, utgör en obehaglig påmin-
nelse om din egen existens temporalitet och porositet.  

Abjektetion är en process som kanaliseras genom överföring och 
projicering, vilket innebär att denna ofrånkomliga drivkraft inom män-
niskan kan mobiliseras av kulturens sociala konstruktioners bilder och 
meningsskapande, till att appliceras/investeras i Andra fenomen som 
döms som opassande, inkräktande och ”inte på sin plats” inom den 
sociala/kulturella ordningen. Denna kulturella rädsla för det orena dri-
ver den sociala organisationen till praktiker av att ständigt rena och 
            
1379 Sibley (1995) s. 10.  
1380 Kristeva (1982). 
1381 Sibley (1995) s. 39. 
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ordna rum utifrån en kontingent ideologisk logik.1382 Detta behov av 
renhet blir aldrig släckt, då det abjekta aldrig kan försvinna ut ur den 
psykiska ekonomin. Abjektionen fortgår beständigt, men dess socio-
kulturella manifestationer är föränderliga och utbytbara.   

Innebär detta då att det skulle vara rasistiskt att uppröras över avfö-
ring på skolgården? Självfallet inte. Sibley påpekar att problemet hand-
lar om när seriösa sanitets- och folkhälsoproblem, börjar förstås och 
tolkas som en social fråga om moralisk karaktär.1383 När fallfärdiga plat-
sers hälsomässiga kvaliteter överförs till att bli förlängningar av vissa 
människors inre kvaliteter, människor associerade med dessa platser – 
ofta platsens beboende/vistandes fattiga människor – tenderar hälso-
frågor rent historiskt att ha blivit en fråga om socialt utsattas civilise-
ringsgrad. Det finns alltså en direkt koppling mellan den borgerliga 
”sociala frågans” syn på tiggande och dess syn på usla boendeförhål-
landen/bostadslöshet: vad som vore mer rationellt att förstå som en 
brist på ekonomisk grundtrygghet tolkas att i stället handla om en brist 
på moralisk anständighet och fostran. Sibley visar på en kontinuitet 
mellan 1800-talets urbaniseringsprocesser i Väst och dagens rasistiska 
stereotypiseringar. När urbaniseringen tog fart som en konsekvens av 
en intensifierad industrialisering av ekonomin, uppstod seriösa sanitära 
katastrofer i de snabbt expanderande städerna. De övre klasserna lyck-
ades distansera sig från sina egna avfall, medan detta var mindre möjligt 
för de fattigare folklagren: 

[…] in the poor [the middle classes] see bodily residues, animals closely asso-
ciated with residual matter, and residual places coming together and threaten-
ing their own categorical scheme under which the pure and the defiled are 
distinguished. The separation which the middle classes have achieved in the 
suburb contrasts with the mixing of people and polluting matter in the slum. 
This then becomes a judgment of the poor. The class boundary marked out in 
residential segregation echoes the recurrent theme: ‘Evil … is embodied in excre-
ment’.1384 

 
Genom metonymiska associationer blir smuts detsamma som de fat-
tiga vilka antas ha åstadkommit det orena: ”the poor are pigs”.1385 Det 
är alltså ingen tillfällighet att Ludvig ”Lubbe” Nordström, i sin repor-
tageserie om de undermåliga bostadssociala förhållandena i 1930-talets 
Sverige (bland de värsta i Europa)1386 beskrev sina upplevelser som: 
”Jag fick se, vad jag icke trott: Lort-Sverige. Och då avser jag icke bara 

            
1382 Se även exempel såsom Andersson (1991); Craddock (2000).  
1383 Sibley (1995) s. 56. 
1384 Ibid. min kursivering.  
1385 Ibid.  
1386 Swärd (2008). 
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kroppslig lort utan även andlig”. Om än att han påstod att detta gällde 
”i alla klasser”.1387 

Med tidens gång och sociala reformers genombrott, blev denna as-
sociation mellan fattiga och träck mindre och mindre ”lämplig”.1388 
Emellertid har detta språkbruk och dess medföljande föreställnings-
värld fortsatt att reproduceras i nutidens sociala och mediala represen-
tationer av platser, men där de moraliskt degenererade inte längre är 
”arbetarklassen”, utan ofta etniska (eller sexuella) minoriteter. Sibley 
framhäver framförallt hur europeiska romer drabbas av denna före-
ställningsvärld: 

[…] modern social geographies, that is, media and other popular representa-
tions of place […] do suggest that spatial categories like ‘the inner city’ and 
some social categories, like Gypsies, are represented in similar language to that 
used to exclude the poor from bourgeois space in the nineteenth century.1389  

[…] opposition [towards European Gypsies] is expressed in a consistent and 
highly predictable form. Here, the problem is that Gypsies’ dependence on the 
residues of the dominant society, scrap metal in particular, and their need to 
occupy marginal spaces, like derelict land in cities, in order to avoid the control 
agencies and retain some degree of autonomy, confirm a popular association 
between Gypsies and dirt. […] Because of their frequent association with res-
idues and residual spaces, the perception of many gaujes (non-Gypsies) is that 
Gypsies are dirty. Consequently, the fear of ’polluting Gypsies’ leads to at-
tempts by the dominant society to consign them to residual spaces where the 
stereotypical associations are confirmed.1390 

10.2. ”Historien upprepar sig” 
I sin replik på Gudmundsons ledartext drog svenska Amnesty parallel-
ler mellan dagens ’EU-migranters’ utsatthet och de erfarenheter som 
vitboken om övergrepp och kränkningar av svenska romers rättigheter 
under 1900-talet vittnar om. Där står också att läsa om hur kommuner 
och tjänstemän systematiskt avhyste romers bosättningar av sanitets-
skäl, parallellt med att man aktivt undvek att tillhandahålla tillgång till 
sanitet för dem.1391 En rapport från Raoul Wallenberg-institutet visar 
också att merparten av alla avhysningar av ’EU-migranters’ bosätt-
ningar mellan 2013 och 2015 motiverades på hälsomässiga grunder 

            
1387 Nordström (1938), min kursivering. Se också Molina (1997, s. 64–8) för en genom-
gång av den socialhygieniska frågans relation till bostadsfrågan i Sverige. 
1388 Sibley (1995) s. 58, min översättning. 
1389 Ibid. s. 58f. 
1390 s. 68. 
1391 Ds 2014:8.  
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utan att sanitetsbristen kompenserades för de utsattas del.1392 Precis 
som forskarna Persdotter & Ericsson tidigare har gjort drog Amnestys 
representanter därför slutsatsen att ”historien upprepar sig”.1393 Vidare 
påtalade artikelförfattarna att utifrån rättsligt bindande internationella 
människorättskonventioner åligger det ett ansvar på det offentliga Sve-
rige att även tillgodose ’EU-migranterna’ basala, grundläggande behov 
för att de ska kunna leva ett anständigt liv. Slutligen föreslås flera prak-
tiska lösningar såsom mobila toalettanläggningar och tvättmöjligheter. 

Sedan åtminstone 2014 har konkreta förslag på alternativa boende-
möjligheter som kompensation för avhysningar, såsom campingplatser 
på kommunal mark eller dylikt, anförts av såväl intressenätverk,1394 de-
battörer,1395 politiker,1396 och ’EU-migranter’ själva.1397 Med få undantag 
har sådana förslag dock avvisats, med motiveringar som företrädelsevis 
handlar om att man inte vill riskera att ”permanentera kåkstäder”1398 
som antingen anses höra till en historisk tid eller till avlägsna platser 
långt från Sverige, samt att man inte vill uppmuntra fler ”tiggare” att ta 
sig till Sverige. Själva avhysningarna brukar också försvaras på ett lik-
nande vis. Jonas Ransgård (M), Göteborg, menar att: ”Människor ska 
inte bo på det viset, och Sverige ska inte ha kåkstäder. […] Kåkstäder är 
inte värdigt de drabbade människorna, vår stad eller vårt land”.1399 Ma-
rie Ljungberg Schött (M), Stockholm, uttrycker sig liknande: ”Det är 
inte ett värdigt liv att bo i den här typen av bosättningar eller om man 
hellre vill kalla det kåkstäder. Vi vill inte ha det i Sverige. Det ska inte vara 
så. Vi måste hjälpa de här människorna på andra sätt”.1400 Och Carina 
Svensson (S), Malmö, förklarar: ”För femtio år sedan, under Katarina 
Taikons tid, tog vi ett beslut här i Sverige att vi aldrig mer ska acceptera att 
människor bor på det här sättet, under de här levnadsförhållandena”.1401 

Ungefär ett halvår efter Gudmundsons ledare skrev svenska Amne-
sty en ny debattartikel tillsammans med HEM, där det redogörs för hur 
den svenska kommunalpolitiken i denna fråga kan gestaltas i praktiken. 
En stockholmsk privatperson försökte enligt artikeln lösa närboende 
’EU-migranters’ sophanteringsproblem: dessa levde i bosättningar och 
hade placerat sopsäckar utanför privatpersonens bostadsrättsförenings 
soprum i brist på andra avställningsytor. När personen hörde av sig till 
            
1392 Davis & Ryan (2016). 
1393 Lindenfors & Westeson (2016); Persdotter & Ericsson (2016). 
1394 P4 Sörmland (2014). 
1395 Göteborgs-Posten (2014); Viktorsson (2015). 
1396 Malmgren (2015). 
1397 Benett (2015). 
1398 Sandberg & Persson (2015). 
1399 Ransgård (2015), min kursivering. 
1400 SVT Debatt (2014), min kursivering. 
1401 Persdotter & Ericsson (2016) s. 14, min kursivering. 
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i kronologisk ordning Stockholms stad, socialförvaltningen, stadsdels-
förvaltningen, exploateringskontoret och exploateringsnämnden för 
att ta reda på hur sophanteringen skulle lösas för såväl honom som för 
’EU-migranterna’ ifråga, blev han ständigt hänvisad vidare och till slut 
rekommenderad att polisanmäla bosättningarna. På förslaget att staden 
skulle kunna ställa upp en container så fick han till svar att detta inte 
var ett alternativ eftersom en sådan lösning skulle kunna leda till att 
”olagliga bosättningar permanentas”.1402  

Båda lägren i denna djupt polariserade fråga, det vill säga frågan om 
de utfattiga ’EU-migranternas’ boendeförhållanden i Sverige, anser sig 
stå för rättvisa och likabehandling genom sina ställningstaganden. Ex-
empelvis försvaras nolltoleransen mot etablerandet av tillfälliga bosätt-
ningar och nekandet till boendealternativ som en naturlig konsekvens 
av att följa svensk lag och att ”lagen gäller lika för alla”,1403 samtidigt 
som kravet på boende och vård även för icke-medborgare brukar mo-
tiveras på grundval av att ”inte göra skillnad på människor”.1404 Så hur 
går det att förstå dessa diskursiva paradoxer? Och hur går det att förstå 
denna ”historiens upprepning”, oavsett om dess signalement är tillfäl-
liga bosättningar, undermåliga boendeförhållanden eller massavhys-
ningar av människor med romsk identitet i gårdagens och dagens 
Sverige? Varför utsätts tusentals människor – som också råkar vara 
bland de absolut fattigaste och rättslösa – för fysisk såväl som psykisk 
ohälsa genom att förvägras tak över huvudet och skydd mot väder, 
vind, förnedring och överfall av den stat som har gjort sig känd som 
en humanitär stormakt? 

Ett sätt att förstå dessa frågor, är att ta ovan nämnda paradoxer på 
allvar i kombination med den måhända naiva frågan: Varför ger inte 
det svenska samhället ’EU-migranterna’ tillgång till skäliga bostäder? 
Om vi för ett ögonblick rör oss bortom det kanske allra mest endi-
mensionella svaret på frågan, nämligen att ’EU-migranterna’ inte är 
svenska medborgare och därför inte har några rättigheter till sådana 
förmåner, så upptäcker vi att inte heller svenska medborgare har en 
ovillkorlig juridisk rätt till en skälig bostad. Dessutom befinner sig Sve-
rige i skrivande stund i en bostadskris som börjar närma sig 1930-tals-
proportioner.1405 Så är det bara en tillfällighet att vi ser en ”historiens 
upprepning” även vad gäller det svenska bostadssystemet i sig? Hur 
relaterar denna bostadskris till ”bosättningsfrågan” och den antiromska 
rasismens kontinuiteter? 

            
1402 Lindenfors at. al. (2017). 
1403 Sydsvenskan (2015). 
1404 Pangiotis Columbus (2015). 
1405 Grundström & Molina (2016) s. 317. 
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Detta kapitel utgörs av ett försök från min sida att svara på dessa 
frågor med utgångspunkt i Maria Persdotter och Martin Ericssons re-
portageartikel Historien går igen. I deras redogörelse påvisas de slående 
likheterna mellan det tidiga 1900-talets och 2015/2016 års politiska och 
polisiära tal och praktik vad gäller svenska myndighetspersoners be-
handling av romers bostadslöshet. Persdotter & Ericsson framhäver 
det till synes motsägelsefulla i att svenska politiker och makthavare för-
svarar en repressiv maktutövning mot utsatta romer som är närmast 
identisk med ett numera erkänt historiskt antiromskt förtryck, med 
motiveringen att man vill förhindra att historien ska upprepa sig. Å ena 
sidan vill man förhindra att romer än en gång lever under ovärdiga för-
hållanden då man är väl medveten om att så var fallet under stora delar 
av 1900-talet, men å andra sidan förvägrar man ’EU-migranterna’ allt 
det som hade kunnat göra deras levnadsomständigheter mer anstän-
diga. Här vill jag ta denna insikt vidare till dialog med svensk bostads-
politisk historia. 

10.3. Bostadspolitikens historia 

10.3.1. Svenska romers bostadslöshet under 1900-talet1406 
I vitboken om svensk rasism mot romer (Ds 2014:8), framkommer det 
hur många svenska romer och resande under lejonparten av 1900-talet 
systematiskt förvägrades bostad, eller fick tillträde till fast boende en-
kom under starkt villkorade förhållanden. Denna diskriminering verkar 
ha drivits på av historiskt djuplodade rasistiska föreställningar och för-
domar om romer och resande. I 1923 års slutbetänkande från Fattig-
vårdslagstiftningskommittén finns exempelvis explicita rekommendat-
ioner om att försöka fördriva ”zigenarna” från Sverige, även om de är 
svenska medborgare. Ordinationen var starka inskränkningar på deras 
rörelsefrihet sa att de inte skulle finna någon annan utväg än att lämna 
landet.1407 Ericsson har påvisat hur bland annat halländska kommuner 
under 1920-talet använde sin rätt att kunna utfärda viten för att upp-
rätthålla ”sedlighet, helsoward, samt ordning och säkerhet inom kom-
munen”1408 för att förhindra romer och resande att besöka kommu-
nerna ifråga. Han identifierar två huvudskäl för denna praktik: dels det 
rasistiska incitamentet att hindra romer från att ens befinna sig inom 
kommunen, dels det ekonomiska incitamentet som handlade om att 
            
1406 Följande avsnitt är en rekapitulation av Persdotter & Ericsson (2016). 
1407 SOU 1923:2. 
1408 Eriksson (2012) s. 11. 
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hålla tillbaka fattigvårdsutgifterna. Först från mitten av 1950-talet och 
i samband med välfärdsstatens definitiva etablering väcktes det statliga 
intresset för att börja folkbokföra romer och resande precis som resten 
av befolkningen, liksom att åtgärder började vidtas för att skapa möj-
ligheter till fast bosättning för dem.1409  

Likväl kom denna officiella politiska vilja på statlig nivå att motar-
betas bland många kommunpolitiker och tjänstemän vidare in på 1960-
talet. Ointresset att erbjuda fast bostad till romer och resande kombi-
nerades med fortsatta avhysningar och fördrivningar från kommuners 
och polisens sida. Katarina Taikon ger i sin självbiografi exempel på 
hur svenska romer nekades bostad av myndigheterna då det kunde sä-
gas att de vara för orenliga för att kunna bo i skäliga miljöer. Att de 
överhuvudtaget inte hade tillgång till sanitära anläggningar verkade inte 
bekomma myndigheterna och inte heller att romerna inte hade någon 
annanstans att ta vägen.1410 Taikon och andra svenska romer (såsom 
Hans Caldaras) har vittnat om att det ända in på 1960-talet fanns en 
etablerad praxis bland många kommuner av att antingen införa vistel-
seförbud gentemot romer och resande eller upprätthålla godtyckliga 
tidsfrister för läger.1411 Denna ordning, som alltså innebar systematiska 
vräkningar och tvångsavhysningar motverkade aktivt möjligheten för 
romer att finna en fast bostad, försörjning eller skolgång, vilket i sin tur 
fördjupade romernas sociala och ekonomiska segregation i det svenska 
samhället.1412 Selling har visat att denna nationellt utbredda praxis riktad 
gentemot romer och resande egentligen inte hade något lagstöd och 
därför inte har dokumenterats eller arkiverats i någon högre grad av 
polis eller andra myndigheter.1413 Det skulle ta 20 år av romsk medbor-
garrättsaktivism för att få de svenska myndigheterna att börja behandla 
de svenska romerna som de svenska medborgare de var.1414  

10.3.2. Välfärdsårens bostadspolitik 
Det är ingen tillfällighet att det var först på 1950-talet som den statliga 
attityden gentemot romers rätt till boende (och utbildning etc.) föränd-
rades. Det var också under denna tid som den svenska välfärdsstaten 
började etableras på allvar tack vare en stabil ekonomisk tillväxt och en 
progressiv socialpolitik, garanterad genom den så kallade samför-

            
1409 Persdotter & Ericsson (2016) s. 16; SOU 1956:43. 
1410 Taikon (1967); Persdotter & Ericsson (2016) s. 16. 
1411 Caldaras (2014). 
1412 Persdotter & Ericsson (2016). 
1413 Selling (2014). 
1414 Persdotter & Ericsson (2016) s. 16. 
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ståndsandan mellan en stark arbetarrörelse och ett exportinriktat nä-
ringsliv. Det var också under denna tid som bostadsbristen och de usla 
boendeförhållanden i ”Lort-Sverige” började byggas bort och bosta-
den kom att formuleras som en rättighet som skulle komma alla folk-
hemmets medborgare till del. 

Fram tills 1930-talet uppvisade Sverige en av de sämsta boendestan-
darderna i Europa, vilket berodde på en kombination av en akut bo-
stadsbrist, en utbredd trångboddhet, dåliga hygieniska förhållanden 
och även en rätt så omfattande bostadslöshet.1415 1800-talets och det 
tidiga 1900-talets bostads- och fastighetsmarknad var i praktiken helt 
marknadsstyrd och bostadsbyggandet sköttes av privata aktörer. Här-
bärgen och fattighus drevs av kristna samfund och socialliberala, filan-
tropiska organisationer vid sidan av den kommunala fattigvården. De 
kommunala insatserna för att råda bot på bostadslösheten var av ringa 
omfattning, vilket ”hängde bl.a. ihop med en tidstypisk tolkning av nä-
ringspolitiska principer, som gjorde att kommunen intog en låg profil i 
dessa frågor”.1416 Denna ”manchesterliberala” politik skulle så små-
ningom efter de båda världskrigen utmanövreras av en keynesiansk po-
litik som föreskrev statliga investeringar för att trissa upp 
produktionen, sysselsättningen, konsumtionen och tillväxten. Denna 
politik, som krävde en stark och intervenerande stat, var samtidigt be-
roende av de kapitalistiska produktionsförhållanden som gällde under 
den västerländska efterkrigstida högkonjunkturen från och med 1940-
talet och ända fram till 1970-talets mitt. Den efterkrigstida fordistiska 
ekonomin stimulerade kapitalistisk ackumulation så länge det globala 
kapitalet tjänade på att bibehålla den industriella produktionen i 
Europa och var tillförsäkrad en köpstark, välutbildad och socialt stabil 
arbetskraft (som visserligen också var starkt fackligt organiserad och 
därigenom utövade ett potentiellt hot mot kapitalet om inte arbetskraf-
tens grundläggande intressen tillgodosågs).1417 Dessutom var finans-
marknaderna hårt statligt reglerade.  

Under efterkrigstiden låg det i såväl statens som kapitalets intresse 
att producera högkvalitativa boendeförhållanden för alla samhällsklas-
ser. Det låg också i näringslivets intresse att bostäderna som byggdes 
till arbetskraften var billiga, eftersom högre bostadspriser skulle behöva 
innebära högre utbetalda löner.1418 Genom skattefinansierade och stat-
liga subventioner och regleringar, som uppmuntrade privata byggbolag 

            
1415 Nylander (2013); Swärd (2008). 
1416 Swärd (2008) s. 50. 
1417 Se bl.a. Holgersen (2017).  
1418 Harloe (1995). 
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att bygga företrädelsevis billiga hyresrätter med en hög boendestan-
dard, skapades kommunalt drivna allmännyttiga bostadsföretag – den 
s  kallade allmännyttan – med syftet att underhålla och tillhandahålla 
lägenheter för alla. På så vis lyckades man bygga bort den svenska bo-
stadskrisen vid mitten av 1900-talet. Fulländandet av detta bostadspo-
litiska projekt kan sägas ha infallit 1974–75 då det så kallade 
miljonprogrammet avslutades efter att en miljon nya bostadsenheter 
hade färdigställts under en tioårsperiod. Bostadsbyggandet var så pass 
effektivt att bostadslösheten blev i princip bortbyggd.1419 

Det anmärkningsvärda med den svenska bostadssociala modellen 
var att dess ambition var universell: ”Den [innefattade inte] några sär-
lösningar för fattiga eller andra av hyresvärdarna mindre önskvärda el-
ler lönsamma hushåll. Alla skulle ha goda boendeförhållanden, och 
bostaden skulle vara en social rättighet, inte en marknadsvara”.1420 Men 
att ha en bostad har samtidigt aldrig varit en rättighet i lagens ”faktiska” 
mening. Visserligen står det att läsa i grundlagen än idag att det all-
männa ska trygga rätten till bostad, och i diskursiva termer formulera-
des bostadspolitikens syfte under välfärdsstatens guldålder som just en 
fråga om ”social rättighet”. Det handlade dock aldrig om att avskaffa 
marknadens roll i bostadsförsörjningen som den grundläggande för-
delningsmekanismen, utan snarare om att justera maktförhållandet i 
transaktionen mellan köpare och säljare.1421 Rättighetsaspekten måste 
alltså förstås som statens ansvar att eftersträva att alla medborgare har 
möjlighet att kunna delta på bostadsmarknaden under skäliga förhållan-
den. Hurusom haver var det förmodligen denna politiks framgång som 
öppnade upp för en omprövning av synen på de svenska romernas och 
resandes rätt till bostäder under efterkrigstiden. 

10.3.3. Det nya bostadssystemet 
När den långa efterkrigstida högkonjunkturen bröts och den världsom-
spännande relationen mellan arbete och kapital förändrades från och 
med 1970-talet, kom även bostadspolitiken i Sverige successivt att 
transformeras. För att rädda kapitalackumulationen ur strukturkrisen 
påbörjades det högerpolitiska projekt som ofta kallas ”nyliberalism”.1422 
”Samförståndsandan” med fackföreningarna och välfärdsstaten bröts, 
och genom teknologiska landvinningar som påskyndade ekonomins 
globalisering kunde den industriella produktionen förflyttas till länder 

            
1419 Grundström & Molina (2016); Sahlin (2013). 
1420 Sahlin (2013) s. 62. 
1421 Bengtsson (2001). 
1422 Harvey (2007); Wacquant (2009). 
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med lägre löneanspråk utanför västvärlden. Denna manöver gjorde att 
staten blev mån om att hålla tillbaka löneutvecklingen, eftersom kon-
kurrensen om arbete och varor kom att ytterligare international-
iseras.1423 Likväl måste produktionen av nytt kapital upprätthållas 
samtidigt som varor måste fortsätta att konsumeras. Därför krävdes 
nya marknader att kapitalisera på. En universallösning på frigörandet 
av kapital på såväl tillgångs- som efterfrågesidan var omfattande avre-
gleringar och integreringen av finansmarknaden i realekonomin. På så 
sätt kunde kapitalcirkulationen stimuleras med hjälp av spekulation och 
finansiella investeringar baserade på krediter, samtidigt som arbetskraf-
ten kunde uppmuntras till en ökad konsumtion trots lägre löner genom 
att ta lån och börja placera i aktier och fondpapper.1424 

Men med en allt större andel av kapitalbeståndet som fiktivt kapital 
krävs allt säkrare kapitaltillgångar. Och det är här den nyliberala dokt-
rinen möter bostadspolitiken. De absolut säkraste tillgångarna när det 
gäller en säkrad kontinuerlig efterfrågan torde vara de som kapitaliserar 
på människans grundläggande behov för att kunna leva ett anständigt 
liv, såsom just behovet av ett hem. Den keynesianska tidens fokus på 
statliga investeringar för att stävja arbetslösheten och garantera anstän-
diga bostäder åt hela befolkningen gick kapitalismen till mötes så länge 
efterfrågan på bostäder kunde tillfredsställa avkastningskravet, och så 
länge staten tog på sig riskspridningen, subventioneringen och de fi-
nansiella garantierna. Men statens aktiva roll som generell välfärdsga-
rant går emot den nyliberala doktrinen, då en ”universell” välfärdsstat 
antas kräva höga skatteintäkter och statlig styrning samt organisering 
av den sociala infrastrukturen. En mycket effektivare lösning (enligt 
den nyliberala doktrinen) är att överföra kostnadsfrågan från företagen 
och staten till den bostadssökande, samtidigt som värdeökningen på 
fastigheterna (fragilt) garanteras genom att upphäva regleringar av bo-
stadsmarknaden. Att bostäder fungerar som varor i en finansialiserad 
marknadsekonomi innebär att de dessutom omvandlas till finansiella 
tillgångar och riskplaceringar.1425 Den privata bostaden blir med andra 
ord en alldeles unik varuform, som utlovar avkastning till såväl kunden 
som till långivaren. Genom att fungera både som verktyg för den fi-
nansiella marknaden och som kapitalgenererande tillgång för den en-
skilde medborgaren, har det legat i den nyliberala ekonomins intresse 
att satsa på just bostadsägande som besittningsform.  

            
1423 Sandsberg (2014). 
1424 Kotz (2010); Aalbers (2015); Forslund (2008); Ahnland (2009); Lindqvist (2001); 
Hansson (2012).  
1425 Christophers (2013); Fernandez & Aalbers (2016). 
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Utmärkande för folkhemstidens bostadspolitik var en uttalad besitt-
ningsformsneutralitet – man skulle inte premiera en form av besitt-
ningsform framför en annan.1426 Men utifrån den nya ordningen krävs 
det att överge en sådan föreställning, för att istället premiera en ”bo-
stadsägandets ideologi”.1427 För att stärka kapitalackumulationen krävs 
också att byggnationen av nya hyreshus hålls tillbaka samtidigt som 
man drar ned på bostadssubventionerna för hyresrätter och därmed 
uppmuntrar medborgarna att köpa sin bostad via förmånliga bank-
lån.1428 Ett grundläggande imperativ för att priserna ständigt ska stiga, 
men också för att värdet på bostäderna inte ska omintetgöras (de är 
egentligen orealiserade värden som grundas i spekulation), är att till-
gången på bostäder hela tiden måste vara lägre än efterfrågan; utan ef-
terfrågan finns inga möjligheter att göra vinst. 

Under 1990-talet påbörjades denna nyliberala bostadspolitik på all-
var även i Sverige. 1991 lade den nytillträdda borgerliga regeringen ned 
det dåvarande bostadsdepartementet och möjliggjorde samtidigt för 
kommunerna att sälja ut sitt allmännyttiga bostadsbestånd. Statens ut-
låning till nybyggnation upphörde vid årsskiftet och 1993 avskaffades 
lagen om bostadsanvisning som kommunerna hade använt för att på 
sociala grunder styra lägenhetsfördelningen, liksom investeringsbidra-
get för ny- och ombyggnationer.1429 1997 kunde finansminister Erik 
Åsbrink (S) förklara att det finns ingen anledning att ha ett bostadsde-
partement då det inte finns något departement för förslagsvis lastbilar, 
det vill säga för enskilda varor.1430 Utförsäljningen av allmännyttan har 
skett fortlöpande sedan början av 1990-talet (särskilt i Stockholm), vil-
ket tillsammans med avskaffandet av bostadssubventionerna har gjort 
att byggandet av nya hyresrätter har blivit mindre lönsamt för byggbo-
lagen. Detta har i sin tur lett till att tillgången på billiga hyresrätter har 
minskat radikalt under de senaste decennierna, samtidigt som priserna 
och befolkningen har fortsatt att öka. Under 2015 konstruerades 
mindre än 20 000 boendeenheter (1974 uppfördes 110 000 som en 
jämförelse), det vill säga ungefär samma mängd som under 1930-ta-
let,1431 och en undersökning från 2016 visade att det då rådde bostads-
brist i 250 av Sveriges 290 kommuner.1432 Grundström & Molina 
påpekar att dagens bostadssituation har påtagliga likheter med den som 

            
1426 Christophers (2013).  
1427 Ronald (2008).  
1428 Fernandez & Aalbers (2016). 
1429 Swärd (2008) s. 69. 
1430 Grundström & Molina (2016) s. 327. 
1431 Ibid. s. 317f, 323. 
1432 Wendick (2016). 
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rådde i Sverige innan 1930-talet och innan folkhemsprojektet: bostads-
försörjningen styrs nu än en gång av huvudsakligen marknadsprinciper, 
det är stor brist på hyresrätter till skäliga priser och byggmarknaden 
domineras av privata aktörer som numera enbart drivs av marknads-
liberalism.1433  

Antalet hemlösa svenska medborgare har också gått upp till nivåer 
som vi inte har upplevt på decennier. Vi vet emellertid inte hur många 
som egentligen saknar en fast bostad i Sverige, eftersom sociala myn-
digheters kartläggningar bara utgår ifrån de som har haft kontakt med 
dem. Den senaste större kartläggningen som utfördes av Socialstyrel-
sen 2017 indikerade att det fanns fler än 33 250 hemlösa i Sverige, varav 
5 900 befann sig i ”akut hemlöshet” och resten i olika former av tillfäl-
liga logilösningar.1434 Dessa siffror inkluderar inte ’EU- migranter’, vilka 
uppskattades uppgå till mellan 4 000 och 5 000 personer under 2015 
och enligt kartläggningen antas utgöra åtminstone ”flera tusen perso-
ner” i akut hemlöshet runt 2017.1435 Till skillnad från många andra väst-
länder har Sverige aldrig haft så kallad ”social housing” eller 
”socialbostäder”, det vill säga ”ett system för att långsiktigt förse hus-
håll med begränsade resurser med bostäder genom någon form av be-
hovsprövning”1436 i det nationella bostadsbeståndet. På grund av 
folkhemsprojektet blev denna lösning onödig, då bostadsbidrag och 
allmännyttan garanterade prisskäliga hyresrätter åt alla. Efter bostads-
löshetens ”återkomst” i Sverige sedan 1990-talet har emellertid ingen 
aktiv hemlöshetspolitik bedrivits, och idén om sociala bostäder har be-
mötts med ett närmast enat motstånd från alla partier. Därför har hem-
löshetsfrågans lösning kommit att bli huvudsakligen en lokal uppgift 
för kommunernas socialtjänster, vilka genom olika former av partner-
skap med filantropiska och privata aktörer skapar olika ”hemlöshets-
landskap” med olika driftsformer.1437  

I Sverige finns ingen nationell tak-över-huvudet-garanti för alla 
svenska medborgare och socialtjänsten kan inte styra hyresvärdarnas 
fördelning av lägenheter. Likväl föreskriver socialtjänstlagen att kom-
munerna har ett socialt ansvar för alla personer som vistas inom kom-
munens gränser. Med detta ansvar ingår att avhjälpa akut nöd med akut 
nödbistånd, vilket i vissa situationer kan bedömas till att bli kortvarig 
logi såsom akut övernattning. Det är upp till socialtjänstens anställda 

            
1433 Grundström & Molina (2016) s. 327. 
1434 Socialstyrelsen (2017). 
1435 SOU 2016:6, s. 7; Socialstyrelsen (2017) s. 72.                                                                                                           
1436 Bengtsson (2017) s. 43f. 
1437 Swärd (2008) s. 165. 
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att bedöma i varje enskilt och individuellt fall om en sådan situation 
föreligger, och hur nödhjälpen ska ta sig uttryck.1438  

Det torde framgå att den moraliska ekonomin, det vill säga den sam-
hällsekonomiska praktikens förankringar i sociala konventioner som 
handlar om vad medborgare har rätt att kräva av samhället,1439 har för-
ändrats, gällande den svenska bostadspolitiken. Från en moralisk eko-
nomi där bostaden sågs som en social rättighet har vi rört oss till en 
diskurs där bostaden inte förväntas vara statens och det allmännas an-
svar, utan individens eget. 

10.4. Svaret på boendefrågan 

10.4.1. Frågan 
1 februari 2016 kom besked om vad som ska vara statens och kommu-
nernas förhållningssätt och ansvar gällande frågan om ’EU-migranters’ 
bostadslöshet. Då presenterades nämligen den statliga utredning som 
hade tillsatts ett år tidigare och vars syfte var att ta fram allmänna rikt-
linjer för myndigheter, kommuner, landsting och organisationer i arbe-
tet med uppehållsrättslösa EES-medborgare. Utredningsuppdraget 
hade tilldelats juristen Martin Valfridsson, som flera gånger under 2015 
gick ut i medierna för att utfärda rekommendationer till olika myndig-
heter (se förra kapitlet). Dessa rekommendationer, liksom slutsatserna 
i själva rapporten, verkar ha fungerat som prejudicerande uppmaningar 
till hur olika aktörer ska tolka och utöva lagen; detta trots att utred-
ningen inte skickades på remiss eller innehöll några konkreta lagförslag 
i sig. Därför är det intressant att utläsa hur Valfridsson motiverar sin 
lösning på boendefrågan. Valfridssons förmodade auktoritet på områ-
det verkar ha grundats i hans profession som jurist; enligt honom själv 
har han utgått ifrån principen att svensk lag ska följas och att lagen skall 
gälla lika för alla: 

Samordnarens utgångspunkt har varit att svensk lag måste tillämpas lika [för 
alla]. Ingen grupp får särbehandlas, vare sig negativt eller positivt. Budskapet 
från det svenska samhället bör därför vara tydligt: alla EU-medborgare är väl-
komna hit och de måste på samma sätt som alla följa lagar. Därför ska lagliga 
boenden användas. Det är förbjudet att bo i parker, i andra offentliga rum eller 
på privat mark. Det är också förbjudet att lämna avföring eller sopor efter 
sig.1440 

            
1438 SOU 2016:6, s. 46, 58, 125. 
1439 Mau (2004); Thompson (1971); Örestig et al. (2015). 
1440 SOU 2016:6, s. 61. 
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Symptomatiskt nog så hade ”bosättningsfrågan” i den offentliga debat-
ten och på lokalpolitisk nivå skapat en osäkerhet och en konflikt bland 
politiker, tjänstepersoner och andra aktörer just på grund av att lagarna 
kring bland annat avhysningar och bostadslöshet rymmer flertydig-
heter i förhållande till den politisk-ekonomiska verkligheten. Mellan 
2014 och 2016 befann sig många kommuner i en ”moralisk-byråkratisk 
gråzon”1441 vad gällde frågan om ’EU-migranters’ rätt till boendelös-
ningar från det offentligas sida. Under 2014 uppskattades antalet ille-
gala boplatser öka runtom i landet,1442 samtidigt som antalet rivningar 
av boplatser utförda av Kronofogden ökade till 133 st. (hälften av an-
talet ansökningar som skickades in, 226 st.).1443  

Det framstod som självklart att bosättningar på annans mark är ett 
lagbrott som kränker den privata äganderätten, men frågan kvarstod 
vart bostadslösa utfattiga förbrytare som inte har några medel för att 
kunna ta in på exempelvis vandrarhem ska ta vägen. Bortsett från so-
cialtjänstlagens föreskrifter att kommunen har ett ansvar att hjälpa 
människor som befinner sig i akuta nödsituationer, har Sverige förbun-
dit sig rent juridiskt till flera människorättskonventioner, vilka ålägger 
staten att bland annat bistå alla människor med tillgång till rent vatten 
och sanitet och erbjuda boendealternativ i samband med avhys-
ningar.1444 Att följa rätten i dess faktiska bemärkelse skulle alltså kräva 
någon form av husering, men att förverkliga detta vore samtidigt det-
samma som att: 1) erkänna att tak-över-huvudet är en juridisk ovillkor-
lig rättighet; 2) därigenom aktivera den politiska frågan om vad som är 
en rimlig och skälig boendestandard för de som inte har råd att betala 
för sig själva; 3) därigenom aktivera den politiska frågan om hur bo-
stadsbristen och bostadslösheten i stort ska bemötas. Ska diskursen om 
den svenska universella bostadssociala modellen från välfärdsstatens 
glansdagar, det vill säga ett bostadsystem utan särlösningar för fattiga 
och med goda boendeförhållanden för alla, återupplivas? Eller dödför-

            
1441 Dagens Nyheter (2015, 22 mars). 
1442 ”Boplatser kan definieras som en plats där människor bosatt sig i den offentliga 
miljön. Den har en permanent karaktär och de som sover där återkommer natt efter 
natt. Det kan vara kojor, tält eller skjul som byggts upp, alternativt husvagnar som 
ställts upp. De boende förvarar sina ägodelar där även dagtid. Sovplatser kan i stället 
definieras som ett ställe där någon tillbringar natten, dock av en mer tillfällig natur och 
ofta i stadsmiljö under broar, viadukter eller i parker” (SOU 2016:6, s. 64, min kursi-
vering). 
1443 Jelmini (2014). 
1444 Se bland annat FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter 
(ICCPR); FN-konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICE-
SCR); Europakonventionen (EKMR); Europeiska sociala stadgan (ESC). Hämtat från 
Pettersson (2017). Se också Amnesty International (2018). 
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klaras? Oavsett vägval skulle den rådande moraliska ekonomin vad gäl-
ler medborgarnas förväntan på sociala rättigheter rubbas och bostads-
politiken politiseras.1445 Valfridssons ”företrädare”, hemlöshets-
samordnaren Michael Ackefur (KD), likställer detta val som en fråga 
om ”välfärdssystemets” överlevnad eller undergång: 

– […] EU-medborgare som kommer hit och tigger har inte rätt till det 
svenska välfärdssystemet. 

– Så vad händer om kommunerna såg till att de som kommer hit och tigger 
får någon form av bostad? 

– Då krackelerar systemet. Lösningen på det här är inte att vi bygger tältlä-
ger eller baracker. Lösningen finns på de här människornas hemmaplan. 
[…] Det låter jättehårt, men nu pratar vi om det offentliga Sveriges upp-
gift. [Att det istället blir det civila samhällets uppgift att tillgodose de mest 
akuta behoven] visar att vi har ett samhälle som fungerar.1446    

 
Privatpersoner som kommenterar mediala artiklar om boendefrågan 
förtydligar problemformuleringen kring varför systemet skulle ”krack-
elera”: 

Vi ger dessa 5–6 st. bidrag och en hyresrätt då. När tror du resten av Europa 
hänger efter? Om en månad? Ett år? Tio år? Inte alls?1447 

Gud vet att de har det svårt, men dilemmat är: ges det för mycket, gullas [det] 
för mycket med dom, då kommer de nästa år tillbaka i tredubbla antal eller 
mer. Till er som tycker att jag låter hård – låt dem bo hos er då.1448 

 
En ledarskribent uttrycker saken såhär: 

Om rätten till fri rörlighet ska tolkas som att vem som helst kan flytta till ett 
annat Schengenland och ha rätt till bostad och rättigheter av alla slag, då är den 
fria rörligheten snart ett minne blott. Det kommer inte att gå att upprätthålla 
ordning. Det kommer att reta upp. Det kommer att störa Sverige i grunden.1449  

 
På grund av det osäkra politiska läge som gällde fram tills 2016 kom 
behandlingen av frågan om ’EU-migranternas’ bostadslöshet att skilja 

            
1445 Givetvis skulle anammandet av ratificerade mänskliga rättigheter som dessa också 
riskera att ytterligare rubba själva nationsbegreppets legitimitetsgrund genom att ur-
holka medborgarskapets relevans i relation till nationalstatens omsorg (Hansson & 
Mitchell 2018).  
1446 Delby (2014).  
1447 Skaraborgs Allehanda (2014).  
1448 Isberg (2014). 
1449 Dahlman (2015). 
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sig rejält från kommun till kommun. Några kommuner upplät proviso-
riska boplatser på kommunal mark eller skattesubventionerade cam-
pingplatser mot symboliska avgifter.1450 Andra kommuner utövade 
kontinuerliga avhysningar året om – även vintertid – för att sedan lösa 
den akuta bostadslösheten med gratis bussbiljetter tillbaka till ’EU-mi-
granternas’ hemländer, vilket ofta inte ledde till något annat än att de 
så småningom återvände till Sverige.1451 I andra kommuner växte bo-
sättningar upp och utvecklades till mindre samhällen vilka kom att ex-
istera under flera år.1452  

De illegala boplatserna mobiliserade inte bara tjänstemän och poli-
tiker liksom ’EU-migranterna’ själva, utan också vad Valfridsson be-
tecknar som ”en ytterligheternas dynamik”1453 mellan olika sociala 
rörelser och svenska medborgare. Vid flera tillfällen har (gentemot 
‘EU-migranterna’) solidariska svenskar (engagerade i aktivistnätverk el-
ler ej) utövat civil olydnad mot polisen och Kronofogden då avhys-
ningar har skett: antingen har de försökt hindra avhysningar genom att 
kedja fast sig vid boplatser eller hjälpt ’EU-migranter’ att bygga upp 
nya boplatser på illegal mark. På andra sidan den ideologiska skalan 
finns de organiserade eller oorganiserade rasisterna som söker upp bo-
sättningar nattetid för att hota och/eller misshandla EU-medborgare, 
eller vandalisera och/eller försöka bränna ner bosättningarna.1454 Då 
bosättningarna av förklarliga skäl ofta är uppförda långt ifrån fast be-
byggelse eller där svenskar är fast bosatta, blir bosättarna extra utsatta 
för våldsdåd och hatbrott, då kombinationen av avlägsenhet och nat-
tetid gör att färre märker våldet utfört mot en redan praktiskt taget 
rättslös grupp.1455 Vad som synes förena dessa ”ytterligheter” av svensk 
solidaritet respektive hat gentemot ’EU-migranter’ för deras bostads-
löshets skull, är en gemensam inställning gentemot samhällets auktori-
teter: en besvikelse och uppbragthet angående att det offentliga inte 
behandlar ’EU-migranterna’ likvärdigt, d.v.s. att det föreligger en orätt-
visa. Detta eftersom båda sidor anser – på ett utifrån motpartens defi-
nition oförenligt sätt – att lagen ska gälla lika för alla. Tydligast blir kanske 
detta i denna replikväxling från ett kommentarsfält till en artikel som 
handlar om avhysningar av ’EU-migranter’: 

 

            
1450 Lund (2015). 
1451 Borgström (2014); Dahne (2016). 
1452 Karlsson (2015). 
1453 SOU 2016:6 s. 47. 
1454 Se t.ex. Larsson & Hagberg (2015); Quensel & Vergara (2014); Cullberg (2014) 
1455 Se också Pahnke (2015, 2 april; 2015, 10 april). 
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- Lagen är lika för alla, samhället ska inte ge frikort åt vissa bara för 
att det är synd om dem. 

- Lagen är INTE lika för alla för dem, de får ju ingenting!! Inte i sitt 
hemland och där kan vi inte göra något, och inte här heller men 
HÄR kan vi göra någonting.1456 

Denna oenighet gällande vad som åligger auktoriteten att göra, har sin 
parallell i dilemmat flera butikschefer landet över har ställts inför gäl-
lande närvaron av ’tiggare’ i anslutning till butiken. Sydsvenskan skriver 
våren 2014 hur kedjorna ICA, Citygross och Coop på Mobilia-områ-
det, Malmö, vill ta fram en gemensam policy för ”hur de ska agera mot 
tiggare”: 

Vi vill vara så humana vi kan och detta är en sorts Moment 22 för oss, säger 
Markus Jernberg på Ica. Vissa kunder störs av tiggarna, andra kunder av att vi 
föser bort dem som tigger. Och avvisar vi tiggare kommer de ofta igen efter 
tio minuter.1457 

 
Utifrån en sådan slags etisk antagonism ställs staten inför ett val av att 
välja vilket av dessa argument som ska vara det rätta och överens-
stämma med ’Lagen’. Det handlar om ett beslut, eftersom det i denna 
situation finns politisk möjlighet att följa ’Lagen’ på olika sätt.  

För ’statens’ del var det dessutom under 2015 bråttom att fatta ett 
beslut i denna fråga. Att inte tydligt markera en politisk linje rörde näm-
ligen upp vad som närapå kan uttryckas som en slags moralpanik kring 
statens handfallenhet att kunna upprätthålla lagen, framförallt gällande 
att skydda äganderätten. Rådande lagstiftning kring handräckningar och 
avhysningar var utformad så att det krävdes bedömning av varje – på 
annans mark – ockuperande individs uppsåt, jämte att markägaren an-
mäler till Kronofogden och kan uppge namn och personuppgifter på 
alla som vistas olovligt på marken. Det var alltså inte en polisiär ange-
lägenhet att vräka människor – det var upp till Kronofogden. Vad som 
möjligen kan tolkas som en oro hos polisen att framstå som rasistisk i 
sitt behandlande av en uppenbart utsatt och ”rasifierad” grupp – efter 
erfarenheterna av de mediala reaktionerna på REVA-debatten kring 
rasprofilering i sökandet efter uppehållsrättslösa liksom uppdagandet 
av Skånepolisens register av svenska romer 2013 – innebar att svensk 
polis vid denna tid, i flera fall faktiskt betedde sig (förhållandevis) pas-
sivt i relation till lagbrott utförda av ’EU-migranter’. I Valfridssons rap-
port uppmärksammas t.ex. att 

            
1456 Nordin (2014).  
1457 Sydsvenskan (2014, 24 maj). 
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Nedskräpning är kriminaliserat enligt miljöbalken. Även skadegörelse är ett 
brott. Att uträtta sina behov offentligt är också straffbart. Den normala påfölj-
den för dessa brott är böter. I samband med de illegala boplatserna […] har 
det förekommit att individer gjort sig skyldiga till de nu beskrivna brotten. 
Detta har tidigare i ytterst begränsad utsträckning lett till någon reaktion från 
rättsväsendets sida. 

Enskilda företrädare för polisen har förklarat detta med att de berörda inte har 
några pengar och att det därför inte varit någon idé att utfärda en ordningsbot 
eller ett strafföreläggande. Den bedömningen leder dock till att svensk lag inte 
tillämpas lika i motsvarande situationer. I normala fall gör inte svensk polis en 
bedömning av gärningsmannens betalningsförmåga innan en ordningsbot ut-
färdas. 

Svensk polis får inte särbehandla individer och är därmed förhindrad att ta den 
typen av hänsyn.1458 

 
Men än mer uppmärksammat blev Sveriges Televisions grävprogram 
Uppdrag Gransknings redogörelse för två delikata fall av olovligt bo-
sättande under 2015, i programmet med den talande titeln När samhället 
tittar bort.1459 Bortsett från den stora bosättningen på Norra Sorgenfri i 
Malmö, där hundratals personer bor vilka inte ”kan” avhysas till följd 
av bl.a. id-kravet, återges hur ett snart 80-årigt par (boendes i Schweiz) 
har förlorat besittning över sin sommarstuga i Ljusnarsberg. Detta där-
för att en ”romsk-bulgarisk” familj har flyttat in i stugan sedan månader 
tillbaka, varför det har blivit upp till paret själva att ”ordna med den 
utredning som kan krävas för en formellt riktig ansökan” eftersom po-
lisen inte kan bedöma uppsåt och därför inte kan avgöra saken som 
gällande ett inbrott eller egenmäktigt förfarande.1460 En sådan här läs-
ning av lagen, föranledde flera opinionsbildande röster att argumentera 
för att rättsstaten håller på att urholkas. Så här uttryckte sig Carl Johan 
von Seth (ledarskribent på Dagens Nyheter), Marie Öhrström (chefsju-
rist för Fastighetsägarna) och Carlon Dahlman (politisk redaktör för 
Kristianstadsbladet) i tur och ordning: 

Logiken är obegriplig. Det är inte ett alldeles nytt fenomen att människor ock-
uperar andras hus och mark i Sverige. Förr har misstänkta kunnat åtalas för 
olaga intrång. Är det verkligen helt omöjligt att ingripa i de många fall som 
uppmärksammats det senaste året? Snarare framstår det som att polisen väljer 
att titta bort. I de samhällen som berörs växer frustrationen.1461 

            
1458 SOU 2016:6, s. 68. 
1459 Uppdrag Granskning (2015).  
1460 Ibid. 
1461 von Seth (2015). 
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När det gäller EU-migranters boende är situationen i många fall ovärdig dels 
ur ett humanitärt perspektiv, ingen ska behöva leva och bo så i Sverige, men 
också ur ett rättsstatligt perspektiv. [Vi ser] en anmärkningsvärd passivitet från 
myndigheternas sida. Vi har en grundlagsskyddad äganderätt i Sverige och 
myndigheternas oförmåga att hjälpa till hör inte hemma i en rättsstat.1462   

Det handlar självklart varken om övergrepp eller rasism [att avhysa boplatser], 
utan om rent beskyddande av människors rätt till sin egendom.1463 

 
Krister Thelin, tidigare lagman i Skånes hovrätt, resonerar såhär i en 
intervju med Dagens Samhälle, angående situationen med industritom-
ten i Malmö: 

 
Det finns ingen ursäkt för polisen att inte identifiera dem. Det verkar för mig 
som om myndigheterna gör allt de kan för att undvika besvärliga beslut. 
Som jag ser det är polisen den värsta boven i detta. Nu såg jag att en förun-
dersökning inletts, men jag misstänker att det kommer att gå med en sömn-
gångaraktig långsamhet. Man vill inte ta i det här för att det är kontroversiellt. 

[…] En avhysning måste verkställas med våld och polisen vill inte ha den 
typen av uppmärksamhet. Men det kan man bara spekulera om. […] 

Kortsiktigt undviker man att stå i skottgluggen för negativ uppmärksam-
het. Men det får i stället långsiktiga konsekvenser, det leder till misstro mot 
statens möjligheter att upprätthålla lag och ordning.1464  

 
I in- och utgående mail från polisen i Farsta-Vantör, Stockholm, som 
jag har fått ta del av genom att mailen begärdes ut av HEM och ut-
gjorde underlag för en JO-anmälan av Civil Right Defenders, skönjs 
denna oro för det ”besvärliga” och vad som kan tolkas som ”kontro-
versiellt”. I flera mail till Polisens rättsavdelning efterfrågas tydliga di-
rektiv för vad som är rätt och fel hantering av boplatser, samtidigt som 
det påpekas att lokalpolisen kontinuerligt tar emot klagomål från all-
mänheten varav vissa hotar att ta saken i egna händer om inte polisen 
själva upphäver boplatsernas existens.  

Det ålåg alltså på Valfridssons axlar, som en statens representant, att 
inte bara presentera en förhållning gentemot mänskliga rättigheter och 
moralisk ekonomi, utan också att markera statsmaktens fortsatta potens 
i att försvara äganderätten, och därigenom säkra dess politiska legitimitet. 

            
1462 Öhrström (2015). 
1463 Dahlman (2015). 
1464 Lundal (2015). 
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10.4.2. Svaret 
Valfridsson valde alltså att läsa lagen på ett visst sätt.1465 När juristen sade 
sig vilja utgå från svensk lagstiftning valde han samtidigt att borttränga 
de juridiskt bindande människorättskonventionerna som Sverige an-
slutit sig till.1466 I stället kom han fram till att det enda som gäller angå-
ende rätten till bostad för icke-medborgare är det som kan utläsas ur 
socialtjänstlagen. I en av de signalpolitiska intervjuerna som Valfridson 
gav till medierna innan utredningen hade lagts fram motsatte han sig 
kommuners upplåtande av mark för tillfälliga läger. Han motiverade 
detta utifrån en likabehandlingsgrund: ”Om en barnfamilj blir vräkt i 
Sverige så har vi ingen tak-över-huvudet-garanti. Där finns ingen lag-
stiftning. I det ljuset blir det komplicerat att särbehandla gruppen EU-
migranter”.1467 I själva slutrapporten vidareutvecklar utredaren varför 
exempelvis offentligt sanktionerade campingplatser vore en orättvis 
lösning: 

Pa många orter i landet är det stor bostadsbrist och ett antal hemlösa medborgare 
finns redan. Att mot en symbolisk hyra upplåta någon form av campingplats ute-
slutande till en specifik grupp hemlösa, som heller inte är kommunmedborgare kan 
därför ifrågasättas juridiskt. Beroende på vilken servicenivå som kommunen väljer 
att erbjuda på den anvisade platsen finns även andra problem att beakta. Om man 
har en hög nivå riskerar kommunen att olovligen konkurrera med privata camping-
ägare. Om en enklare nivå väljs riskerar kommunen att bidra till etablering av slum-
områden. Oavsett boendestandard på de anvisade platserna blir det svårt för en 
kommun att motivera varför en viss utsatt grupp ska få tillgång till denna lösning, 
men inte andra.1468  
 

Under en presskonferens tillade Valfridsson också att ett tillfälligt upp-
låtande av mark skulle riskera att ”samhället bidrar till att återupprätta 
de slumsamhällen vi frenetiskt har arbetat för att motarbeta i Sve-
rige”.1469 Det samlade budskapet blir följaktligen att eftersom ingen ovill-
korlig rätt till bostad finns för svenska medborgare så kan detta inte tillgodoses vad 
gäller andra grupper. Att välja provisoriska särartslösningar för utfattiga 
bostadslösa vore att hota såväl marknadsprinciperna som den svenska 
boendestandarden. 

Marx anmärkte en gång att historien tenderar att upprepa sig först 
som tragedi och sedan som fars.1470 Det farsartade i denna upprepning 
vore i så fall att Valfridsson och andra makthavare faktiskt upprepar 

            
1465 För en analys av själva lagläsningen, se Hansson & Mitchell (2018). 
1466 Amnesty International (2018). 
1467 Lund (2015). 
1468 SOU 2016:6, s. 70. 
1469 Horvatovic (2016). 
1470 Marx (1971) s. 33. 
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historien trots att de säger sig vilja förhindra att historien ska uppre-
pas.1471 Till exempel har Valfridsson uppmanat polisen att tillämpa la-
gen på ett visst sätt för att effektivisera avhysningarna av ’EU-
migranter’. I den lagstiftning kring avhysningar (särskild handräckning) 
som gällde fram tills nyligen ingick dock ett relativt starkt rättsskydd 
för de misstänkta som också innefattade en överklagandemöjlighet. 
Valfridssons lösning för att kringgå detta rättskydd var att tre månader 
innan rapporten släpptes fordra av polisen att ”ta ett kliv fram” och 
börja tillämpa polislagen och ordningslagen genom att ”avlägsna” eller 
”avvisa” människor för att avvärja brott.1472 Detta innebär i praktiken 
att den misstänkte förlorar det rättsskydd som en brottsmisstänkt an-
nars skulle ha åtnjutit, eftersom polisen genom detta förfarande hinner 
förhindra själva brottet i sig. På så sätt öppnas det också upp en möj-
lighet för polisen (och även för väktare) att förfölja nyligen avvisade 
’EU-migranter’ för att förhindra dessa att slå upp en ny bosättning nå-
gon annanstans; en praxis som då inte går att överklaga. 

Valfridssons rekommendation till polisen verkar också ha fått ett 
gensvar, vilket bland annat flera av mina kontakter från HEM har kun-
nat bekräfta.1473 Vi ser här en slags återkomst av den inofficiella vistel-
seförbudspraxisen som rådde för svenska romer och resande under 
första halvan av förra seklet vilket inte heller hade något lagstöd men 
likväl praktiserades som ”lag”.1474 En skillnad är att denna praxis nu i 
praktiken lagfästs, trots förbrytelsen gentemot de förbindande mänsk-
liga rättigheterna. 1 juli 2017 ikraftträdde nämligen en lagändring för 
att just förenkla avhysningspraxis för Kronofogden genom att lägga till 
förfarandet ”avlägsnande” jämte ”avhysning”. Därigenom kringgås 
bland annat kravet på att personidentifiera de vistande. Samtidigt fram-
går det i propositionen att polisen uppmuntras att ingripa med stöd av 
ordnings- och polislagen för att avvärja framväxten av en temporär bo-
sättning.1475 I en intervju i samband med lanserandet av lagförslaget för-
klarade justitieministern Morgan Johansson (S) också att ”Om det blir 
svårare att upprätta [bosättningar] så kommer det totala antalet tiggare 
att minska och därmed också problemet”.1476 Här tydliggörs parallel-
lerna mellan 1923 års fattigvårdsutrednings explicita rekommendation 

            
1471 Persdotter & Ericsson (2016) s. 16. 
1472 Saarinen (2015). 
1473 Se också Amnesty International (2018, s. 30) där det redogörs för ett exempel av 
avhysning i Högdalen januari 2018, då polisen hänvisar till polislagen för att avvärja ett 
brott. 
1474 Persdotter & Ericsson (2016); Selling (2014). 
1475 Proposition 2016/17:159, s. 12f. 
1476 Olsson (2017). 
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att förmå romer att lämna landet genom att göra deras vistelse odräglig 
och dagens förda politik.1477  

10.4.3. Efterspel 
Flera kommuner använde sig av Valfridssons rekommendationer för 
att fatta beslut om att stänga ner tidigare lagliga campingplatser och 
härbärgeslösningar.1478 Vid 2018 uppskattas att ungefär 10 % av 209 (av 
290) svenska kommuner tillhandahåller härbärgeslösningar för ’EU-
migranter’ under höst/vintersäsong – det framkommer inte vad som 
gäller för resten av året.1479 I en rapport från Valfridssons efterträdare 
som nationell samordnare (Claes Ling-Vannerus) från 2018, står det 
bl.a. att läsa hur bostadslösheten och dess socialgeografiska konsekven-
ser består, men att bo- och sovplatserna har ändrats från företrädelsevis 
otillåtna bosättningar till att i större grad utgöra bilar och trafikplatser:  

En nationell trend är att fler personer från aktuell målgrupp väljer att bo i 
fordon i stället för tillfälliga bosättningar som till exempel kojor, tält eller skjul 
som byggts upp, alternativt husvagnar som ställts upp. […] I samtal med Tra-
fikverket (TRV) framkom att trafikplatser används som boplatser vilket inne-
bär negativa konsekvenser för andra trafikanter såväl som för under-
entreprenörer. TRV lyfter fram problem med nedskräpning, toaletter som 
istället för att städas en gång/vecka nu behöver städas en gång/dag vilket till-
sammans med sanering efter nedskräpning medför betydande kostnadsök-
ningar.1480 

 
Amnesty International släppte 2018 en rapport om hur svenska myn-
digheter behandlar ’EU-migranter’ avseende deras mänskliga rättig-
heter, där vi kan få inblick i hur boendefrågan har behandlats sedan 
SOU 2016:6 släpptes. Amnesty undersöker situationen i Stockholm, 
Göteborg, Malmö, Umeå, Lund och Gotland angående tillgången från 
det kommunalas sida på härbärgesplatser för ’EU-migranter.’ I Stock-
holm fanns vid årsskiftet 2017/18 ungefärligen 130 platser på tre här-
bärgen (antalet ’EU-migranter’ uppskattas vara minst 700 stycken) 
drivna av ideella organisationer och kyrkor men finansierade av staden. 
Det finns en regel att man inte får tillbringa fler än fem nätter i taget 
på härbärgena, därefter måste man sova någon annanstans för två nät-
ter innan man har rätt till fem nätter igen. Man måste lämna härbärget 
kl. 07:00. Detta är beslutat av staden med motiveringen att så många 

            
1477 Persdotter & Ericsson (2016). 
1478 Loftrup-Ericson & Halling (2016); Leijon (2016); Lehnberg (2016). 
1479 Länsstyrelsen i Stockholm (2018) s. 24. Uppskattningen utgår från de 209 kommu-
ner som svarade på Länsstyrelsens undersökning.  
1480 Ibid. s. 50. 
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som möjligt ska få plats. Det finns en policy i staden också att om tem-
peraturen faller under -7°C – eller om det utfärdas klass 2-varning – 
ska alla individer garanteras skydd från kylan (inte nödvändigtvis sov-
plats), varav provisoriska skydd uppförs i exempelvis kyrkor. Att det 
blev just sju minusgrader förklarades med att -10°C vore för kallt, men 
att -2°C vore orimligt därför att kyrkorna inte kunde hålla öppet så 
många nätter per vinter.1481 I Malmö är gränsen satt vid -5°C, men där 
finns inga härbärgen för ’EU-migranter’ i övrigt någon gång under året 
– samtidigt som det framkommer tydligt att alla andra hemlösa männi-
skor har rätt till härbärgesplatser. När Amnesty intervjuar en talesper-
son för Malmö kommun förklarar denna att eftersom det redan finns 
stora problem med att finna tillräckligt med boendelösningar för de 
”för vilka man har ett tydligt ansvar” vore det inte rimligt att prioritera 
långsiktiga boendelösningar för ’EU-migranter’. Detsamma uppger en 
representant för Göteborgs kommun.1482 I Göteborg finns en regel om 
tre nätter åt gången för ett 30–40-tal platser (också ideellt drivet). I 
Umeå fanns ingenting alls när Amnesty utförde sin undersökning 
(detta har senare ändrats). Lunds åretrunthärbärge med rätt till 90 nät-
ter åt gången, som lades ned i början av 2018, har tidigare nämnts i 
kapitel Svenska modellen.  

Gotland har följt en liknande väg som Lund, med 38 sängar för 20 
kr natten för obegränsad tid där kommunen är huvudsaklig finansiär. 
De inneboende städar, sopsorterar och lagar mat tillsammans. I Am-
nestys rapport framkommer genom intervjuer att kommun, polis, all-
mänhet och ’EU-migranterna’ är nöjda med arrangemanget därför att 
knappt några otillåtna bosättningar eller nedskräpning förekommer. 
Ett kommunalråd redogjorde för hur denna lösning hade minskat såväl 
antalet klagomål om nedskräpning (från 31 st. 2015 till 1 st. 2017) som 
de offentliga utgifterna för avhysningar och uppstädning (från 419 000 
kr 2015 till 187 000 kr 2017).1483 I skrivande stund (slutet av april 2019) 
är Gotlands lösning unik för Sverige.  

I Amnestys intervjuer med ett 50-tal ’EU-migranter’ vistandes olika 
landsändar framkommer att dessas främsta problem när de vistas i Sve-
rige är ”avsaknaden av ett säkert, tryggt och stabilt ställe att sova på, 
[vilket är] en källa till enorm stress, rädsla och ångest”.1484 Amnesty åter-
ger också en redogörelse från 62-åriga romsk-rumänska Adela,  

who was living in a tent made of plastic sheeting and blankets near the shop-
ping [center] in a Göteborg suburb. She said that once when the police came 

            
1481 Amnesty International (2018) s. 27–8. 
1482 Ibid. s. 25, 26. 
1483 s. 32. 
1484 s. 23, min översättning. 
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she had shown them documentation from the hospital as proof of her serious 
heart condition. One of the police officers told her that she should not sleep 
outside and that she would die if she continued to sleep out in the cold. How-
ever, the police did not refer her to Social Services for alternative housing. 
Instead, they told her she should return to Romania.1485 

 
Amnesty kommer fram till två viktiga slutsatser angående hanterandet 
av bostadsfrågan. Det ena är att det finns en tendens att kommunerna 
överför ansvaret att tillgodose mänskliga rättigheter på de ideella organi-
sationer som de har kontrakterat driva härbärgesverksamheter.1486 Med 
exemplen av Stockholm, Umeå och Lund – att sätta gränsen för rätten 
till tak-över-huvudet till -7°C därför att kyrkor inte kan ha öppet för 
ofta; att fördröjningen med att etablera ett härbärge berodde på att kyr-
kan inte hade hittat en vettig plats för det; att hänvisa till frivilligorga-
nisationen som ansvarig att öppna upp ett nytt härbärge – visar 
Amnesty hur den nyliberala ideella partnerskaps-modellen kan fungera 
i praktiken: ett outsourcande av det sociala ansvar det offentliga rent 
juridiskt har på sina egna axlar.  

Den andra slutsatsen är att det finns flera policys som direkt uteslu-
ter ’EU-migranter’ för åtgärder mot hemlöshet, baserat på gruppens 
politiska status av att sakna uppehållsrätt och därför förmodade tillfäl-
liga vistelse i landet.1487 Antagandet om att ’EU-migranter’ inte vistas 
längre än tre månader åt gången i Sverige är emellertid frikopplad från 
många ’EU-migranters’ faktiska vistelse i landet. T.ex. hade Gica vid 
sin död levt hemlös i Sverige i ungefärligen fyra års tid.1488 Den faktiska 
tidsperiod EU-medborgare utan uppehållsrätt vistas bostadslösa i Sve-
rige, verkar inte bekomma den övergripande praxisen från det offent-
ligas sida av att bete sig som om att problemet är ”tillfälligt”. Denna 
politiska status av kortsiktighet (tre månaders vistelserätt) möjliggör 
alltså för offentliga aktörer att frånsäga sig ansvaret att framta långsiktiga 
lösningar. Vad jag i förra kapitlet kallade för en ’den långsiktiga pro-
blemformuleringen’ av att ställa upp binariteten långsiktigt/kortsiktigt 
som avgörande bra/dålig hjälp, är alltså lika plausibel när svenska be-
slutsfattare avgör ansvar/ansvarsfrihet gällande boendefrågan. Precis 
som när det gäller övertalningarna av att skänka till hjälporganisationer 
istället för till ’tiggare’ rör sig dikotomin om geografi: det ’kortsiktiga’ 
står för här och det ’långsiktiga’ för ett otydligt där (som framförallt inte 
är ’här’).  

            
1485 Ibid.  
1486 s. 35. 
1487 s. 34, 57. 
1488 Bäckman & Svamberg (2018). 
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Märk väl att det även är en fråga om tid. Det gäller att hinna avfärda 
och upphäva ”problemet” (’EU-migranternas’ närvaro) innan det är 
för sent (d.v.s. innan ansvaret blir omistligt). I fallet av att hitta en lucka 
i lagen som skulle upphäva ett ansvar för tillgodosedda mänskliga rät-
tigheter, ser vi en direkt parallell i den polisiära strategin av att ingripa 
mot boplatser innan dessa har ”hunnit bli” en fråga för Kronofogden. 
Strategin av att ”ta ett kliv fram” för att förhindra att brott begås, lik-
som att ett fördjupat socialt juridiskt ansvar aktiveras, har applicerats 
av politiska institutioner i hanterandet av ’EU-migranternas’ närvaro 
inte enkom gällande sovplatser. Utan att tillskriva förfarandet som en 
konsekvens av Valfridssons uppmaning, kan vi se hur bl.a. delar av 
Stockholmspolisen började tillämpa en liknande strategi av vad Pers-
dotter & Ericsson har definierat som en ”kringgående maktutöv-
ning”.1489 Genom att hänvisa till ordningslag för att förhindra 
framkomlighetsproblem, har polisen på Södermalm satt i system att 
avlägsna (ibland med tvång) människor som tigger från sina platser. 
Vid flera tillfällen har människor körts ut till för (de frihetsberövade) 
okända platser utanför innerstaden. Det har tagit dem flera timmar att 
gå tillbaka till platsen de blev bortförda från, och ofta kan de drabbade 
ifråga varken prata eller läsa svenska/engelska för att få hjälp med väg-
beskrivning. När Amnesty tog del av polisprotokoll för ett sådant in-
gripande förklarades det att den tiggande kvinnan i fråga  

constitutes a serious threat to public order because she constitutes an unnatu-
ral obstacle for individuals who are visually impaired and also that it is impos-
sible to perform sanitary work in a satisfying manner when she sits on the 
sidewalk.1490  

10.5. En materialistisk antiromsk rasism 
I november 2015 skriver Petter Larsson på Aftonbladet, i samband 
med rivningen av det stora lägret i Norra Sorgenfri, hur svenska ledar-
sidor har (till synes) svängt 180 grader i deras ställningstagande om 
”rivningar av romers läger” i Europa.1491 Han åsyftar skillnaden i reakt-
ioner gentemot år 2010, då franska regeringen under Nicolas Sarkozy 
genom en samlad offensiv rev ned hundratals boplatser och utvisade 
tiotusentals romer. Dagens Nyheters ledare skrev att detta var En skam 
för Europa.1492 Men när svenska polisen rev det skånska lägret hysandes 

            
1489 Persdotter & Ericsson (2016). 
1490 Amnesty International (2018) s. 48. 
1491 Larsson (2015, 5 november). 
1492 Dagens Nyheter (2010). 
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hundratals personer, var det Rätt att riva lägret.1493 Expressen ledarskri-
benter skrev 2010 om Europas skuld men 2015 att lägret i Malmö revs 
alldeles för sent.1494 Sydsvenskans ledartext löd 2010 att ”Den våg av 
förföljelser mot romer som nu sveper fram över Europa slår mot själva 
hjärtat i det europeiska samarbetet”.1495 2015 skriver deras ledare istället 
att  

I åtskilliga medier ges nu intrycket att samhället uppträder orättfärdigt snabbt 
och kallt mot romerna. Problemet är snarare det motsatta. Det tog alldeles för 
lång tid innan det illegala lägret i Sorgenfri tömdes. […]  Alternativet till att 
politiker och tjänstemän följer lagen är att de låter godtycket råda – och då 
befinner sig alla i rättssamhällets utkanter. I ett sådant samhälle lurar kaos och 
korruption om hörnet.1496 

 
Sydsvenskans politiska chefredaktör Heidi Avellan bemöter Larssons 
anklagelse om tväromvändning med att det inte föreligger någon logisk 
motsättning mellan dessa resonemang. ”Tanken […] att dessa romer 
ska särbehandlas positivt, för att gottgöra århundraden av diskrimine-
ring av andra romer [är] en udda tankefigur i ett land där det offentliga 
annars alltid förhåller sig till individen. Romernas rättigheter är inte 
automatiskt Malmös skyldigheter.”1497 Avellans förståelse av lagen går 
på tvärs mot de konventioner som bl.a. Amnesty International har ar-
gumenterat för är just lagligt bindande, och gäller ”romernas rättig-
heter” även när det gäller ”andra” romer. Men poängen här är att det 
från Avellans och de andra ledarskribenternas politiska positions ideo-
logiska perspektiv, inte föreligger någon motsägelse mellan reaktion-
erna på 2010:s Frankrike och 2015:s Sverige. I slutändan är nämligen 
(utifrån detta perspektiv) den privata äganderättens lag den lag som 
gäller mer ”lika för alla”, än andra lagar. Detta därför att ”det går att 
hysa medkänsla, att stå upp för romerna och samtidigt slå fast att det 
inte bryter mot vare sig mänskliga rättigheter eller fri rörlighet att 
tömma det ovärdiga och olagliga lägret”.1498 

I det här kapitlet har jag argumenterat för att den boendepolitik som 
mobiliseras mot ’EU-migranterna’ inte kan eller bör ses som frikopplad 
från den övriga bostadspolitiken. Att svenska myndigheter och politi-
ker inte vill erbjuda pragmatiska boendelösningar för ’EU-migranterna’ 
beror på att det inte heller finns några långsiktiga lösningar för svenska 
medborgare som är bostadslösa. Att adressera denna politiska blinda 
            
1493 Dagens Nyheter (2015). 
1494 Expressen (2010); Erfors (2015, 27 oktober). 
1495 Jiborn (2010). 
1496 Sydsvenskan (2015, 3 november). 
1497 Avellan (2015), kursivering i original. 
1498 Ibid. min kursivering. 
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fläck som bostadslöshetsfrågan utgör vore att aktivera en politisk strid 
kring den moraliska ekonomin angående vad medborgarna (eller alla 
människor) bör ha rätt till liksom rörande vad staten och samhället är 
skyldiga att tillhandahålla när det kommer till bostadsmöjligheter och 
boendestandard. Att bryta detta dödläge innebär en stor politisk risk 
oavsett politisk tillhörighet eftersom det också skulle rasera myten om 
den svenska moraliska exceptionalismen.1499 Eftersom det ligger i sta-
tens och kapitalets intresse att upprätthålla en ideologisk verklighet där 
bostaden inte får ses som en ovillkorlig mänsklig rättighet, krävs 
följaktligen i slutänden hårda repressalier mot de bostadslösa männi-
skor som ses som (norm)förbrytare för att på så sätt markera vad som 
gäller. De bostadslösa som inte går att ”gömma undan” från offentlig-
hetens synfält – genom exempelvis provisoriska boendelösningar, in-
stitutionalisering eller utvisningshot – kommer nämligen att i en sådan 
ideologisk verklighet inte ha någonstans att ta vägen; de kommer an-
tingen att bryta mot lagen eller mot de sociala konventioner som gäller 
vad beträffar hur det offentliga rummet ska brukas. 

Idag lever vi i en tid där bostaden är den enskildes ansvar att an-
skaffa, på ett sätt som liknar tiden innan välfärdsstatens genombrott 
före 1930-talet. Men hur kommer det sig att denna återkomst av en 
gammal typ av bostadspolitik även åtföljs av en återkomst av systema-
tiserad fördrivning och utestängning av bostadslösa som definieras 
som romer? Beror det enbart på den ekonomiska politiken eller på en 
antiromsk rasism? Är det ens relevant att här tala om rasism? Om vi 
förstår rasism utifrån en materialistisk synvinkel och begripliggör feno-
menet som en ”statligt sanktionerad eller utomrättslig produktion och 
exploatering av [etniskt/kulturellt] gruppdifferentierad sårbarhet 
gentemot en för tidig död”,1500 så blir svaret på den sista frågan ett ja. 
En sådan materialistisk förståelse av rasism upphäver även frågan om 
vad som är resultatet av ekonomisk politik respektive av rasism (såsom 
på grund av ”fördomar” mot romer): utifrån de reella konsekvensernas 
horisont är båda dessa processer helt enkelt oskiljaktiga och ömsesidigt 
beroende av varandra. Det tål att upprepas att det förra seklets syste-
matiska exkluderingspraktiker gentemot romer från kommunernas sida 
inte bara motiverades utifrån antiromska rasföreställningar utan också 
av en oro för ekonomiska utgifter.1501 Det är också den motiverings-
grunden som idag har återupplivats: rädslan för ”permanentandet” av 
”kåkstäder” kan förstås som rädslan för ett permanentande av den ex-

            
1499 Jansson (2018). 
1500 Gilmore (2007) s. 28, min översättning. 
1501 Ericsson (2012). 
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trema fattigdomens synlighet och direkta närvaro i det offentliga rum-
met, liksom om oron för de ekonomiska utgifter som krävs för att råda 
bot på eller lindra denna fattigdom och dess konsekvenser. 

Samtidigt är det viktigt att lyfta upp det antiromska rasistiska för-
trycket som en historisk process, med djupa historiska rötter både i 
’EU-migranternas’ hemländer och i Sverige. Det räcker inte med att 
enbart förstå ’EU-migranternas’ situation i Sverige utifrån den rådande 
ekonomiska politiken, om vi inte samtidigt urskiljer hur denna process 
har format gruppens förutsättningar i förhållande till den politiska eko-
nomins spelregler. ’EU-migranterna’, som oftast är romer, har ofta 
närmast bokstavligen fötts in en egendomslös och utfattig verklighet 
eftersom tidigare generationer på grund av systematiska rasifierings-
processer har nekats rättigheter och inkludering. Det är just denna ce-
menterade utestängning och nedtryckning som också utgör grunden 
för reproduktionen av de historiska rasföreställningar som finns om 
romer, vilka ofta används för att förklara ’EU-migranternas’ iakttagna 
annorlundaskap. Dessa socioekonomiska livsbetingelser innebär att 
’EU-migranter’ i det närmaste är förutbestämda och dömda till att 
bryta mot både normer och lagar vad de än företar sig, även genom att 
egentligen bara försöka överleva. 
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11. Våld  

Det här kapitlet ska försöka förstå våldets orsak och mening då det 
riktas av svenska medborgare mot tiggande människor. Det börjar med 
en redogörelse av de fall av våld, kränkningar, hot, trakasserier och all-
män illvilja som jag i huvudsak har funnit dokumenterat i mitt empi-
riska material av mediala artiklar publicerade 2014–2016, respektive 
utdrag från internetforumet Flashback Forum som jag har fått tillhands 
av Jens Waldenström. Därefter söker jag förklaringar till uttalade motiv 
till våldshandlingar och hat. Först utgår jag från hatets potentiella kor-
relativ i Sverigedemokraternas politiska diskurs och opinionsbildning 
kring ’tiggare’, därför att denna politik till skillnad från övriga riksdags-
partier är explicit fientligt inställd mot tiggande människor. Därefter 
söker jag efter teman på motiv till fientlighet i textmaterialet, vilka jag 
ställer i dialog med ett psykoanalytiskt resonemang för att ytterligare 
begripliggöra de språkligt otillräckliga motiven. Analysen har i denna 
del karaktären av ett omedelbart reflekterande och resonerande, i det 
att jag vill visa på hur jag ser vad jag ser, för att motivera en övergång 
till att söka fientlighetens orsaker i en latent psykisk dimension. Denna 
avslutande del av kapitlet utgår huvudsakligen från Ludvig Igras läsning 
av Melanie Klein för att förstå den mellanmänskliga grymhetens upp-
komst och fortlevnad, vars svar jag för i dialog med Freuds, Lacans 
och Žižeks begripliggörande av aggressiviteten som en omisskännlig 
del av människans villkor.  

11.1. Redogörelser för våld och illvilja 

11.1.1. Våld och trakasserier på boplatser 
I inledningen kunde vi läsa hur Johan Hakelius avfärdade mordet på 
Gica i Huskvarna som ”början på något slags epidemi”. Han har rätt i 
att det inte var början på våldet.1502  

            
1502 Följande paragrafer är inte direkta citat, utan mina redogörelser för händelser. 
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I Värnamo vandaliserades 2014 en minibuss till obrukbarhet, och ett helt ”tält-
läger” ”slogs […] sönder”. Detta ackompanjerat av hets och skryt om trakas-
serier av ’tiggarna’ på Facebook.1503  

Nästa år blir ett läger utanför Värnamo utsatt för en attack då tält har blivit 
sönderskurna och porslin liksom andra föremål har krossats. Gärningsmän ska 
ha anlänt i fyra bilar för att också trakassera genom att ”skrika, tuta och rusa 
med motorerna. Enligt en uppgift sköts också sten eller liknande mot läg-
ret”.1504  

Vid lägret vid busstationen i Skara blev människor beskjutna med luftgevär.1505  

I Perstorp attackeras sovande människor i en bil av stenkastning från tio per-
soner. Fönstren krossas och när en man försöker ta sig ur bilen för att hämta 
hjälp blir denne misshandlad.1506  

I Ramlösa väcks tre personer av en brand i ett tältläger varav de boende miss-
tänker att den är anlagd.1507  

Vid en parkeringsplats vid Dalaplan, centrala Malmö, sätts ett tältläger i brand 
två gånger. Båda bränderna misstänks vara anlagda.1508  

I tältlägret i Sorgenfri, Malmö, brännskadas en man svårt efter ett misstänkt 
brandattentat.1509  

I ett icke namngivet läger i samma stad ska en kvinna ha väckts mitt i natten 
av att ha blivit slagen ”med ett tillhygge”.1510  

I ett läger på Singelgatan, också Malmö, ska en man eftermiddagstid ha antänt 
en av bodarna, men de boende hann släcka branden innan räddningstjänsten 
dök upp.1511  

I Habo blir ett par attackerade i sin bil medan de sover varav mannen får ta 
emot ett knytnävslag och bilen vandaliseras.1512  

I Midsommarkransen, Stockholm, bränns två bilar i ett tältläger.1513  

            
1503 Nordmark (2014). 
1504 Timner (2015).  
1505 Skeppar (2014). 
1506 Behrendt (2015); Mossige-Norheim (2015). 
1507 Behrendt (2015). 
1508 Dahlkvist (2014); Behrendt (2015). 
1509 Dahlkvist (2014). 
1510 Pahnke (2015, 10 april). 
1511 Andersson (2015, 29 maj). 
1512 Behrendt (2015). 
1513 Ibid.  
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Någon annanstans i Stockholm skars tält och bildäck med kniv sammanlagt 
fyra gånger under två dagar, men de boende lyckades till slut ta en knivbeväp-
nad man på bar gärning.1514  

I Högdalen, samma stad, sätts ett tältläger i brand varav en person omkommer 
till följd av brännskadorna, medan en annan måste amputera ett antal fingrar. 
De boende är övertygade om att branden var anlagd.1515  

I gångtunneln vid Slussen, Stockholm, misshandlades två sovandes av två gär-
ningsmän genom sparkar.1516  

I Observatorielunden inne i centrala Stockholm har jag fått veta av kontakter 
på HEM att det inte var ovanligt att människor väcktes av att bli urinerade på 
av berusade män som kom direkt från krogar på andra sidan gatan, Sveavägen. 
Intervjuer i lokaltidningen Vi i Vasastan vittnar om att människor som sover 
där också vaknar av att bli sparkade i magen.1517  

I Kista, Stockholm, väcks människor av att en man häller ut tändvätska över 
tillhörigheter, och låtsas ha en pistol i linningen. Därefter kastar mannen ner 
gruppens ägodelar från en gångbro.1518  

I Västerhaninge (Stockholm) blir en familj som övernattar i en tunnel under 
ett järnvägsspår attackerade med vatten genom brandslang och andra red-
skap.1519  

I ett läger vid Älvsborgsbron, Göteborg, överfaller en man med ”ett machete-
liknande föremål och en hammare” tälten, varav en kvinna blir huggen flera 
gånger. Mannen häller också vätska över ett av tälten och tänder på innan han 
flyr. Tre husvagnar blir totalförstörda.1520  

Människorna på lägret i Alderholmen, Gävle, vittnar om trakasserier av att 
bilar kör runt lägret i hög hastighet, och att från dessa kastas ”saker som luktat 
illa mot dem”. Någon ska också ha varit där med en pistol.1521 En ung kvinna 
berättar att ”Någon åkte förbi med bil och kastade en cykel på min 
mamma”.1522  

I Piteå skars bildäcken på bilar ”tillhörande romer” sönder.1523  

            
1514 Ibid.  
1515 Ibid.  
1516 Danielsson (2015). 
1517 Epstein (2016). 
1518 Säll (2015, 28 april). 
1519 Pahnke (2015, 2 april). 
1520 Edstam (2015). 
1521 Åhman (2015). 
1522 Östlund (2015).  
1523 Norrbottens-Kuriren (2015). 
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I Umeå har någon kastat ut fotanglar på vägen ner mot ett läger så att minst 
en bil har fått punktering.1524  

I Töreboda kastas två brandbomber nattetid mot några bilar där människor 
sover. Domitro, 32 år, berättar att ”Det är inte första gången vi drabbas i Tö-
reboda. Under festivalen sov vi på ett annat ställe vid Göta Kanal. Då var det 
någon som slog sönder vår bil och stal pant som vi samlat ihop”.1525  

I Linköping blir människor regelbundet trakasserade under helgerna. Giorgio 
berättar om ett tillfälle: ”Mitt i natten kom tre bilar med svenska män som 
hade druckit. De skrek, slängde flaskor på oss och var mycket hotfulla. Några 
gick runt och sparkade på våra tält och en av dem kastade smällare in bland 
tälten”.1526  

I Norrköping bränns också ett läger ned, vilket föranleddes av tidigare förföl-
jelse av lägrets boende från en bil som ”med nervevade rutor skrikit skällsord 
åt migranterna”.1527  

Två dagar efter nyårsafton 2016 överfalls ett läger vid Sundsvall av ”ungdo-
mar” i bilar som skjuter in raketer och kastar in smällare. En av de boende blir 
misshandlad med ett järnrör.1528  

Runt tvåtiden natten mot en söndag anländer tre-fyra bilar till en husvagn i 
Kiruna. Från en av bilarna kastas en tänd molotovcocktail (en petflaska fylld 
med bensin och pappersbit som stubin) mot husvagnen och dess boende. Stu-
binen slocknade så explosion uteblev.1529  

I Heby blir ett par överfallna av flera män som bortsett från att hota dem och 
sparka på deras bil slänger deras tält med ägodelar i Örsundaån. Någon ristar 
också in ”HORA” på en bil tillhörandes ett ”romskt par”.1530  

I Eskilstuna blir fyra husvagnar totalförstörda efter två eldsvådor som antas 
vara anlagda, eftersom den andra uppstår efter det att brandmän har lämnat 
platsen efter den första incidenten. Tidigare har samma grupp blivit utsatta för 
krossade fönster och att folk har ”kastat ägg på dem”.1531  

P4 Kristianstad intervjuar ”ett 30-tal fattigmigranter”. ”Samtliga säger sig varit 
utsatta för trakasserier av något slag. Framför allt handlar det om att unga män 
kommer på fredag- och lördagsnätterna till bilar där fattiga rumäner ligger och 

            
1524 Ibid. 
1525 Öfwerström (2015). 
1526 Sievers (2015, 30 september). 
1527 Tersmeden (2015). 
1528 Aftonbladet (2016).  
1529 Leijon et al. (2016). 
1530 Lundgren (2015). 
1531 Ståhle (2016). 
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sover, och kastar sten eller försöker slå sönder bilarna”.1532 I bl.a. centrala To-
melilla försöker ett ungdomsgäng slå sönder rutorna på en minibuss.  

I Boden blev en bil där ”EU-medborgare” sov beskjuten med skarpt skjutva-
pen.1533  

I Ängelholm vågar ett tjugotal personer inte sova i sina husvagnar längre, utan 
övernattar ”på hemlig plats i sina bilar” till följd av nattliga attacker. En inci-
dent är när någon skruvade en bräda för en dörr till en husvagn så att männi-
skor inte kunde ta sig ut medan man bankade på väggarna. En annan är då två 
personer ”höll för dörren på en husvagn medan en bil försökte välta husvag-
nen med människor i. Efter den attacken försökte EU-migranterna flytta till 
en annan parkering men där blev de utsatta för stenkastning”.1534  

11.1.2. Trakasserier i staden 

Viorel och Genesa blir intervjuade för Södermanlands Nyheter. De uppger att 
folk brukar säga åt dem ”go home” när de tigger på gatan, och Viorel frågar 
fotografen ”Stick era jävlar, vad betyder det?”1535  

I Ulricehamn skriker en man med hund åt en tiggare utanför en mataffär: ”Åk 
hem för helvete!”1536  

En butikschef för ett Hemköp i Göteborg, häller en spann vatten över en 
kvinna som sitter och tigger utanför ingången. Flera vittnen, däribland en jour-
nalist, blir uppskakade av händelsen och redogör för att chefen beter sig ag-
gressivt och slänger ytterligare en spann vatten ”demonstrativt på fönstret så 
att hon blir ännu blötare”.1537  

I samma stad kan Daniella Alexandrova som tigger utanför en affär berätta 
hur folk från bilar skriker ”hora” till henne.1538  

Utanför en Lidl-butik (också i Göteborg) hotar och skriker en man ”jävla ru-
män, åk härifrån” till en främling.1539  

Utanför Coop i Örkelljunga filmas en händelse då en bilförare medvetet gasar 
svart rök över en tiggande kvinna så att hon måste fly från platsen. Filmen 
delas på Facebook och är alltså ett filmklipp vars syfte är att förnedra kvinnan; 

            
1532 Möllergren (2016). 
1533 Rensfeldt (2015). 
1534 P4 Kristianstad (2015).  
1535 Holmqvist (2014). 
1536 Julander (2014). 
1537 Asplund (2014). 
1538 Friberg (2014). 
1539 Willung (2015). 
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personen som har lagt upp filmen skriver att man inte ska tigga då det tyder 
på lathet.1540  

Vid Södra station, Stockholm, försöker en kvinna slå en ’tiggare’ i huvudet 
samtidigt som hon skriker glåpord. I en förevigad filmsekvens säger hon att 
’tiggare’ inte är människor, samtidigt som hon gör rasistiska utfall mot vittnena 
som filmar hennes överfall.1541  

På andra sidan Stockholms innerstad, utanför krogen Sturehof, tar en ord-
ningsvakt ifrån en tiggande människa hens mugg med pengar i och vägrar att 
ge tillbaka den.1542  

I Hökarängen (Stockholm) lägger någon ut gödsel på den plats där ”rumänska 
tiggare” brukar sitta.1543  

Vid S:t Eriksplan (Stockholm), korsningen Rörstrandsgatan/S:t Eriksgatan, ut-
sätts Manuela ”varje vecka hela hösten” av att en äldre man askar henne på 
huvudet: ”Varje gång han ska in i affären och handla så ställer han sig först 
bredvid mig och röker och askar mig på huvudet”. En annan man brukar köra 
över hennes mugg med pengar. Andra brukar spotta mot henne och svära, 
säga åt henne att ”go home” eller ”Rumänien fuck you”. Den intervjuande 
journalisten iakttar hur en man mitt på dagen slänger en tom ölburk mot 
henne, och ingen reagerar. Under sin lunchrast brukar ett tjejgäng komma 
förbi henne för att skrika saker till henne – bl.a. ”hora”. Journalisten iakttar en 
dag hur tjejerna gör miner åt Manuela, och en ljudupptagning bekräftar hur 
tjejerna sedan slänger matrester från sin halvätna lunch på kvinnan som tigger 
en bit bort från Manuela. Ljudupptagningen vittnar också om hur två personer 
spottar på Manuela. Ena loskan hamnar på hennes haka, den andra på bröstet. 
Mavisa som tigger i närheten av Manuela, berättar att förbipasserande brukar 
härma grisar eller hundar. Cristina, också tiggandes, är van vid att människor 
kastar grus och småsten i hennes mugg.1544   

I en sluten Facebook-grupp delger också flera medlemmar hur de brukar 
spotta och aska på tiggande människor, en grupp där en tidigare dömd nazist 
också lägger upp ett filmklipp av hur han skrämmer iväg Berkej från sin 
plats.1545  

I ett reportage vittnar tiggande människor om hur svenskar har lärt sig ru-
mänska svordomar.1546 I samma reportage förekommer också en redogörelse 
från Malmö om hur en man dagligen får kommentarer av förbipasserande om 
sitt utseende och vikt, hur han får spottloskor och även ägg kastade på sig. 

            
1540 Sandström (2015). 
1541 Pozar (2015). 
1542 Svensson (2016, 4 februari). 
1543 Dagens Nyheter (2017). 
1544 Mossige-Norheim (2014). 
1545 Misaghi (2014). 
1546 Pahnke (2015, 2 april). 
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Det hör till vanligheterna att tiggandes muggar blir bortsparkade av förbipas-
serande, enligt hjälpnätverk från hela landet.  

I Limhamn attackerar en 77-årig man en tiggande kvinna två gånger med spar-
kar, spottar, och ”okvädningsord”. Han kallar henne också för ”maffia” och 
skriker ”Jag gör vad jag vill, jag är svensk, det är inte hon”.1547  

Utanför Willys i Kristianstad skriker en medelålders kvinna mot den tiggande 
personen ”you are not welcome here, you are mafia” och skanderar också ”SD 
2018”.1548  

På Mårtensgatan i Kävlinge blir två tiggande människor trakasserade av män i 
20-årsåldern med nazistanstrykning.1549  

Vid en ICA-butik i Varekil trakasserar personalen en tiggande kvinna genom 
att – bortsett från att skrika att hon ska försvinna – bura in henne med skyltar 
och kundvagnar.1550  

I Luleå filmar ett gäng ungdomar hur de från en bil lockar till sig en tiggande 
saxofonspelare, uppmuntrar honom att spela för dem, varav de slänger ned en 
halvfull ölburk i själva luren och ”åker hånskrattande därifrån”.1551  

I Östersund uppmärksammar en svensk privatperson hur någon har sprayat 
”ett stort, tjockt, vitt streck” framför människan som tigger utanför Hemköp 
för att markera en gräns.1552  

I Norrköping blir en krönikör vittne till hur en man dagen innan julafton häller 
en burk öl över en person som tigger utanför Systembolaget, ackompanjerat 
av rasistiska kommentarer. När krönikören försökte hjälpa den nedsölande 
mannen, satt denne ”kvar på sin plats och accepterade att det hände. ’It’s okay. 
Thank you, sa han till oss, med blicken nedsänkt mot marken.’”1553 

11.1.3. Våld i staden 

Sorin i Norrtälje berättar att ”I söndags kom några fulla killar och gav sig på 
mig när jag satt på trappan. Men då kom några barn och hjälpte mig”.1554  

I Kista, Stockholm, överfalls en grupp av ett 15-tal ungdomar i 13 till 14-års-
åldern. De slänger glasflaskor och stenar mot bland annat Ileana Stanescu, som 

            
1547 Poohl (2015). 
1548 Lundin (2015).  
1549 Sundberg (2015). 
1550 Wigen (2015, 18 februari). 
1551 Vikström (2016). 
1552 Bark (2015). 
1553 Yoldas (2016). 
1554 Nilsson (2014, 28 mars). 
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ser dåligt och har svårt att gå. De slog henne också med hennes egna käpp i 
huvudet, och skrek till sällskapet att de inte var välkomna och att de skulle 
döda dem.1555  

Senare under nästa år kommer en våldsam 25-åring att kontinuerligt förfölja 
och misshandla tiggande människor i Kista. Det är samma man som hällde 
tändvätska över tält och förpassade ägodelar över en gångbro. Det är förmod-
ligen han som slår Maricica Cojocaru med knytnäven i magen och sparkar 
henne så att hon faller till marken.1556 Han blir gripen men släppt och gripen 
men släppt flera gånger. I augusti 2015 är han anmäld tolv gånger för attacker 
som ska ha skett under två månader.1557  

Utanför Rimforsas ICA Supermarket överfaller en medelålders man en kvinna 
genom att slita och dra henne bort från entrén, och riva sönder hennes papp-
skylt. Detta som han samtidigt skriker på engelska att ”hon inte var välkom-
men och skulle åka hem”. Enligt kvinnan gav sig mannen på henne en vecka 
tidigare.1558  

Vid Tekniska Högskolans tunnelbanestation i Stockholm överfaller en man 
oprovocerat en sittandes tiggande man vid ingången. Polisen bekräftar att 
”Det rörde sig inte om någon örfil utan det var en ordentlig misshandel, helt 
klart”. Motivet som mannen uppger för polisen är att ”han hata[r] tiggare”.1559  

En bekant till mig var med om en liknande incident vid Liljeholmens tunnel-
banestation, och när hon ingrep blev hon slagen av våldsverkaren ifråga.  

Vid Västertorps tunnelbanestation sparkar och slår två berusade män i 50-års-
åldern en tiggande person en lördagskväll. När två sextonåringar ingriper ge-
nom att fråga vad de håller på med replikerar männen att ”Vadårå, slår inte ni 
tiggare?” och frågar sextonåringarna om de är ”svenskar. Bäst för er att ni är 
det”.1560  

I en annan del av tunnelbanesystemet sparkar en ordningsvakt undan en tig-
gande kvinnas tillhörigheter och trakasserar henne på olika sätt med syfte att 
fördriva henne. När ett vittne försöker ingripa blir denne utsatt för våld av 
vakten.1561 

På Rådmansgatans tunnelbanestation blir en tiggande man överfallen och ned-
knuffad på spåret. Det är rusningstrafik och 21-åriga Eveline är den enda per-
son som tillsammans med en annan man hjälper upp honom. När Eveline 

            
1555 Högström & Martikainen (2014). 
1556 P1 Morgon (2015). 
1557 Giertz (2015, 2 augusti). 
1558 Olsson (2014). 
1559 Malmgren (2014). 
1560 Bouvin (2015). 
1561 Dagens Nyheter (2014). 
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senare vittnar i rättegång säger hon att ”Det sorgligaste med allt som hände 
var att nästan ingen annan än jag reagerade när han slängdes ner på spåret.”1562   

Vid Mosebacke Torg (Stockholm) slänger någon smällare mot tre olika tig-
gande personer inom några kvarters radie.1563  

Vid lunchtid kastar en man två stora kullerstenar mot 37-åriga ”Maria” som 
tigger vid Klara västra Kyrkogata (Stockholm). Hon träffas två gånger i ryggen, 
och beskriver i efterhand smärtan som att ”Det kändes som att stenen gick 
rakt igenom min kropp. Jag skrek för mitt liv”.1564 

I Berzelii park (Stockholm) nalkar en främling den tiggande Stan, och slår ho-
nom medvetslös och så hårt att hans tänder får plockas upp från marken.1565  

I samma park en annan dag vilar sig George och Angelina på gräset efter att 
ha samlat pant i flera timmar. Det är sommar. En medelålders man tömmer 
en halvliters plastflaska med batterisyra över dem.1566  

I Eslöv blir en 18-årig man misshandlad av en 60-årig man som slår den förre 
med sin krycka. 18-åringen får en svullnad i huvudet och yrsel.1567  

I Limhamn svingar en äldre man sin matkasse tre gånger rakt i ansiktet på en 
sittande tiggande man utanför ICA Malmborg. Trots att platsen var full av 
människor ingriper endast ett vittne, som då blir hotad av gärningsmannen: 
”Han sa: Är du maffia, eller? Och så hotade han att skjuta mig. Han gjorde en 
rörelse som om han hade ett vapen i fickan”.1568  

I Höganäs blir en man ofredad av en cyklist som kastar matkassar framför 
mannen ”så att creme fraiche [sic] och andra matvaror stänkte ned honom”. 
Därefter ställer sig cyklisten på den utkastade maten och hoppar på allting. 
Enligt ett vittne har samme man tidigare tömt innehållet i en sopsäck över en 
”tiggare”.1569  

I Trollhättan får en man som tigger en spark i ansiktet.1570  

I Jönköping skriker en ”upprörd” kvinna ”stick härifrån” till en tiggande man 
som sitter utanför en butik samtidigt som hon slår och sparkar på honom.1571 

            
1562 Sylven-Möller (2019).  
1563 TT Nyhetsbyrån (2015, 23 maj). 
1564 Silverberg (2018). 
1565 Föreningen HEM (2015). 
1566 Lindberg (2015, 9 juni). 
1567 MSN (2014, 24 juli).  
1568 Jönsson (2014). 
1569 MSN (2014, 22 september).  
1570 Hakopuro (2014). 
1571 Nilsson & El-Mochantaf (2015).  
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 Utanför köpgallerian Kvarnen i Uppsala sparkar en äldre kvinna sönder en 
tiggande kvinnas foto så att glas sprider sig över gatan och den senare skär sig 
på en glasskärva.1572  

I Malmö hamnar en tiggande man på sjukhus efter att ”en svensk kille” sparkat 
och slagit honom.1573  

På Våxnäs utanför ICA Supermarket i Karlstad överfaller en skrikande 30-årig 
man en tiggande man genom att flera gånger ta strypgrepp på honom.1574  

Vid köpcentret Munkeland i Munkedal får en man ett knytnävslag i bröstet 
och blir hotad av tre personer som sedan försvinner i en bil. Polisen uppger 
att ”det är oklart om den misshandlade personen sedan tidigare känner förö-
varna”.1575  

I Eskilstuna ger en ”klart berusad” man i 70-årsåldern sig på en tiggande 
kvinna genom att slå henne flera gånger. Han återkommer igen för att slå 
henne med en pinne, skrikandes att hon ska ”åka hem”.1576  

I Heby får en kvinna tiggandes utanför ICA ta emot en spark av ”en förbipas-
serande äldre dam”.1577  

I Borås blir Ionut överkörd av en mopedist inne på Hässle torg. Detta resul-
terar i ”två benbrott, en spricka i ländryggen, skrapsår i ansiktet och blåmärken 
över hela kroppen”. Brottet sker under dagtid en söndag då ett 50-tal personer 
befann sig på torget. När polisen söker vittnen bland dessa ”var det ingen som 
hade sett någonting”.1578  

11.1.4. Överlagda lögner  
Det finns också en annan typ av våldshandling som riktas mot ’EU-
migranter’, som är av en mer subtil art. Det är att försöka fördriva män-
niskor från det offentliga rummet genom att för allmänheten sprida 
falska anklagelser om dessa. Två händelser utmärker sig, i det att förö-
varna greps. Den ena utspelades i Göteborg i oktober 2013, då en lo-
kalpolitiskt aktiv i Moderaterna polisanmälde Krasto vid Kungs-
portsbron för stöld. Hennes anklagelse var att hon hade blivit överfal-
len av Krasto och att denne skulle ha rånat henne på 7000 kr och en 

            
1572 Meijer (2015). 
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1576 Serrander (2015).  
1577 Lundgren (2015). 
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läsplatta. När polisen påbörjar utredningen – efter att ha gripit och fri-
hetsberövat Krasto – visade det sig att kvinnans historia inte stämde 
med hennes uttagsuppgifter.1579 Hon fälldes för falsk angivelse och 
falskt larm, och dömdes till villkorlig dom och dagsböter.1580  

Den andra händelsen rönte internationell uppmärksamhet.1581 Sen-
sommaren 2014 stal nämligen en man i 30-årsåldern en läsplatta från 
sin sons dagis, skänkte den till en kvinna som tiggde utanför en butik 
varefter han direkt ringde upp polisen för att anmäla henne för stöld 
av läsplattan. Emellertid kunde butikens övervakningsfilm bekräfta 
överlämnandet av läsplattan, och mannen dömdes till fyra månaders 
fängelse.1582  

Desto vanligare verkar en mer diskret strategi vara av att sätta upp 
lappar utanför matbutiker som misstänkliggör ’tiggare’ på olika vis. Vid 
ICA-butiken i Sävja, Uppsala, upptäcks en uppsatt lapp med anonym 
avsändare som anklagar ”flickan” som sitter utanför och tigger för att 
vara ”förslagen, förutom att ljuga för polisen visar hon tänderna och 
morrar om hon granskas”.1583 När Aftonbladet skriver om lappen, har 
ett foto av den spridits över 4000 gånger på sociala medier. Lappen 
påstår också att hon ska ingå i en organiserad liga som styrs av en uni-
versitetsutbildad man från Rumänien, vilken ska tjäna mellan 700 000 
till 900 000 kr/mån genom ”det organiserade tiggeriet”. Bortsett från 
att den ”förslagna flickan” skulle gömma mat, sedlar och mobiltelefon 
under sin filt, ska hon också vara smittad med TBC: ”Får du TBC, 
kanske först om några år, har du antagligen smittats av en rumänsk 
tiggare”. En liknande lapp uppkommer i Skiljebo centrum, Västerås, 
där avsändaren påstås vara i samarbete med polisen. Bortsett från en 
”underton av främlingsfientlighet” påstås att äldre människor skulle ha 
blivit rånade i sina hem.1584 En mer koncis lapp uppträder utanför en 
matbutik i Norrhult: ”Bojkotta denna butik så länge som de godkänner 
tiggare utanför butiken”.1585 En annan lapp påstås komma från polisen 
i Göteborg och lyder ”Uppmaning till folket i Göteborg. Polisen upp-
manar allmänheten att inte skänka pengar till tiggare […] Anledningen 
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1584 P4 Västmanland (2014).  
1585 Edman (2015). 
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till denna uppmaning är att du som individ stödjer organiserad brotts-
lighet genom att skänka pengar”.1586 Och utanför lägret på Alderhol-
men, Gävle, upphittas en lapp där det påstås att lägret inhyser ”rika 
romer” som gör inbrott.1587  

En alldeles unik strategi av fördrivning, som inte inbegriper falsk 
anklagelse men däremot aktiv lögn, ska ha förkommit på Lidingö. Där 
ska en ”svensk man” ha anställt en ”rumänsk man” att gå runt till ’tig-
gare’ vid olika matbutiker för att hota och med våld köra bort dessa. 
Den svenske mannen ska själv ha närvarat och påstått sig vara chef för 
de olika affärerna.1588  

11.1.5. Planering, triumf och hat på nätet 
När Sundsvalls Tidning skriver en artikel om hur en handlare vintertid 
bjuder den tiggande mannen utanför butiken på en kopp kaffe och låter 
honom komma in och värma sig, rasar läsare mot handlaren i kom-
mentarer till den publicerade nätupplagan. Det som synes förena de 
rasande människorna är att mannen som fick hjälp inte är svensk. Nå-
gon föreslår gaskammare som en åtgärd mot de som tigger.1589  

I samband med mopedöverkörningen av Ionut i Borås, hyllas dådet 
på en stängd Facebook-grupp. Någon skriver ”Synd att aset inte dog”, 
medan en annan skriver: ”[Detta] borde rubriceras som samhällsnyttigt 
arbete och belönas med medalj och helsida i lokaltidningen”.1590 En an-
nan röst: ”För min del får all världens olyckor drabba de där äckliga 
parasiterna, folk får gärna urinera på dem, slå dem och i princip göra 
vad de vill [bara de tar sitt pick och pack, städar upp sina avföringshö-
gar och försvinner härifrån. Helst igår.]”. Ytterligare någon: ”nita dom 
och spotta på dom.. då kanske dom börja fatta... äckliga kräk e dom”. 
Och en kvinna skriver: ”Hahahaha fatta hans sjukhus räkning ha-
hahahaha”.  

I en annan Facebook-grupp, Brottsplats Eskilstuna, med över 11 000 
medlemmar, dyker det upp hundratals kommentarer som är hatiskt in-
riktade mot de som bor i ett lokalt läger: ”Dags för oss att ta saken i 
egna händer å köra ut svinen”; ”Ut med packet”.1591 En butikschef lik-
nar de inneboende med kackerlackor. Folk föreslår att knuffa ner bilar 
i ån, eller att sätta lägret i brand.1592  

            
1586 Skoglund (2015). 
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På Flashback Forum förekommer under flera års tid överläggningar 
i olika trådar kring vad att göra med ”ziggisarna” (slang för ’zigenare’), 
som ’EU-migranterna’ ofta kallas. Flera användare kallar sig för ”anti-
ziganister”, med motiveringen att detta betyder att man är ”antikrimi-
nell”. ’Zigenare’ skulle alltså betyda samma sak som ”kriminell”. En 
användare skriver: ”Tiggeriet är ju bara en liten kvist på det zigenska 
affärsidéträdet. De som inte duger till fickstölder, rån m.m. och inte 
har tillräckligt hög klanposition får sitta och hejheja utanför butikerna 
eller leta pantburkar”.1593 Det framkommer bland kommentarer en ide-
ologi av att ’tiggarna’/”ziggisarna” ”är kriminella människor, kriminella 
människor skall inte ha några rättigheter”.1594 Därav kanske en besatthet av 
att framställa ’tiggarna’ som kriminella, och en stor drivkraft hos ’tig-
gares’ ”försvarare” att frånslå alla anklagelser om kriminalitet i sam-
band med ’tiggande’. Om ’tiggaren’ är en ”kriminell människa”, innebär 
det alltså att hen skulle ha förverkat sin rätt till rättigheter; hen har blivit 
rättslös, eller med Agambens ord, ett ’naket liv’.1595   

Många aktiva på Flashback ser det som sin uppgift att ta lagen i egna 
händer för att straffa eller bekämpa ”kriminella människor”, eftersom 
de anser att ordningsmakten och samhället inte gör tillräckligt. Använ-
daren Gynekologstol beklagar att det inte är någon mening att polisan-
mäla ’tiggare’ för ofredande: 
 

Om man vill jävlas med dem så gäller det att minimera deras inkomster. Varför 
inte håna de som ger, förstöra pantburkar som ligger utomhus, städa bort deras 
lump, vittja deras muggar och klaga på butiker som underlättar deras tillvaro? 
Betydligt mer effektivt än att polisanmäla dem.1596 

 
Användaren Nordanvindarna svarar: 
 

Utmärkta tips i ditt citat. Det behöver inte bara handla om stora dramatiska 
åtgärder, som att elda upp deras läger. Nej. Alla kan göra något litet. Allt mot-
stånd bidrar. Många bäckar små. 

 
Jag ser t ex ofta att zigenartiggaren lämnar sin väska obevakad, och ibland till 
och med muggen med pengar, utanför butiker. Varför inte helt enkelt ta väs-
kan [och] kasta den i en soptunna? Eller ta muggen och behåll pengarna? Eller 
om man inte vill ta i skräpet: Häll på någon deciliter starkt luktande vätska, t 
ex bensin, ättika eller smörsyra som man har med sig i en liten petflaska. Ingen 
jävel märker något om du är lite rask och smidig. 

 

            
1593 S-hund temporär (2017).  
1594 53280 (2017).  
1595 Agamben (2010). 
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En annan lågintensiv variant som jag själv gjort några gånger är att ”råka” 
sparka iväg tiggarmuggen, eller mosa den med kundvagnen. Det är bara att 
säga ”ojdå” och gå vidare. Ingen hinner reagera. 

 
Det finns gott om tillfällen varje dag att göra något, det gäller bara att komma 
över den där lilla dumsnälla spärren som de flesta svenskar har. Personligen är 
jag inte helt över gränsen än men jag jobbar på det. 

 
Ju svårare vi, folket, gör det att tigga desto bättre för samhället. Som sagt, 
myndigheter, politiker och media har övergivit oss. De enda som kan göra 
något är vi själva.1597  

 
En viral ”motståndsstrategi”, som förekommer sedan åtminstone 2013 
och intill skrivande stund, är kartläggningar av bosättningar/boplatser 
tillhörande ”smutsiga Romer”1598 [sic] och ”ZT:s”1599 (zigenartiggare). 
Användare skapar Google-kartor ”där var och en kan bidra med data. 
Idén bygger på att många över hela Sverige bidrar”.1600 Vissa av de här 
kartläggningarnas syfte uppges vara ”neutral, objektiv kartläggning 
utan värdering eller ställningstagande”.1601 Samtidigt är det inte svårt att 
föreställa sig hur kartläggningar som dessa har tjänat intresset hos de 
som väljer att trakassera, våldföra sig på eller försöka förinta boplat-
serna och deras inhysta. I en krönika i Östgöta Correspondenten åter-
ger en journalist ett citat han har läst från Flashback 2015: ”Det enda 
alternativet jag ser är att vi bildar medborgargarden som besöker deras 
kåkstäder och helt enkelt slår ihjäl dem eller misshandlar dem grovt 
samt eldar ner deras läger, gärna så att någon eller flera av dem brinner 
ihjäl levande”.1602 Bortsett från kartbilder och/eller utförliga beskriv-
ningar av exakt var läger är placerade och hur många tält/husvagnar 
som finns där, förekommer i somliga fall egna fotografier användarna 
har laddat upp efter att ha besökt platserna dagtid.  

Enligt Jens Waldenström, som har dragit fram det mesta av den em-
piri jag här återger från Flashback och har följt trådar som berör tig-
gande människor i flera år, finns en glidning i vad människor använder 
kartläggningarna till för att motivera för slags motstånd. Innan årsskif-
tet 2015/16 – då Martin Valfridsson uppmanade polisen att ”ta ett kliv 
fram” gällande bosättningar för att kringgå lagstiftning – fanns en mer 
påtaglig attityd av att äska privatpersoner att uppbåda fientlighet mot 
de boende (såsom att visa dessa att de inte är välkomna eller försöka 
fördriva dem på olika vis). Därefter har det etablerats till mer av en 
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regel att uppmana andra användare att ringa exploateringskontoret eller 
polisen så att det ska bli många anmälningar mot boplatserna.  

Det förekommer flera redogörelser för aktioner och handlingar rik-
tade mot ’EU-migranter’, som vi inte kan styrka om de verkligen har 
inträffat eller är föremål för diktning i skrytets och gemenskapens 
tjänst. Men det kan vara värda att återge några, i det att de fortfarande 
ger uttryck för människors begär och fantasier. En strategi som föreslås 
under 2017, samma år som nya mynt ska introduceras i Sverige, är att 
lägga undan alla mynt som kommer bli värdelösa efter sommaren, för 
att därefter skänka dessa till ’tiggare’. Användaren wilmar är inne på ett 
liknande spår av förnedrande när han berättar: 
 

Utanför Ica-maxi i Nacka sitter en tiggare med stor skylt mittemot in/utgång 
med bilder på två påstått sjuka människor samt text på engelska om kliniskt 
konstaterande av någonting som jag inte brydde mig om att läsa utan jag fräste 
bara parasit så fort hon skulle hej heja. Willys i Sickla har stor omsättning på 
sina tiggare och idag satt en ny juvel uppallad på diverse bråte och antastade 
folk. Hon fick 12 Cocacolaburkar av mig, jag hade naturligtvis förstört streck-
koden men det blev hon inte varse förrän hon skulle panta. På väg ut efter 
mina inköp fick jag en hatisk blick, och hon ett finger tillbaka. Ja, det är elakt 
men jag hatar dem och alla sätt jag kan visa det på är en seger, de ska inte tro 
att alla är som dumma får i en fårskock även om många är det.1603 

 
Fatum-Regnum föreslår en mer grov form av förnedring: 
 

[…] ovälkomna nya grannar ziggisar är nog inte alltid på plats, i snuskhusvagn. 
Förslag: när det är tomt bjuder du på öppnad burk, med härligt doftande sur-
strömming. Jag vet av egen erfarenhet att ziggisar fattar vinken. 

 
Hemköp säljer surströmming året runt (åtminstone i Stockholm). En rejält stor 
burk inhandlas och öppnas i hemmets lugna vrå. Låt burken vara i en bärkasse 
av plast från butik, ta på dig diskhandskar, öppna burk ”i påsen” och du är 
förberedd. 

 
Gå till snuskhusvagnen med din ziggis-skrämma när platsen är öde; spill ut 
rikligt med lag (från burken med surströmming) runt dörr- och fönster-
springor, samt avsluta med att hälla ut fina fiskar: vid ingång till de fula fiskar-
nas vagn. 

 
Finns det en ziggis bil är det läge för jackpott! surströmmingsspad på vindrutan 
som får rinna ned in i luftintaget medför att bilen får en odör, som t.o.m. kan 
överglänsa avföringslukt; från ziggisar som gör toalett utan papper. 

 
Elakt...? nejdå, inte alls! i krig och kärlek är allt tillåtet: surströmming medför 
att ziggis plågan flyttar, till annan plats. Det goda med surströmming är att 

            
1603 wilmar (2017).  
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inget behöver brinna (jag vägrar bli pyroman) samt däck m.m. blir inte ska-
dade. Lycka till, återkom gärna med utförlig händelserapport! 

 
Jag kände mig som en stygg gosse, när tiggar-tron nära mitt kontor blev be-
sudlad med surströmming. Glädjen över att ziggisen försvann (och alltjämt är 
borta) överglänste emellertid mina skamkänslor.1604 

 
NOMOONRIVER skriver någon annanstans: 
 

Men köp en burk surströmmingar och smula sönder en lagom mycket på plat-
sen de campar på. Återupprepa 1–2 ggr i veckan ett tag och de kommer inte 
tillbaka. Så behövs det göras på alla platser de bott på så de inte återvänder. 
[De] här platserna ligger inte direkt nära där andra bor så de kommer bara att 
direkt störa den som försöker campa olovligen på platsen.1605 

 
Sardinbrus svarar: 
 

Det stämmer tyvärr inte. Vräker ut en burk surströmming varje morgon på en 
plats utanför mitt hus där det sitter ett par ”gatumusikanter” och från klockan 
åtta på morgonen och åtta timmar framåt skriker, spelar dragspel och slår hårt 
på en trumma. De har numera med sig vatten på flaska så de spolar på marken 
sedan slår de sig ner och påbörjar dagens terror som att inget har hänt.  

 
Surströmming och Liquid ass (har också testat) biter inte på tiggare. Inget biter 
på tiggare.1606  

11.2. Sverigedemokraternas önskemotståndare 
Hur ska vi förstå och förlägga detta vålds och hats ursprung? Hur ska 
vi förklara dess riktning och uttryck? Influerad av min psykoanalytiska 
förståelse, och utifrån en strävan att ta människans likhet med alla 
andra människor på allvar, tror jag att vi måste söka efter ursprungsor-
saken i människans grundläggande förhållande gentemot andra och 
gentemot sig själv. Men för att ta oss dit, måste vi först tröska oss ige-
nom de diskursiva och ideologiska strukturer som förstärker männi-
skans aggressiva och destruktiva tendenser, och de politiska intressen 
som bejakar och aktivt mobiliserar en fientlighet mot utländska män-
niskor som tigger.  

Många av de våldshandlingar som har återgetts, synes vara spon-
tana. Andra synes det inte. Vi ser en korrelation mellan uppmaningar 

            
1604 Fatum-Regnum (2016). 
1605 NOMOONRIVER (2016). 
1606 Sardinbrus (2016). 
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till förnedring och våld i form av ”motstånd” på Flashback och i grup-
per på Facebook, och faktiska fysiska handlingar. I flera inrapporterade 
fall förekommer en aktiv inblandning/påbackning av organiserade 
högerextrema människor.1607 Människor med nazistiska eller rasistiska 
världsåskådningar har som bekant ett incitament att fördriva och för-
göra de som anses hota den egna rasen eller nationen.  

Samtidigt har Sveriges (under mandatperioden 2014–18 liksom efter 
valet) tredje största parti, Sverigedemokraterna (SD), aktivt under pe-
rioden bedrivit kampanjer och opinion för att införa tiggeriförbud och 
stoppa all form av kommunal hjälp till ’EU-migranter’ i Sverige. Medan 
övriga riksdagspartier har hyst splittringar i frågan om ’tiggandets’/’tig-
geriförbudets’ förenlighet med partiets värderingar, har SD varit det 
enda riksdagsparti som konsekvent och kategoriskt åberopat en noll-
tolerans mot tiggande. I förlängningen också mot tiggande människors 
rumsliga närvaro. Det finns flera exempel på hur Sverigedemokratiska 
kommunpolitiker utmålar ’tiggare’ som farliga människor vilka bör för-
drivas. Övertydliga exempel är när SD i Halmstad vill förbjuda ’tiggare’ 
med motivering i budgetreservationen att TBC har kommit tillbaka till 
Sverige och att ’tiggare’ sitter i samma höjd som små barn, liksom ut-
anför sjukhus och vårdcentraler.1608 Ett annat är när SD i Göteborgs 
gruppledare Lars Hansson i kommunfullmäktige ifrågasätter givande 
av nödbistånd till ’EU-migranter’ med motiveringen att ’tiggare’ 
”kanske är romska terrorceller, vem vet?”1609 

Till skillnad från övriga partier har SD också använt sig av ’tiggarna’ 
som politiska antagonister i affischkampanjer. Inför EU-valet 2014 
sätts det upp affischer i Stockholms tunnelbana med texten: ”DET ÄR 
DAGS ATT STOPPA DET ORGANISERADE TIGGERIET PÅ 
VÅRA GATOR – I EU-valet 25 maj kan Du säga ifrån!” Kampanjen 
väckte reaktioner och SL blev nedringt av hundratals människor som 
anklagade kampanjen för att vara rasistisk och spridandes myter vilka 
inte stämde med verkligheten.1610 Bl.a. Miljöpartiets språkrör Gustav 
Fridolin uppmanade SD i en debattartikel att hänga ut honom själv 
istället för ’tiggare’ på affischerna.1611 Intressant nog blev aldrig ’tiggare’ 
”uthängda” på själva affischen – det var bara en text som talade om ett 
fenomen istället för konkreta människor – och det stod egentligen 
ingenting om kriminalitet eller sådant som kan kopplas till mytbildning. 
Det räckte med själva adjektivet ”organiserade”, för att folk skulle förstå 
            
1607 Se t.ex. Larsson (2015, 13 augusti); Mizaghi (2014); Sundberg (2015); TT Nyhets-
byrån (2015, 12 oktober); Ståhle (2016).  
1608 Holmer (2015).  
1609 Forsberg Fierro (2015). 
1610 Göransson (2014). 
1611 Fridolin (2014). 
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signalen och budskapet. Vilket var att ”organiserat tiggeri” är det-
samma som ”organiserad brottslighet”; oavsett vad själva brottet 
egentligen består i. Strax ett år efter EU-valet – som blev en succé för 
SD vilka kom in i Europaparlamentet för första gången – och ett riks-
dagsval senare – som blev en succé för SD då de ökade från 5,7 % till 
12,8 % och därigenom blev Sveriges tredje största parti – kommer en 
ny affischkampanj där människor emellertid faktiskt hängs ut. I Öster-
malms tunnelbanestation, sätts en heltäckande affischering upp som 
avbildar en kvinnas rygg som ligger ner på marken bredvid IKEA-kas-
sar, vilket inte kan förstås som något annat än en avbildning av en ’EU-
migrant’ sovandes på en trottoar. Texten lyder: ”Sweden should do 
better than this!” I själva rulltrappan följs resenären av texten:  
 
SORRY ABOUT THE MESS HERE IN SWEDEN. = (  
WE HAVE A SERIOUS PROBLEM WITH FORCED BEGGING! 
INTERNATIONAL GANGS PROFIT FROM PEOPLE’S DESPERATION. 
OUR GOVERMENT [sic] WON’T DO WHAT’S NEEDED. 
BUT WE WILL! AND WE’RE GROWING AT RECORD SPEED. 
WE ARE THE OPPOSITION AND WE PROMISE REAL CHANGE! 
WE ARE THE SWEDEN DEMOCRATS! 
WELCOME BACK TO A BETTER SWEDEN IN 2018! 

 
Här är det svårare att tolka SD:s framställning av tiggande som något 
annat än just ett likställande av brottslighet (som organiserad männi-
skohandel), samtidigt som faktumet att någon sover på gatan är fram-
ställd som en ”röra”, ”Sverige borde göra bättre”. Kampanjen kan inte 
rent juridiskt likställas med hets mot folkgrupp, helt enkelt därför att 
ingen (etnisk) ”folkgrupp” utpekas explicit.1612 Emellertid möter kam-
panjen på ett stort motstånd som resulterar i att den slits ned av privat-
personer i samband med en stor demonstration mot själva kam-
panjen.1613 Denna händelseförveckling leder i sin tur till debatt om ytt-
randefrihet, där främst liberala röster anser att det vore brottsligt eller 
demokratiskt skadligt att inte tillåta SD:s kampanj.1614 Intressant nog är 
att bara en månad innan kampanjen i tunnelbanan (som riktar sig ”till 
turister” och ber om ursäkt för ”röran”), har Dagens Industris Jenny 
Sonesson skrivit en ledartext på samma tema. Där frågar hon sig, rö-
rande säljandet av ”varumärket Sverige som resmål”, vari ”Sverige [ska] 
förknippas med idel positiva ord som empatisk, omtänksam, engagerad 
och jämställd”, ”hur turisters bild av vårt välfärdsland påverkas när en 

            
1612 Schultz (2015).  
1613 Grönlund (2015).  
1614 Se bl.a. Expressen (2015); Björk Hummelgren (2015); Säll (2015, 8 augusti). För 
argument emot, se bl.a. Jokio et al (2015); Andersson (2015, 6 augusti); Ndow Norrby 
(2015). 
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del av gatubilden i svenska städer numera utgörs av utfattiga människor 
som ber om allmosor”.1615 Det är alltså den här oron som SD:s affi-
schering artikulerar och kapitaliserar på.  

En invändning mot att det skulle vara en okränkbar del av yttrande-
friheten att SL som företag ska tillåta vilken slags affischering som 
helst, är att det inte finns en lagstiftning som tvingar företag att sätta 
upp vadhelst annonsörer betalar för. Krönikören Martin Aagård skri-
ver i Aftonbladet:  
 

Det hade varit lite lättare för SL och deras leverantör av reklam Clear Channel 
att förklara varför de sattes upp om de kunde hänvisa till att de aldrig ifråga-
sätter vad som påstås i reklamen. Men det kan de inte. När Waldemarsudde 
ville visa en 2000 år gammal bild som innehöll en fresk med ett naket kvinno-
bröst blev det först nej. När Djurens rätt och Stockholms fria tidning ville 
protestera mot köttindustrin blev det nej med motiveringen att kampanjen var 
”obehaglig”. Men när en annonsör alltså lovar tunnelbaneresenärerna vid Ös-
termalmstorg att hemlösa människor ska städas bort eftersom vi skäms för 
dem inför våra turister då blev det tummen upp.1616 

 
Det blev då också tummen upp för ett likställande av utländska ”hem-
lösa människor” med ”internationella ligor”. Det vill säga ”kriminali-
tet”. Men den sverigedemokratiska problemformuleringen av tiggande 
människor behöver inte signifikanten ’kriminalitet’ för att artikulera och 
övertyga sin moraliska och politiska position. Eller omformulerat: po-
sitionen är inte totalt beroende av eller oavhängig ett framställande av 
’tiggaren’ som aktivt kriminell. Däremot behövs allt som oftast en sam-
manlänkning med ’fara’. I t.ex. ett avsnitt av SVT Debatt förklarar Ri-
chard Jomshof (SD) att det är ”fruktansvärda” förhållanden i 
Rumänien, men att SD vill förbjuda tiggande och skicka hem männi-
skorna ”med omedelbar verkan till respektive hemländer”.1617 Detta 
inte därför att det skulle handla om organiserad kriminalitet (eller det 
nämns i vart fall inte av honom här som en orsak), utan helt enkelt 
därför att  
 

det är ju inte Sveriges ansvar att ta hand om andra länders medborgare, fram-
förallt inte när det rör sig om ett EU-land. […] lösningen är ju inte att männi-
skorna kommer hit. Vi har ju redan en välfärd i Sverige som är på väg att 
krackelera för flera, inte minst svensk sjukvård som... har enorma problem att 
erbjuda en säker och bra sjukvård till våra medborgare. Vi kan inte ta på oss 
det här ansvaret. Det är helt orimligt.1618 

 
            
1615 Sonesson (2015). 
1616 Aagård (2015). 
1617 SVT Debatt (2014).  
1618 Ibid.  
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Martin Klepke, politisk redaktör för Arbetet, gör något år senare en 
analys av hur SD, som lanserar sig som ett anti-etablissemangsparti 
som vill rädda välfärden, kan vara så intresserade av att premiera just 
”hatet mot tiggarna i sin politik” istället för förslagsvis ”organiserad 
skatteflykt”.1619 Klepke räknar ut att efter Alliansens sänkning av bo-
lagsskatten fick storbankernas ägare nyförvärv på fyra miljarder kronor 
per år, vilket innebär ca tio miljoner kronor per dag. Han citerar Kent 
Werners uppgift om att välfärdsföretag i Sverige mellan 2006 – 2012 
förde ut genomsnittligen 4,5 miljarder kronor skattepengar som vinst 
(12 miljoner kronor per dag).1620 Och han uppskattar utifrån Skattever-
kets uppgift att 46 miljarder kronor om året (126 miljoner kronor per 
dag) undanhålls från statskassan, och att dessa pengar skulle kunna 
räcka till förslagsvis lönerna för över 100 000 sjuksköterskor. Mot 
dessa summor ställer då Klepke en uppskattning från Polisen kring att 
en ”romsk tiggare” kan tjäna ca 80–100 kronor per dag. Klepkes fråga 
blir då givetvis, varför SD ser den senare inkomsten som något 
beivransvärt, men motsätter sig politiska inskränkningar gällande stor-
företags ”övervinster” och utförsel av skattepengar. Frågan är av reto-
risk art, varav det tydliga svaret uteblir. Men Klepke är övertygad om 
att det är ”en högst medvetet riktad ilska” som mobiliseras av SD mot 
”svaga grupper”, därför att detta är ett mycket effektivare sätt att ”till-
skansa sig makt”:     
 

För Sverigedemokraterna har tiggarna därför blivit en önskemotståndare, en 
svag grupp som lätt kan kopplas ihop med en helvetets framtid där ingen av 
de hitresta gör rätt för sig utan lever på den välfärd vi svenskar har byggt upp. 
[…] en skapad ilska där fattiga människor utnyttjas i politiskt syfte. Det förs 
dessutom mycket sällan någon vettig diskussion på hatsajter om hur tiggarna 
ska få det bättre, vare sig det är i Sverige eller i hemlandet Rumänien, som ju 
har ett stort ansvar i frågan. Nej, tiggarna har blivit en symbol, en symbol som 
kan utnyttjas mot makten. […] Det är varken resursfördelningen inom landet 
eller det organiserade tiggeriet som SD och hatsajter använder som slagpåse. 
Det är tiggarna själva.1621 

 
Jag har med tidigare återgivna citat från internet försökt att visa hur 
Klepkes analys stämmer överens med hur hatet kring ’tiggandet’ arti-
kuleras: det är människorna själva som är hatets objekt. Emellertid redu-
cerar inte denna objektifiering människorna ifråga till enbart politiska 
symboler. Snarare överinvesteras deras symboliska identiteter av projice-
rade fantasier och känslor, till att bli mycket mer kroppsligt och psy-
kiskt påtagliga som människor än förslagsvis de anonymiserade och 
            
1619 Klekpe (2015).  
1620 Jag antar att uppgiften kommer från Unsgaard & Werne (2014).  
1621 Klepke (2015).  
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abstrakta ”skattesmitarna”. Det är bara det att de mänskliga egenskaper 
som framhävs, är de vilka betraktas som amoraliska och potentiellt far-
liga.  

Tydligt för att det är ”tiggarna själva” som ska beivras i SD:s politik, 
är att alla lösningar som föreslås handlar om att aktivt fördriva männi-
skorna som tigger från Sverige, oavsett dessas status som fattiga, ro-
mer, utlänningar, brottslingar eller brottsoffer. Som vi såg i Jomshofs 
inlägg i debatten ovan, är det rent ideologiskt som moraliskt egentligen 
ointressant huruvida det är synd om ’tiggarna’ eller inte, eller huruvida 
de är offer eller förövare. Symptomatiskt för SD:s linje i ”tiggerifrågan” 
är en replikväxling i Stockholms Stadshus under en debatt i kommun-
fullmäktige, kretsandes kring SD:s förslag på ett lokalt tiggeriförbud. 
Efter att samtliga andra partier har försvarat rätten att be om hjälp (ge-
nom att tigga) frågar Stina Bengtsson (C) Per Ossmer (SD) hur han 
och hans parti vill hjälpa människorna som tigger (eftersom alla andra 
partier talar om behovet av att människor som tigger får hjälp för att 
sluta tigga). Ossmers svar blir: ”Varför ska de hjälpas?”1622  

Rent ideologiskt och politiskt är nämligen tiggandets problem ur 
SD:s ”socialkonservativa” position, att det är svenskar som utsätts för 
sociala problem till följd av ’tiggarnas’ närvaro. Ibland formuleras pro-
blemet som att ekonomiska resurser hotas tas ifrån svenska medbor-
gare ifall ’EU-migranterna’ skulle få tillgång till understödshjälp. Billy 
Johansson (SD) i kommunfullmäktige i Säffle, anmäler kommunens 
beslut att upplåta kommunalt ägda lägenheter till kyrkorna för att dessa 
tillfälligt kan uppbåda nattlogi för ’tiggarna’ med motiveringen: ”Vi har 
problem med att få pengarna att räcka, och vi har ingen skyldighet att 
hålla bostäder till de här människorna. Det känns som en täckmantel, 
det känns helt fel i vår värld”.1623 En liknande form av polemik har jag 
tidigare delgivit i kapitlet Arbetssamhället, där svenska privatpersoner ra-
sar mot att en tandläkare på sin fritid hjälper ’EU-migranter’ med att 
ge dessa gratis tandvård. Detta med motiveringen att svenska hemlösa, 
fattigpensionärer och arbetslösa antas inte få en sådan hjälp och om-
sorg.1624 I början av 2016 startar också SD i Stockholm en kampanj ”till 
stöd för svenska hemlösa”. I en debattartikel i Dagens Samhälle beskri-
ver kommunrepresentanter denna kampanj som en aktion i opposition 
mot det rödgrönrosa majoritetsstyrets politik, vilken ”uppmuntrar 
ännu fler utländska medborgare att bege sig till Sverige för att tigga”.1625 
De förklarar sin kampanj som att  

            
1622 Jennische (2015). 
1623 Lindström (2015), min kursivering. 
1624 Ingströmer (2014); liknande händelse rapporteras i Wallsten (2015). 
1625 Hesselbäck et al. (2016). 
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påvisa det faktum att kommunen sviker en svag grupp i samhället […] [då] 
mycket resurser nu tas från svenska hemlösa till förmån för tillresta tiggare 
[…]. De [svenska hemlösa] upplever sig ännu mer marginaliserade när de 
”konkurreras ut” från härbärgen och liknande av människor med ganska vassa 
armbågar. Vi finner detta djupt problematiskt.1626 

 
Det nationalist-politiska intresset av att driva en polemik mellan 
svenska hemlösa och utländska bostadslösa i Stockholm ska spridas 
bortom den lokala SD-gruppen och manifesteras mer direkt rumsligt 
några månader senare i Björns trädgård vid Medborgarplatsen, Stock-
holm. Det är under samma tid som det rasistiska medborgargardesini-
tiativet Soldiers of Odin sprider sig över Sverige, som det 
uppmärksammas hur ett fikabord för enbart ”svenska” hemlösa har 
etablerats i parken, vaktat av medlemmar från Soldiers of Odin, nazist-
iska Nordisk Ungdom och enskilda aktiva Sverigedemokrater.1627 De 
civila initiativtagarna synes vara främst två kvinnor, som bär svarta 
mössor med svenska flaggan och texten HEMLÖS broderat. Matut-
delningen synes ske genom ett rasprofilerande av hudfärg. 

Men den sverigedemokratiska problemformuleringen sträcker sig 
bortom att det svenska offret med nödvändighet behöver vara ”hem-
lös” eller ens fattig. Det räcker egentligen med att svenska medborgare 
upplever prekära situationer och ”påverkas negativt”. Så här motiverar 
t.ex. Kent Ekeroth (SD) och Mia Danielsson (SD) sitt åtgärdsprogram 
för att ”stoppa tiggeriet” (vilket innebär att tiggeri för just utländska 
medborgare ska förbjudas, visumtvång för rumäner och bulgarer infö-
ras, ordningsvakter tilldelas ökade befogenheter, fler poliser placeras ut 
på stan och allt form av socialt stöd dras in):  
 

Människor störs, oroas och påverkas negativt av tiggarna och de kåkstäder 
som blir allt vanligare i och kring våra samhällen. Hitresta tiggare ockuperar 
privat mark och förstör för näringsidkare och våra parker, där barn leker, an-
vänds inte sällan som toaletter. Det är inte acceptabelt.1628 

 
Om vi bortser från själva åtgärdspaketets innehåll, finns det i den här 
problemformuleringen egentligen inget som tydligt skiljer sig från hur 
företrädare från såväl borgerliga partier som Socialdemokraterna (lik-
som skribenter för större dagstidningar) tidigare har och senare ska 
formulera ”problemet” med ’tiggarnas’ närvaro. Den främsta skiljelin-
jen verkar föreligga i hur långt SD:s företrädare är beredda att gå i att 
applicera hårdare tag. Och att övriga åsiktsläger brukar slänga in en 
            
1626 Ibid.  
1627 Nordén (2016); Aktuellt Fokus (2016); Kauppi (2016). 
1628 Ekeroth & Danielsson (2015). 
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brasklapp om att bedyra hur det egentligen är synd om ’tiggarna’ (men 
att detta omöjligen kan vara Sveriges och svenskarnas ansvar).  

Den tydligaste ideologiska beröringspunkten mellan SD:s position 
och de idealtyper som presenterades i kapitlet Idéhistoria II – Politiska 
idétraditioner, är den konservativa malthusianska. Det finns också en tyd-
lig likhet i arvet kring socialistiska föreställningar om trasproletariatet, 
som en lägre stående grupp att ta avstånd från. Men den malthusianska 
positionen ser utfattigas överantal som ett potentiellt hot mot hela sam-
hällets fortsatta existens; om ’de’ blir för många (vilket ’de’ blir om ’de’ 
får hjälp, då ’de’ förökar sig), går vi alla under. Detta eftersom de sam-
lade resurserna inte antas räcka till. Det enda som upprätthåller jorde-
livets terrorbalans från en säker död och förintelse/upplösning är den 
gudomligt sanktionerade äganderätten. Denna är i sig befriad från nå-
gon form av moralisk support annat än att vara auktoritetens beslut. 
Den idealtypiska historiska konservativa auktoriteten står att finna i 
Gud, som i Hans efterlämningar i traditionen och i den hierarkiska ord-
ning som redan existerar. Det goda är att upprätthålla ordningen, och 
att om nödvändigt låta ’de’ vars existens hotar ordningen dö. Den på-
tagliga skillnaden mellan den malthusianska och den ”sverigedemokra-
tiska” ideologin, är att den senares socialkonservatism utgår från en 
nationalistisk moral. Utifrån en sådan moral är de olika instanserna som 
bygger upp den malthusianska hierarkin, Auktoritet-Äganderätt-Indi-
vid, (alternativt Gud-Ordningen-Subjektet),1629 egentligen en och 
samma: Nationen.  

Vidare är det inte ’de utfattiga’ som utgör det sverigedemokratiska 
tiggarproblemets ’de’, utan ’tiggarna’. Det är vitalt att båda gestaltning-
arna framställs som Andra subjekt vars hela existens och drivkraft är 
en slags (okontrollerbar) desperation eller begär efter något jag/vi har. 
Eller som jag/vi har mer rätt till. Här är vi åter vid ångesten kring min 
nästas begär och hens potentiella tillfredställelse på bekostnad av min 
egen otillfredsställelse. Det viktiga som åtskiljer ’tiggarna’ från ord-
ningen (alltså som att ställa upp dessa som ordningens antites) är inte 
främst att de är etniciteten ’romer.’ Etnicitetens specificitet verkar vara 
sekundär. Det främsta, såsom jag kan urskilja det från mitt material, är 
att de inte är ’svenskar’. Av vad vi ser på dokumenterandet av vad pri-
vatpersoner som överfaller ’tiggare’ med våld och i raseri motiverar sitt 
hat med, är det ju också detta särskiljande som är det främst uttalade: 
Jag är svensk – Du är inte svensk. Den heliga äganderätt som ska skyd-
das från icke-svenskarnas parasitering (jämför Hardins liknelse av 
hungersnödens offer som en cancersvulst på jordens resurser),1630 är en 

            
1629 Det här är mina konceptualiseringar av en malthusiansk hierarki.  
1630 Hardin (1974). 
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slags förstfödslorätt av nationens resurser, omsorg, och mark. Denna 
arvedel hotas alltså att upplösas, eller tas ifrån svenskarna, av icke-
svenskarna. Om så sker, går subjektet under. Ett nästan övertydligt me-
taforiskt exempel, är när kommunpolitikern Monessa Erenbo (SD) klär 
ut sig till ”en tiggare” i ”en snabbt planerad manifestation” på Stjärn-
torget i Östersund. Erenbo vill med sina partikamrater mana till folk-
omröstning ”om invandringen”, och motiverar utklädandet med att 
”Vi vill visa en framtida människa som lever i slummen […] Vi tror vi 
lever i trygghet men det är hit vi är på väg”.1631  

Här närmar vi oss också den springande punkt där vi kan samman-
länka vad Himmelfarb såg som den malthusianska problemformule-
ringens succéfaktor i det tidiga 1800-talets Storbritannien, med SD:s 
succé när det gäller såväl valresultat som i att (oklart hur direkt) influera 
övriga partiers inställning i ”tiggerifrågan”. Himmelfarb påpekade att 
Malthus befolkningsprincip blev intellektuellt nedgjord redan under 
hans livstid, men att hans definition av problemet passade den all-
männa upplevelsen av verklighetens tillstånd och förändring bättre än 
någon annan. Det kan inte nog påpekas hur hegemonin hade i sitt in-
tresse att styra bort problemformuleringen från att beröra moralen 
kring rådande ägandeförhållanden och ekonomisk omfördelning mel-
lan fattig och rik. Men Himmelfarbs poäng är att detta i sig kunde inte 
förklara den beredvillighet det verkar som att de flesta befolkningslager 
hyste i att anamma Malthus sanning. Den snabba samhällsomdanande 
industrialiseringen, sammantagen med Napoleonkrigen, hade åstad-
kommit en radikal proletarisering och explosion av en massarbetslös-
het och massfattigdom som människor konfronterades med i sina 
vardagsliv. Den upplevdes som närapå en slags naturkatastrof, och 
Malthus gav auktoritet åt den känslan samtidigt som han predikade att 
det är av existentiell och livsviktig nödvändighet att distanseras från de 
utfattiga och deras nöd.  

Den socialdemokratiske statsvetaren Stig-Björn Ljunggren påpekar 
i en artikel i Dagens Samhälle, angående civilminister Ardalan Sheka-
rabis (S) testballong i augusti 2016 kring att ge kommunerna möjlighet 
att införa tiggeriförbud, att det absolut stämmer att denna manöver är 
en aktiv anpassning efter SD för S:s del. Detta för ”att innan nästa val 
vinna tillbaka arbetarklassen från SD och Moderaterna”.1632 Det är 
nämligen inte otroligt att föreställa sig ”en stark koppling mellan SD:s 
framgångar och att tiggarna dök upp utanför ICA. Folk tror nämligen 
vad de ser med egna ögon, inte vad politikerna babblar om i medierna”. 

            
1631 Sjödin (2015). 
1632 Ljunggren (2016).  
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Och vad är det ”folk” ser då? Jo många ser uppenbarligen SD:s ”öns-
kemotståndare” i ögonen. Redan 2014 gjorde en Novus-undersökning 
på uppdrag av TT uppskattningen att 56 procent av befolkningen ville 
förbjuda tiggande.1633 Och SD var fram till 2017 det enda partiet som 
var helt öppet med att vilja införa ett totalförbud mot (utländska) ’tig-
gare’. Och SD fortsatte att öka i opinionen, även efter att Moderaterna 
övergav den reinfeldtska liberala ”öppenheten” och med detta oblygt 
började kräva ett nationellt täckande tiggeriförbud.1634 Jag säger inte att 
SD:s framgångar är kausalt sammanlänkad med frågan kring ’EU-mi-
granters’ närvaro. För jag kan inte belägga det empiriskt. Men jag är 
övertygad om att partiet har haft mycket opinionsmässig och politisk 
fördel av att vara det enda riksdagsparti som har presenterat en faktisk 
”lösning” på problemet ’det tigger utsatta EU-medborgare på svenska 
gator’.   

11.3. Varför fientlighet? 
Men detta politiska intresse svarar inte på frågan varför medborgare 
mera ursprungligt kan uppbåda en fientlighet som kan leda till våld mot 
tiggande människor. Vi måste söka oss till talet och förnimmelser om 
’tiggare’ på en mer ”vardaglig”, ”a(parti)politisk”, nivå. 

11.3.1. Manifesta svar 
Det ska påpekas att det också förekommer fientliga uttalanden om ’tig-
gare’ från medlemmar av andra riksdagspartier. Ta t.ex. Richard Al-
mqvist (S), som i ett FB-inlägg kallar ’EU-migranter’ för ”pack” och att 
man bör ”Skicka dom med bananbåt dit dom kommer ifrån!”1635 Eller 
Joacim Benes (M), kommunpolitiker och ordförande i RFSL Krono-
berg, som i samma forum skrev ”Fyyy era parasiter” och att han inte 
har ”så bra erfarenhet av cigenare [sic] som tror de kan utnyttja ens 
frikostighet”.1636 Hatet, aggressiviteten, står att finna i varierade poli-
tiska läger, och uppenbarligen av vad jag har redogjort i rapporteringen 
av våldsdåd och kränkningar sträcker sig hatet bortom ålder, kön och 
landsända. Om än att det är den (auktoritära) nationalistiska rörelsen 

            
1633 Sydsvenskan (2014, 17 mars). 
1634 Såväl Moderaterna som Kristdemokraterna presenterade under 2015 förslag på 
partiella tiggeriförbud på kommunal nivå. Socialdemokraterna har sedan 2016 varit 
öppna med att vilja ”stoppa” tiggande i Sverige. 
1635 Vickhoff (2015).  
1636 MSN (2014, 9 augusti). 
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(jämsides nazister och dylikt) som aktivt har använt sig av denna avers-
ion som en resurs för politisk kollektiv mobilisering, kan vi inte utesluta 
att hatet som leder till våld står att finna även hos de som inte blir 
uppfångade i en manifest rasistisk diskurs och tankevärld.  

Låt oss titta närmare på vad det är för manifesterade (som i uttalade) 
motiv människor har hänvisat till som skäl till att utöva våld, eller sym-
boliska motståndshandlingar som uttrycker fientlighet och antagonism 
mot ’tiggare’. Vissa vill säkert invända här att det är en skillnad mellan 
att slänga syra i någons ansikte eller bränna ner någons boplats, mot att 
utföra en ”symbolisk motståndshandling”. Utifrån den direkta materi-
ella konsekvensens horisont så föreligger skillnaden absolut. Men uti-
från att försöka förstå varför människor hyser och är kapabla att utöva 
en våldsam aggressivitet mot tiggande människor, genom att titta på 
hur folk verbalt motiverar antagonistiska handlingar, föreligger det 
ingen intressant skillnad mellan de två handlingsuttrycken. Tesen är att 
det bortsett från de explicit rasistiska motiven, finns motiv som inte 
nödvändigtvis uteslutande kan förstås som rasistiskt grundade. Tesen 
som följer på denna tes, är att inga rasistiska motiv kan förstås som 
enbart härrörande från en rasistisk föreställningsvärld; hatet/aggressivi-
teten får sin energi och näring någonstans ifrån en människas inre, som 
i sin tur måste frammanas som en reaktion på ett stimuli.  Denna (po-
tentiellt) destruktiva energi riktas sedan i sin tur i en intentionell rörelse, 
till att (retroaktivt) registreras och begripliggöras som en reaktion på en 
identifierad (objekts)orsak.1637 Beroende i sin tur på hur denna orsak 
(och dess ’objekt’, som i vad/vem som bär denna orsak) menings-
skapas i relation till den enskildes psykiska känsloliv plus ideologiska 
föreställningar, artikuleras och förnims i sin tur begäret (som ska lösa 
den inre spänningen och förlösa reaktionen) på olika vis. Vi intresserar 
oss alltså här för steget då orsaken till en frustration som leder till ag-
gressivitet förklaras genom ord. Jag (och förhoppningsvis även läsaren) 
kommer finna dessa förklaringar otillräckliga. Men vi måste börja här. 

Vi börjar med de uppenbart rasistiska. Dessa kan delas in i de ’främ-
lingsfientliga’ respektive de ’abjektifierande’ orsakerna.  
 

11.3.1.1. Främlingsfientliga orsaker 
De ’främlingsfientliga’ orsakerna innebär att ’tiggaren’ definieras som 
en ’främling’ och därför förtjänar fientlighet. ’Främling’ är i det här 
sammanhanget inte samma sak som ’okänd’, utan förstås som ’inte del 

            
1637 Det hade kunnat räcka att bara skriva ”orsak”, men Lacans definition av begärets 
objekt (’Tinget’) som en objekt-orsak (på engelska: object-cause of desire), är här väg-
ledande.  
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av min gemenskap’. Vi har redan sett flera exempel i redogörelsen av 
överfall för hur flera motiverar överfallen helt enkelt med att ’tiggaren’ 
inte är ’svensk’. Det är enligt mig inte överilat att påstå att ’svensk’ i sin 
tur är en metafor för vit, i det här sammanhanget. Antagligen hade för-
slagsvis nazister inte överfallit en vit norrman som tiggde med samma 
säkerhet som de är ute efter en icke-vit ’tiggare’. Men om vi ska utgå 
från själva diskursen, av vad som sägs, är den identifierade gemen-
skapen ifråga artikulerad som ’svenskar’, och ’icke-svensk’ blir därför 
här en metafor för ’främling’: Orsaken till att jag hatar min nästa är för 
att hen inte är svensk.1638 Det låter otillräckligt. Men det är uppenbarli-
gen så vissa uttrycker sig. T.ex. ska den s.k. ”Kistamannen” (han som 
vid upprepade tillfällen överfaller ’tiggare’ i Kista, Stockholm) enligt en 
polis ”uttryckligen [ha] sagt att han hatar de här människorna. Han ha-
tar romer. Han tycker att vi i polisen borde tacka honom för att han 
driver bort dem ifrån Kista”.1639 I en intervju utvecklar tjugofemåringen 
sin fientlighet med att ”De har absolut inte lika stor rätt som jag att 
vara här. […] Jag är svensk, jag betalar skatt och hyra, jag har rätt att 
vara här”.1640 Emellertid säger han något mer, mellan dessa meningar, 
där jag placerade ut ett ’[…]’. Han behöver uppenbarligen ett supple-
ment för att motivera varför ”de” inte har lika stor rätt att ”vara här” 
som han själv, bortsett från att han ”är svensk”: ”Speciellt inte på det 
sättet de är i Kista. De har satt upp tält på torget och lagt ut en massa 
sopsäckar för att sova inne i gallerian. 40–50 tiggare som bor i galle-
rian?”1641  

Det var alltså inte tillräckligt med icke-svenskheten eller ”romsk-
heten” i sig själv att motivera sitt hat och våld mot ’tiggare’. Orsaken 
till att här utöva våld mot en ’icke-svensk’ beror i sin tur på en ytterli-
gare orsak: ”De” har gjort något som innebär att de förbrukar sin 
(mindre) rätt att vara här. Ett ’gör’ föregår ett ’är’. Omformulerat: orsa-
ken till att utöva våld är icke-svenskheten, men det är inte orsaken till 
att känna frustration/aggression, vilken måste infinna sig för att våld 
ska kunna ta vid. Först en orsak identifierad av att ’någon’ gör ’någon-
ting’, som motiverar en frustration/aggression (någon gör något fel). 
Därefter en identifierad orsak som motiverar hat/aggressivitet; denne 
’någon’ är ’någonting’, som förklarar varför denne ’någon’ gör ’någon-
ting’ (något fel). 

            
1638 Alternativt: Min nästas osvenskhet är orsaken till att jag hatar. 
1639 Giertz (2015, 2 augusti). 
1640 Ibid.   
1641 Ibid. min kursivering. 



 506 

Den andra påtagliga orsaken som nämndes av människor som bru-
kade våld mot tiggande människor på gatan, var att ’tiggaren’ är ”maf-
fia”, d.v.s. kriminell. Men att någon skulle vara kriminell är i sig ingen 
orsak till att bli hatad. Det kanske skulle ske såtillvida att man såg sig 
själv som offer för det kriminella som den (antaget) kriminella antas 
vara inbegripen i. Vi ska fördjupa oss i föreställningar om ’tiggare’ som 
kriminella i nästa kapitel. Där kommer det också framkomma hur ’tig-
garnas’ antagna kriminalitet, utifrån det hatiska perspektivet, ofta synes 
vara en slags metafor för ’tiggarnas’ allmänna ondska; ’tiggarna’ är onda 
objekt.  

 

11.3.1.2. Abjektifierande orsaker 
Det har tidigare redogjorts för Kristevas teori om abjektion och ’abjek-
tet’ som det gränsöverskridande fenomen vilket upplevs hota ja-
gets/kroppens gränser och (därigenom) existens. Dessa fenomen 
berör smuts, sjukdom, död och insektskryp, äckliga fenomen vilka ris-
kerar att krypa in under huden. I förra kapitlet nämndes också hur den 
rasistiska diskursen och ideologin genom tid och rum har använt sig av 
ett språkbruk av att dehumanisera ’den andra’ till att likställas med just 
dessa fenomen. ”Svin”, ”as”, ”pack”, ”äckel”, ”parasit”, är några av de 
beteckningar som ’tiggare’ har fått sig tilldelade i redogörelserna ovan. 
Det förekommer också en frekvent hänvisning i det hatiska talet om 
”snusk” och ”avföring”, liksom att ’tiggarna’ skulle bära på sjukdomar 
som TBC. Frågan är om det är inom abjektionens ram vi också bör 
sätta de misogyna hatbrotten, av skrikandes kalla ’tiggare’ för ”hora” 
eller rista in skällsordet på någons bil. Detta i att likställa prostituerade 
kvinnor med något nedvärderat, föraktat och äcklande.1642  

Det är inte långt bort för vissa att jämföra människorna med djur 
som ”morrar”, eller skadedjur såsom just ”parasiter” eller ”råttor”. 
Bortom parodisk rasism står användaren Fatum Regnum på Flashback 
för när hen skriver  

 
Lokaltidningen i Solna förfärar sig över en förmodad invasion av råttor, nära 
Solna C. Tvåbenta råttor i form av aggressivt tiggande zigenarsmuts blir däre-
mot inte omskrivna! ett klart sila mygg och svälja kameler förfarande: enkät 
om vilka slags råttor som stör mest vore på plats.  
 
Jag är övertygad om att ziggisar sprider mer sjukdom och elände än en hel 
koloni fyrbenta råttor. oj! vad härligt om kommunen hade ett journummer att 
ringa till, när tvåbenta ziggis råttor behöver åtgärdas.1643  

            
1642 Vilket i förlängningen förmodligen är ett uttryck för en syn på kvinnlig sexualitet i 
sig som farlig och ”äcklig” (d.v.s. hotande). 
1643 Fatum-Regnum (2017).  



 507 

 
Abjektifierandet av tiggande människor förekommer inte bara i talet 
om människorna i sig, utan också i anslutning till hot om våld mot 
människorna ifråga. Någon i Blekinge lägger upp en bild föreställandes 
en tiggande kvinna på Facebook med anledning av att ”nu har tiggar-
patrasket kommit hit”.1644 Kommentarer följer som: ”jag ser inte på 
dom som människor[. Jag] ser på dom som man ser på äcklig ohyra 
som genast bör saneras bort från sverige”. Jämte denna föreslår andra 
att ”ta hagel geväret” eller ”Sätt en tyngd i fötterna och åk ut en bit på 
havet ;P ;P”. En väldigt arg man skriver en statusuppdatering angående 
de ”tiggare” som är inhysta i en källare i hyreshuset han bor i: ”Undrar 
hur länge man ska räkna med att ha parasiter boendes i källaren. Jag 
hatar dem s  mycket nu sa jag tycker [att] man ska bränna upp dem sa 
slipper man dem”.1645  

När abjektifiering används i rasistisk propaganda, är det med syfte 
att mobilisera skräck, rädsla och hat mot den konstruerade fienden till 
den grad att det öppnar upp för våld och utplåning. Men hur motiveras 
den i talet om ’tiggare’ på sociala medier, privatperson till privatperson? 

Det finns en tendens till att även i det abjektifierande talet motivera 
varför ’tiggare’ eller ”ziggisar” skulle vara abjekt. Orsaken är att den 
abjekta anses ha gjort något, något som inte kan betraktas som civili-
serat och därför ’omänskligt’, vilket då skulle motivera djurliknelsen, 
vilket därefter glider över till skadedjursliknelse. Som nämndes i förra 
kapitlet, är likställandet av den andra som abjekt, inte att sammanblan-
das med ”abjekta” företeelser i sig – såsom förekomsten av smuts, ned-
skräpning eller avföring. Det är sammanblandningen – eller överföringen 
genom projektiv identifikation – mellan fenomen och människa som 
innebär en (här rasistisk) abjektion. I kapitlet påpekades också att 
denna sammanblandning, blir extra verkningskraftig i det sammanhang 
fenomenen sammanlänkas med bostadslösa människor, i det att dessa 
tenderar att inte ha tillgång till toaletter, rent vatten, eller sophantering. 
De tvingas också till att använda offentliga rum som privata. Detta gäl-
ler även de rumsliga utrymmen som kan ses som pseudo-privata. Den 
arga hyresgästen uttrycker sig som att de inhysta ”djuren” som han 
funderar på att utrota ”inte bör sitta och skrika i trappen”. När Per 
Gudmundson lät en anonymiserad sanerare uttrycka sig om ’tiggare’ 
som att dessa ”inte beter sig som människor”,1646 knöts detta till att 
dessa omänskliga hade bott och lämnat avföring på en skolgård. Ett 
annat exempel berör en väldigt upprörd Flashback-användare (som 

            
1644 Alfredsson (2016).  
1645 Micic (2015).  
1646 Lindenfors & Westeson (2016).  
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emellertid inte uppmanar till våld eller handlingar) som uttrycker en 
ilska angående nedskräpning som han sammanlänkar med ’tiggare’. 
Detta skriver användaren i reaktion på Amnestys och HEM:s debattar-
tikel i Expressen, som handlar om när privatpersonen Nicklas försöker 
få olika kommunala instanser och myndigheter att fixa sophantering 
till ’EU-migranter’ utan något resultat:  

 
Har Nicklas aldrig upplevt NÅGRA av de negativa sidorna av tiggeriet? Den 
enorma nedskräpningen och förstörelsen som INTE beror på avsaknad av 
legitim skräphantering utan på att nedskräparna ger själva fan i att det ser ut 
som helvete där de håller till? Hade tiggarna visat minsta vilja på att bete sig som 
folk och visat hänsyn till andra i sin ljudnivå och sitt beteende hade jag haft väldigt lite 
problem med att de var här. Men som det är nu när jag sladdar runt i män-
skofekalier på hundpromenaden, varje dag hoppar över de högar av kartonger, 
skräp och matrester som tiggarna lämnar efter sig efter sitt ”arbetspass” (även 
om de fakking sitter BREDVID en sopkorg) och ständigt möter pantsamlare 
som river ut varenda soppåse ur stadens soptunnor, vräker skräpet rätt ut på 
marken och går därifrån när de tagit vad de finner intressant – då jävlar har jag 
problem. HAR NICKLAS INTE MÄRKT DETTA ?!?!?!1647 

 
Denna (uttryckta) uppenbara frustration med aggressiv betoning, visar 
på känslor av provokation. Den här användaren uttalar inte en vilja att 
skada eller mörda, men det finns andra röster som gör detta utifrån 
samma skäl som denne känner ilska. Såsom en man aktiv i en intresse-
grupp för att omvandla ett naturområde i södra Stockholm till en s.k. 
”eko-park”, och är så till den grad förbannad över att ’EU-migranter’ 
har slagit upp läger där och hugger ned träd (till ved) och slår ihjäl 
huggormar att han uttrycker en vilja att slå ihjäl dem.1648 Till följd av att 
ett föreställt respektlöst beteende hos nästan förstörs en rumslig ord-
ning av rent/orent. Orsaken till att denna ordning rubbas (orsaken till 
att frustrationen väcks), antas här vara att de som (antas) ha rubbat 
ordningen ”ger själva fan i” att respektera ordningen. Den uppenbara 
ilskan (aggressiviteten) orsakas av antagandet att ’tiggarna’ inte har ”vi-
sat minsta vilja på att bete sig som folk”. ’Tiggarna’ antas ”inte bete sig 
som människor” (för att citera Gudmundsson) därför att de antas inte 
vilja bete sig, vilket får konsekvenser för alla ”oss andra” som beter oss. 
Att inte visa respekt, kan lätt tolkas som att inte respektera. Vilket är i 
sig en aktiv gest. Ergo: De förstör medvetet för oss andra. De vill oss 
illa. 

            
1647 Sardinbrus (2017).  
1648 Uppgift från en person aktiv i HEM. 
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 Ett tjänligt exempel på abjektionens allvar som ett uppfattat exi-
stentiellt hot vilket kan disintegrera själva världen, står Johan Wester-
holm för på sin egna opinionsbildande (”invandringskritiska”)1649 blogg 
Ledarsidorna: 

 
Tredje morgonen i rad på väg till jobbet ser jag avföring och [toalettpapper] i 
lekparken nära tunnelbanan. Tredje morgonen i rad ser jag spår efter ett till-
fälligt natthärbärge i en närliggande trappuppgång till ett flerbostadshus. 
Tredje morgonen i rad möts jag av svordomar och obscena gester av en, be-
dömer jag, tiggare som jag inte hjälper att planka i tunnelbanan. Samma person 
för tredje dagen i rad.  […] 

 
I tunnelbanan och vid trapporna kring Sergels Torg några hundra meter längre 
bort står högar med sopsäckar, IKEA-påsar, väskor, barnvagnar och kundvag-
nar med tiggarnas mobila hem och skräpar. I bästa fall nödtorftigt staplade 
och skylda med en presenning, i sämsta fall bara utspritt som skräp. På Drott-
ninggatan luggslitna tiggare med kaffemuggar i skrynklig papp. […]  
 
Ska du åka tunnelbana i Stockholm så ska du betala. Inte svära och bete dig 
gentemot de som inte vill hjälpa dig att gratisåka. Får du inte en allmosa av en 
förbipasserande skall du inte kasta svordomar efter de som inte ger. Ska du bo 
gratis under bar himmel i Sverige skall du inte lämna exkrementer eller annat 
efter dig som gåva till de som bor här och betalar för detta. […]  

För tredje morgonen i rad blir jag allt mörkare i sinnet.1650 
 

Westerholm sammanlänkar dessa förnimmelser av en rumslig oordning 
med upplevelser av att han tycker att ’tiggare’ är otrevliga och oför-
skämda. Han sammanlänkar det också med hur hans stackars kompis 
Ali, som kom till Sverige som flykting och arbetar som spärrvakt, blir 
ett offer för denna utveckling. Detta därför ”att tiggarna och jihadis-
terna förstör för sådana som honom som inget annat vill än att arbeta 
hårt och förtjäna sitt levebröd ärligt. Att han dras med i hatet och för-
aktet som växer i undervegetationen varje dag”. Han vänder sig också 
flera gånger mot statsminister Löfven som en person som sviker, ge-
nom att som distanserad okontaktbar makthavare inte lyssna på folket.  

Westerholm framställer här ett narrativ och en verklighetsuppfatt-
ning som med lätthet kan kläs i psykoanalytisk lacansk språkskrud: Han 
ser sin rumsliga omgivning som en – genom subjektets extima struktur 
och dess transitivism (förväxling där jaget och objektet, det interna och 
externa flyter ihop) – förlängning av sitt eget jag. Genom projektion 

            
1649 Angående vad att kalla bloggens politiska karaktär, se t.ex. Medierna (2016, 8 feb-
ruari). 
1650 Westerholm (2015).  
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och introjektion i växelverkan förläggs ett förnummet intrång och rub-
bande av en yttre ordning som ett rubbande av en inre ordning, en 
rubbning vars orsak tillskrivs den gestalt som identifieras tränga in, röra 
sig under huden. Det upplevs som gränsöverskridande, äcklande och 
närapå hotfullt, i det att invasionen upprepas. Fenomenen som bryter 
sig över jagets gränser är en ansamling av olika självständiga objekt, 
som exkrement, skräp, svordomar. Gestalten som erhåller alla dessa 
fenomen som sina egenskaper, ’tiggaren’, identifieras som ett utifrån 
kommande fenomen som (för)stör ordningen. Ordningen ifråga är här så-
väl den materiella fördelningen av rent/smuts mellan olika rumslig-
heter, liksom ordningen av socialt språkligt utbyte, såsom ”etikett”. Att 
’tiggaren’ kommer utifrån ser vi därför att Westerholm formulerar pro-
blemet som att ’tiggaren’ kommer till Sverige och att han själv skulle 
”betala för” att ’tiggarna’ bor ”gratis under bar himmel”. Därefter ser 
vi överföringen i att likställa ’tiggarna’ med ’jihadisterna’: båda är främ-
lingar som förstör ordningen. Nu har jaget expanderat rumsligt till att 
omfamna hela Sverige. Det är därför han vänder sig till den ansvarige 
för Sverige, statsministern, och bannar denne för att han inte återställer 
eller upprätthåller ordningen – gränsdragningen mellan jag och objekt.  
Men statsministern, som här får rollen av en frånvarande fadersgestalt 
som sviker, är här alltså Store Andre (samhället som auktoritet). Och 
som Žižek påpekar, finns inte Store Andre.1651 Det är därför Store 
Andre inte svarar och inte ser subjektet. Som då känner sig övergiven, 
och samtidigt fruktar att det omedvetna subjektet innerst inne vet (att 
Store Andre inte finns) ska visa sig stämma. Om ingen instans garan-
terar subjektet dess plats i den imaginära och symboliska ordningen, 
och inte heller den symboliska ordningen som sådan, är subjektet ute-
lämnad åt fragmenteringen av sin gränsdragning mellan jag och objekt. 
Hen upplever sig hotad att disintegreras. Mycket riktigt avslutar Wes-
terholm blogginlägget med de ödesmättade orden: 

 
Jag går sönder. Ali går sönder. Sverige går sönder. Allt går sönder. 

11.3.1.3. Att ta tillbaka rummet (som motstånd och hämnd) 
Som redan har nämnts uttrycks flera (såväl utförda som planerade) 
våldshandlingar som ett slags motstånd. Vi såg hur en mopedists över-
körning av en man i Borås hyllades på nätet som ett ”samhällsnyttigt 
arbete [som] borde belönas med medalj”. I återgivandet av föreställ-
ningar som dessa, är ’motstånd’ och ’hämnd’ lätta att sammanblanda. 
Jag har helt enkelt svårt att urskilja om motivet som artikuleras faktiskt 
är det ena eller det andra. Detta av en liknande anledning som Sofia 
            
1651 Žižek & Fiennes (2012). 
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Jeppsson, forskare i praktisk filosofi, tar upp i en debattartikel om po-
tentiellt tiggeriförbud. Hon påpekar att 

 
När straffåtgärder har föreslagits i tiggeridebatten så har fokus legat på förvän-
tade positiva konsekvenser. Jag misstänker att det andra traditionella motivet 
till att straffa människor – att de som gör fel bör få vad de förtjänar – ofta lurar i 
bakgrunden. Människor som tigger stör många. Själva påminnelsen om den 
fattigdom som existerar vid sidan av vårt relativa välstånd kan vara provoce-
rande i sig. Sedan upplevs det självklart som störande med nedskräpning, lik-
som mer påträngande tiggande.  
 
Kanske känner många människor att eftersom tiggare förstörde exempelvis 
min tunnelbaneresa genom att tjata på mig, så är det inte mer än rätt att de i 
gengäld får sin sömn och sin försörjning förstörda. Men vi bör stanna upp här 
och fundera på om straffet verkligen står i proportion till brottet. Om vi anser 
att Gamla Testamentets ”öga för öga, tand för tand” är alltför hårt, vad ska vi 
då säga om ”förstörd sömn och försörjning för tunnelbane-tjat”?1652 

 
Är ett beivrande av en identifierat brottslig handling ett utövat mot-
stånd mot handlingens utövande eller en hämnd för utförd handling? 
Skiljelinjen mellan ’motstånd’ och ’hämnd’ är inte så väsentlig att peka 
ut i sammanhanget, eftersom motståndet/hämnden ifråga rör sig om 
ett motstånd mot ’tiggarna’ och deras närvaro, där målet är att fördriva 
dessa från platsen. Platsen kan såväl innebära Sverige som det lokala 
offentliga rummet. Ett övertydligt exempel är nämnda ”Kistamans” 
privata korståg mot ’tiggare’ i Kista. I krig är motstånd och hämnd 
närapå oskiljaktiga; de handlar om att slå tillbaka ett angrepp. Och krig 
brukar ha fiendens invasion som orsak.1653  

Men det finns också andra, mindre fysiskt våldsamma aktioner, av 
kollektiv art. Som när invånare i Mönsterås går samman i en grupp för 
att ”konkurrera ut” ’tiggarna’ från orten. Detta genom att själva ställa 
sig utanför matbutiker för att tigga ihop pengar, vilka är tänkta att gå 
till fikabröd åt pensionärer. Därför att svenska pensionärer antas vara 
’tiggarnas’ främsta offer. Initiativtagaren Linda Gunnarsson förklarar: ”Vi 
fick höra av PRO [Pensionärernas Riksorganisation] att det är väldigt 
dyrt att fika. Samtidigt så går ofta tiggarna på just äldre, så vi ville ge 
dem åtminstone en gratis fikastund”.1654 Men exakt vad är det ’tiggarna’ 
gör, som gör att de måste fördrivas från Mönsterås? Det verkar inte 
riktigt räcka med att ’tiggarna’ ”går [på] äldre” när de tigger. En annan 
medlem tillägger ”Enligt oss handlar det om kriminella ligor som ligger 

            
1652 Jeppsson (2015), min kursivering. 
1653 Även om det är den egna parten som angriper först, eller invaderar, kan även detta 
motiveras som att ”återta” ett område som antas egentligen tillhöra de egna. Minns Hit-
ler. 
1654 Nilsson (2015, 7 maj). 
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bakom det här tiggeriet. Vi kommer fortsätta tills de gett upp och för-
svunnit”. Men frågan är om det här tillägget verkligen gör något till 
eller från. Är inte ’kriminella ligor’ här bara en tom signifikant, som ska 
meningsgöra och motivera fientligheten? Oavsett om ’tiggarna’ är de 
facto kriminella eller inte, vill man nog få bort dem därifrån genom att 
just konkurrera ut dem. Och man använder de ”äldre” på ett liknande 
sätt som SD-politiker och andra använder ”svenska hemlösa” som of-
fer för ’tiggarnas’ närvaro. Men vad är det ’tiggarna’ har gjort med rum-
met, förutom att ’tigga’ och kanske skräpa ned?  

En liknande motståndsaktion, som är såväl tydligare som grumligare 
i sina motiv, återges i Gefle Dagblad med den talande rubriken Visade 
missnöje över tiggande EU-migranters närvaro med egen närvaro. Det är oklart 
om det är själva situationen eller återgivandet av den i artikelform som 
är något enigmatisk, varför jag här återger det mesta av själva artikeln:  

På fredagskvällen samlades en grupp människor på piren på Alderholmen för 
att visa sin närvaro för de EU-migranter från Bulgarien, som slagit läger där. 
Stämningen var spänd trots att gruppen påstod att det handlade om något an-
nat. 

– Vi ska bara umgås som vänner och sitta här en stund. Kanske titta på sol-
nedgången, säger han som samlat ihop gruppen och framstår som en ledare.  

– Men inte med dem, de går det inte att umgås med, fortsätter han.  

”De”, det är EU-migranter från Bulgarien i lägret längst ut på Alderholmen. 
Lägret ligger några meter från platsen där gruppen sitter. […] De som är där 
kallar det för en ”spontan träff” och gruppens ledare har skrivit om den på 
Facebook. Han poängterar att det inte handlar om att bråka eller hota. Däre-
mot ska de visa sin närvaro för invånarna i lägret.  

– Jag vill att man ska kunna vara här och fiska och umgås som man alltid gjort. 
Men en polis sade till mig att allemansrätten inte gäller för alla, säger han.  

Gruppen som vill visa sin närvaro säger saker som ”de stjäl ju allt de kommer 
över”, ”polisen bryr sig inte och media mörkar, någon måste göra något åt 
situationen”, ”vi har rätt att sitta här och umgås om vi vill”.1655  

 
Det är vid det här lägret som dess invånare trakasseras flertal gånger av 
kringkörande bilar, en mamma får en cykel slängd på sig, och det sprids 
lappar med påståenden om att ”rika romer” skulle bo där.1656 Av arti-
keln att döma kan den här ”spontana träffen” inte framstå som något 
annat än som en medveten provokation mot ’EU-migranterna’, som ett 
            
1655 Östlund (2015), min kursivering. 
1656 Åhman (2015). 
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slags motdrag i syfte att visa vems området är. Att man ska försvara sin 
”rätt att sitta här och umgås om [man] vill”. Än en gång nämns en 
antagen kriminalitet från ’tiggarnas’ sida, och än en gång är frågan vad 
den egentligen gör från eller till för aggressiviteten. Gruppen visar 
’främlingarna’ att de umgås med varandra, och markerar att ’främling-
arna’ inte är välkomna i detta umgänge; ”de går det inte att umgås 
med”. Fortfarande kvarstår frågan vad det är ’EU-migranterna’ egent-
ligen har gjort, förutom då att vara oumgåsbara. Svaret är förmodligen 
att de har slagit läger på en ”allmän plats” – och därigenom har tagit 
ifrån invånarna en bit av deras gemensamma allmänna plats. Här bör vi 
dechiffrera det enigmatiska påståendet från gruppens ledare att en polis 
skulle ha sagt ”att allemansrätten inte gäller för alla”. Jag har svårt att 
förstå detta annat än som att den imaginära polisen skulle ha menat att 
urinvånarna inte har rätt till allemansrätten, p.g.a. de inkräktande ’EU-
migranterna’, som tar denna rätt ifrån dem. För genom att bosätta sig på 
en allmän plats, skulle ’EU-migranter’ ha gjort ett offentligt rum till ett 
privat. Men ironiskt nog upplevs då detta som en stöld, vilket visar att 
det offentliga rummet aldrig kan förstås som fullt ut ’offentligt’; om 
någon använder det offentliga rummet på ”fel sätt”, förstörs de andras 
ägande av platsen. Ett offentligt rum disponeras alltid till viss del som 
ett privat rum, genom normer, seder och vana. Tydligast blir metaforen 
när det malmöitiska kommunalrådet Carina Svensson (S) försvarar en 
avhysning från Pildammsparken med att ”Det är ohållbart att de bor 
där, Pildammsparken är ju en del av Malmöbornas vardagsrum”.1657  

Men synen av det offentliga rummet som en förlängning av ens pri-
vata sfär, som ’tiggarna’ tar ifrån en eller förstör, gäller inte bara boplat-
ser. Det gäller även tiggandet i staden. Eddie Karlsson skriver en 
insändare till Hela Hälsingland. Jag väljer att återge hela därför att den 
bjuder på ett potpurri av tidigare genomgångna symptom. Eller symp-
tom vi ska gå djupare in på i nästa kapitel. 

 
Varje gång jag går genom stan i Hudiksvall så sitter det flera människor ut-
spridda lite överallt.1658 

 
Antingen sitter de och prasslar med sina små burkar och säger åt folk att de 
vill ha pengar eller så går de fram till folk och ger dem rosor, men om du tar 
emot en ros så trycker de även upp en lapp i ansiktet på dig och tvingar dig att 
läsa. På den står det att hela deras familj är död eller att de är döva, stumma 
eller har några andra svåra sjukdomar och att de är hemlösa.  
 

            
1657 Häggström (2015). 
1658 Oreda, oordning, orent – abjekt.  
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Om du inte ger dem pengar så sliter de rosen ur din hand och blir riktigt för-
bannade. Men allting är ju bara ett stort skådespeleri!1659 När dagen är slut och 
de har tiggt färdigt så kommer deras familjemedlemmar och hämtar upp dem 
i nya fina bilar.1660  
 
Om du bor i Sverige kan du omöjligt vara helt fattig och inte ha någon bostad 
eftersom staten betalar ut en massa bidrag. Det finns bostadsbidrag, barnbi-
drag och flera andra bidrag de kan få.1661 Bidragen kommer från våra skatte-
pengar och ändå har de mage att kräva oss på ännu mera!1662  
 
Det här gör mig riktigt förbaskad. Mitt privatliv kränks när de kommer fram och 
begär att jag ska ge dem pengar. Och de blir ju bara flera, vissa dagar kan de 
sitta utanför Hemköp, Guldsmeden och mellan Guldsmeden och Fyren sam-
tidigt.1663  
 
Jag vill som medborgare i denna stad kunna känna mig säker när jag ska gå ut 
på stan för att göra mina ärenden.1664 Det som är speciellt irriterande är när jag 
går och pratar i telefon och de kommer fram och trycker upp en ros i ansiktet 
på mig.  
 
Vad ska jag då göra? Ska jag tvingas avbryta mitt telefonsamtal bara för att 
kunna förklara att jag inte tänker ge dem några pengar?  
 
Nej, jag tycker personligen att tiggeri ska förbjudas. Låt oss medborgare få ha 
rätten att gå ut offentligt utan att någon ska inkräkta på våra privatliv.1665  

 
Karlsson ska inte sammanblandas med våldsverkare, men han ut-
trycker en ilska och blir ”förbaskad” över att bli inkräktad. Detta därför 
att hans privatliv sträcker sig ut i det offentliga rummet. Han upplever 
sig ha en ”rätt” (som i en rättighet) av att bli lämnad ifred när han är i 
det offentliga rummet. Han upplever det som att han har en rätt att 
disponera över det offentliga rummet som om det var ett ”privat rum”, 
i bemärkelsen av att kunna vara avgränsad, isolerad och skyddad från 
andra människor. Jag rekommenderar läsaren att återgå till kapitlet om 
politisk idéhistoria för att knyta samman detta med den liberala rättsfi-
losofins historia, och varför Karlsson kan till viss del ges rätt i att från 

            
1659 De ljuger, det är inte på riktigt, det är bara en roll.  
1660 De är inte fattiga egentligen.  
1661 Fantasi i diskrepans med verkligheten. 
1662 De fattiga tar mina skattepengar och nu ska de dessutom ta ännu mer pengar ifrån 
mig.  
1663 Invasion. 
1664 Sammanblandning av ’bekvämlighet’ med ’trygghet’ med ’säkerhet’.  
1665 Karlsson (2014), min kursivering.  
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ett liberalt perspektiv betrakta detta som en slags ”mänsklig” ”rättig-
het”.1666  

Någon som använder den här synen på rumsliga rättigheter och att 
’tiggarna’ kränker dessa, men som också med anledning av detta manar 
till politisk aktion såsom ett civilkurage av motstånd, är Jan Sjunnesson. 
Under denna tid är han skribent på ”den oberoende Sverigevänliga” 
bloggen Avpixlat (nu Samhällsnytt) och har tidigare varit chefredaktör 
för SD-tidningen Samtiden. På sin egen blogg manar Sjunnesson vid 
årsskiftet 2015/16 medborgare till att ”reclaim the streets”.1667 Att ta 
tillbaka gatorna från ’tiggarna’. Sjunnesson inleder blogginlägget med att 
hävda att ”Detta är ett icke-våldsinriktat förslag som bygger på passivt 
motstånd och medborgerligt civilkurage”. Men även om förslaget är 
”icke-våldsintriktat”, är det svårt att inte se det som ett explicit uttryck 
av aggressivitet och medveten provokation riktad mot en fiende. Det 
är också en slags blandning av motstånd/hämnd:  

 
Om du verkligen vill ha bort tiggarna och inte fått medhåll från myndig-
heter och din omgivning måste du handla själv. Helst tillsammans med 
några likasinnade men annars ensam. […]  
 
Så här gör du: 
Du ställer dig framför de tiggare som du retar dig på och vill ha bort. Stå 
bredvid eller framför deras pappmugg och skylt, inte på deras saker alltså. 
Det kan de annars använda mot dig. De vet exakt vilka rättigheter de har 
[… Rör] varken dem eller deras saker.  
 
Stå någon decimeter från dem så att de blockeras men inte närmare. Rör 
de dig har du vunnit och kan anklaga dem för ofredande, vilket är en tjafsig 
metod de använder men var beredd med att ringa 112 om de skulle jävlas 
för mycket och putta på dina ben. 
 
Du blockerar helt enkelt deras verksamhet med din kropp tills de flyttar på 
sig. Då följer du efter. Om de packar ihop har du vunnit. 
 
Jag testade denna besvärliga men effektiva metod på gågatan Drottningga-
tan i Stockholm och vid Brommaplan. Stod bara där tills de muttrade och 
flyttade på sig. De ringde inte till sin organisations hejdukar och gör de det 
har du vunnit för då begår de brott om de föser bort dig genom att de ofre-
dar dig med att beröra dig.  
 
Du har rätt att stå var du vill och tydligen har tiggare rätt att sitta var de vill 
så länge de är på offentlig plats. Om de sitter inne i tunnelbaneuppgångar 

            
1666 Det här ger oss också en fingervisning om att subjektets självupplevelse av sin 
gränsdragning mot det yttre inte slutar vid huden, utan är ständigt flytande utanför 
kroppen, sprider sig ut i rummet. 
1667 Sjunnesson (2015); Dagens Nyheter (2015, 28 december). 
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kan du ringa SL och klaga, samma sak i köpcentrum. Eller bara ställ dig 
framför dem tills de tröttnar och går ut.  
 
Om du som läser detta gör detta, berätta hur det gick. Skriv i kommentars-
fältet. Om ni är flera är det lättare, så om du som läser detta ser någon 
blockera tiggare kan du väl gå fram och ställa dig där med.  
 
Om någon frågar vad för slags kampanj detta är så säg [att] ni kallar den 
”Ta tillbaka gatan”, Reclaim the Street på engelska. De gator och torg, affärs-
entréer och platser som idag belägras av tiggare är dina. Du har rätt att vara där och 
att stå var du vill. Visa det genom att ta tillbaka det offentliga rummet, vänligt 
men bestämt.1668 

 
Han manar alltså till (fientligt och samtidigt solidariskt1669 informerat) 
kollektiviserat trakasserande av en utpekad grupp människor. Ett tra-
kasserande formulerat som en kamp. Detta i syfte att ”ta tillbaka” ett 
upplevt orättmätigt ockuperat territorium; vårt lebensraum.1670 Vän av 
sans menar nu att jag drar förhastade slutsatser och orättmätigt tillskri-
ver Sjunneson en nationalistisk politisk agenda. Men bortsett från att 
Sjunnesson f.ö. syntes närvarande (i medlemsjacka och mössa för SD) 
och solidariserande med initiativet att dela ut rasprofilerad fika på 
Björns Trädgård i Stockholm,1671 kan vi titta på hur Sjunnesson försva-
rar uppmaningen i efterhand. När han blir intervjuad av Dagens Ny-
heter angående blogginlägget förklarar han att ”Det finns många 
människor som är irriterade över att de inte kan ta sig fram på gatorna. 
De blir antastade och känner sig besvärade […]. Det finns ett folkligt 
missnöje som inte representeras politiskt”.1672 Därför krävs att ”man 
får stålsätta sig och vara oartig, otrevlig och besvärlig själv. Det är vi 
svenskar inte vana vid, för vi är givmilda och godhjärtade, och inget 
aggressivt folkslag”. Här ser vi alltså ett uttryck för att det egentligen är 
nästan som är ”oartig, otrevlig och besvärlig”, men som ”vi svenskar” 
måste spegla och ta på oss att själva vara, för att omintetgöra det ”oar-
tiga, otrevliga och besvärliga”. Det är De som är ett ”aggressivt folk-
slag”, vilka tvingar oss till att ”stålsätta” Oss till att bli aggressiva. Ja, jag 
menar att det här är ett fall av projektiv identifikation.  

Sjunnesson tillägger i intervjun angående följdfrågan om ’tiggarnas’ 
utsatthet: ”Jag är inte säker på att de har det jobbigt, det vet vi ingenting 
om. Den idén bygger på att vi har barmhärtighet och medlidande, och 

            
1668 Ibid., min kursivering och betoning. 
1669 Han manar svenska medborgare till solidaritet genom att gå samman och stödja 
varandra i den politiska aktionen. 
1670 Ratzel (1923). 
1671 Aktuellt Fokus (2016).  
1672 Dagens Nyheter (2015, 28 december). 
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det har vi men inte hur länge som helst”.1673 I blogginlägget såg vi hur 
Sjunneson använde sig av ett språk för att framställa ’tiggarna’ som un-
derförstått delaktiga i kriminalitet såsom en liga (”sin organisations 
hejdukar”). Detta ska visa sig inte behövas i intervjun. Där framställer 
han istället ’tiggaren’ som aggressiv och otrevlig, men vars predikament 
till att tigga och störa är otydligt och oklart. Det räcker med att ”inte 
vara säker” på att någon som tigger ”har det jobbigt”, för att ”vi” inte 
ska ”veta” någonting om dennas situation. Detta resonemang framstår 
som lappri. Vilket också blir tydligt när Sjunnesson följer upp den här 
meningen med: ”Den idén [alltså att ’tiggarna’ ”har det jobbigt”] byg-
ger på att vi har barmhärtighet och medlidande, och det har vi men inte 
hur länge som helst”. Med detta postulat omintetgörs relevansen av 
frågan om att ”verkligen veta” vad nästan är och vill. Det spelar ingen 
roll om nästan ”har det jobbigt” eller inte. Det spelar inte heller roll 
huruvida nästan är en ligas ”hejduk”. Det viktiga är att ”vi” har en gräns 
av sympati (eller empatisk förmåga) som ”vi” inte tolererar blir (orätt-
mätigt) utmanad. Om denna gräns överskrids, förestår alltså aggressi-
vitet (i förlängningen våld) som ett rimligt försvar.  
 

11.3.1.4. Destruktivitet i väntan på signal 
I mitt empiriska material förekommer det väldigt få längre manifesta 
förklaringar från våldsverkare själva till varför de har brukat våld mot 
’tiggare.’ När dessa väl yppas, är de märkligt otillräckliga. Jag menar att 
de är otillräckliga i att de inte förklarar tillräckligt väl varför våld var nöd-
vändigt. Låt oss ta Kistamannen som ett exempel. I den längre inter-
vjun Expressen har med honom, angående hans motiv att terrorisera 
och misshandla ’tiggare’, uppger han först de manifesta skäl som vi 
redan har avhandlat; att han hatar romer, att de inte har lika stor rätt 
att vara ”här” som han själv eftersom de inte är svenskar, och att de 
har förstört platsen genom att belamra den på märkliga vis. Men allt 
det här förklarar inte brukandet av våld, att bli så provocerad att det 
leder till destruktivitet. Det görs ett intressant tillägg i intervjun, när alla 
de här förklaringarna är uppradade, och journalisten ändå inte ger sig:  
 

Det som provocerar 25-åringen mest med romerna är att de ”beter sig illa”. 
- De beter sig inte normalt. En gång satt jag bredvid en kvinna på tåget som 

gapskrattade högt när hon pratade i telefon. Jag tycker de ska ta en vett- 
och etikettklass eller någonting.1674 

 

            
1673 Ibid. min kursivering.  
1674 Giertz (2015, 2 augusti), min kursivering. 
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Vi är här tillbaka i hur intellektuellt otillräcklig den artikulerade orsaken 
till frustration/aggressivitet mot nästan är, men att denna språkliga 
otillräcklighet ger oss en fingervisning om att vi har att göra med något 
omedvetet. I kapitel Arbetssamhället redogjordes för hur lacansk psykoa-
nalys kan begripliggöra rasistiskt hat som en konsekvens av en fantasi 
om nästans njutning (jouissance).1675 Nästan föreställs ha tillgång till 
njutande som jag själv inte har tillgång till, därför att nästan antingen 
har tagit mitt njutande, förstört mitt njutande, eller undkommit (Store 
Andres) förbud för njutande. Žižek har skrivit: 
 

Vi tillskriver alltid till ”den andra” en omåttlig njutning: hen är ute efter att 
stjäla vårt njutande (genom att fördärva vår livsstil) och/eller så har hen till-
gång till något hemligt, perverst njutande. Kort sagt, vad vi verkligen stör oss 
på med ”den andra” är det egendomliga sätt på vilket hen organiserar sitt njutande, 
just det överskott, det ”övermått” som anstår detta sätt: lukten av ”deras” mat, 
”deras” bullersamma sånger och danser, ”deras” konstiga seder, ”deras” atti-
tyd till arbete. För rasisten, är ”den andra” antingen en arbetsnarkoman som 
tar våra jobb eller lätting som lever på vårt arbete, och det är rätt så underhål-
lande att notera den hastighet med vilken en svänger från att anklaga den andra 
för arbetsvägran till att anklaga hen för att stjäla arbetstillfällen. Den grundläg-
gande paradoxen är att vårt Ting är uttänkt som något otillgängligt för den 
andra och samtidigt hotas det av hen.1676   

 
Fantasin gör alltså gällande att genom att bryta mot normer, genom att 
ha ”egendomliga sätt”, provocerar nästan min egen måttfulla förhållning 
till omgivningen, andra och mig själv. Ett passande uttryck är kanske 
att nästans ”omåttlighet” spiller över på ”vår livsstil”.  

Den rasistiske seriemördaren Peter Mangs, som mellan 2003–2010 
mördade och försökte mörda icke-vita svenskar (såväl muslimer som 
afrosvenskar som judar som romer) i Malmö, motiverade sitt hat mot 
’de andra’ på ett liknande sätt: de afrikanska grannarna var för hög-
ljudda framåt kvällen, jugoslaven körde bilen över en gräsmatta, ”ny-
svenska ynglingar” kastade sten på bilar vid en parkeringsplats, etc.1677 
Innan han började mörda hade han kontinuerligt repat ”nysvenskars” 
bilar: ”Peter försäkrade om att det inte handlade om ’avundsjuka’, sna-
rare om ett slags lågbudgetterrorism som skulle göra det dyrt för dem 
att vara på hans område”.1678  När han senare började öva upp sig med 
en luftpistol, sköt han mot bilarna, med motiveringen ”Jag var störd av 
deras närvaro. De kränkte mig. Åkte runt i sina bilar som om de hade rätt 

            
1675 Miller (1994) s. 94; Proudfoot (2011) s. 204. 
1676 Zi ek (1993) s. 203, min översättning och kursivering. 
1677 Gardell (2016) s. 79–80. 
1678 Ibid. s. 80, min kursivering.  
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till det”.1679 Notera den geografiska, territoriella problemformuleringen. 
”De” inkräktar, kränker och (för)stör hans plats ordning. Mattias Gar-
dell, som intervjuade Mangs och är en av Sveriges främsta experter på 
rasistisk terrorism, vänder sig till Žižek och den passage jag nyss cite-
rade, för att begripliggöra Mangs (och andras) sammanlänkning mellan 
små normavvikande händelser utföra av ”de andra” och ett fullskaligt 
raskrig som hämnd:1680 

Den ilska Mangs kände när han såg sådana där på hans gator påminde honom 
om det ursprungliga brottet: de har stulit hans plats, hans gator och hans glädje. 
[…] 

Det var ofta små irritationsmoment, berättade Mangs. Små, men ideliga. 
När han såg dem skratta samtidigt som de gjorde honom ilsken genom att vara 
där, när han såg dem åka i sina bilar som var alldeles för fina [för dem]. De 
störde hans känsla för ordningssinne. Först genom att befinna sig på fel plats, 
och sen genom att bete sig fel. Gena över gräsmattan, istället för att gå på 
gångstigen. Parkera bilen med ett hjul på trottoaren, cykla vingligt utan att hålla 
händerna på styret, tala högt i mobilen på fel språk, stå i vägen utan att flytta 
på sig, gå på cykelbanan. Sånt gjorde att han såg rött. De hade ingen rätt att 
göra honom förbannad, störa hans sinnesfrid. De skulle dö. Ordningen skulle 
återställas.1681  

  
Ett annat exempel på en symptomatiskt ”otillräcklig” förklaring till 
våldsutövande, som sammanlänkar dessa moment, kan vi läsa i ett re-
portage Sveriges Radio Ekot gör angående gruppmisshandeln av ”ru-
mänska tiggare” i Perstorp.1682 Några dagar innan ett gäng på unga män 
med stenar krossade rutorna på en skåpbil där människor sov för att 
sedan misshandla den person som tog sig ur bilen för att hämta hjälp, 
spreds dödshot och upprop för att misshandla människorna i fråga på 
Facebook. Bl.a. uppmanade någon att man borde ”slå ihjäl dem med 
ett basebollträ”. Varför? Tydligen därför att ett rykte spreds om att ”ro-
merna” hade försökt stjäla en hund. Reportern går omkring i Perstorp 
och får det bekräftat att flera ortsinvånare har hört talas om det här 
ryktet: ”Ibland är hunden bunden utanför en affär, ibland är den på 
promenad med en äldre dam, ibland är det en hund som romerna för-
sökt stjäla tre gånger, ibland två gånger”. Den polisanmälan som ska 
ha kommit in angående den här händelsen, förklaras av poliskommis-
sarien handla om byggandes på ett ”missförstånd” där en dam var över-
tygad om att två andra damer som kom fram till hunden försökte stjäla 
den, men där den troliga förklaringen är att ”de nog hade tänkt klappa 

            
1679 s. 86, min kursivering. 
1680 s. 345. 
1681 s. 346, kursivering i original. 
1682 Mossige-Norheim (2015). 



 520 

hunden och visa att de tyckte att den var fin”. Men det cirkulerar också 
andra rykten, som att ”romerna” ska ha stulit cyklar och försökt stjäla 
mobiltelefoner. Reportern kommer i kontakt med en person som kän-
ner de tre män som är ställda inför domstol för misshandeln, som för-
klarar motivet så här: 
 

- De var trötta på att de håller på och liksom försöker sno hundar och allmänt 
förstör för oss andra. De ville väl ge igen. 

- Och för vad? 
- Alltså en vanlig människa snor ju inte en hund. 
- Nej, men har de snott någon hund? 
- De försökte. 
- Vet du det? 
- Ja.1683 

 
Det viktiga är inte om hunden har blivit ett brottsoffer eller inte. Led-
ordet i både det här motivet, liksom Kistamannens, liksom Peter 
Mangs, är att nästan (för)stör. ”Allmänt”. Hen stör min ro, min integri-
tet, min promenad, mitt handlande, min plats. Och hen stör på något 
sätt som förstör något för mig. Detta något är avhandlingens gåta, men 
jag tror det handlar om det omedvetna subjektets relation med/till ex-
istensen.1684 Vi ska gå vidare in på detta i nästa kapitel.  

Men när det gäller själva våldshandlingarna, räcker det ju såklart inte 
med att någon upplever sig få ”något” (för)stört. Det är artikulerade 
sätt att begripliggöra begäret att tillrättavisa/skada nästan, som fortfa-
rande verkar behöva en slags signal av att få tillåtelse (av överjag eller 
Store Andre) att realiseras. I Perstorp fungerar ’hunden’ som ett ställ-
företrädande objekt (signifikanten) som kan signalera rätten att begå 
våldshandlingen. För Kistamannen verkar det främst vara den rumsliga 
oredan av att ’tiggarna’ har ”satt upp tält på torget och lagt ut en massa 
sopsäckar för att sova inne i gallerian”.1685 Begäret att skada ruvar latent 
och söker sitt otillräckliga manifesta motiv.  

Motivet kan förmodligen emellanåt vara så pass enkelt som att den 
tiggande är icke-svensk, och att man därför har rätt att inte bli störd av 
denne. På sätt och vis ser vi Sjunnessons uppmanade ”medborgerliga 
civilkurage” praktiserad i sin politiska och moraliska andemening i alla 
exempel av privatpersoner som till synes oprovocerat överfaller, krän-
ker och slår och sparkar på tiggande människor. De skriker ”åk hem” 

            
1683 Mossige-Norheim (2015), min kursivering. 
1684 D.v.s. relationen med andra, Store Andre, Tinget och subjektet självt. Subjektet är 
en relation mellan ett inre och ett yttre liksom mellan ett jag och andra. Därav begrep-
pet/fenomenet ’extimitet’.  
1685 Giertz (2015, 2 augusti).  
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och att ”jag är svensk”. Oavsett om de är gamla, unga eller fulla försö-
ker de ”ta tillbaka” gatan genom att förinta det som stör upplevelsen 
av gatan. Skillnaden mellan Sjunnessons uppmaning och överfallen är 
endast graden av aggressivitet – motivet att nästan inte är svensk blir en 
slags signal av tillåtelse att ”ta/slå tillbaka”. Det synes mig som att ord-
ningsföljden på emotionell reaktion som leder till rasistiskt våld, från 
den första ångestförnimmelsen som leder till frustration, lyder:  

 
1) ’någon stör mig’ [ångest -> frustration] 
2) ’någon stör mig och bryter mot normer’ (d.v.s. ’jag har rätt att inte bli 

störd på detta vis’) [ilska -> aggressivitet]  
3) ’denna person är icke-vit’ (signal av tillåtelse för hat) [rasistiskt hat]  
4) ’denna person är en utlänning (’icke-svensk’)’ 
5) (’denna person är en rom’)  

 
Anledningen till att 5) är satt i parantes, beror på att jag ser detta led 
som ett slags komplement, vilket inte i sig behövs för att motivera det 
rasistiska våldet. Wallengren & Mellgren intervjuade 28 ’EU-migranter’ 
som tiggde i Malmö för att tala med dessa om deras utsatthet för brott 
på gatan. När informanterna frågas om hur de ser på motiven till varför 
de blir utsatta för våld och överfall, svarar de flesta att det inte har att 
göra med deras etniska tillhörighet. Författarna framhäver en 60-årig 
mans uppfattning att motiven inte kan förklaras som ”rasism”, utan 
snarare utifrån ”majoritetssamhället irriterar sig på dem när de tigger 
och att det är detta attribut som får majoritetssamhället att tycka illa 
om dem:”1686  
 

Det beror inte på att vi är romer som människor tycker illa om oss. Det är på 
grund av att dom ser oss som ”tiggare”. De tycker att vi stör när dom går förbi 
oss.1687 

 
De flesta framhäver att etniciteten avgjorde utsatthetsgraden i kombi-
nation med att vara (i situationen av att agera) ’tiggare.’ En kvinna i 40-
årsåldern menar att faktumet att hon är en icke-svensk som tigger gör 
saker värre, men inte för att hon tillhör den romska minoriteten:  
 

Vi tigger och många tror att vi inte vill arbeta. Dessutom sa är vi inte svenskar 
och det finns många som tycker att vi utnyttjar det svenska samhället. De 
tycker inte att de har något ansvar om oss eftersom vi inte är svenskar.1688 

 

            
1686 Wallengren & Mellgren (2017) s. 42. 
1687 Ibid.  
1688 s. 43. 
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Det är redan illa att människor (oavsett bakgrund) tigger. Det borde 
läsaren också ha fått med sig vid det här laget, från kapitlen som berör 
den historiska synen på och behandlingen av tiggande människor. I sin 
avhandling om tiggande människor i Vancouver, människor som inte 
synes vara ”rasifierade”, talar Proudfoot också om hur människor som 
tigger kan vara föremål för våldsamma överfall utan påtagliga skäl an-
nat än att de just tigger.1689 Men det adresserade ”främlingskapet” gör 
vad som redan är illa än värre. Aggressiviteten blir, för att tala med 
Freud, överdeterminerad av två lager Real ångest. Men det finns också 
andra orsaker till illvilja, som föranleder oss till att i nästa avsnitt söka 
efter latenta omedvetna orsaker till våldsutövande. Andra informanter 
påpekar nämligen att mycket av trakasserandet och våldet kan bli för-
klarat av deras utsatta livsstil. Nämligen, därför att de försöker försörja 
sig i det offentliga rummet, riskerar de att också möta potentiella vålds-
verkare. Andemeningen är precis så illa som det låter: antagandet är att 
på grund av att människor i ’tiggares’ situation saknar skydd, blir dessa 
lättare offer för människor som önskar utnyttja eller skada andra människor. En 
man i 30-årsåldern förklarar det såhär: 

 
När man gör det som vi gör s  möter man många människor varav vissa vill 
ha det roligt på vår bekostnad eller utnyttja oss av olika anledningar. Jag har 
hört om andra tiggare som har blivit rånade, det finns nämligen folk som anser 
att det är lätt att begå brott mot oss och att vi har massor med pengar. Jag har 
blivit lurad att arbeta gratis av en kioskägare. Han lurade mig inte på grund av 
rasism, han visste att han kunde utnyttja mig eftersom att jag inte kan gå till 
polisen.1690 

 
Mannen uppger här skäl till utnyttjande och stöld. Men dessa skäl 
borde fungera även gällande människors destruktionsbenägenhet. Av 
kapitlets inledande redogörelse kring våldsbrott, mordförsök, förned-
ring, trakasserier, förtal och dylikt som riktades mot tiggande männi-
skor, torde det inte ha undgått någon läsare en dimension av illvilja, av 
sadism, i talet och handlingarna. Skadeglädjen och fantasierna om bes-
tialiska mord, kan inte i sig förklaras av en ilska eller aggressivitet mot 
tiggande icke-svenskar för deras (antagna) handlingar. När en 
Flashback-användare, apropå att tiggande bostadslösa människor be-
finner sig ute i den ovanligt kalla februarikylan 2018 och inte har mer 
än ihåliga strumpor och sandaler, ”blir själaglad när Aftonbladet skickar 
notiser om Sibirisk kyla drar in. Det värmer gott i ett stelfruset hjärta 
som mitt!”,1691 hur kan vi förstå denna glädje som något annat än en ren 

            
1689 Proudfoot (2011) s. 277–8. 
1690 Wallengren & Mellgren (2017) s. 44. 
1691 ticas_1 (2018). 
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illvilja? Vad är detta om inte ett uttryck för ett lustfyllt begär av att skada 
min nästa?  

11.3.2. Latenta svar 
Låt oss nu vända oss till ett psykoanalytiskt spekulerande kring de la-
tenta orsaker, de potentiella omedvetna begär, som kan tänkas stå 
bakom viljan att skada, förnedra och utrota tiggande människor. Jag 
låter Freud själv inleda det här avsnittet med sina egna funderingar 
kring detta begär: 
 

Det bakomliggande, gärna förnekade stycket av verkligheten är att människan 
inte är något milt och kärlekstörstande väsen som på sin höjd är i stånd att 
försvara sig mot angrepp, utan snarare en varelse som till sina givna drifter får 
lov att räkna en rejäl portion aggressionsbenägenhet. Till följd därav ser hon 
sin nästa inte bara som en möjlig hjälpare och ett tänkbart sexualobjekt, utan 
också som en frestelse: att tillfredsställa sitt aggressionsbehov på honom, att 
betjäna sig av hans arbetskraft utan ersättning, att utnyttja honom sexuellt mot 
hans vilja, att ta hans ägodelar i besittning, att förnedra honom, att vålla honom 
smärta, tortera och döda honom. Homo homini lupus [Människan (är) männi-
skans varg]; vem har efter alla livets och historiens erfarenheter djärvheten att 
bestrida denna sats? Den grymma aggressionen inväntar vanligtvis en provo-
kation eller underordnar sig ett annat syfte vars mål skulle kunna uppnås även 
med mildare medel. Under för den gynnsamma omständigheter, när de själs-
liga motkrafter som annars hejdar den har fallit bort, yttrar sig aggressionslus-
ten också spontant och avslöjar människan som ett odjur, främmande för att 
skona sina artfränder.1692 

 
Vi ska här utgå från den svenske psykoanalytikern Ludvig Igras förstå-
else av grymheten. I Den tunna hinnan: Mellan omsorg och grymhet utgår 
denne i sin tur från Melanie Kleins teorier, inte Lacans. Emellertid på-
verkar detta inte vår övergripande psykoanalytiska ram, då den kleinska 
respektive lacanska skolan förenas i att se subjektets reflexiva relation 
till en extern Annan (objekt/Andra) som grundvalen för subjektets 
själva existens.1693 Båda skolorna tar också Freuds teori om dödsdriften 
(som konstituerande för det mänskliga livet jämte en ”livsdrift”) på all-
var, och sätter denna mer eller mindre i förgrunden för subjektets re-
lation till objektet. För Lacan var alla drifter egentligen en potentiell 
dödsdrift, varför begäret som sådant följer dödsdriftens topologiska 
egenskaper. Precis som (det lacanska) begäret cirkulerar kring sitt 
omöjliga Ting det aldrig kan nå (för att repetera intill döden), åsyftar 
            
1692 Freud (2011) s. 442. 
1693 Klein står för en objektteoretisk skola, och Lacan kan ses som ståendes för en 
”post-objektteori” (i det att objektet inte finns men subjektet vet inte om det) (De 
Kesel 2009).  
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dödsdriften att genom tvångsmässig upprepning återgå till ett livlöst 
tillstånd. Enligt Žižek handlar hela Lacans gärning om att nysta i de 
ögonblick då subjektet konfronteras med dödsdriften i dess renaste 
form.1694 På detta vis är konfrontationen med dödsdriften en konfron-
tation med subjektets Reala; vad subjektet verkligen ”är”.1695 Men det 
vi här har att göra med, det grymma våldet och begäret efter att skada 
och förinta min nästa, är för allvarligt för att vi ska nöja oss med ett 
otydligt formulerat teoretiskt pretentiöst språk och vokabulär. Varken 
Lacan eller Žižek förklarar detta begär tillräckligt tydligt och stringent, 
om än att deras teorier är kompatibla med (dessa aspekter av) den kle-
inska teorin. Jag väljer därför att utgå från Igras kleinska perspektiv, 
och sätter detta i dialog med Lennart Räterlincks lacanska analys av 
aggressivitetens ursprung, i syfte att vara så tydlig som möjligt.  

11.3.2.1. Dödsdriften 
Vitalt för den freudska dödsdriften som kraft är att dess ”oavlåtliga” 
destruktivitet hotar den egna mänskliga organismens fortlevnad; den 
bryter ned en inifrån och riktas därför utåt i aggression för att bli mer 
uthärdlig. Detta ”utåtriktande” kan i sin tur skänka jaget en tillfredstäl-
lelse som även kan vara njutningsfull. Destruktiviteten kan projiceras 
mot den egna kroppen och självet (masochism) liksom mot andra (sad-
ism).1696 Kultiverad är denna ursprungliga aggressionsbenägenhet po-
tentiellt kreativ och kan så att säga stå i kulturens/gemenskapens tjänst, 
såsom sublimerad. Men vi ska inte gå in på det nu. I Vi vantrivs i kulturen 
[1930] intresserar sig Freud för hur aggressionsdriften är ”det moment 
som stör vårt förhållande till nästan och tvingar kulturen till dess upp-
båd” och förorsakar ”idealbudet att man skall älska sin nästa såsom sig 
själv, något som verkligen rättfärdigas av att ingenting annat står i ett 
lika starkt motsatsförhållande till den ursprungliga mänskliga natu-
ren”.1697 Detta därför att ”driftsbestämda lidelser är starkare än förnuf-
tiga intressen”.1698 

Freud såg hur subjektet såsom ett kollektivt ’vi’, projicerade aggress-
ionsdriften mot ett identifierat ’de’ som kunde motiveras som källan 
och målet för aggressiviteten. Som framkommer genom hans histori-
serande av antisemitismen som exempel, menade han också att döds-
driften inte stillas, aldrig mättas, bara för att den skulle få ett ohämmat 

            
1694 Žižek (2000c) s. 160. 
1695 En negerad negation. Ett positivt tomrum. Ett svart hål som aldrig kan fyllas igen. 
1696 Freud (2011) s. 448–50. 
1697 Ibid. s. 443. 
1698 Ibid.  
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utlopp.1699 Precis som när det gäller Lacans begär, når destruktionsdrif-
ten aldrig målet. För Freud är denna aggressionsbenägenhet så pass 
allvarlig, att den framstår som själva orsaken till samhällets existens; fun-
gerandes likt en grundläggande försvarsmekanism varigenom männi-
skor alls kan leva samman. Det framstår som att Freud faller i samma 
förklaringsmodell till samhällets uppkomst som Thomas Hobbes, det 
vill säga att samhället existerar som ett kontraktsfördrag för att skydda 
oss från varandras destruktivitet. Men jag tolkar det som att Freud här 
(närmast retoriskt) lägger en stark betoning på ena sidan av myntet, 
gällande samlevnadens grund och villkor, därför att han finner denna 
sida kulturellt negligerad: ”Ty de små barnen, de vill inte gärna höra 
det, omnämnandet av människans medfödda böjelse för ’det onda’, för 
aggression, destruktion och därmed även grymhet”.1700 Om man läser 
hela Vi vantrivs i kulturen, framkommer en mer tvetydig bild som jag 
tolkar innebär att vi människor är väsensmässigt beroende av 
varandra,1701 men kan emellanåt inte låta bli att skada varandra till följd 
av våra organismers inre spänningar och friktioner. Därav den mytolo-
giska uppställningen mellan livsdriften som syftar till förening (Eros) 
och dödsdriften som syftar till förstörelse (Thanatos). 

Hos Klein kan vi säga att denna människolivets dikotomi översätts 
till två grundläggande positioner för subjektet att ömsom inta, i förhål-
lande till dess objekt (d.v.s. nästan); den depressiva1702 och den schizo-
paranoida positionen.1703 Den förra innebär att subjektet försöker för-
hålla sig till nästan utifrån en vilja av omsorg för den andre, något som 
naturligt ”växer fram ur själslivets egenrörelse”.1704 Den senare är vårt 
huvudsakliga intresse för att här förstå människans förmåga till att vilja 
skada och förinta sin nästa.  

11.3.2.2. Den schizo-paranoida positionen (och spegelstadiet) 
Igra menar att människans förmåga till grymhet utspringer från ”samma 
själsliga betingelser” som hens omsorgsförmåga.1705 Han betecknar den 
intrapsykiska platsen för dessa själsliga betingelser som en hinna, ”så 
tunn att den egentligen inte har någon egen volym”, vilket utgör ”ett 
gränsområde där människans psykiska tillblivelse oavbrutet äger 

            
1699 s. 444f. 
1700 s. 449. 
1701 Och därför är det onödigt att spekulera i huruvida relationen individ-samhälle upp-
stod, eftersom uppställningen är i sig kontrafaktiskt då det ena inte finns utan det 
andra. 
1702 Igra benämner den istället som ’den integrativa positionen’ (Igra 2011, s. 75). 
1703 Klein (1988).  
1704 Igra (2011) s. 78. 
1705 Ibid. s. 119. 
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rum”.1706 Dess källor utgår från två existentiella grundvillkor; erfaren-
heten av ”människans ursprungliga värnlöshet och beroende av sina 
närmaste” respektive kraften hos ”människans avancerade symbolise-
ringsförmåga”.1707 Dessa resurser har barnet till hands när det upp-
täcker sig självt och sin distans från och samtidigt beroende av andra. 
För att överkomma sin värnlöshet använder sig barnet av sin fantasi 
för att forma medvetna liksom omedvetna föreställningar om sig själv, 
sin omgivning och andra. Dessa föreställningar ”införlivas som relat-
ioner i barnets inre”, vilka oavbrutet påverkar den fortsatta levnadens 
tankar, handlingar och relationer.  

 Förnimmelsen av den ursprungliga värnlösheten sammanfaller 
med vad freudianer kallar för ”kastrationen” och lacanianer för ”bris-
ten”. Barnet (subjektet) upptäcker sig separerad från det objekt som 
hen behöver för sin överlevnad. Vulgärmetaforiskt är detta objekt ’mo-
dersbröstet’, för att så småningom bli ’modern’ själv. Ur detta trauma-
tiska tillstånd börjar barnet försöka identifiera och särskilja goda objekt 
från onda objekt, och upplever en schizo-paranoid situation av att vilja 
närma sig de objekt hen behöver för överlevnad och samtidigt vilja 
stöta ifrån sig de objekt som hotar överlevnaden. Det är här som Kris-
teva placerar in abjektet, som de farliga objekt vilka befinner sig på 
gränsen mellan kroppens insida och utsida. Tragiken infinner sig näm-
ligen i det att barnet nu kommer att hamna i en evig situation av att 
parallellt eftersträva förening och distansering. Det senare därför att 
det egna medvetandet vill hindra sin egen upplösning, av att bli upp-
slukat av det externa från vilket det ursprungligen skildes från. Härige-
nom uppstår då grunden för den schizo-paranoida positionen 
gentemot andra och omgivningen (och sig själv). Genom barnets 
känsla av klyvning (separerad men beroende), jämte förmågan att sym-
bolisera och tillskriva fenomen egenskaper som korrelerar med inre re-
lationella förnimmelser, projicerar barnet sina inre känslor på de 
externa fenomenen. Barnet känner aggression och ser därför det som 
antas framkalla aggression som aggressivt och farligt.  

Så småningom lär sig barnet med hjälp av medvetandets utveckling 
och den etiska drivkraften (genom kärleken) att även kunna inta den 
depressiva positionen, vilket alltså innebär att kunna inta en förståelse 
av omgivningen och dess fenomen som varken uteslutande ’goda’ eller 
’onda’ objekt. Beteckningen av positionen som ”depressiv”, beror på 
att det är en smärtsam process att integrera olika intryck och erfaren-
heter vilka leder till att behöva ompröva sin verklighetsförståelse och 
självbild. Den är också depressiv till följd av att subjektet bär med sig 

            
1706 s. 141. 
1707 s. 120. 
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insikten om sin faktiska klyvning och separation från det ’goda’. Igra 
beskriver det som att ”Vår upplevelse av världen och vår egen plats i 
den mejslas fram genom samspelet mellan de båda positionerna. Detta 
samspel gör oss till människor snarare än till helgon eller monster”.1708 
Men: 
 

När individen betraktar och bedömer världen ur den schizo-paranoida posit-
ionens synvinkel, så söker den vuxne såväl som det lilla barnet identifiera det 
som är nödvändigt för att säkerställa den egna överlevnaden. Utgångspunkten 
för intresset för den andre är därför en vaksam misstro. Det fientliga och far-
liga måste särskiljas från det berikande och goda. Intresset för den andre över-
går till behovet att försäkra sig om att denne är ofarlig. Egenintresset härskar. 
I det schizo-paranoida perspektivet betyder ”god” helt enkelt ”god för mig”. 
[…] Utifrån ett sådant perspektiv strävar individen efter att undvika, behärska 
eller förinta det som är främmande.1709 

 
Men varför behövs alls en schizo-paranoid position, om den depressiva 
ändå är en utvecklingsmässig förhöjning från denna position, och den 
senare uppenbarligen är moraliskt, intelligensmässigt som existentiellt 
bättre än den förra? Igra talar om en växelverkan, där det framstår som 
att det är en bristande självkontroll över ens psykiska inre liv och en 
brist på (förnummen) kärlek och trygghet som får människan att tippa 
över till den schizo-paranoida positionen. Det låter lite väl förenklat. 
Här kan det vara på sin plats att vända sig mot en lacansk beskrivning 
av densamma processer.  

Räterlinck talar om aggressivitetens roll i ett ”grundläggande främ-
lingskap hos människan”1710 som uppstår då hen själv uppstår som ett 
(socialt) subjekt genom spegelstadiet. Det är genom identifikationen 
med spegelbilden och omvärlden som en transitivism, där urskiljandet 
av ett jag i förhållande till en omvärld aldrig är helt fullbordat (jaget och 
objektet sammansmälter i reflektionen av urskiljandet) som vi ser grun-
den till såväl människans empatiska förmåga som människans aggres-
sivitet.1711 Allt rolltagande kräver identifikation, där vi genom 
projicering och symboliseringsförmåga först etablerar en korrelation 
mellan psyke och omvärld så att omvärlden antar inre kvaliteter. Det 
är genom ett visuellt igenkännande av den andras kropp som lik min 

            
1708 s. 79. 
1709 s. 76f. 
1710 Räterlinck (2017) s. 188. 
1711 Ibid. s. 202. 
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egen, som jag med hjälp av min symboliserings- och föreställningsför-
måga kan föreställa mig min nästas känslor och tankar.1712 Enligt Rä-
terlinck fyller alltså den transivistiska identifikationen samma funktion 
för själslivet som Igras tunna hinna. Aggressiviteten, som en riktning 
till följd av identifikation, har då en funktion i att upprätthålla ett avstånd 
mellan det inre och det yttre, i syfte att vidmakthålla det ständigt inte-
helt-urskilda jaget som förnummen existens. Aggressiviteten har en 
funktion för subjektets fortblivelse, men kan lätt upptas av transi-
tivismen själv till att överbrygga avståndet mellan jag och nästa: 

Lacan betonar betydelsen av att aggressiviteten är en meningsfull erfarenhet, 
kännetecknad av att vara riktad mot någonting och förbunden med föreställ-
ningen om kroppslig desintegration. Vi kan tänka på den rädsla för kroppslig 
fragmentering som visar sig genom drömmar, fantasier och associationer, en 
rädsla som ofta uppträder då individen upplever sitt jag som hotat. Aggressi-
viteten har en specifik riktning på så vis att det specifika hotet inte sällan upp-
fattas ha sitt ursprung hos en annan människa, en människa som individen 
upplever utgör en fara på något vis (betoningen ligger här på upplevelsen, vil-
ket gör att det inte nödvändigtvis måste vara fråga om en faktisk fara). Det kan 
exempelvis handla om att denna människa direkt eller indirekt ifrågasätter 
någonting som individen betraktar som en väsentlig del av hennes identitet, 
kanske genom sin blotta närvaro, eller en situation där en tillskriven identitet 
blir fästpunkten för den andra människans hotfullhet.1713 

 
Det är denna ständiga risk av att ”slå över”, i min konstanta identifi-
kation av förnimmelser, som gör det relevant att tala om en dialektisk 
rörelse mellan vad Igra (genom Klein) betecknar som två positioner 
mellan paranoia och acceptans. Saken är den att rädslan för fragmen-
tering kommer att bestå resten av livet. Detta därför att subjektet inte 
har något annat att förlita sig på än ständigt flytande Realt fragmenta-
riska intryck av omgivningen, vilka hen övertäcker/symboliserar/be-
gripliggör med imaginära (fantasmatiska) och symboliska resurser. 
Subjektet använder sig av ”erfarenhetsgrundande synteser (av synin-
tryck, känslor, etc.), allt i syfte att överbrygga det alienerande glappet mel-
lan det imaginära och symboliska”.1714 Om glappet mellan jag och 
objekt övervinns genom en transitivistisk ”narcissistisk” manöver, 

            
1712 Detta gäller också vårt eget tolkande av vårt egna ”inre” och dess omedvetna rö-
relser. Det är därför vi inte här talar om en total solipsism, eftersom subjektet är lika 
främmande för sitt eget jag som för andra. Omvänt: subjektet kan ”känna” andra 
närapå lika väl som sig själv. Det är genom den andra som subjektet har tillgång till ett 
jag. Det är alltså den grundläggande alienationen som – paradoxalt nog – öppnar upp 
för möjligheten att närma sig den andra i hens egen rätt. Mer om detta i nästa kapitel. 
1713 Räterlinck (2017) s. 198f. 
1714 Ibid. s. 195, min kursivering. 
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upphäver subjektet fantasmatiskt denna inneboende aggressiva (frikt-
ionsartade) spänning mellan verklighetsförnimmelse och verklighet. 
Hela världen blir en del av jaget. Men jaget blir också en del av hela 
världen. Därigenom kvarstår problemet, i det att det Reala ”alienerande 
glappet” fortfarande består. Vilket då måste förläggas utanför jaget 
själv, i omgivningen. Så uppstår en schizo-paranoid situation för den 
”självupptagna” subjektspositionen, då någon identifikation behöver 
axla rollen av hotet mot fragmentering i den psykiska ekonomin. 
Denna identifikation kan med lätthet bli min nästa, därför att min näs-
tas faktiska egenhet och olikhet (av att inte vara jag genom att utöva en 
egen subjektivitet) är ett solklart bevis på jagets ändlighet och alienat-
ionens Realitet.   

När vår nästa intar positionen av vår fiende är det inte sällan som vi uppfattar 
hennes handlingar, ja kanske hennes existens som sådan, som ett intrång i vårt 
eget liv. Nästan tränger sig på. Hon korsar ständigt vår väg, hindrar oss i våra 
förehavanden, och inte sällan tenderar vi att se vår nästa som en materialisering 
av en ständigt närvarande fientlighet. Hon framträder i formen av ett utifrån 
kommande hot, en obestämd och allestädes överhängande fara.1715 

 

11.3.2.3. Destruktivitetens triad 
Den uppmärksamma läsaren frågar sig vad som här är ’aggressivitet’ 
respektive ’rädsla’. I korthet utgår det här tankesättet från att rädsla 
föregår aggressivitet som ett begripliggörande av en ångestförnim-
melse. En rubbning generar ångest (jag vet inte vad som har hänt för-
utom att jag förnimmer olust), vilken tolkas som rädsla (jaget är hotat), 
som vänds i antingen skräck (jaget måste undfly hotet) eller vrede (jaget 
ska försvaras och hotet förintas). Den schizo-paranoida positionen be-
rör alltså såväl rädsla som aggressivitet, men också hat. Det handlar om 
en rörelse mellan en frånstötning av objektet och ett uppslukande eller 
förintande av objektet. Hatet berör den senare pendelrörelsen. Vad be-
står då hatet, den sociala destruktiviteten, av? Igra ställer upp en destruk-
tivitetens triad som består av tre allmänmänskliga fenomen, vilka 
sammantagna leder till destruktiva symboliseringar, tankar och hand-
lingar.1716 Dessa tre själsliga inslag är narcissismen, projektionen och 
analsadismen. Vi tar dem i tur och ordning.  

För Igra är narcissismen en levande manifestation av den freudi-
anska dödsdriften – inte som en utåtriktad aggressionsdrift, utan som 
en oupphörlig rörelse mot en önskan om att begäret skall dö.1717 Mytens 

            
1715 s. 189. 
1716 Igra (2011) s. 113, 125. 
1717 Ibid. s. 114f. 
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Narkissos är oförmögen till kärlek; hans besatthet av sin egen avbild är 
en destruktiv besatthet av sin relation till sitt själv. Besattheten kretsar 
alltså kring en symbolisering, en symbolbild som en föreställning om 
verkligheten vilken får ”en högre dignitet [för subjektet] än verklig-
heten själv”.1718 Anledningen till att den kallas narcissistisk är då för att 
denna symbolbild inte är skiljaktig från självuppfattningen. Vilken man 
då inte kan få nog av att inte få grepp om.  

Projektionen har vi redan berört en hel del. Gällande destruktivite-
tens triad intresserar vi oss för fientliga sådana, i det att subjektet för-
lägger aspekter i sitt inre den inte vill kännas vid (”som det svaga, det 
orena, det mindervärdiga, det beräknande eller det fientliga”),1719 hos 
någon yttre vilken får bära dessa egenskaper. Sammantagen med 
narcissismen kan vi nu röra oss mot en rasistisk psykisk ekonomi:  

Rasisten ser inte sig själv som fientlig. Han anser sig reagera i självförsvar ge-
nom att bemöta en främling som utgör ett hot mot honom med berättigat 
förakt och våld. Den bild av främlingen som han styrs av och är låst vid, är 
just en projektiv, narcissistisk skapelse, en bild som alltmer fjärmar sig från den 
verklighet den skall belysa. En skenbar klarhet uppstår. Eftersom den verklige 
främlingen blir skymd bakom alla projektioner så låter sig bilden inte så lätt 
korrigeras. Bilden av främlingen stelnar och blir livlös, då den skapats utan 
något egentligt intresse för den människa som den gör anspråk på att beskriva. 
[…] Dess primära funktion är att erbjuda något igenkännbart och oföränderligt. Den är 
ett slags beställningsarbete för den som behöver något fast att hålla sig i. Med hjälp 
av sådana bilder är det möjligt att skapa sig en egen sluten och förutsägbar 
verklighet som gradvis blir allt svårare att skilja från vanföreställningen.1720 

 
Vi ser hur en sådan här rörelse syftar till att stabilisera relationen till 
omvärlden, för någon som förnimmer denna relation som (närapå out-
härdligt) ambivalent. Rörelsen syftar till att bemästra en ångest och 
återställa en imaginär och symbolisk ordning, för att tala med Lacan. 
Men den syftar också till att rikta en (nu berättigad) aggressivitet utåt, 
bort från subjektets inre, mot en viss (symbolisk) plats och mot en viss 
(imaginär) gestalt.  

Denna aggressivitet, för att bli våldsamt destruktiv, behöver vidare 
artikuleras som analsadistisk. Det rör sig om ett begär att ”kontrollera, 
kväva, hålla kvar, förvandla till exkrement”,1721 och har sitt ursprung i 
en pregenital kraft hos barnet att vilja bemäktiga sin omgivning, vilket 
är (om lyckat) ett lustfyllt företag. Igra menar att den pregenitala sadis-

            
1718 s. 125. 
1719 s. 116. 
1720 s. 117, min kursivering. 
1721 s. 151. 
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men har egna symboliseringsformer vilka härbärgerar människans de-
struktiva förmåga, och uttrycks som laddade med en slags infantil upp-
hetsning kring att för egen hand förminska objektet till något man 
upplever total makt över. Denna upphetsning kan genereras från utsät-
tande av någon annan för förödmjukelse, skändning eller våld. 

Sadismens kärna är en önskan om att behärska och förödmjuka och det sker 
mer hjälp av ”analt” präglade bilder. Denna tanke kan verka långsökt och dokt-
rinär, men låt oss stanna upp och tänka efter. Vardagsspråket innehåller denna 
tankefigur. Tänk på formuleringar som ”Han snackar skit”, ”Han behandlar 
mig som skit” eller ”Du är ett arsel”. […] Hur ofta uppträder inte föreställ-
ningen om den främmande som mindervärdig, som en kackerlacka eller råtta. 
Främlingen förknippas därmed med fekalier, bakterier, smuts och kloaker och 
framstår därför som någon som måste bli föremål för kontrollerande och be-
gränsande åtgärder. Så kan analsadismen ta sig uttryck.1722  

 
Med ett här etablerat språkbruk kan vi säga att Igra ser hur detta begär 
har sin ideologiska funktion i den manifesta rasismen. 

[Analsadismen] präglar också den rasistiska föreställningsvärlden. Rasismens 
formel är ju att bevara Sverige svenskt genom att deportera dem som ”inte hör 
hemma här”. I denna formel återfinner vi analsadismens främsta kännetecken: 
nödvändigheten att rena genom tvång. Analsadistiska tendenser är en av den 
mänskliga grymhetens källor.1723 

 
Den freudianska anala fasen handlar om att bemästra och kontrollera 
det externa – vi känner till uttrycket att någon är ”anal” till sin person-
lighet. Men vi ser här också ett släktskap med Kristevas abjektion: att 
tillskriva identifierat hotande element/människor som något äckligt 
och frånstötande. Vad som då skulle vara en oförenlig paradox, i att 
vilja kontrollera och samtidigt stöta ifrån, förenas då i det sadistiska 
strävandet efter att utplåna den narcissistiskt projicerade hotbilden. Här 
realiseras aggressionsdriften som ”dödsdriftens derivat”.1724 Detta be-
mästrande av situationen och nästan, skänker den destruktive i sin tur 
en upprymdhet eller njutning. Den sadistiska skadeglädjen kan ut-
tryckas genom såväl våldsutövande som förnedrande av offret, som vi 
har sett tydliga bevis på i början av det här kapitlet. Förminskandet, 
förfrämligandet och skadandet av min nästa blir här en förlösning av 
fantasin om omnipotens och att ha den omöjliga helheten (jaget i re-
lation till världen och andra) i sitt grepp. Det är en triumf av att över-
brygga den outhärdliga avgrund som ruvar inom och utom mig 

            
1722 s. 119. 
1723 Ibid. 
1724 Freud (2011) s. 451. 
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(extimiteten), i det att jag har identifierat och symboliserat min nästa 
till att bli denna (min) avgrund.  

Terrorn blir ett sätt att föra den egna fasan in i fienden och låta sig berusas av 
den maniska triumf som är utmärkande för hämndlystnaden. Processen är den-
samma som när psykopaten projicerar sin egen paranoia, fasa och hjälplöshet 
in i den han terroriserar och då erfar både lättnad och makt.1725 

11.3.2.4. Det otillgängliga jouissance 
Men detta överbryggande kan aldrig vara längre än i ett ögonblicks 
fantasmatiska förnimmelse och översensibla rus. En förnimmelse av 
vad Lacan och Žižek kallar jouissance. 

Det är nämligen här vi måste placera Žižeks snåriga förklaring till 
”sanslösa” utbrott av rasistiskt våld utan någon utilitaristisk eller ideo-
logisk grund, som ett uttryck för att försöka uppnå den omöjliga njut-
ningen (jouissance).1726 Den Reala avgrunden i min relation till 
existensen, är ett förnummet tomrum där jag till följd av själslivets psy-
kiska ekonomi och relationer förlägger ett fantasmatiskt Ting (jouis-
sance) som mitt begär riktas mot. Alienationens glapp är ett tomrum 
som subjektet på ett omedvetet plan inte kan acceptera vara ett tom-
rum. För om tomrummet är en Realitet, är subjektet evigt dömt att 
begära en (o)tillfredsställelse att slippa olusten, som kommer av att ex-
istera som enskild, frånskild och friktionsartad människa. Alltså miss-
känns detta tomrum på ett omedvetet plan, precis som att barnet 
misskänner glappet mellan sig själv och spegelbilden. I den fantasmat-
iska kartläggningen av världen med imaginära andra, och symboliska 
relationer, konstrueras istället en fantasi om att vad som skall göra sub-
jektet ”helt” finns precis där det förnimmer avgrunden. När jag upplever 
avgrunden, upplever jag då en kontrafaktisk och anakronistisk sanning 
om att där innan var helhet. Eller enhet. Jag var inte medveten om tom-
rummet där, innan jag registrerade ett där nu uppståndet tomrum. Jag 
upplever där något nu förstört som tidigare inte fanns. För jag upplever att ett 
jouissance har förstörts eller tagits ifrån mig som jag aldrig hade.  

Identifikationsprocessen och symboliseringen förutsätter ett stän-
digt ekvivalerande av förnimmelse och symbol som en likhet, i det att 
likhetstecknet är den översättning som imaginärt garanterar identifikat-
ionen som riktig.1727 Detta ständiga arbete av ömsesidighetsprocesser 
upprätthåller en omedvetet informerad psykisk och existentiell ord-
ning, där signifikant är lika med signifikant och där egenskaper hör 
hemma med dess tilldelade identiteter. Det är i konfrontation med den 
            
1725 Igra (2011) s. 135f, min kursivering. 
1726 Žižek (2000c) s. 201. 
1727 jfr Olsson (2010). 
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olikhet vilken (för)stör en (ständigt ambivalent och otillräcklig) imaginär 
och symbolisk, rumslig som social, ordning, som den schizo-paranoida 
subjektiviteten förnimmer att en avgrund öppnas. En avgrund inom 
såväl som utom subjektet, vilken alltså är sanningen om subjektets egen 
och existensens otillräcklighet. I detta uppstår en ångest som (såtillvida 
den alls kommer till) kan mobiliseras av själslivets psykiska resurser till 
att genom en destruktivitetens triad identifiera denna olikhet som för-
kroppsligad i en annan människa, som då genom sin tilldelade olikhet 
bär på själva avgrunden inom sig, och därför vill min imaginära värld 
illa. Denna paranoida inställning till att se olikheten som en likhetens 
upplösning (likheten såsom identifikation i spegling, språkligt och so-
cialt utbyte), är självklart inte allmänmänskligt given i sina uttryck och 
fantasier. Men den är uppenbarligen en potential inom alla och en var, 
och den har sitt tydligaste politiska derivat i konservatismens och ras-
ismens ideologier.  

11.4. Återknytning 
I min genomgång av uppgivna manifesta orsaker till våld, hat och ag-
gressivitet mot tiggande människor, identifierade jag ett ledmotiv av att 
’tiggarna’ identifierades (för)störa en etablerad ordning. Denna ab-
strakta ordning ifråga kan förstås som rumslig (fördelning mellan 
rent/orent), som social (interaktionsmönster, normer), eller gärna båda 
samtidigt (socio-spatial). Att ordningarna störs registreras av vissa som 
medvetna försök till att störa och/eller förstöra. Intryck tilldelas aktör 
som tilldelas avsikt. Fientligheten mot ’tiggarna’ tar sig rent språk-
ligt/socialt uttryck som motstånd, hämnd och/eller sadism. I slutändan 
är det relativt meningslöst att försöka särskilja de olika uttalade moti-
ven till fientlighetens uttryck – det handlar om ett realiserat begär att 
upphäva ’tiggarnas’ närvaro genom att skada, förnedra eller förinta männi-
skor. Detta begär kan uppenbarligen frammana en sadistisk njutning 
(såväl på nätet som på gatan), och har en potential i att mobiliseras till 
en kollektiv rörelse av destruktionslust.  

Människor förenas i en illasinnad solidaritet i sitt gemensamma hat 
mot människor, vilka utmålas som abjekta och farliga element vilka 
hotar eller stör gemenskap och trivsel (tillgången till tillfredställelse). 
Till människors sociala fantasis hjälp finns historiska rasistiska före-
ställningar och förklaringsmodeller om romer, vars narrativ garanterar, 
motiverar och förstärker aggressiviteten. Denna kollektiva kraft och 
begärsstruktur, som bygger på en schizo-paranoid rädsla/fientlighet 
mot en definierad ”främling”, har en uppenbar politisk manifestation i 
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Sverigedemokraternas rikstäckande politik och opinionsbildning mot 
tiggande EU-medborgare.  

Ofta räcker den narcissistiska projektionen inte längre än till att be-
teckna den tiggande människa vilken antas ha förorsakat en rubbning 
av ordningen, som olik subjektet. Genom vidare ideologiska identifi-
kationsprocesser, blir denna olikhet tilldelad signifikanten ’icke-svensk’, 
och underförstått blir likhet detsamma som ’svensk’. Begäret efter lik-
het verkar infinna sig som en reaktion på att något har (för)störts ge-
nom intrånget av en olikhet i den vardagliga livsvärlden. Olikhetens 
dignitet förstoras i vissas själsliv till att utgöra ett närapå outhärdligt 
fenomen, vilket måste skjutas ifrån en. Denna psykiska överskattning 
föranleder en sådan aggressiv reaktion vars orsaker måste förstås som 
överförda från andra dimensioner av ambivalens, dissonans och van-
trivsel inom själen. Förmodligen har denna vantrivsel att göra med en 
mentalt/emotionell problematisk relation i förhållande till ens egen fö-
reställda roll i världen och relation till andra människor. Denna van-
trivsel får ett (för psyket) tacksamt aggressivt och destruktivt utlopp, 
genom en projektiv identifikation med något som upplevs korrelera 
med ens inre destruktiva dissonans i förhållande till en själslig avgrund. 
Denna avgrund ruvar inom alla människor. 
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12. Vantrivsel 

I slutet av sommaren 2017, i Stockholms skärgård, stöter jag på en 
gammal barndomsbekant, en man som nu befinner sig i 70-årsåldern. 
När han frågar mig vad jag pysslar med nuförtiden, och jag svarar, 
suckar han en stund och säger sedan: ”Jaa du, jag är väl rasist då, för 
jag tycker det är så jävla jobbigt med de här tiggarna”. Jag hade inte 
talat om rasism överhuvudtaget. Inte heller något om etnicitet. Jag hade 
bara nämnt att jag forskade om svenska samhällets reaktioner mot s.k. 
’tiggare’. Men nu är det tydligen så, att ’tiggare’ = ”romer”. Varför 
skulle den bekanta annars komma fram till att han är rasist därför att 
han inte gillar ’tiggare’?  

Det är för övrigt inte så märkligt att så många nuförtiden i Sverige 
likställer ’tiggare’ med ”romer”. Alla röststarka sidor i debatten ställer 
signifikanten ”romer” i förgrunden i sin kamp om vad som ska defini-
era problemet med ’tiggarnas’ och ’tiggandets’ närvaro. Många som vill 
beivra tiggande förklarar fenomenet som en konsekvens av romers kul-
tur. Många som försvarar rätten till att tigga förklarar fenomenet som 
en konsekvens av att romer diskrimineras i hemländerna och genom 
historien även har blivit diskriminerade och förtryckta i Sverige. Att det 
är bristen på pengar som föranleder människor att tigga, kommer uti-
från den här förklaringsmodellen närmast alltid som ett andra led. I 
svensk media har det funnits en relativ bekymmerslöshet över att kalla 
tiggande människor i ’EU-migrantens’ situation som ”romer”, även när 
etniciteten inte är relevant för nyheten. Ta t.ex. rubriker som Polisen: 
Romer tvingas betala för att tigga;1728Romer på Gotland samlar in pengar till flyk-
tingar;1729 Avhysning av romer dyrare än härbärge;1730 Björkvik och romerna.1731  

En konfliktlinje konstrueras kring tiggandet (som socialt och poli-
tiskt problem) som ytterst gällande ’sympati eller antipati mot romer’. Såtill-
vida att en medborgare som tycker att det är jobbigt med tiggande, 
ställs inför att välja sida utifrån denna fantasmatiska antagonism, och 
ska välja utifrån sin personliga uppfattning och erfarenheter gällande 
mötet och samlevnaden med tiggande, kommer nog denne att med 

            
1728 Lindberg (2015, 3 mars). 
1729 Borgert (2015). 
1730 Pahnke (2016). 
1731 Einerstam (2015).   
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lätthet välja alternativet ’antipati mot romer’. Därför kan min barn-
doms gamla bekanta komma fram till att: (A) eftersom jag tycker att 
det är jobbigt att möta ’tiggare’, (B) och ’tiggare’ = ”romer”, (C) och 
att inte gilla en viss etnicitet = rasism, (D) så är jag ’rasist’. Vi såg det 
resonemanget bakom Flashback-användares beteckning av sig själva 
som ”stolta anti-ziganister”. Och jag stöter på sublimerade varianter av 
den här slutledningen lite varthän jag hamnar. Som på en hemmafest 
runt årsskiftet 2017/18 där en kulturarbetare (som definierade sig som 
marxist) hade kommit fram till att vi måste förbjuda tiggeriet för att 
försvara tilliten och förtroendet till staten och det svenska välfärdssam-
hället. Han hade lyssnat på en ”vänsterpodd” där man med tvärsäker-
het påstod att anledningen till att ’tiggare’ finns är att ”romer” inte är 
”integrerade i produktionen”. Att förbjuda tiggande skulle alltså vara 
att motverka ”romernas” skadliga kulturutövande och rädda dessa (lik-
som oss andra) från sig själva. När jag delgav honom mitt perspektiv 
på saken, sade han att jag var den första han hade talat med om den 
här frågan, som inte hänvisade till ”romer” eller ”antiziganism” som en 
förklaring eller försvar. 

Jag har, sanningsenligt, aldrig förstått varför det ska vara relevant att 
alls tala om ”romer” som en förklaring till varför etniciteten skulle 
åstadkomma någonting i reaktionerna utifrån sin egen existens, när det 
kommer till frågan om svenska samhällets reaktioner mot närvaron av 
tiggande. Inte heller kan en social motvilja mot en etnicitet i sig förklara 
hur ett samhälle kan lyckas förtrycka ett folk så fullständigt strukturellt 
som romer har blivit drabbade, i såväl Rumänien/Bulgarien som i Sve-
rige och annorstädes. Vad jag däremot har försökt visa i den här av-
handlingen, är hur etiketten ’romer’, fungerar som en hetero-
attribution1732 (”föreställningar om etnicitet som tillskrivs en individ el-
ler gemenskap av en utomstående”)1733 för det svenska samhället i syfte 
att förklara och begripliggöra tiggandet som socialt fenomen, i ett ide-
ologiskt informerat omedvetet syfte att styra bort förklaringar som be-
rör hur den politiska ekonomin fungerar. Det är också hur den politiska 
ekonomin fungerar, som möjliggör och reproducerar förtrycket såväl i 
Rumänien/Bulgarien, som i Sverige och annorstädes.  

Men jag menar att min barndomsbekanta egentligen inte stör sig på 
just ”romer”. Inte heller på ’tiggare’. Han stör sig på vissa människors 
iakttagna beteende vilka han begripliggör vara ’tiggare’ och därefter ”ro-
mer”. Detta skymmer människan bakom etiketten, och de allmän-
mänskliga beteenden den bekanta stör sig på. För om vi nöjer oss med 
kultur/etnicitetsförklaringen till tiggande som handling, fastnar vi vid 
            
1732 Rughini  (2010).  
1733 Teodorescu (2019, opublicerad) s. 13, min översättning.  



 537 

en utpressningssituation där nästan antingen ska förstås som ett offer 
eller en förövare. Först när vi tillägger supplementet ’mänskligt bete-
ende’ till analysen, börjar bilden klarna vad det är som väcker starka 
känslor och sentiment i relation till tiggande, och vi får en fingervisning 
av hur rasistiska förklaringsmodeller hämtar sin näring från frustration 
och vantrivsel i allmänmänsklig samvaro. Därför är det betydligt mer 
fruktbart att försöka utröna varför min barndomsbekanta stör sig på 
’tiggare’, om vi riktar vår uppmärksamhet mot vad det är för mänskliga 
egenskaper som han stör sig på i sin samvaro med människor som tigger.  

För att komma åt denna kärna av mänskliga egenskaper, och sedan 
dessa egenskapers kärna, måste vi först bryta ned manifesta förkla-
ringar till aversion mot ’tiggare’. Genom detta kommer vi att till viss 
del upprepa ämnen som avhandlades i förra kapitlet, men detta är nöd-
vändigt. När vi sedan närmar oss aversionens psykiska och känslo-
mässiga orsaker, skall vi än en gång röra oss mot de latenta domänerna 
i det psykiska själslivet, för att därifrån kunna uppbringa en möjlig för-
klaring till den mellanmänskliga vantrivsel mötet med den tiggande ges-
ten verkar frammana hos så många. Tesen är att det handlar om en 
mikrotraumatisk konfrontation med det mänskliga.  

12.1. Organiserad brottslighet 
I förra kapitlets redogörelse för våldsamma överfall på tiggande män-
niskor i staden, såg vi hur flera av våldsverkarna kallar sina offer för 
”maffia”. Om den ’andra’ inte förtjänar stryk på grund av att vara icke-
svensk, är det hens förmodade involvering i organiserad brottslighet 
som ofta är det uppgivna skälet. När en börjar tänka över saken, är 
detta egentligen ett märkligt skäl till att spöa en främling. Framförallt 
om man antar att främlingen tillhör ett brottssyndikat, som termen 
”maffia” antyder. Jag skulle i varje fall, om jag verkligen trodde på full-
aste medvetna allvar att min nästa är delaktig i en mafiosoverksamhet, 
vara alldeles för oroad över vedergällningen för att våga skada en maf-
fiamedlem. Och om jag istället såg nästan som ett människohandelsof-
fer för ett syndikat, såsom tvingad av en ”boss” till att tigga, då hade 
jag inte haft någon anledning att skada offret om jag ansåg exploate-
ringen vara orätt. Oavsett om våldsverkaren som skadar en främmande 
’tiggare’ är en 77-åring, en alkoholist eller ett ungdomsgäng, betvivlar 
jag att någon av dessa skulle våga ge sig på tiggande människor om det 
inte vore just för att dessa är extra utsatta och tydligt försvarslösa. För-
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modligen är det snarare den andras (uppvisade och föreställda) under-
lägsenhet som föranleder grymheten.1734 Min psykoanalytiskt informerade 
tes är istället att ”maffia” som beteckning i den här kontexten, är ett 
symptom på en kombinerad projicering jämte en språklig överföring 
av upplevelsen av nästan som ond. Låt oss ta en rad av hashtags som 
ett analytiskt exempel på sammanblandningen av ”onda” fenomen. 
Sveriges Radios P3 Nyheter rapporterar om Instagram-konton som ge-
nom fotografier hänger ut enskilda tiggande människor i Göteborg och 
i Stockholm. ”Under bilderna skriver de hashtager som;”  

 
#häxa, #as, #enäckligjävel, #käften, #ekonomisk brottslighet.1735 

 
Vad har dessa signifikanter gemensamt? Deras enda relation är att de 
står för onda fenomen – äckel, tjat, och brottslighet. Nästan skulle då 
vara ond därför att hen utför onda handlingar, vilka är att få mig att må 
dåligt, jämte att bryta mot normer för social interaktion. Om ’moral’ är 
ett regelsystem för tillåtna och otillåtna handlingar, som skiljer rätt från 
fel och därmed gott från ont, är ’moral’ och ’norm’ utifrån upplevelsens 
horisont ofta sammanflätade. Den som bryter mot normer bryter alltså 
mot en (halvt) oartikulerad Lag; i en viss mening är alltså denne en 
”förbrytare”. Om normförbrytaren identifieras tillhöra en främmande 
grupp, vars samtliga medlemmar antas vara normförbrytare, blir själva 
tillhörigheten en brottslig gruppering. Därav ”maffia” – en främmande 
grupp av brottslingar. Såtillvida en nu upplever sig så störd, trängd eller 
kränkt av dessa normförbrytelser. Vad vi ser på talets nivå, av hur män-
niskor uttrycker sin aggression eller fientlighet gentemot de som tigger, 
är hur egenskaper och handlingar sammanblandas och glider över i 
varandra. Precis som uppräkningen ovan av olika onda fenomen, synes 
det mig som att det utifrån den uttryckta känslan, inte verkar spela så 
stor roll om motivet artikuleras som att nästan är ’maffia’, ’icke-svensk’, 
”ziggis”, ’bedragare’, ’otrevlig’ eller ’lat’. Med Žižeks ord, när han talar 
om en liknande emotionellt och psykiskt investerad fantasm, judefigu-
ren, har vi här att göra med  

 
en förtätning där en rad […] egenskaper […] sammanförs i [figuren]. Judarna 
beskrivs som smutsiga och intellektuella, giriga och impotenta, och så vidare. 
Det som ger energi till denna förskjutning är just det sätt på vilket judefiguren 
kondenserar en rad heterogena motsättningar […]. Genom att nysta upp för-
skjutnings- och förtätningslogiken kan vi på detta sätt relativt enkelt påvisa hur 
judefiguren fungerar som ett symptom i betydelsen av en kodad kryptering, en 

            
1734 Igra (2011). 
1735 P3 Nyheter (2014).  
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förvrängd representation av sociala antagonismer. Denna analys av metafo-
risk-metonymiska förskjutningar är emellertid inte tillräcklig för att förklara 
hur judefiguren kan fånga människors begär. För att tränga igenom dess fasci-
nationskraft måste vi förstå dess plats i den fantasiram som strukturerar vår 
njutning. Fantasi är som vi sett i grunden ett scenario som fyller tomheten hos 
en fundamental omöjlighet, en skärm som täcker över ett tomrum.1736 

 
Så låt oss dekryptera förtätningen och identifiera fantasiramen, genom 
att först ta den diskursiva manifesta nivån av att förnimma och förstå 
’EU-migranten’ som kriminell, och tiggandet som kriminellt, på allvar, 
för att sedan se var vi hamnar.  

12.1.1. Faktisk 
Den väletablerade föreställningen om tiggande och ’tiggare’ som orga-
niserad brottslighet, är att ’tiggarna’ styrs av ”ligor” med ”bossar” som 
mer eller mindre tvingar ’tiggarna’ till att tigga för att ta det mesta av 
intäkterna själva och hålla de utsatta på gatan i någon form av fången-
skap. I redogörelserna jag har läst och fått höra under åren, finns en 
variation och bredd som i en slags skala, angående hur den människa 
man möter på gatan kontextualiseras som ’offer’ eller ’kriminell’. Det 
finns de som vill förbjuda tiggeri för att rädda offren och tycker att det 
svenska samhället aktivt borde engagera sig i att ge dessa människor 
stöd, rehabilitering och arbete/utbildning.1737 Det finns de som ser 
ligorna som mer av ett horisontellt kamratskap, där samtliga inblan-
dade är kriminella och inget verkligt offer faktiskt finns (förutom un-
derförstått den egna gruppen av hederliga fotgängare). Här glider det 
då ofta över till en förståelse av kriminaliteten som sammanhängande 
med den romska kulturen, eller ”ziganismen” (en kriminell kultur) som 
det ibland heter på Flashback. Under åren har det framkommit flera 
undersökningar från olika instanser som visar på hur att det inte har 
varit möjligt att finna en större övergripande kriminell organisation 
som ligger bakom tiggandet i Sverige.1738 I bl.a. Polisens nationella lä-
gesrapport från 2015 står det att läsa: 

 
Polisens bedömning är att de flesta av de utsatta EU-medborgare som kommer 
till och befinner sig i Sverige för att tigga gör det frivilligt, utan kriminella syften 
och utan koppling till organiserad brottslighet. De flesta samarbetar i mindre 

            
1736 Žižek (2001) s. 146. 
1737 Jag intervjuade några sådana röster i mitt masterprojekt, se Hansson (2014). 
1738 Se förslagsvis Socialstyrelsen (2013); Polismyndigheten Rapport (2015); Djuve et 
al. (2015); SOU 2016:6. 
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grupper av familjemedlemmar, släktingar eller vänner som gemensamt organi-
serar resan till Sverige och boendet under vistelsen här.1739 

 
Av det vi vet från hjälporganisationer och nätverk som arbetar över 
hela landet, är en övervägande majoritet av de man har kommit i kon-
takt med, frivilligt hitresta och organiserar sig ofta i familjekonstellat-
ioner eller vad som kan liknas vid byalag. Så har det också varit med de 
människor jag själv har träffat, främst genom HEM och i samband med 
konferenser. Sven Hovmöller från HEM, som har arbetat med männi-
skor vilka bedöms vara ’EU-migranter’ i Stockholmsområdet närapå 
oavbrutet sedan 2014, uppskattar vid början av 2018 att han kanske har 
kommit kontakt med ca 300 människor.1740 Ingen av dessa har varit 
involverad i någon ”liga” vad han har kunnat utläsa. Därmed inte sagt 
att han inte känner till andra typer av kriminalitet som har förekommit 
bland människor han själv inte har träffat, såsom småstölder och vålds-
dåd riktade mot andra i samma situation, och svartjobb i byggjobb hos 
svenska medborgare. Han uppskattar situationen som ”Totalt sett 
knappast mer kriminalitet än bland svenskar […]”. Många röster som 
försvarar människors rätt att tigga och vistas i Sverige, har under åren 
aktivt bemött påståenden om att ”tiggeriet” skulle vara detsamma som 
kriminell verksamhet som styrs av ligor. Av vissa rubriksättningar kan 
man lätt få intrycket att välmenande aktörer aktivt förnekar förekoms-
ten av någon form av organiserad kriminalitet i anslutning till tiggandet, 
såsom t.ex. Organiserat tiggeri är en råtta i pizzan,1741 Nej, tiggarna styrs inte 
av kriminella ligor1742 eller Nej, tiggeriet är inte organiserat.1743 Oftast är emel-
lertid fallet så att debattörer och skribenter erkänner att en viss grad av 
utnyttjande visst förekommer, men att vi inte har att göra med någon 
större organisation ute på gatorna. Och ofta motiveras detta i sin tur av 
att det skulle vara för lite pengar involverande i tiggande som ekono-
misk verksamhet för att detta skulle intressera verkliga kriminella stor-
syndikat.  

Men argumentet att det är så små summor som en ’tiggare’ kan dra 
in på sitt tiggande, säger egentligen ingenting om risken och intresset 
hos andra att utnyttja människor till att tigga. Att använda detta som 
ett argument mot att det skulle finnas kriminella exploatörer som tar 
ifrån människor deras tiggarinkomster, är enligt mig att snubbla på eget 
grepp. Under åren har det framförts att summorna som någon kan 

            
1739 Polismyndigheten Rapport (2015) s. 3. 
1740 Kommunikation genom sms 15 februari 2018. 
1741 Lindberg (2015, 20 maj). 
1742 Guibourg (2014). 
1743 Lisinski (2015, 30 april).  
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tjäna på tiggande, trots att de är så små, ändå uppgår till större inkoms-
ter än vad försörjningsstöd eller de bristfälliga arbetstillfällen som finns 
i hemländerna skulle kunna generera. Om man nu ens kan få tag på 
understöd eller daglön. I så fall finns det ju ingenting som talar emot 
att det skulle finnas intresse hos samvetslösa vilka befinner sig i samma 
socioekonomiska klassgemenskap, att exploatera och tvinga andra till 
att tigga in dessa pengar för egen del. Jag får intrycket att många som 
försvarar ’EU-migranters’ rättigheter, som använder sig av argumentet 
att det vore orimligt att anta att ’tiggare’ är offer för kriminell verksam-
het i sitt tiggande, själva ofta fastnar i att tala med de misstroende uti-
från dessas egna premisser och föreställningar. Detta genom att själva 
reproducera fantasin om kriminell människohandel som ”maffia” 
såsom vi förstår detta fenomen på film och i populärkultur. Att avfärda 
existensen av den stora internationella konspirationen, omintetgör inte 
existensen av samverkande ”bossar” och ”ligor”.  

För visst förekommer människohandel och utnyttjande av männi-
skor som tigger i Sverige. Det finns flera uppmärksammade fall genom 
åren, varav flera har lett till fällande domar. Som 34-åringen (tidigare 
internationellt eftersökt för grov stöld och organiserande av människo-
handel och prostitution) som genom hot, våld och utpressningsme-
toder tog tusentals kronor från fem tiggande personer i Kalmar.1744 
Eller de två bröderna från Bulgarien som fick tre års fängelse för att 
under fem månaders tid ha dragit in 300 000 kronor på att tvinga fem 
funktionshindrade att tigga i Göteborg.1745 I maj 2017 dömdes en man 
i Rumänien till 12 års fängelse för människohandel rörande åtta män 
som tvingades tigga i Uppsala mellan en till nio månader. Männen blev 
ditlurade med löften om jobb i byggbranschen eller inom jordbruk, 
men väl framkomna blev de tvingade till att tigga 10–13 timmar om 
dagen utanför mataffärer. Mannen hade pistol, svärd och yxa i sin ägo. 
Detta pågick under 2014, och mannen ska ha förvärvat minst en miljon 
kronor.1746 I november 2017 dömdes två män till fyra års fängelse och 
utvisning för människohandel, gällande att ha tvingat ”ett 15-tal vuxna 
och barn” till att tigga med utgångspunkt från Ljusnarsberg.1747 Måna-
den därefter frihetsberövades tio personer för att ha tvingat minst ett 
20-tal brottsoffer från Bulgarien till att tigga runtom i Kalmars och 
Kronobergs län. Polisen talar om ”miljonbelopp som har förts ut från 
Sverige”.1748 Under två års tid utnyttjade två bulgariska föräldrar sin (ur-
sprungligen) 13-åriga dotter till att tigga i Borlänge och Säters kommun 
            
1744 Carlsson (2015, 16 januari). 
1745 Lindstedt (2016).  
1746 Sandow (2018).  
1747 Wahlgren (2018).  
1748 TT Nyhetsbyrån (2017).  
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– trots flera fall av larm från allmänheten vidtog varken polis eller so-
cialtjänst några åtgärder, utan hänvisade till varandra.1749 

Om vi bortser från de fall som har lett till domar, finns flera upp-
gifter i mitt empiriska material om troliga fall av utnyttjande genom 
våld och tvång från landsmäns sida till att tigga. Antalet polisanmäl-
ningar ”gällande människohandel för tiggeriändamål” ökade från 9 till 
55 st. mellan 2013–2015.1750 Ofta blir människor lurade till Sverige för 
vad de tror är arbetstillfällen, för att sedan sättas till att tigga in sina 
”skulder” till de som har fört dem hit.1751 I flera fall har det uppdagats 
hur funktionsnedsatta människor har tagits till Sverige för att tigga, 
varav jag blev förtäljd om ett fall i Jakobsberg, Stockholm, 2014 av en 
polisman som sade sig vara delaktig i ingripandet.  

Sedan finns fall av utpressning som sammankopplas till frågan om 
”tiggarplatser” i staden. Under hösten 2014 uppmärksammas hur ’tig-
gare’ i bl.a. Stockholm och Göteborg ”tvingas betala hyra” för att sitta 
på olika lukrativa platser i stadsrummet.1752 I vissa fall, när resor är satta 
i system med transport till och från hemlandet, är det människan som 
har tagit betalt för transporten till Sverige som därefter kräver betalning 
för platser, i andra fall är det en främling som påstår sig ha rätt att ta 
betalt. I en del av fallen förekommer då hot och våld och utpressning. 
I andra fall inte. Det kan förekomma ”utmaningar”, där en person för-
söker bemäktiga sig en annans plats med hjälp av hot och våld. I många 
fall (vilka måste antas vara de flesta) finns det interna muntliga uppgö-
relser mellan olika grupperingar, som inte kan betraktas som tvång.  

Som vi ser är det, i den förkrossande majoriteten av fall där tiggande 
är inbegripet i brottsliga praktiker, människor som själva tigger vilka är 
brottsoffren. Det finns såklart undantag, som när en svensk ”20 årig 
man med funktionsnedsättning” blev ”tillsagd” av en ”tiggare” att ta 
ut 2500 kr ur en bankomat åt honom i Östersund,1753 eller då en 81-årig 
kvinna blev omringad av ett antal tiggande kvinnor som under att ”om-
svärma” henne och hennes väninna stal 500 kronor från kvinnans 
väska.1754 Desto vanligare i det empiriska materialet, är nyhetsrapporte-
ring som berör den fientliga verklighet människor som tigger kan vara 

            
1749 Ridderstedt (2019). 
1750 Polismyndigheten Rapport (2015) s. 3. 
1751 Se t.ex. Siever (2015, 22 april); Enn Henricsson (2015); TT Nyhetsbyrån (2015, 8 
juni); Sundsvalls Tidning (2015); Eriksson Rehnberg (2016). 
1752 Hökerberg (2014, 6 oktober); Andersson (2014, 4 oktober).  
1753 P4 Jämtland (2014).  
1754 Nordström (2016).  



 543 

utsatta för av ”landsmän”. Våldsamma konfrontationer mellan indivi-
der eller grupperingar, som antas beröra kontrollen och tillgång över 
platser att tigga, kan ske på ljusan dag inför allmänhetens blick.1755 

Sedan finns det också brottslighet som inte är direkt kopplad till 
själva tiggandet som handling, men har utförts i anslutning till det. Po-
lisen bedömer att det förekommer ”multiexploatering” genom männi-
skohandel, d.v.s. att brottsoffer exploateras på flera olika sätt bortsett 
från tiggandet, såsom genom prostitution eller bärplockning.1756 Mellan 
januari 2013 – juni 2015 uppskattas 647 anmälda stöldbrott där ”gär-
ningsmannen bedöms vara utsatt EU-medborgare i tiggeri”; vanligtvis 
rör det sig om snatteri eller fickstölder.1757 Som polisrapporten tillägger 
är detta ”i linje med vad som kan förväntas utifrån kriminologisk forsk-
ning. Social utsatthet och bristande ekonomiska resurser är riskfaktorer 
för brottslighet”.1758 Och det finns också fall av människor som tar sig 
till Sverige med vad vi får anta är klara uppsåt att stjäla, som hamnar i 
samma geografiska miljöer som människor vilka tigger. Ett exempel är 
den s.k. ”Salveligan” vilka dömdes för ”stöldturnéer” där de bl.a. hade 
stulit verktyg för 1,5 miljoner kronor. De kallas i media för ”Salveligan” 
därför att de ”hade haft sin bas [i] det omskrivna tiggarlägret i Salve-
staden”.1759 Ett annat exempel kan hämtas från Expressens effektsö-
kande reportageserie om ’tiggarnas’ hemländer (och vistelse i Sverige), 
där missbrukande yrkeskriminella rumäner som levde i Bukarest-för-
orter (varifrån ’tiggare’ inte brukar komma) vilka påstod sig resa regel-
bundet till Sverige och andra europeiska länder på just ”stöldturnéer”, 
mer eller mindre associerades tillhöra samma grupp som ’tiggare’.1760   

Det finns alltså flera exempel på hur tiggande i Sverige har varit för-
bundet med organiserat brottsligt handlande. Flera av de större män-
niskohandelsbrotten har uppdagats under de senaste åren. Enligt 
Charlotta Thorelius, utvecklingsledare mot prostitution och människo-
handel i Länsstyrelsen Stockholm (vilken har det samordnande ansva-
ret för det nationella arbetet med utsatta EU-medborgare sedan 2016), 
torde detta främst bero på ett förbättrat arbete med att upptäcka och 
anmäla fall1761 – vilket förmodligen är en delorsak till att den mediala 
bilden och offentliga diskursen kring ’tiggare’ och tiggande verkar ha 

            
1755 Se t.ex. Wiman (2014); Brantemo (2014); Pavlica (2014); Öhman (2014); Dujmovic 
& Runol (2015); Hellberg (2015); Eriksson (2015, 18 juni); Frostberg (2015). 
1756 Polismyndigheten Rapport (2015) s. 3. 
1757 Ibid. s. 18. 
1758 Ibid.  
1759 Norinder (2017). 
1760 Gad (2015).  
1761 Presentation på konferensen Bortom tiggeri för utsatta EU-medborgare – Vad kan vi i 
Sverige göra för utsatta EU-medborgare i Rumänien? 20 april 2018, Clarion Hotel Stockholm.   
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glidit tillbaka till att främst associeras med organiserad brottslighet. Pre-
cis som före 2013. Ett för mig tydligt vittnesmål om detta, var när jag 
småpratade kort med Moderaternas rättspolitiska talesperson Tomas 
Tobé efter att vi båda hade suttit i Sveriges Radios Studio Ett angående 
Moderaternas krav på att införa nationellt tiggeriförbud september 
2017.1762 Jag förhörde mig lite avslappnat om hur snacket inom partiet 
hade gått under åren, i och med att Moderaterna ändå sedan flera år 
tillbaka hade varit för olika former av ”mjukare” inskränkningar men 
först nu stod för en nolltolerans. Tobé förklarade att det ju var an-
norlunda förr, då det framstod som att alla som tiggde var ”stackars 
mammor”, men att vi nu ”har sett” att det rör sig om grovt utnyttjande 
och kriminalitet. Den här förändringen blev än tydligare och garanterad 
ett halvår senare då finansminister Magdalena Andersson (S) i en riks-
dagsdebatt i februari 2018, apropå förslag om tiggeriförbud, motsatte 
sig förbud av kostnadsmässiga skäl, men med tillägget: ”[...] det viktig-
aste är att alla som ger till tiggare ska veta att man riskerar att bidra till 
människohandel, vi har sett förskräckliga exempel på hur människor 
utnyttjas”.1763 År 2015 behövde ministerkollegan Åsa Regnér (S) upp-
mana privata medborgare att åtminstone ”hjälpa” tiggande människor 
på något annat sätt (genom att skänka till hjälporganisationer), och be-
dyra att skänkandet till ’tiggare’ kan innebära att fattigdomen och ut-
sattheten i värsta fall cementeras. Nu behövs inget supplement av att 
rekommendera andra former av hjälp, och skänkandet är inte längre 
fråga om en (potentiellt) ”mindre god” handling, utan om en (potenti-
ellt) ond handling.  

Men: 1) nämnda fall av människohandel synes fortfarande höra till 
minoriteten av de fall av tiggande som människor möter på gatorna i 
svenska orter; 2) att det förekommer fall som dessa förtar inte att de 
brottsliga aspekterna redan är kriminaliserade enligt svensk lag; 3) ett 
tiggeriförbud borde (rent logiskt) inte omintetgöra exploateringsgraden 
av utfattiga och utsatta människor i desperat behov av ekonomiska me-
del; 4) att det förekommer ”maffialiknande” metoder bakom vissa tig-
gandes verksamhet förklarar inte i sig överhuvudtaget det våld, hat och 
förakt så många människor i Sverige utsätter tiggande människor för. 
Här passar det också att återknyta till den lacanska sägningen att även 
om min partner visar sig vara otrogen, förklarar otroheten inte min 
patologiska svartsjuka. Žižek har parafraserat detta genom att mena att 
även om det under det tyska 1930-talet skulle (kontrafaktiskt) ha visat 
sig ”att judar faktiskt exploaterar resten av befolkningen ekonomiskt, 
att de ibland förför våra unga döttrar, att en del av dem inte tvättar sig 

            
1762 Studio Ett (2017).  
1763 TT Nyhetsbyrån (2018).  
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regelbundet”, skulle detta inte hindra nazisterna från att vara antisemi-
ter.1764 Och även om det (kontrafaktiskt) skulle visa sig att en majoritet 
av de rumänska och bulgariska romer som tigger i Sverige skulle vara 
involverade i organiserad brottslighet, skulle inte den utbredda anti-
romska rasismen riktad mot människor som tigger och andra ro-
mer/resande upphöra.   

12.1.2. Föreställd 
Men låt oss försöka röra oss bortom de rasistiska föreställningarna om 
romer, som likt höljen och raster tillhandahåller förklaringsmodeller 
för de människor vilka genom misstroendets hermeneutik försöker me-
ningsskapa och förklara vad de ser och upplever. Låt oss inte förneka 
deras närvaro och effektiva verkan, men låt oss för analysens skull för-
söka urskilja de andra processer som upptas i, och ger näring åt, det 
egentligen döda språket och teckensystemet. Vad ger rasistiskt infor-
merade förklaringsmodeller näring i vardagsförnimmelsen?   

Väldigt många röster menar att de med egna ögon har sett den krimi-
nella aktiviteten framför sig. En matbutikchef i Torsby misstänker att 
de som har suttit utanför hans butik är involverade i en slags kriminell 
verksamhet: ”Vi ser ju hur personer skjutsar ut tiggarna och sedan sitter 
chaufförerna här och surfar, fikar och köper lotter hela dagen till dess 
att tiggarna ska skjutsas hem. Jag tror att väldigt lite av det som skänks 
går till den som ber om pengarna”.1765 Vi vet inte om matbutikschefen 
hade rätt i sak. Det kan vara så, att vad han iakttog var en patriarkalt 
ordnad arbetsdelning. Vilket ju visserligen också är en form av utnytt-
jande. Det finns emellertid många vittnesmål därute, som är betydligt 
mer fragmentariska, där det blir mer påtagligt hur iakttagaren själv ak-
tivt lägger ihop två och två för att få föreställningen om kriminalitet att 
framstå som intakt och sann. Detta därför att ”bevisen” ofta lika gärna 
hade kunnat informerats av vad jag kallar välmenandets hermeneutik, och 
på det viset resulterat i en annan föreställning om vad det är man har 
iakttagit.  

Tommy skriver i Svenska Dagbladets chatt om tiggeriförbud: ”Enda 
orsaken till att vi ser en sådan exp[l]osionsartad ökning [av] antalet tig-
gare är att många andra länder redan förbjudit det, samt ryktet om Sve-
riges allmän[n]a dum-godtrogenhet. Detta utnyttjas av ligorna. Har 
själv sett massor av konkreta exempel på hur det är organiserat”.1766 
Tommy har sett tiggandet ”organiserat”, därför är tiggande utnyttjat av 

            
1764 Žižek (2001) s. 58.  
1765 Fri Köpenskap (2014).  
1766 Stensson (2014).  
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”ligor”. Alternativt: Tommy vet att tiggande är utnyttjat av ligor, därför 
ser han tiggandet som ”organiserat”. Organiserat = organiserad kriminali-
tet.1767 En gymnasieelev i Stockholm förklarade för mig att han hade sett 
saker själv som visade att tiggande var organiserad ligaverksamhet. Det 
handlade om att han hade sett kvinnor bli upphämtade i bilar. Detta 
vittnesmål har varit frekvent förekommande i mitt och andras vardags-
liv. Upphämtande, utpekandet av platser, och att män skulle komma 
och samla upp pengar från människor som tigger under deras pass, tas 
som bevis på att vi har att göra med organiserad kriminalitet. Vad man 
egentligen ofta enbart har iakttagit, är emellertid just att ’tiggarna’ tigger 
organiserat. Någon annan skulle kunna dra slutsatsen av dessa fragment 
att vi har att göra med ett målinriktat gruppstrategiskt insamlande av 
pengar, där någon leder arbetslaget och kommenderar folk till de plat-
ser där det antas vara mest lönsamt att få in pengar, och att man kon-
tinuerligt samlar upp inkomsterna till den gemensamma kassan därför 
att man inte vill riskera rån eller stöld. Denna ”välmenande” tolkning 
är lika fantasmatiskt plausibel som den ”misstroende” tolkningen. 
Misstroendet måste alltså komma någon annans ifrån än från själva sy-
nintrycket.  

Signaturen Vännen skriver i en insändare till Hela Hälsingland att 
man bör ”betänka att vi vet inget om [tiggarnas] bakgrund. [Och] var 
är de när de inte sitter vid butikerna? Var bor de? Var gör de? Hur 
mycket kostar det att resa från Rumänien och Bulgarien till Sverige för 
att tigga? Kan det ligga något i de rykten som säger att det här är orga-
niserat tiggeri?”1768 Notera att Vännen upplever en osäkerhet gällande 
nästan som tigger, en ovisshet, en gåta. Det är något som inte stämmer. 
Det är ett sökande efter svar som bör utgå från en förnimmelse av 
nästan som ogripbar; ett sökande som leder till att ”rykten” upplevs till-
handahålla meningsfulla svar. Läsaren förstår att Vännen med ”organi-
serat tiggeri” menar ”organiserad ekonomisk kriminalitet”. Likväl 
räcker det uppenbarligen att säga ”organiserat”. Det gjorde det också 
för polisen i Norra Gävleborg, när de hade gjort en egen uppskattning 
på att ett ”tiggarläger” skulle omsätta ca 10 miljoner kronor per år.1769 
I efterhand verkar det som att denna uppskattning måste ha kommit 
av att polisen hade frågat några som tiggde hur mycket dessa uppskat-
tades dra in på en dag: 300 kronor. Därefter multiplicerades 300 med 
365 dagar om året och en uppskattning på runt 80–90 personer som 
skulle ha vistats i lägret (det är oklart om det någonsin fanns så många 

            
1767 Hansson (2014).  
1768 Vännen (2014). 
1769 Ingvarsson (2015a). 
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där samtidigt under året).1770 Hela Hälsingland publicerade en artikel 
med rubriken Tiggarläger omsätter miljonbelopp.1771 Nyheten spreds vidare 
över medielandskapet med rubriker som Polisen: Tiggeriet är organiserat 
(Dagens Nyheter)1772 och Polisens spaning visar – Tiggeriet är organiserat (Ex-
pressen),1773 och ledarsidan på Dagens Industri använde denna nyhet 
som skäl till att förorda tiggeriförbud.1774 Det visade sig inte finnas 
några andra konkreta bevis än denna uppskattning. Visserligen hade 
polisen andra anledningar att misstänka olika former av kriminella ak-
tiviteter i anslutning till grupperingar som tiggde i området. Bl.a. hade 
anmälningar kommit in om olaga hot ”inom gruppen”, påtvingad pro-
stitution, och en sjuårig tiggande pojke hade omhändertagits från Tön-
nebro rastplats. Men poängen är alltså att visa på hur snabbt en slutsats 
kunde dras medialt utifrån ett intryck av organiserade ’tiggare’ och en 
beräknad stor summa pengar. Och att detta räckte för en polischef att 
i media yrka på ”att det behövs politiska beslut, även om det är obe-
hagliga politiska beslut”.1775 

Låt oss ta en titt på ett rätt så uttömmande exempel på hur en privat 
iakttagare leder i bevis att det hon ser bekräftar för henne vad hon redan 
misstänker. Elisabet Höglund, välkänd journalist, skriver under blogg-
inlägget Nu står det klart: Tiggeriet är organiserat hur 

 
min man och jag har klara bevis för att just det här tiggeriet i Västerhaninge 
centrum är organiserat. De här kvinnorna åker inte dit frivilligt. Varje morgon 
körs de dit av en medelålders man i en svenskregistrerad Saab kombi. En tidig 
morgon för några veckor sen stod Bosse länge och studerade hur den här af-
färsverksamheten gick till. […]  

 
När kvinnan och mannen anlände till centrumet började mannen dirigera kvin-
norna. Han instruerade dem var de skulle sitta och hur de skulle sitta för att 
synas bäst och därmed få mer pengar. Han ställde sig och studerade dem och 
gick sedan fram till en av kvinnorna och flyttade på henne så att exponeringen 
av henne blev bättre. Placeringen av kvinnorna var alltså väl genomtänkt och 
infernaliskt strategisk. 

 
Det var alltså en man i en svenskregistrerad metallicgrå Saab kombi som ba-
sade över kvinnorna. De löd honom viljelöst. Bosse har därefter ofta sett ho-
nom i centrumet. När det har varit riktigt kallt har han ställt sig inne på 
Apoteket för att hålla sig varm – alltmedan de stackars kvinnorna fått sitta kvar 
på asfalten i den vinande vinterstormen. […]  

 

            
1770 Ingvarsson (2015b). 
1771 Ingvarsson (2015a). 
1772 Lisinski (2015, 18 maj). 
1773 Rydhagen et al (2015). 
1774 Nilsson (2015, 19 maj). 
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Vad är detta annat än en organiserad affärsmässig form av tiggeri? Jag kan inte tänka 
mig att de stackars kvinnorna sitter där frivilligt. De är tvingade till det. Hur 
mycket pengar de drar in per dag har jag ingen aning om. Jag vet heller inte 
om de får behålla pengarna. Mycket talar för att de inte får det. 

 
I Sverige är tiggeri inte förbjudet längre – om det inte handlar om människo-
handel eller organiserad brottslig affärsverksamhet. I det fall jag har beskrivit 
är det mycket som talar för att det handlar om just detta. Jag lider med dessa 
kvinnor. Det är en människoovärdig tillvaro de tvingas leva i. De förnedras 
varje dag men tvingas stå ut med förnedringen för att det är någon annan som 
kräver det av dem. 

 
Jag tycker att polisen, istället för att bara bryskt avhysa tiggare, ska börja bed-
riva polisiär spaningsverksamhet på tiggeriet. Då kommer de förmodligen att 
se att det är några (läs: män) som styr den här verksamheten och då blir den 
förmodligen plötsligt olaglig. Samhället får inte stillatigande och med hård re-
pressivitet [sic] betrakta denna hänsynslösa mänskliga förnedring utan att göra 
något. Stoppa människohandeln!1776 

 
Blogginlägget är ackompanjerat av sex uppladdade fotografier, tagna 
på avstånd som visar hur två kvinnor sitter utanför en matbutik respek-
tive Systembolaget i Västerhaninge centrum. Vi ser att Höglund, oav-
sett den potentiella kriminalitetens realitet, synes att i ett första led dra 
korrekta slutsatser: ”Vad är detta annat än en organiserad affärsmässig 
form av tiggeri?” Det kan också vara korrekt att ”de stackars kvin-
norna” inte ”sitter där frivilligt” och att ”De är tvingade till det”. Frå-
gan är dock om det är mannen, eller omständigheterna, som tvingar 
kvinnorna till att tigga. Än en gång: när det gäller detta enskilda fall så 
vet vi inte. Men Höglund kanske kunde ha närmat sig kvinnorna för att 
försöka prata med de berörda om saken, istället för att smygfotografera 
dem och publicera på nätet.1777 Frågan är om hon skulle nöja sig med 
en dementi från de misstänktas sida. Den som redan är överväldigad 
av sitt begär om att den nästa faktiskt ska vara inblandad i kriminalitet 
(och förnimmer nästan som ett fantasmatiskt objekt) kan med den so-
ciala fantasins hjälp komma fram till samma slutsats oavsett om ’tigga-
ren’ svarar ja eller nej på frågan. Insändaren PELLE skriver till 
Stockholms-bilagan av Metro: ”journalisterna, som [har] ’pratat’ med 
dessa tiggare [tror] på fullaste allvar att dessa personer vågar säga annat 
än att de sitter där av egen vilja”.1778 En ledartext i Svenska Dagbladet 
från 2012 utgår från samma logik: ”De tiggare som SvD pratar med 
säger alla att de är här på eget bevåg och att de ska åka hem om några 
veckor eller månader. Problemet är emellertid att det skulle ju även ett 

            
1776 Höglund (2015).  
1777 Det kanske hon har gjort, det vet ju jag förvisso inte heller. 
1778 PELLE (2014). 
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traffickingoffer svara…”1779 Ja, vad ska man då svara? Det är som med 
retorikexemplet ”Har du slutat slå dina barn?” Som Žižek säger: 

 
Vi [kan inte] göra oss av med ideologiska fördomar genom att ta hänsyn till de 
vardagliga erfarenheternas förideologiska nivå. Grunden för detta argument är 
att den ideologiska konstruktionen alltid är begränsad i fråga om vardagliga 
erfarenheter, att den omöjligt kan reducera, omfatta, absorbera och upphäva 
denna nivå. […] En ideologi har i grunden gripit oss först då vi inte längre 
upplever någon motsättning mellan den och verkligheten, d.v.s. när ideologin 
lyckats bestämma villkoren för vår vardagliga upplevelse av verkligheten.1780 

 
Med än en gång den nazityska antisemitismen som referens, tar Žižek 
ett hypotetiskt exempel på att om en antisemitisk tysk har att göra med 
en väldigt trevlig och ”civiliserad” judisk granne, omintetgörs inte anti-
semitismen. Istället skulle fantasin  

 
vända denna diskrepans till ett argument i antisemitismens favör […] ”Just 
detta sätt på vilket de döljer sin sanna natur, denna falskhet, utgör en grund-
läggande aspekt av den judiska naturen”. En ideologi har fullt ut lyckats när 
även de fakta som vid första anblicken motsäger den börjar fungera som ett 
argument i dess favör.1781 

 
Med denna liknelse menar jag inte att förslagsvis PELLE eller Svenska 
Dagbladets ledarskribent skulle ”vara” antiromska rasister bara för att 
dessa drar slutsatser på liknande pseudo-paranoida vis. Men det visar 
på en liknande begärsstruktur som aktualiseras i båda fallen. Och att de 
vardagliga erfarenheternas ”förideologiska” nivå inte behöver omintet-
göra den pockande misstanken. Höglund underrättar oss läsare i sitt 
blogginlägg även om att när hennes Bosse brukar ge en av kvinnorna 
pengar ”då och då” så är hon ”vänlig och glad och djupt tacksam för 
de allmosor hon får”, medan den andra ”har ett mer aggressivt bete-
ende”.  Individernas sociala beteende verkar inte alls behöva samman-
länkas med övertygelsen om deras sociala ’vara’.  

12.2. Ett inlägg: den avbrutna alienationen 
Signaturen Vännen, som oroade sig över vetskapen av att inte veta till-
räckligt om ’tiggarna’, uttryckte sig i sin insändare som att ”Vi bör ju 
komma ihåg att de som tigger för det första inte är medborgare i vårt 

            
1779 Linander (2012).  
1780 Žižek (2001) s. 58f. 
1781 Ibid. s. 59. 
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land. För det andra bör man betänka att vi vet inget om deras bak-
grund”.1782 Saken är den, att varken jag eller Vännen, vet särskilt mycket 
alls om andra rumsliga närvarande främlingars ”bakgrund” heller. Det 
är bara det att andra urbana främlingar, upplevs till vardags inte som 
’främlingar’, eftersom vi genom den urbana mellanmänskliga alienat-
ionen förfrämligar andra till att fungera som ting i vår förkroppsligade 
livsvärld. Men ’tiggaren’ uppmärksammar mig i det urbana, i att ”peka 
ut” mig som individ, och blir därigenom en enskild människa i mitt 
medvetande. I det att hen slutar fungera som ett ting, och istället blir 
mänsklig genom min (imaginära) identifikation, uppstår frågan vem näs-
tan är. Svaret på den frågan, som jag måste hämta från min sociala fan-
tasi och symboliska koordinater, hjälper mig att förhålla mig till nästan 
i det fortsatta sociala samspelet. Men en människa kan upplevas vara 
en ’främling’, paradoxalt nog därför att hen genom den mellanmänsk-
liga kontakten bryter igenom relationen jag-ting och därigenom trans-
formerar relationen till att bli jag-du. Jag ”visste” att en främmande 
fotgängare var tinget ’en främmande fotgängare’, eftersom jag inte re-
flekterade över den personens vara. Med människor som jag ”hövligt 
ouppmärksammar”1783 i min vardagliga rörelse genom det urbana rum-
met (fotgängare, bilister, o.s.v.), har jag inget personligt utbyte; vi be-
handlar varandra som ”parter [vilka] är lika anonyma som mynt-
tecken”.1784  

Här ska jag kort våga mig på en žižeksk manöver, genom att an-
vända mig av en hollywoodfilms händelseförveckling som en metafor 
för en teoretisk poäng. Vi behöver en hint om vart vi är på väg; att 
försöka nå fram till den springande punkt som ger anledning att mobi-
lisera begär i vantrivselns tecken, vilka sedan fångas upp i ideologiska 
fantasiramar. I M. Night Shyamalans Unbreakable från år 2000 spelar 
Bruce Willis en desillusionerad småbarnsförälder som visar sig vara en 
serietidningsartad superhjälte. En av hans mutantförmågor är synner-
ligen socialrealistiskt diskret, vilken är att han genom att få kroppslig 
kontakt – genom att stöta in i en annan kropp – får en överväldigande 
inblick i främlingars mörkaste hemligheter. Dessa hemligheter kan vara 
av karaktären från hatbrott till bestialiskt mord. Genom att stå stilla i 
en folkstinn och hårt trafikerad tågstationssal, knuffas han av stressade 
främmande förbipasserande, och får en ögonblicklig inblick i nästans 
hemlighet. För mig fungerar den här scenen som en metafor för hur 
moderna människor i en urbaniserad verklighet och livsvärld, egentli-

            
1782 Vännen (2014).  
1783 Goffman (1971) s. 331f. 
1784 Bauman (1996) s. 190. 
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gen är alienerade, d.v.s. förfrämligade från varandra, i det att de till var-
dags behandlar andra människor som ting. När Willis karaktär, genom 
sin här övermänskliga hudlöshet, får kontakt med en främling, bryts 
alienationen, och genom sin introspektiva blick blir han ett med sin nästa 
– han blir ett tyst vittne som från en annan vinkel iakttar precis det 
(andra) subjektet ifråga iakttar. Av förklarliga skäl fasar Willis när han 
får reda på den främmande mördarens hemlighet, just därför att han 
ser något fruktansvärt som han aldrig annars hade kunnat se.  

Metaforen blir för oss aktuell, därför att i föreliggande rumslig-hi-
storiska kontext finns det knappast några andra främlingar i det offent-
liga alienerade rummet vilka fotgängare känner en sådan hudlöshet 
inför, som de vilka tigger om deras uppmärksamhet, sympati och hjälp. 
Enligt min analys av föreliggande empiri är alltså det mellanmänskliga 
problemet med relationen mellan ett ’normativt subjekt’ och ’den 
andra’ i ’tiggarens’ gestalt, inte att subjektet skulle vara för förfrämligat, 
för alienerat från nästan. Problemet är tvärtom: till skillnad från alla 
andra ansiktslösa främlingar, bryts den alldagliga alienationen genom 
nästans kontaktsökande. Annorlunda uttryckt: min nästa, i ’tiggarens’ 
skepnad, blir för mig för mycket människa istället för ”för lite” – därför 
att den ofrånkomliga gåtfulla aspekten av varje medmänniska blir akut 
aktualiserad. Detta är det vardagsmässigt traumatiska: att förnimma sin 
hudlöshet och hur gränsen mellan mig och min nästa upplöses, utan 
att verkligen nå fram till min nästa och verkligen veta vem hen är i sin 
egen rätt. Till skillnad från superhjälten Willis, hamnar du inte i ett 
gudsliknande tillstånd där du verkligen når fram till nästan och hennes 
”hemligheter” (som i vem hen ”verkligen är”). Det enda du har att för-
lita dig på är din förmåga till inkännande och dina speglingar av erfa-
renheter och självförståelse. Liksom hur du begripliggör andra 
fragmentariska intryck runtomkring dig i livsvärlden. Det obehagliga i 
gränsupplösningen kräver sitt övertäckande av ett – för dig – fullgott 
narrativ. Det gåtfulla i alienationens haveri måste övervinnas. 

Och samtidigt tycks det mig att människor ständigt kategoriserar 
sina nästa på olika vis, i det att de tilldelar nästan såsom ’främling’ egen-
skaper och mening. För fortfarande kvarstår genom kategoriserandet 
möjligheten att se nästan som en ’främling’. Som någon vi ”vet” att vi 
inte vet tillräckligt mycket om. Sara Ahmed förklarar att det finns två 
typer av främlingar: främlingen som vi inte vet vem det är, och främ-
lingen som vi vet är en främling.1785 Ha detta i åtanke när vi nu går 
vidare.  

            
1785 “[…] to frame the question of strange(r)ness in terms of recognition rather than 
misrecognition is to challenge the assumption that the stranger is the one who is not 
the object of knowledge. For in such a question, knowledge is staged as constitutive 
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12.3. Lögner och bedrägeri 
Människor som tror att kriminaliteten bakom tiggandet är av det slag 
där alla inblandade är lika goda kålsupare, tenderar att peka på hur de 
misstror tiggande människors predikament och incitament till att samla 
in pengar; att De bedrar oss. Att bli förd bakom ljuset kan vara brottsligt 
enligt svensk lag, beroende på graden av bedrägeri. Det är också ett 
närmast universellt moraliskt bud att inte ljuga. Detta trots att männi-
skor genom alla tider finner acceptabla undantag som bekräftar regeln 
i deras vardagsmässiga interaktion. Men är vi kanske närmare en för-
ståelse av misstron och aggressionen, om vi förstår den föreställda 
brottsligheten och amoraliteten som ett uttryck för ångesten kring att 
bli bedragen och lurad?  

12.3.1. Misstro och misstanke  
I själva praktiken av att tigga, har det genom alla tider ingått ett inslag 
av att uppvisa ett narrativ som ska motivera varför man förtjänar den 
andras välvilja och stöd. Vi ser det bakåt i historien, i medeltiden och 
bortom, hur människor uppvisar handikapp, berättar sorgliga livsöden 
eller beter sig olyckligt. Det ligger så att säga i sakens natur. På krasst 
ekonomiskt språk är narrativet den ”tjänst” en tiggande person erbju-
der att ”sälja” den presumtiva välgöraren. Det är själva övertalningen. 
Varför ska jag hjälpa en främling om jag inte vet att främlingen behöver 
hjälp, och varför hjälp behövs? Varför räcker det inte bara med en häls-
ning eller en banan? Om en tiggande person inte aktivt uppvisar en 
lapp, en bild, ett handikapp eller en berättelse, kommer ’tiggarens’ 
’andra’ ändå att med fantasins hjälp projicera en förklaring till varför 
personen söker hens uppmärksamhet och hjälp. Av sakernas tillstånd 
följer, att den som upplevs ha det sämst, eller som mest sympati kan 
frambringas gentemot, får mest hjälp. Det förekommer alltid konkur-
rens. Det borde finnas ett ganska starkt incitament att överdriva sin 
historia, i syfte att väcka största möjliga sympati. Jag ser detta som full-
komligt logiskt, rimligt och allmänmänskligt. Det finns ingen anledning 
att dra in någon kulturell förklaring när det gäller en tendens att män-
niskor som tigger kan överdriva ett uppvisat narrativ, eller fara med 
historier som till viss del kan vara osanna. Hur ofta överdriver, under-
driver, förvränger eller undanhåller inte du själv i din interaktion med 
vänner, familj och främlingar, i syfte att framställa dig själv (eller skapa 
            
not only of what is familiar […] but also of what is strange, and who is the stranger. 
The stranger here is not somebody we do not recognise, but somebody that we recog-
nise as a stranger, somebody we know as not knowing, rather than somebody we simply 
do not know” (Ahmed 2000, s. 49). 
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en situation för alla inblandade) i bästa dager? Ingen människa talar 
någonsin alltid sanning i alla sammanhang.1786 Därmed inte sagt att alla 
som tigger per automatik skulle ljuga eller överdriva med vad de berät-
tar eller uppvisar. Men det föreligger alltså ett rationellt incitament i 
situationen.  

Precis som att detta incitament av förstärkande framställning – vil-
ket kan förvränga sanningen – har funnits i till synes alla tider, har ma-
joritetssamhällens medborgare hyst en misstänksamhet eller misstro 
mot ’tiggares’ framställningar.1787 Men också en misstro mot själva tig-
gandet i sig, gentemot hur det utförs. Rent historiskt har ’tiggeri’ i 
svensk lagpraxis definierats som ”oärlig försörjning”.1788 Misstron och 
misstanken om en ”oärlighet” synes ofta kretsa kring en ångest kring 
vad den fattiga kan tänkas göra för pengarna.1789 En anonym slags pri-
vatspanare som pratar med reportern från Allehanda förklarar att ”De 
får ju rätt mycket pengar och så fort det finns några sedlar i lådan stop-
par de dessa på sig. Det ska hela tiden bara vara några mynt i lådan så 
att det ser ut som om de inte har nåt”.1790 Liknande vittnesmål fick jag 
höra i mina intervjuer.1791 Här har vi ånyo ett bra exempel på hur ett 
intryck kan tolkas till att leda till olika slutsatser om vad det är man 
egentligen har sett. Genom en välmenande hermeneutik, i ett begär att 
förstå min nästa som fattig, kan jag se detta som en rationell åtgärd för 
att både kunna maximera skänkningsgraden (eftersom incitamentet till 
att ge förmodligen minskar om det ser ut som att lådan är full), och 
minska risken att någon stjäl från en. Genom en misstroende herme-
neutik, i ett begär att förstå min nästa som bedragare, kan jag se detta 
som en rationell åtgärd för att dölja för allmänheten (läs: mig) att nästan 
inte är så fattig som hen framställer sig att vara. 

Misstron mot den uppvisade livssituationen, verkar lätt överföras 
till att bli en misstro mot ’tiggarens’ faktiska predikament av att tigga; 
själva fattigdomen ifrågasätts. Det verkar också som att ”professional-
iteten” i att använda sig av sin genuina utfattiga situation för att väcka 
sympati, väcker en slags dissonans inom många av att inte kunna regi-
strera den synliga fattigdomen som autentisk. Saken är ju den att det är 
utsattheten eller fattigdomen som är det narrativ en ’tiggare’ behöver 
visa upp. Genom vanans vanmakt och att utföra liknande handlingar 
om och om igen, blir människor avtrubbade och lägger inte hela sin 

            
1786 Vad är sanning? Diskutera i grupper. 
1787 Se bl.a. Geremek (1991); Erskine & McIntosh (1999); Collins & Blomley (2003). 
1788 Se kapitel Socialhistoria. Även prostitution hamnar under den här beteckningen, var-
för vi inte ska bokstavstolka begreppet annat än i just det här sammanhanget.  
1789 Erskine & McIntosh (1999); Collins & Blomley (2003); Proudfoot (2011).  
1790 Westman (2014).  
1791 Hansson (2014). 
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själ i sin verksamhet. Problemet verkar då uppstå i många betraktares 
ögon, att det som visas och syns, framstår som just vardagligt, alldagligt 
och genom repetitionen ”professionellt”. Och samtidigt ska det synliga 
vara ett uttryck för äkta desperation. Min poäng är att en desperation 
som leder någon till att tigga, torde göra själva desperationen till något 
professionellt. Häri sammanblandas något ’autentiskt’ med något ’för-
ställt’. Det ’förställda’ föreligger i att något som är ’framställt’, här också 
blir en ’föreställning’, i teatral bemärkelse. Rent teoretiskt är allt utö-
vande av identitet, mer eller mindre än ”för(e)ställning”. Precis som 
alla andra former av ekonomiska aktiviteter, och i förlängningen alla 
utövade sociala identiteter, träder den som aktivt tigger i det offentliga 
rummet in i en roll.1792 Hela konceptet ”roll” innebär något som en kan 
träda in i, och sedan träda ur. De flesta moderna människor träder in 
och ut ur olika roller beroende på var de befinner sig och när. De utövar 
en yrkesroll på arbetet, en föräldraroll i hemmet, en vänskapsroll på 
krogen, o.s.v. Bostadslösa människor som tigger, träder ständigt in ut 
och ur ’tiggarrollen’ på samma plats: i det offentliga. Därav är dessa män-
niskors rollframträdande synligt och tydligt på ett helt annat sätt än 
andra rollutövningar.  

Ett tydligt exempel på en upplevelse av detta, är vad en gammal 
högstadielärare till mig berättade en sommarkväll i juli 2017. Nuförti-
den ”luttrad” av att möta människor som tigger, hade han helt plötsligt 
känt kontakt med en kvinna som annars tiggde men just då tog en paus 
och ståendes rökte en cigarett en bit ifrån sin plats. Han beskrev det 
som en upplevelse av att han helt plötsligt kände som att han just då 
för ett ögonblick såg en helt vanlig privatperson ute på gatan, som han 
annars hade omgående kategoriserat som en ’tiggare’. Han beskrev det 
som en tolkning av att hon tog ”en rast” från ”jobbet”, och på något 
märkligt vis tyckte han då att hon blev ”mer som alla andra”. Detta var 
ett exempel på en positiv förnimmelse av att iaktta ett rollbyte. Desto 
vanligare, av mitt empiriska material att döma, synes det vara att roll-
byten iakttas som något negativt, som att avslöja en förställning. Vi 
kunde läsa i kapitel Arbetssamhället hur en man i Uppsala likställde tig-
gande med skådespelande av Charlie Chaplins kaliber, och han förkla-
rade för mig att: 

 
Tiggeri är [ett], kan man säga lurendrejeri […] om man vill gå bara på hur man 
föreställer sig på gatan, om man vill gå bara på detta, och inte, försäkra sig att 
den och den är behövande, då skulle man gå bara efter den här principen: den 
som spelar bäst på gatan, den ska få pengar. 

 

            
1792 Se t.ex. Goffman (2009), om än att det ligger mer i tiden att tala om performativitet.  
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I bl.a. Landskrona-Posten kan vi läsa att medborgare ”har sett tiggare 
se glada ut och [därför] ifrågasätter om de verkligen har det så eländigt 
som det påstås. ’När Oj har stängt springer de glatt runt och skrattar 
och äter kakor’, berättar en mejlskrivare”.1793 Här är alltså glada miner, 
skratt och kakor felaktiga attribut i ”rollen” av att vara utfattig. För 
’tiggarens’ del handlar det då om att inför samhällets blick vara fast i 
två nivåer av rollutövande. Dels den professionella av att tigga, och dels 
den allmänna av att vara en fattig människa. Genom tiggandet fram-
ställer hen sig själv, men genom att ”bara vara” blir människan själv 
också en framställning. Detta gäller ju alla människor egentligen, men 
folk synes inte hysa samma fokus och uppmärksamhet mot andra främ-
lingar i det offentliga rummet.  

Därför är det förhållandevis lätt för många att peka ut (vad de upp-
fattar som) framställningar och intryck som inte är ”autentiska”. Fram-
ställningarna ifråga kan röra sig från att visa upp ett fysiskt handikapp 
i ”tiggarrollen”,1794 till att skrattandes äta en kaka då man inte längre 
tigger. För många iakttagare verkar slutledningsförmågan arbeta på föl-
jande vis:  

 
A1) Person tigger och uppvisar något. 
A2) Om det uppvisade inte är autentisk, då är det fejk. 
A3) Om någons uppvisade handlingar inte är autentiska är personen 
bakom dessa inte heller autentisk. 
A4) Personen är fejk. 

 
B1) Personen som är fejk föreställs vara fattig eftersom personen 
tigger.  
B2) Eftersom personen är fejk genom fejkade handlingar är fattig-
domen fejk.  
B3) Fattigdomen är fejk och därför kan det uppvisade (A1) inte vara 
autentiskt. 
 

Alltså: fejkad praktik (tiggandet) = fejkad person (’tiggaren’) = fejkad 
situation (fattigdomen). Vi har att göra med överföring genom en sig-
nifikanskedja, för att tala med Lacan. ”Kortslutningen” i det förnuftiga 
medvetandets resonerande inträffar i övergången från A2 till i A3, ge-
nom fetischerandet av personen till att bli samma väsen som sina hand-
lingar (handlingar som medvetandet självt redan har registrerat och 
tolkat på ett visst sätt). Många skulle säkert resonera som så att ord-

            
1793 Andersson (2014, 29 juli). 
1794 SOU 2016:6, s. 10. 



 556 

ningen borde kastas om; att identifikationen av en fejkad praktik (tigg-
andet) leder till en identifikation av en fejkad situation (fattigdomen). 
Men det centrala i resonemanget är nästan själv, som definieras utifrån 
handlingarna. Den primära slutledningen, som verkar vara den viktig-
aste, är att identifiera huruvida nästan är fejk eller inte. Om hen är ett 
ont eller gott objekt, för att tala med Klein. När en så har kommit till 
slutsatsen att hen är fejk, då kan detta motiveras sekundärt genom att 
hänvisa till att hens situation (fattigdomen) omöjligen kan vara auten-
tisk. Eftersom hen ju är fejk. Hur motiveras då i sin tur att situationen 
(fattigdomen) är fejk? Jo, genom att starta om från början av kedjan, 
och hänvisa till att praktiken (tiggandet) är fejk. För praktiken (tiggan-
det) är oskiljaktigt från förmedlandet av en situation (fattigdomen). 
Och så har vi oss serverat ett cirkelresonemang där identifierat ”falska” 
(läs ’onda’) signifikanter/objekt hänvisar vidare till varandra, liksom ett 
tecken hänvisar vidare till nästa tecken i ett språk.  

12.3.2. Avslöja 
Jag skänker en femma till en tiggande kvinna utanför Hemköp vid Ös-
termalmstorg, Stockholm, någon gång under mars 2014. En främ-
mande ung man i snickarbyxor passerar oss just då, tar av sig hörlurarna 
för att upplysa mig om att jag väl vet att ”de” har mobiltelefoner som 
”de” tar fram när ingen ser, för att snabbt sätta tillbaka hörlurarna och 
gå vidare med raska steg. Jag kan inte tolka hans gest som något annat 
än att upplysa mig om att ’tiggarna’ inte är fattiga egentligen, eftersom 
de har råd med mobiltelefon. Runt samma tidsperiod sprids ett Fa-
cebook-inlägg tiotusentals gånger där någon annan fotoavbildad ’tig-
gare’ är avslöjad med att knappa på en mobiltelefon. Folk ifrågasätter 
hur man kan tigga när man har råd med en mobiltelefon, och kom-
mentarer följer såsom ”organiserat tiggeri”, ”Men fy, hoppas ingen ger 
dem pengar” och ”Så fattig, så fattig. Kasta ut slöddret”.1795 Och i sam-
band med schlagerfestivalen skriver IFK Göteborgs fotbollslags 
förstemålvakt på sociala medier att ”Om alla tiggare tar upp sin mobil 
(som dom har) runt om i Europa och röstar nu så vinner denna låten 
lätt”.1796  

Mobiltelefonen som ’det avslöjande objektet’ (d.v.s. objektet som 
undanröjer vem nästan verkligen är),1797 fungerar som ett bra exempel 
på hur paranoian över att nästan ljuger, bedrar, inte är vad hen utger 
            
1795 Carlsson (2014). 
1796 Larsson (2014). 
1797 Och på detta sätt kan förstås som ett begärsobjekt i det att det fungerar som objekt-
orsaken för mitt begär; mitt begär att avslöja min nästa lokaliseras och fästs vid ett 
objekt som bekräftar och fullbordar min fantasi om nästan.  
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sig för att vara, egentligen klarar sig alldeles utmärkt på egen hand. Jag 
menar att paranoian inte behöver ett aktivt uppvisat narrativ från ’tig-
garens’ sida (som en laminerad lapp, en krycka, ett foto eller en spasm), 
för att ändå söka avslöja ett föreställt narrativ som falskt. Det räckte 
bara med att en ’tiggare’ tar upp en mobiltelefon – en handling som 
inte har att göra med själva tiggandet som praktik – för att ’tiggarens’ 
praktik, situation och person är avslöjad. Misstroendet är redan etable-
rat inom avslöjaren, hen söker efter beviset som bekräftar begäret att 
fullborda fantasin.  

Ett annat vanligt exempel är att ifrågasätta hur man kan ha råd att 
röka; bl.a. skriver signaturen Carina till Upsala Nya Tidning: ”Jag är 
sjukpensionär och har inte råd att röka men det gör de”.1798 Att det i 
världen av idag är vanligare att ha tillgång till en mobiltelefon än till en 
ren toalett, eller att cigaretter kan dämpa hunger väldigt effektivt, är 
insikter som någon skulle komma fram till om denne bara ville söka 
svar i den änden.  

Men för vissa framstår tanken på att det verkligen skulle kunna fin-
nas en sådan strukturellt utbredd fattigdom i verkligheten (som ’tig-
garna’ ger uttryck för), som i sig orimlig. ”Kistamannen”, som gjorde 
det till sin livsuppgift att fördriva ’tiggare’ från Kista i Stockholm, mo-
tiverar sin övertygelse om att de livssituationer som står på ’tiggares’ 
lappar inte är sanna därför att ”Jag bara vet det. Det är så pass utbrett 
att det inte kan vara så”.1799 Det framstår som att många människor har 
en väldigt statisk och svartvit föreställning om vad ’fattigdom’ ska in-
nebära. För de misstroende är varje tecken på att inneha ett föremål, ja 
till och med ha något att äta, ett bevis för att nästan inte egentligen är 
fattig nog att förtjäna att tigga. Kommunalrådet Thomas Werthén (M) i 
Habo uppmanar medborgare att inte skänka pengar till ’tiggare’ därför 
att ”Man drar in mycket pengar och har lägenhet, mobiltelefoner 
m.m.”.1800 När han blir intervjuad kring det här uttalandet förklarar han 
att ”andemeningen är ju att de egentligen gör det för sin försörjning 
och inte för att de är i absolut behov av att få mat för dagen”. På ett 
fritids i Mälarhöjden, Stockholm, leker några lågstadiebarn ”tiggare”; 
”De lekte att de hade gömt en massa guld och pengar under kläderna 
och egentligen inte alls behövde tigga”.1801 Även vuxna resonerar som 
så att ’tiggarna’ inte bara inte är fattiga, utan faktiskt rika. En kvinna i 
Mellerud som siktar mot att bli fullmäktigekandidat för SD förklarar 
att ”Du ska se när de kommer hem och tar av sig tiggardräkterna, de 

            
1798 Sandow (2015, 11 mars). 
1799 Giertz (2015, 2 augusti).  
1800 Jernberg & Johansson (2014).  
1801 Forsström (2014).  
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har fina kläder under. Sedan åker de limousin också”.1802 Klassiska anti-
romska fördomar ger också Umeås kommunalråd Lennart Holmlund 
(S) uttryck för när han upplyser allmänheten genom sin blogg om hur 
”tiggarna transporteras ut med fina Mercedes och BMW” och att ”per-
soner som ser ut att må riktigt dåligt kan sedan ha setts springande och 
snattat oxfilé”. Dessa uppgifter ska han ha fått tilldelade i andra- och 
tredjehand.1803 Han kanske hade sett det videoklipp som under några 
dagar delades 185 000 gånger på sociala medier, där två haltande per-
soner tigger i Umeå för att sedan gå omkring i en matbutik utan några 
fysiska besvär.1804  

För flera synes det vara extra provocerande att tiggande människor 
kan avböja mat som gåva istället för pengar. Detta blir då också ett 
tecken på att de inte skulle vara fattiga egentligen. En tjänsteman i Borås 
kommenterar en nyhetsartikel (om hur tiggande människor blir ut-
hängda på nätet), med att länka till ett reportage om en by i Rumänien 
där det finns romer som faktiskt är ”rika” med orden: ”Detta är för de 
som tror att zigenarna tigger för mat, inte ENDAST för pengar. Ge 
dem mat bara och se vad som händer”.1805 I Hudiksvalls Tidning kom-
menterar någon ”Det har inte alltid fallit i god jord när de fått mat. Det 
är ett tecken på att de inte tigger för att överleva, utan för att få kon-
tanter”.1806 ’Fattigdom’ skulle alltså innebära att i praktiken inte ha någon-
ting, och att man svävar mellan liv och död i den direkta (iakttagna) 
situationen. Men att vara ’fattig’ innebär inte bara en avsaknad av ting 
utan också ett överflöd av problem. Uttrycket ”det är dyrt att vara fat-
tig” hänvisar till att någon som är fattig ständigt har något att betala 
för. Och detta innebär att försörjningen är otillräcklig.  

Men låt oss då för sakens skull anta att dessa anklagelser skulle 
stämma; att ’tiggarna’ egentligen inte är fattiga nog. Varför gör de då 
något så abnormt som att tigga? Enligt bl.a. personen som lade upp 
videon där en ’tiggare’ blir ”gasad” från en bils avgasrör, är det för att 
’tiggare’ är lata.1807 I kapitlet Arbetssamhället sammankopplade jag över-
tygelsen om arbetsskygghet med en kollektiv ångest kring fantasin att 
nästan har tillgång till ett njutande som subjektet självt saknar, en ång-
est som är det latenta uttrycket för ångesten kring att fattiga under-
stödstagare ska företa sig hedonistiska aktiviteter på ”vår andras” 

            
1802 Lodin (2014); Johansson (2014). 
1803 Eklund (2014). 
1804 P4 Västerbotten (2014).  
1805 Andersson Åkerblom (2014). 
1806 Ingvarsson (2014b). 
1807 Sandström (2014).  
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bekostnad.1808 Men det kan också vara så ”banalt” att människor för-
nimmer tiggandet som en slags allmänt praktiserad illvilja. Som i att ”de 
stör mig därför att de njuter av att störa mig”.1809  

I vissa sammanhang där fattigdomen ändå kan tas för att vara 
”sann”, verkar det som att frågan om sanning eller lögn ändå inte är så 
värst intressant i slutändan. Även om lögnen visade sig vara sanning 
förtogs inte begäret att avslöja nästan. Vad återstår då att avslöja? Vissa 
ser det som ett avslöjande att ’tiggaren’ inte förtjänar hjälp även om hen 
skulle vara genuint utsatt, därför att hen egentligen har sig själv att skylla. 
Det handlar alltså fortfarande om att avslöja att ”det inte alls är synd 
om tiggaren”, om än inte för att ’tiggaren’ inte har det svårt utan därför 
att det är rätt åt hen. Expressens Frida Boisen hör en äldre man som 
passerar en tiggande kvinna på nyårsafton – som har en liten skylt bred-
vid sig där hon informerar om att hon har sex barn att försörja – säga 
till en annan: ”Sex barn! Det tror jag inte på! Och man ska inte sätta 
barn till världen man inte kan ta hand om”.1810 Han tror inte på ’tigga-
ren’, och om det ändå vore sant så ligger även sanningen ’tiggaren’ i 
fatet. Om hon inte är en bedragare är hon en fruktansvärd mamma. 
Här är hon ond hur hon än gör.1811  

Precis som i övertygelsen om brottsligheten, verkar det vara bestäm-
ningen av nästan som ond som föregår sökandet efter att bekräfta var-
för nästan är ond. När journalisten Alexandra Pascalidou är inbjuden 
till Sveriges Televisions debattprogram Opinion Live, med anledning 
av hennes dokumentärserie Vi kallas tiggare, får hon frågan av program-
ledaren Olle Palmlöf om hon medvetet bara har valt att ha med char-
miga ”romer” och tillägger en fråga om ”hur ansvarsfullt det är att 
skaffa barn som man inte kan försörja?”1812 Begäret att avslöja nästan 
verkar aldrig upphöra. Det tyder på att det alltid återstår något dolt, 
något som gnager, något som är en undanhållet. 

Ett inlägg. Läsaren ska inte här tro att jag angriper viljan att veta – 
viljan att förstå en annan människas situation. För många verkar ’tig-
garen’ som människa vara och bete sig så olikt mig själv och mina fö-
reställningar om hur människans villkor är. När människor likt 

            
1808 Proudfoot (2011).  
1809 Se bl.a. Jeppsson (2015).  
1810 Boisen (2016). 
1811 Detta påminner också om hur ’tiggaren’ som förälder misslyckas med sitt föräld-
raskap vilket beslut hon än fattar, gällande tiggandets vara eller inte vara. Om hen stan-
nar kvar hemmavid utan att finna inkomst, är hen en dålig förälder eftersom barnen 
blir lidande. Om hen reser iväg på egen hand för att ’tigga’ och lämnar barnen kvar 
hemmavid, är hen en dålig förälder eftersom barnen blir övergivna av sin förälder. Om 
hen reser iväg för att tigga och tar med sig barnen, är hen en dålig förälder därför att 
hen utsätter barnen för risken att fara illa.  
1812 Citerat i Lundberg (2016).  
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signaturen Vännen frågar sig ”Hur mycket kostar det att resa från Ru-
mänien och Bulgarien till Sverige för att tigga?”1813 kan där finnas en 
genuin opartisk nyfikenhet och undran. För någon som inte är insatt i 
hur en utfattig människas ekonomiska verklighet fungerar, kan givetvis 
många frågetecken uppstå. Emellanåt kan misstro, som i ett kritiskt 
ifrågasättande, vara fruktbart. T.ex. var det på grund av misstron gente-
mot vad ’tiggare’ påstod om sina livsberättelser, som föranledde ett 
journalistteam från Dagens Nyheter att följa med de tiggande tillbaka 
till deras hem i Rumänien 2013, vilket genererade den mycket upp-
märksammade reportageserien där en bild av ’tiggarna’ som genuint 
utfattiga etablerades i svenska medier.1814  

Och det finns såklart erfarenheter av att som välgörare ha blivit förd 
bakom ljuset. En pensionär i Borås delgav mig en komplex erfarenhet 
under en 45 min lång intervju våren 2015. Han och hans fru, kyrkligt 
aktiva, hade kommit i kontakt med ett par som tiggde i staden, en man 
och en gravid kvinna. Dessa sov då på en offentlig toalett. Paren lärde 
känna varandra successivt, och de rumänska gästerna fick hjälp med 
alltifrån mat, pengar till verktyg och dagsverken. Genom kontakter ser 
de till att paret kan låna en husvagn som dessa kan sova i medan de är 
i Sverige. Så småningom berättar den gravida kvinnan att hon har för-
lorat vårdnaden om sina tre barn till de rumänska myndigheterna, ef-
tersom taket på deras hus hemmavid hade fallit in. Pensionärerna 
initierar en insamling där de får ca 30 personer att sammanlagt skänka 
runt 25 000 kr till projektet att laga taket och fixa huset. När pension-
ärerna följer med ner till byn som paret kommer ifrån med pengarna, 
visar det sig att taket inte alls är demolerat. Det visar sig så småningom 
att det inte heller är deras hus; huset är mannens fars inofficiella egen-
dom (denne driver en process mot myndigheterna om att få officiell 
äganderätt).  

Vidare har pensionärerna försökt samla in mera pengar för att 
kunna stödja kvinnan i sin graviditet, så att hon ska få råd att föda bar-
net under bra förhållanden i hemlandet. Det visar sig så småningom att 
hon redan har skrivit under något avtal med myndigheterna om att de 
ska ta hand om förlossningen och barnet. En natt ankrar paret husvag-
nen i anslutning till en buss, och kör med den 250 mil från Borås ner 
till Rumänien. De stjäl husvagnen, helt enkelt. Allt detta sammantaget, 
beslutar sig ändå pensionärsparet, tillsammans med sina vänner, att 
köpa verktyg för de insamlade pengar som de tidigare hade lovat paret, 
som de skickar ner. De beslutar sig också för att starta ett hjälpinitiativ, 
som ska fokusera på att ge barn i den rumänska byn stöd för att fullgöra 

            
1813 Vännen (2014). 
1814 Hökerberg (2013, 24 mars); Tv4 Nyhetsmorgon (2016).  
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grundskolan och dylikt. När jag frågar honom om han känner sig bitter 
över händelseförvecklingen, svarar han uppriktigt att nej det gör han 
inte. ”Jag känner mig snarare frågande. Som ett frågetecken”.1815 Det 
framkommer att han och hans fru har valt att ”förlåta” paret, och att 
det finns en slags övergripande sympati i att försöka förstå den situat-
ion människor som detta par befinner sig i. Aggression eller hat lyser 
med sin frånvaro. Det finns ingen given kausalitet i att någon som blir 
faktiskt bedragen måste känna ilska mot den som upplevs ha bedragit 
en. 

12.3.3. Ångest och skam  
Min uppfattning är att fantasierna kring ’tiggaren’ som varandes något 
annat än vad hen utger sig för att vara, och att denna egentligen är ett 
’ont objekt’ (en förtätning av egenskaper som amoralisk, hedonistisk, 
kriminell), är en effekt av en slags ångestförnimmelse. Fantasin om ’tigga-
ren’ som ond, är ett svar på gåtan Varför bedrar hen mig? Jag har då be-
slutat mig för att det jag ser är en lögn. Men innan dess måste ju detta 
beslut fattas. Och det är innan beslutet fattas som ångestförnimmelsen 
i fråga existerar. Denna upphävs genom att fantasins koordinater kan 
verka effektivt till att etablera en sammanhängande meningsfull san-
ning. Vi måste alltså återgå till frågan om själva ångestförnimmelsen, 
som uppstår i osäkerheten eller dissonansen kring att inte vara säker på 
om det jag förnimmer är sanningen. Vi måste komma fram till varför 
det är obehagligt att vara ställd inför en potentiell lögn, en potentiell 
osanning.  

Först måste vi förstå att konfrontationen med osanning föregår 
konfrontationen med lögn. Det börjar med att jag inte är säker på att jag 
förstår vad jag har framför mig, att ”jag ser det jag ser”. Här infinner 
sig ångestförnimmelsen och den första Reala konfrontationen – alien-
ationen bryts ett ögonblick i det att jag inte kan förlita mig på mina 
intryck i förhållande till meningsskapandet. Därefter använder sig sub-
jektet av sina imaginära och symboliska resurser för att förtäta bryt-
ningen och genom fantasin återställa länkningen mellan ’verklighet’ – 
’förnimmelse’ – ’medvetande’ – ’meningsskapande’. Jag identifierar i 
det här fallet att ’det som inte stämmer’ är oskiljaktigt från mitt intryck 
av nästan. Därför härrör följaktligen intrycket av osanning från min 
nästa. Jag upplever det som att det är något min nästa utövar mot mig 

            
1815 Intervju i Borås, 2015-02-27. 
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intentionellt – hen utsätter mig för osanning. Härifrån är steget inte sär-
skilt långt att meningsskapa detta utsättande för osanning såsom en 
lögn – hen ljuger. ’Tiggaren’ ljuger för mig.1816  

Varför är det jobbigt att någon ljuger? Om jag utgår från mig själv, 
så är jag på ett medvetet plan relativt klar över varför människor i t.ex. 
’tiggarens’ situation skulle ljuga för mig, och jag är kapabel till att rent 
förnuftigt och moraliskt inte se detta som något personligt menat. Det-
samma gäller människor jag känner – såtillvida att jag lyckades på ett 
empatiskt vis begripliggöra syftet till lögn och finna detta tillräckligt 
motiverat. Men, allt detta förnuft förtar inte nödvändigtvis att jag fort-
farande skulle känna olustkänslor över att ha blivit bedragen, oavsett 
min medvetna förståelse för situationen. (Detta beror ju såklart på fall 
till fall. Nu talar vi om en abstrakt idealtypisk situation av allvar.) Det 
medvetna förnuftet lyckas nämligen inte omfamna och betvinga min 
känslomässiga reaktion fullt ut. ”Driftsbestämda lidelser är starkare än 
förnuftiga intressen”.1817 Vi måste här föreställa oss att vi har att göra 
med ett dubbelt tänkande och kännande. Det ena av dessa är i den 
direkta reaktionen känsligt mot det stimuli som försätter subjektet ur 
sin psykiska balans(gång). Nu är jag varken psykoanalytiker, psykolog 
eller emotionssociolog. Men jag ska här försöka redogöra för hur jag 
tolkar ångesten över att känna sig lurad. I sin grundform spelar det 
ingen roll vem det är subjektet känner sig lurad av, det kan lika gärna 
vara av min nästa som av ”systemet” självt (som att verkligheten 
gäckar).  

Ångesten över att känna sig lurad, är nog resultatet av två parallella 
händelser som riktas utåt och inåt i förhållande till subjektet. Den hän-
delse som riktas utåt, är den ”existentiella”: mikrotraumat av nämnda 
konfrontation med det Reala. Den symboliska ordningen (språket, mo-
ralen, kartläggningen av världen) rasar samman för ett ögonblick och 
du förlorar dina sociala (och kognitiva) koordinater i förhållande till 
(imaginära) fenomen. Du förlorar därigenom dig själv som subjekt.1818 
Du påminns om alltings godtycklighet, att tillit och förvissning inte är 
något givet utan grundar sig på en omöjlighet.1819 Detta om något är 
existentiell ångest.  
            
1816 För ett utförligt resonemang kring denna fenomenologiska sammanblandning av 
intention och effekt, mellan reaktion och objekt, se Ahmed (2013).  
1817 Freud (2011) s. 443. 
1818 Subjektet är en koordinationspunkt i den symboliska ordningen. Förlusten av andra 
koordinationspunkter riskerar förlusten av subjektets koordinationspunkt eftersom 
(relations)punkterna inte existerar om de inte är i relation till varandra. Identitet kräver 
alteritet/relation. 
1819 Här finns en beröringspunkt med socialpsykologen Melvin J. Lerners (1980) ’rätt-
vis-värld-hypotes’ (just world-hypothesis). Kortfattat innebär denna att människor ten-
derar att ordna sin förståelse av världen som att alla handlingar leder till kausala 
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Den händelse som riktas inåt, är den ”sociala”: uppkomsten av 
skam. Enligt min tolkning av sociala känslors relation till grundemot-
ioner, är skam det socialiserade uttrycket av ångest (enligt Lacan är ång-
est den enda känslan ”som inte bedrar”, och vars ”objekt” är det 
Reala).1820 En välkänd metafor för skam är ”att förlora ansiktet”, vilken 
vi här kan sammanlänka med spegelstadiet (subjektets tillblivelse i re-
lation till omvärlden) som metafor. Att förlora ansiktet inför den soci-
ala speglingen, skulle då innebära att förlora länkningen till sitt 
imaginära idealjag (och jagideal), och ”avslöjas” som den Reala restpro-
dukt man härbärgerar inom sig och i slutändan också är.1821 Denna rest-
produkt är det inom mig som inte passar in, och inte duger för Andra 
– vare sig för de små ’andra’ (som min nästa), eller Store Andre (ge-
menskapen, kulturen, moralen). Skammen kan i sin tur riktas såväl utåt 
som inåt. Den riktas utåt som i upplevelsen av föreställningen om hur 
man ses av andra, av sin sociala omgivning. Den riktas inåt som i upp-
levelsen av hur man ses av sig själv, av Store Andre såsom internaliserad 
och uttryckt som mitt överjag. Skammen över att inte duga till, är i sin 
tur – enligt min tolkning – en överföring av känslan av att vara övergi-
ven. Det är ett begripliggörande av att uppleva sig förlora den A/and-
ras kärlek.1822   

Om vi förstår skam som något potentiellt så psykiskt fruktansvärt, 
är det begripligare varför subjektet gör allt i sin makt för att undfly den, 
slå ifrån sig, stöta ifrån sig känslan genom att försöka övervinna det 
externa som identifieras orsaka detta lidande. Nu har vi ytterligare en 
fingervisning till hur aggression kan uppkomma. Men denna i sig räcker 
inte, ity rädslan att känna sig bedragen, förlora ansiktet, är inte i sig en 
tillräcklig drivkraft för att mobilisera aggression som svar på sina upp-

            
konsekvenser. På detta vis uppstår en underförstådd moralisk kosmologi där alla i prin-
cip får vad de förtjänar. När människor konfronteras med redogörelser om traumatiska 
händelser eller katastrofer som har drabbat andra, tenderar de att försöka rättfärdiga 
dessa som att de drabbade på ett eller annat sätt kanske ändå förtjänade sitt öde (fastän 
förklaringarna är uppenbart ”irrationella”). Anledningen skulle då vara att det är för 
smärtsamt och obehagligt att inse att kausaliteten mellan handling och konsekvens 
egentligen är godtycklig, och att man inte kan (fullt ut) förebygga olycka och lidande.  
1820 Soler (2015) s. 15, 25. 
1821 Žižek (2005, s. 173) resonerar på ett liknande, om än snårigare vis.  
1822 Det är i sammanhang som dessa som Lacans inflationsartade användning av ’andra’ 
som betecknande en massa olika positioner blir fruktbar. Den ’andra’ är här inget 
mindre än allt socialt varandes samtidigt, allt socialt som ställs i relation till subjektet: det 
gäller här såväl Store Andres, nästans, gemenskapens, som min egen kärlek till mig 
själv. Subjektet är splittrat i en dialektisk rörelse av ett ständigt speglande av mig själv 
mot mig själv. Subjektet söker alltså kärlek inte bara från externa utan också från sig 
själv. Om någon betvivlar, kan man påpeka att självhat är något påtagligt som existerar 
i allra högsta grad.  
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levelser av ’tiggare’. Jag är övertygad om att aggressionen i detta sam-
manhang, måste förstås som ett utbrott av flera samverkande friktioner 
av flera sociala och psykiska processer. Vi måste luska vidare i upple-
velser av nästans beteende.  

12.4. Avvikande beteende 

12.4.1. Sammanblandning av privat och offentligt rum 
Det har redan berörts i de föregående två kapitlen hur den livssituation 
i Sverige av att oftast sakna tillgång till bostad, och samtidigt vistas i 
det offentliga rummet, skapar en rumslig verklighet för människor som 
befinner sig i ’EU-migrantens’/’tiggarens’ position där det offentliga 
och privata rummet sammanblandas; det offentliga rummet används 
som ett privat rum. Detta har blivit kanske materiellt tydligast för ma-
joritetssamhällets syn på frågan om nedskräpning och sanitetsfrågor, 
men det blir också relevant i att begripa hur fotgängare blir vittnen till 
alla möjliga sociala interaktioner som annars brukar utövas bakom väg-
gar. Exempel kan vara bråk och tjafs mellan familjemedlemmar, att vila 
och ta igen sig, att äta lunch, att ha en festlig tillställning, eller att tvätta 
sig och sina kläder. Ett tjänligt exempel på sistnämnda aktivitet har en 
vän till mig varit med om två gånger i en kommunal simhall i centrala 
Stockholm. Samtidigt som hon var där för att simma, fick kvinnor (som 
antogs vara ’EU-migranter’) tillgång till duscharna för att kunna tvätta 
sig, varvid dessa passade på att också tvätta sina kläder där. Min vän 
såg inte detta som något ”intellektuellt” märkligt, då hon förstod det 
helt praktiska i att som bostadslös och utan tillgång till rinnande vatten 
ta tillfället i akt. Men likväl var det en märklig situation, som i att hon 
aldrig hade varit med om den här handlingen tidigare. Och hon kände 
det som att många av de andra runtomkring reagerade med kraftig stel 
ignorans.  

Väldigt mycket av den frustration jag kan utläsa från mitt material 
kommandes från svenska röster angående ’tiggares’ närvaro, kan ur-
skiljas härröra från en upplevelse av ett ”dåligt beteende” som uppfatt-
tas som respektlöst eller ouppfostrat, vilket ofta med en välmenande 
hermeneutisk reflektion kan förstås komma av bostadslöshetens verk-
lighet. Att ett närområde förändras rent ordningsmässigt till att bli ned-
skräpat, kan förnimmas som en kränkning. Detta oavsett en potentiell 
intellektuell och sympatisk förståelse för varför det sker. Vi har sett 
denna känsla yppas om och om igen i ilskan och upprördheten över att 
’EU-migranter’ upplevs ”ta över” rummet, genom att det synes för 
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många vara relativt ointressant varför detta sker; det viktiga ur denna 
morals perspektiv är att detta normförbrytande per se är ”inte accepta-
belt”.1823 Det moraliskt onda består i att bruka rummet fel, oavsett vem 
gärningsmannen är eller personens uppsåt.1824 Vi talar om en slags kon-
sekvensetik istället för en (vilket vårt rättskipningssystem kan sägas 
utgå från) etisk ordning där avsikt och predikament avgör handlingens 
brottsliga halt. Denna form av en ”ryggmärgens” (d.v.s. omedvetet 
överinformerad) privatmoral, speglas också i kommuners hantering av 
rumsliga ”problem”. När t.ex. Samuel Davidsson (KD) eftersträvar att 
mota bort ’tiggare’ som sover i bilar vid en parkeringsplats i Gnosjö 
(genom parkeringsförbud och p-böter), förklarar han att ”För mig spe-
lar det ingen roll vem som sitter i bilen. Det är inte det som är proble-
met. Problemet är att man inte ska sova i bilar där. Vi ska inte ha bilar 
som står hur länge som helst på samma parkeringsruta i centrum”.1825  

12.4.2. Gränslöshet  
Desto fler varianter av förnimmelser av avvikande beteende, som på 
ett ytligt, manifest plan, kan förklara människors frustration och ovilja 
till att leva samman med tiggande människor, finns att hämta från upp-
levelser av själva tiggandet. Som torde ha framkommit vid det här laget, 
är tiggandet som social praktik förenat med flera dimensioner av grän-
söverskridande handlande. Det överskrider normer kring ömsesidigt 
utbyte mellan främlingar, gällande såväl ekonomisk transaktion som 
språklig meningsutväxling. Det överskrider också en mer metafysisk, 
emotionellt laddad personlig gräns, av att närma sig en ’främling’ och 
öppna upp för en mellanmänsklig personlig kontakt – en kontakt som 
rör starka (överlag negativa) känslor i omlopp i den nalkades inre. Bara 
denna handling, kan hos vissa registreras som ett slags brott i sig. Tanken 
är då att jag som privatperson har rätt till att inte behöva bli utsatt för 
denna mellanmänskliga personliga kontakt. Den potentiella politiska 
filosofin kring detta har redogjorts för tidigare.1826 Ett övertydligt ex-
empel vittnar Florin Leu, 22 år, om när han tiggde i Lund. När han 
hälsar på en 50-årig kvinna, skriker hon till honom på engelska: ”Du är 
inte tillåten att säga hej till mig. Det är ett brott”. ”Men ingen dör ju av 
det?” ”Det är olagligt. Om du säger det igen går jag till polisen”.1827 
Polisen Eva-Gun Westford vittnar i september 2014 om hur folk varje 
vecka ringer till polisen och ”vill att vi ska komma och ta bort dem. 
            
1823 Ekeroth & Danielsson (2015).  
1824 Här finns tydliga beröringspunkter med Cresswell (1996).  
1825 Samuelson (2015), min kursivering. 
1826 Blomley (2010). 
1827 Leu & Kockum (2015).  
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Men vi berättar att det inte är olagligt med tiggeri”.1828 Jag tolkar hennes 
vittnesmål som att privatpersoner inte behöver myter om organiserade 
ligor för att se själva tiggandet som en brottslig handling. Hon tillägger 
att denna ”allmän[a] oro” som förmodligen bottnar bakom dessa sam-
tal, kanske har att göra med att ”man känner sig ju lite skyldig när man 
passerar de här människorna”. Andra gör större intellektuella ansträng-
ningar för att driva i hamn argumentet att tiggandet kan ses som redan 
brottsligt enligt svensk lag. En fil. kand. skriver i den sverigedemokra-
tiska tidningen Samtiden att tiggande bör betraktas som en brottslig 
handling i sig, genom hur aktiviteten utövas som social interaktion:  

 
Det är mentalt oerhört påfrestande att flera gånger per dag tvingas möta tiggare och 
höra deras ”hej, hej – hej, hej” och läsa deras skyltar om hur många barn de 
har hemma i Rumänien och Bulgarien, och hur många av dessa barn som är 
svårt sjuka och bortom all räddning om vi inte lägger en slant i pappers-
muggen. Detta kallas mental utpressning och som bekant är utpressning och 
även försök till utpressning i lag förbjuden. Alltså finns lagstöd för att lagföra 
tiggarna i de fall deras tiggande blir alltför närgånget. Man kan också hävda att 
det därmed indirekt redan finns ett lagstöd för ett generellt tiggeriförbud med 
tanke på hur tiggeriverksamheten utövas.1829 

 
Stockholmspolisen resonerade i liknande banor i slutet av 1990-talet, 
när de försökte driva igenom att tiggande skulle kunna tolkas som för-
argelseväckande beteende.1830 Det finns också såklart verkliga fall av att 
människor som tigger har gått över gränser för laglig interaktion i tigg-
andet, som har kunnat klassas som ofredande.1831 Aggressiviteten är en 
allmänmänsklig egenskap, som vi fick lära oss i förra kapitlet. Men vissa 
upplever alltså tiggandet som handling som ofredande i sig, helt enkelt 
därför att det kan väcka anstöt. Bo Hansson, ordförande för Centerpar-
tiet i Sollentuna, twittrade: ”Hmm. Vi har lag mot blottare men ska inte 
ha lag mot tiggare – hur kan man förklara denna åtskillnad för allmän-
heten?”1832 När han senare ber om ursäkt för inlägget, förklarar han 
liknelsen med att ”Jag har fått ganska många reaktioner från olika män-
niskor och vissa tycker att tiggeri väcker anstöt precis som att andra 
tycker att blottare väcker anstöt”. Vittnen som dessa förklarar alltså 
sina känslor av obehag och anstöt, som att tiggandet inte bara är ett 
gränsöverskridande, utan ett slags moraliskt gränslöst beteende. Och 
därför i praktiken brottsligt. Vad är det då som är själva skadan? Är det 

            
1828 Högström (2014). 
1829 Fransson (2015), min kursivering. 
1830 Peruzzi (1998).  
1831 Se t.ex. Beskow Norgren (2014); Alvin (2014).  
1832 Gunner Brooke (2014).  
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att oombett och ofrivilligt ha blivit utsatt för sin egen empatiska för-
måga, i att reagera så starkt inombords på en annan människas uppvi-
sade känslor och kontaktsökande? Eller så är det för att bara ha blivit 
”störd”. Men det förklarar i så fall inte de passionerade liknelserna vid 
”utpressning” och att ”väcka anstöt”. Allt kan sammanlänkas i den 
enkla formuleringen att ’den som tigger av mig får mig att må dåligt.’1833 

Men gränsöverskridandet kan också ta sig mer rumsligt normativa 
uttryck, när människor som tigger låter incitamentet att finna pengar 
(genom välgörare) gå ett steg längre än att stanna vid en trottoarkant, 
en butiksingång eller i en kollektivtrafiksvagn. Jag tar det som givet att 
det allmänt betraktas i Sverige av i dag som ett mer eller mindre (nor-
mativt) gränslöst beteende att ringa på hos en främling hemma hos 
denna för att be om pengar. Oavsett om det vore Jehovas vittnen eller 
en ’EU-migrant’. Det har förekommit sådana handlingar av ’EU-mi-
granter’ i såväl Flogsta i Uppsala1834 som på andra ställen.1835 Det är inte 
heller etablerat i Sverige att be om pengar i bilköer.1836 Men att ringa på 
hos någon för att be om pengar är inte ett brott; bara om det leder till 
ett ofredande genom att inte godta ett nej eller att tränga sig in (hem-
fridsbrott). Det är inte heller, ur ett längre historiskt perspektiv, ett 
”nytt” fenomen i Sverige. Anledningen till att många gamla fastigheter 
har en skylt på porten eller vid hissen där det står att ”bettleri beivras”, 
beror på att människor som tiggde förr i tiden inte bara tiggde i det 
offentliga, utan också på tröskeln till privata hem. Men det kan inte i 
dagsläget betraktas som ett ”normalt” beteende för det, oavsett skäl.  

Ett annat upplevt ”respektlöst” beteende, kan vara att tigga vid fel 
slags ingångar. En släkting blev väldigt upprörd över att ha fått veta att 
någon kvinna hade tiggt utanför ett sjukhus. Där gick någon slags gräns 
för hen vad gäller hur mycket ens fattigdom legitimerar ett normativt 
gränsöverskridande, därför att tigga utanför ett sjukhus sågs som för 
påträngande andra, också olycksdrabbade, människor. Jag förstår den 
moraliska poängen. Även om någon har svåra predikament, gör den 
allmänna moralen gällande att en viss form av hänsyn är helgad på ett 
vis som står över den enskildas nöd. I Karlstad portades också ’tiggare’ 
från sjukhusområdet.1837  

            
1833 Hur denna emotionella reaktion sedan begripliggörs till meningsfull genom diskurs 
och ideologi tar sig sedan olika vägar beroende på kontext och föreliggande subjekts 
erfarenhetshistoria; olika stigar är avundsjuka/missunnsamhet, hat och ressentiment, 
och sympati respektive cynism. 
1834 Erfarenhet från kollegas barn. 
1835 Se t.ex. Helsingborgs Dagblad (2014); P4 Blekinge (2015). 
1836 Milton (2014).  
1837 Annebäck (2015).  
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12.4.3. Otacksamhet 
Signaturen Ingela skriver till Upsala Nya Tidning: ”I empatins hemland 
Sverige tröttnar vi på skräp, dyra slängda luncher och kassar med kläder 
som de ej vill ha”.1838 Anledningen till att svenskarna (enligt socialmi-
nister och utredare ”i allmänhet […] öppna och generösa”)1839 ”trött-
nar” på ’tiggarna’, är här främst alltså inte nedskräpningen (även om 
den bidrar), utan huvudsakligen en föreställd otacksamhet. Mängder är 
de utlåtanden jag har tagit del av under åren där människor har blivit 
besvikna – i förlängningen ofta också kränkta – över att ’tiggare’ inte 
har velat ta emot mat eller kläder som gåva. Som vi har sett har vissa 
använt detta som ett bevis för att ’tiggare’ inte skulle vara utfattiga 
egentligen. Det finns också erfarenheter av att människor som ’tigger’ 
inte visar tillräcklig tacksamhet när de får pengar. Som i att de inte skulle 
säga ”tack”, eller se en i ögonen, eller bekräfta att den goda handlingen 
har ägt rum. Det finns olika sätt att förstå den här förväntan. Ett sätt 
är att förstå den som en förväntan om ett normativt socialt samspel. 
Som i att det är förväntat att utväxla artighet och socialt bekräftande i 
en vänligt sinnad social interaktion. Därav många människors framhä-
vande av att de inte ger pengar till ’tiggare’, men att de alltid hälsar 
tillbaka när en tiggande människa hälsar på dem. Den välmenande her-
meneutiska reflektionen hjälper mig att komma till slutsatsen att en 
människa som tigger kan ha alla möjliga anledningar till att inte uppvisa 
bekräftande tacksamhet på det sätt som jag har förväntat mig att den 
ska ta sig uttryck. Men tolkningen fråntar inte möjligheten att det kunde 
vara på ett annat sätt: att min nästa verkligen inte respekterar mig. Och 
denna möjlighet verkar pocka hos vissa. 

Saken är den, att du kan aldrig verkligen veta vad din nästa egentligen 
känner eller tänker. Samma epistemologiska problem, fast omvänt och 
bakvänt, infinner sig i de mest trivselartade utbyten av artighetsfraser 
eller gester. Men även i de stora mellanmänskliga ögonblicken: Hur vet 
jag att en partner verkligen älskar mig för den jag är, när hen säger att 
hen älskar mig? Poängen är att jag aldrig verkligen får grepp om allt som 
försiggår i någons inre – därför får jag inte heller verkligen grepp om 
vad som försiggår i mitt eget inre – men att människor använder sig av 
invanda symboliska interaktionsmönster och utbyten av ord, gester 
och uttryck för att komma varandra (och sig själva) nära nog. Jag och 
min nästa är i ständigt varseblivande genom en dialektisk rörelse av 

            
1838 Sandow (2015, 11 mars). 
1839 Regnér & Valfridsson (2015).  
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imaginär symbolisk identifikation sinsemellan.1840 Dessa utbytesgestalt-
ningars innehåll kan ofta inte ha någon verklig funktion i sin specifika 
gestaltning; funktionen ska inte utläsas i symbolens specifika historia, 
utan på ett annat plan; som en funktion för utbytets egen skull. Detta över-
skott av meningslöshet, som i det att den heterogena symbolen/ges-
ten/signifikanten i sig är tom på ett (intellektuellt) meningsfullt innehåll, 
avslöjar sin funktion då det uteblir i interaktionsritualen. Helt plötsligt 
uppstår ett tomrum, en potentiell avgrund mellan mig och min nästa, 
där det tidigare var en tom gest.1841 På sätt och vis kan vi säga att det är 
detta som fenomenet dålig stämning handlar om. Eller med svengelskans 
terminologi: när det blir awkward. Psykologen Viktor Wennlund be-
skrev en gång för mig all mellanmänsklig social interaktion som ett 
slags ständigt utövande (d.v.s. performativt handlande) av illusorisk 
symbios. Han beskrev det som att ”all mellanmänsklig interaktion är ett 
hanterande av att vi egentligen inte är symbiotiska”.1842 Genom för-
slagsvis utbytet av ord i en konversation, upplever vi oss som delaktiga 
i varandra och därigenom glömmer (borttränger) jag min egen avskild-
het och ändlighet. Men så fort min samtalspartner slutar svara på mina 
frågor, eller inte frågar något tillbaka, eller mitt krystade skämt faller 
totalt platt, uppstår en dissonans eftersom symbiosutbytet upphör. Jag 
hade kanske inte aktivt upplevt att jag ”utövade” symbios, förrän tyst-
naden och avbrottet av utövandet raserade denna rörelse, och jag står 
helt plötsligt ”ensam” inför en omgivning jag upplever mig inte nå fram 
till. Min ändlighet, i förhållande till omvärlden och det jag antas vara i 
den, blir påtaglig.1843 Och ångest liksom skam kanske väntar på mig i 
förmaket. 

Exakt samma tomrum kan förnimmas, även i motsatta scenario av 
att den ”tomma” gesten upplevs som överdriven, eller inte autentisk 
            
1840 Hegelianen hade talat om ’erkännande’ (se t.ex. Fareld 2008). Lacanianen hade för-
modligen talat om ’erkännande genom misskännande’; det är genom en handling av att 
misskänna det Reala som vi alls kan bli subjekt (se t.ex. Räterlinck 2017).  
1841 I någon av alla sina föreläsningar jag har lyssnat på som podd, tog Žižek en gång 
ett exempel på hur detta överskott får en negativ mening först genom sin plötsliga 
aktiva frånvaro. Exemplet utspelar sig på ett typiskt seminarium i en typisk högskolesal, 
där någon akademiker har lagt fram en text eller presentation. Som akademiker vet, är 
det närmast en slags rituell lag på att öppna varje kommentar/fråga på ett seminarium 
med ”Thank you for your paper/presentation, it was very interesting”, för att sedan 
komma till sak. Žižek beskriver hur detta – för den som är ansvarig för diskussions-
ämnet – kan kännas som en tom meningslös floskel som inte alls betyder någonting, 
eftersom alla alltid säger att det var ”interesting” oavsett innehåll. Men, desto värre om 
någon då helt plötsligt kommenterar, och ställer en fråga, utan att börja med att tacka 
och säga att det var ”interesting”! Då betyder det att personen ifråga verkligen inte 
uppskattade vad jag lade fram? Betyder det att vad jag lade fram, var dåligt? Värdelöst? 
Är jag en värdelös akademiker? Är jag en värdelös människa? 
1842 Personlig kommunikation med Viktor Wennlund, mars 2018. 
1843 Moi (2004).  
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nog. Visst kan det finnas något ”creepy” (unheimlich)1844 kring med-
människor som exempelvis beter sig för trevligt, för sympatiska och för 
glada? Men det kan också upplevas som tomt då en människa uttrycker 
något som upplevs personligt riktat mot en själv, för att detta sedan 
upplevs som inte alls personligt (gentemot mig, bara mig som unik 
människa) eftersom samma uttryck riktades även till andra.  

Desto mer interaktionsmässigt och etikettsmässigt problematiskt 
blir det, då människan som tigger ber om mer än vad hen just fick till 
skänks. Detta är mera tydligt ”otacksamt”, i ordets breda bemärkelse 
av ’responsen på en välgärning registreras’. I SVT Debatt intervjuas en 
tonårstjej om sin personliga upplevelse av ’tiggare’ – då programmet 
började i ändan av vad politiker bör göra angående ”kåkstäder” och 
”tiggeri”. Hon har en dålig erfarenhet att dela med sig av till oss alla, 
vilket var i anslutning till att hon hade shoppat på stan och skänkt en 
slant till en tiggande kvinna: 

 
- Ja, innan så har jag gett, och då känner jag att då jag har gett, en gång, 

då... bad den tjejen att ge mig ännu mer. Eller ge henne ännu mer än vad 
jag redan gav. … och, när... jag handlar med kort ibland och då har jag 
kanske inte med mig mina småmynt, och då... liksom när jag kommer där 
med mina kassar... då liksom, då pekar de på kassarna och ’Men, du har 
ju köpt nånting, varför ger du inte mig?’ Och det tycker jag är obehagligt. 
Jag tycker inte om det. 

- Ja, du tycker att det blir otacksamt liksom eller? 
- Ja. 
- Ja okej.1845 

 
17 februari 2015 hade jag en gruppintervju med några sextonåringar på 
en gymnasieskola i Stockholms innerstad. En av killarna hade en 
närapå hatisk attityd till ’tiggare’, och när jag frågade honom varför, 
berättade han om en specifik incident som skulle ha fått honom att 
börja dra alla över en kam. Han hade varit ute på stan med sin lillebror, 
som hade haft en påse med gifflar med sig. Lillebrodern hade erbjudit 
en ’tiggare’ en giffel, varpå den tiggande mannen hade insisterat på att 
få hela påsen med gifflar. Vilket han till slut fick. Lillebrodern blev illa 
berörd och ledsen. Storebrodern hatar nu ’tiggare’. ’Tiggaren’ sårade ju 
någon han älskade. Upplevde han det som. Frågan kvarstår kring var-
för denna ilska måste gå ut över en hel grupp. 

En sådan här form av ”otacksamhet”, att begära mer än vad man 
får, är en närapå universell synd som står att finna i fördömandet av 
girighet och att avfalla från dygden av ödmjukhet. Problemet i fallet 
gällande tiggande, är att denna gest av begär är närapå oskiljbar från 
            
1844 Freud (2007). 
1845 SVT Debatt (2015), min kursivering 
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tiggandet som reell praktik. Vi såg i kapitel Idéhistoria I – Kristendom, hur 
denna potentiella synd inneboende i tiggandet är ett seriöst teologiskt 
och moraliskt problem som religiösa har brottats med i närapå årtu-
senden. På sätt och vis kan det ses som att denna ”otacksamhet” infin-
ner sig redan i att tigga i sig; du ber om något från någon annan som 
ursprungligen inte är ditt. Bliv vid din läst (som alla vi andra)!  

Men på ett mer vardagligt plan, när det kommer till den sociala verk-
lighet någon som tigger har att förhålla sig till, är det inte svårt att be-
gripa – bara man väljer att anstränga sig – att det finns ett starkt 
incitament, och en potentiell ekonomisk fördel, att inte nöja sig med 
första anbudet utan att istället försöka förhandla upp allmosan. Det är 
som med prutande fast omvänt. Om jag inbitet inte ger mig, och för-
söker förmå någon att ge mig mer, så är det troligare att jag får mer än 
om jag inte hade överskridit den här normativa barriären av ”måttfull-
het”. Särskilt tilltalande kan man föreställa sig att detta blir om man 
förväntar sig att aldrig träffa den välgörande främlingen igen; det gäller 
att ta sin chans. Att använda sig av skuldbeläggande som en del av för-
handlingen, såsom i fallet med tonårstjejen med shoppingkassar, är ju 
inte heller så märkligt, sett från ett ekonomiskt rationellt perspektiv. 
Men därmed riskerar också konsekvensen bli att den skuldbelagda 
”inte tycker om” att känna sig skuldbelagd. En risk jag tror flera som 
tigger är absolut villiga att ta. Varför inte? Vinsten överväger den and-
ras skuld. Åtminstone för den enskilde. Problemet på ett mer struktu-
rellt plan, är bara att människor föredrar att må bra framför att må 
dåligt, och söker undvika och upphäva det som får en att må dåligt. 
Som då att bli konfronterad med en tiggande gest. 

Men denna möjliga strategi kan också tas om man har etablerat en 
personlig relation mellan givare och tagare. Jag hade under ungefärligen 
två års tid under perioder regelbunden kontakt med en kille som under 
några veckor åt gången tigger i kollektivtrafiken en viss sträcka jag bru-
kar färdas. Vi kom att lära känna varandra, och jag har hjälpt honom 
med pekuniära bidrag ett fåtal gånger som uppgår till antal hundralap-
par. Han brukade förhandla sig till en viss summa av ett visst skäl, och 
när jag väl hade gått med på budet, började han omgående försöka 
förhandla upp priset. Givet min egna personliga moral anser jag att jag 
har en plikt att hjälpa honom. Frågan är bara var jag (godtyckligt) ska 
sätta gränsen för denna plikt. Mer om denna eviga fråga i nästa kapitel. 
Men poängen här är, att hans strategi fungerar! Emellanåt lyckas han 
förhandla upp summan. Så det är inte konstigt att han fortsätter på 
lyckat spår. I slutändan är det bara upp till mig att säga nej, och stå fast 
vid ett beslut trots fortsatt insisterande. Det är inte som att han hotar 
mig till något. Och efter tillräckligt insisterande efter att jag har nekat, 
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accepterar han mitt beslut och önskar mig en bra dag och på återse-
ende. Eller hänger kvar ett tag och ”bara är”. Jag upplever det ibland 
som ett slags tjat, men det är egentligen inte mer än att det uppstår en 
för mig obekväm situation av social dissonans. Jag upplever det inte som 
en ”lyckad” symbios. Detta därför att det handlar om en fundamentalt 
ojämlik interaktion i det att min nästa når ut till mig i ett insisterande, 
där denne på interaktionens nivå står i ett slags överläge, medan hen på 
den materiella nivån står i ett totalt underläge. Därför känner jag hur jag 
vill (begär att) undfly, eller upphäva, denna situation i interaktionen. 
Antingen genom att komma fram till exakt vad jag ska ge (så vi har det 
avklarat), eller till att det inte blir något idag. Därefter kan vi återgå till 
någon slags hövlighetens ömsesidighet i interaktionen. Denna känsla 
är i sin tur relativt självständig i förhållande till mitt förnufts visshet om 
den materiella situationen och våra bådas roller och historier i denna. 
Också därför en dissonans. Min känsla överensstämmer inte med mitt 
(antagna) förnuft. Mitt medvetande är inte allt jag består av. Jag reage-
rar även ”omedvetet”, närapå kroppsligt, i min sociala interaktion med 
andra människor, sökandes efter en slags flyktig illusorisk symbios.  

12.4.4. Påträngande insisterande 
Vad jag nu har berört på olika sätt, är känslor kring mötet med en tig-
gande gest som upplevs som påträngande. Detta implicerar olika former 
av gränsöverskridande genom tiggandet i sig självt, liksom olika vis att 
göra det på. Rent emotionellt upplevs någon som tigger ofta som att 
denne kommer för nära. Detta att ”komma för nära” måste förstås såväl 
bildligt som bokstavligt. Dels har vi dimensionen av en normbrytande 
närhet i det att en främling söker röra upp empati och sympati inom 
sin nästa, känslor som är medmänskligt riktade vilka går bortom be-
haglig trivsel i ett idealt utbyte av pengar och tjänster såsom i vanlig 
ekonomisk service. Men så har vi också ett mer konkret överskridande 
i att genom ett insisterande bryta mot en tyst social överenskommelse 
gällande en mer ”banal” handling av att upprepa en gest om och om 
igen.  

Precis som när det gällde ovan nämnda incitament av att som tigg-
andes försöka förhandla upp en allmosas värde, finns ett incitament av 
att inte ta ett ”nej” för ett ”nej”. Om jag tjatar tillräckligt länge, kanske 
den andra ger sig. Vi ser detta i alla möjliga mellanmänskliga relationer. 
Om jag tjatar tillräckligt länge på en vän att följa med mig på den där 
konserten, kanske denne faktiskt ger med sig. Detsamma gäller såklart 
– om inte än mer – någon som tigger av en främling. Även ett sådant 
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”tjatande” bryter en illusorisk symbios av neutralt utbyte, då jag försö-
ker bemäktiga mig den andra till att få min vilja igenom. Däri finns 
sedan myriader av olika känslor jag kan försöka uppbåda för att (ja fak-
tiskt) försöka manipulera min nästa till att ändra sig. Jag kan inte min-
nas exakt det antal gånger jag har fått höra eller fått läsa att någon som 
tigger på detta sätt upplevs gå över en gräns i att inte ge sig. Och jag 
har såklart varit med om detta som privatperson. Det kan vara en på-
frestande upplevelse för den som blir uppvaktad; helt enkelt därför att 
insisterandet, av att inte ge sig, rubbar en balans och rör upp förnim-
melser av ett behov att antingen ge med sig, eller hålla upp ett slags 
försvar. Det senare tangerar aggression. Som en allmänsklig egenskap, 
är alla människor i olika känslomässiga lägen vid olika tillfällen. Ibland 
är de mer eller mindre mottagliga, liksom mer eller mindre känsliga, för 
andras påträngande av ens vilja och integritet. Här har vi också en av 
den mellanmänskliga frustrationens och aggressionens mest vardagliga 
företeelser, att den ena parten känner sig påträngd i ett visst ögonblick 
givet en viss situation, och man vill vara ifred från den andra. Ett pro-
blem när det gäller den tiggande interaktionen, är att den tiggande par-
ten har ett helt annat incitament av att inte ge sig i påträngandet, i 
jämförelse med förslagsvis en idealtypisk vänskaplig situation.  

För flera röster i mitt material, uttrycks en liknande frustration och 
närapå ilska – inte från ett specifikt ögonblick, utan som en reaktion på 
den allmänna trenden av att kontinuerligt behöva möta den tiggande 
gesten i sitt vardagsliv. När jag intalar mig att min ovanstående redo-
görelse främst rör en specifik frustration, får jag intrycket att dessa rös-
ter uttrycker en redogörelse mer för den allmänna situationen av att 
behöva bemöta tiggande; en frustration över att det aldrig upphör. Varken 
i tid eller i rum. Även detta är en form av frustration av påträngande. 
Men inte av enskilda människor, utan mer av att situationens realitet 
(av att inte försvinna) är påträngande. Här är alltså inte påträngandet 
någon tiggande individs ”ansvar”; tiggandet som vardagsfenomen 
(oavsett vem som tigger) är påträngande. Som när jag var med om att 
ett äldre par av damer sitter bredvid mig på tunnelbanan någon gång 
2014, och en yngre kvinna kommer förbi och ber om en slant, varav 
den ena närmast skriker ut ”Men nej jag gav ju till någon i går!!!” Varpå 
hon, efter att den chockerade tiggande kvinnan har gått vidare, frågar 
sig själv högt: ”Eller var det kanske i förrgår?” Eller när en man i Stock-
holm utropar ”De är överallt!”1846 Eller när en insändare till Mitt i Sö-
dermalm förklarar: 

            
1846 Norran (2014).  
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Situationen är som bekant outhärdlig, och värst är det på Södermalm. Tiggare 
finns nästan överallt i stan, och även i de flesta förorter. Man får inte heller 
vara ifred i tunnelbana eller pendeltåg, där vissa även stör med att spela högljutt 
på instrument. Dessutom har vissa fräckheten att tigga från gäster på uteser-
veringar, något som jag har råkat ut för.  

[…] Hur många år ska vi behöva stå ut?1847 
 

Eller som när signaturen Vännen skriver till Hela Hälsingland att hen-
nes medelålders väninna  

går numera inte in i butiker där det sitter tiggare. Hon blir så nedstämd av detta 
sa hon till mig att hon väljer butiker där det inga tiggare sitter. Hon sa att hon 
[har skänkt] såväl 20- som 50-lappar tidigare men inget hjälper. De sitter där 
ändå dagen efter.1848 

 
Nej ”inget hjälper” om man tror att enskilda bidrag från individers väl-
vilja ska få människor att sluta vara fattiga. Detta är varken filantropens 
eller den fattigas fel. Det är ett systemiskt fel. Därför ”sitter [de] där 
ändå dagen efter” och upplevs av många som ”påträngande” genom 
sina ekonomiska predikament att be om allmosor för uppehälle och 
överlevnad. Själva existensen är insisterande. Den förkroppsligar och 
symboliserar ett omåttligt begär som aldrig stillas, på såväl ett omed-
vetet som på ett medvetet plan. På det medvetna planet därför att 
denna prekära nöd är strukturell och allomfattande på ett vis att varje 
enskilt bidrag är aldrig nog. Det är inte ens nog om en enskild viger sitt 
liv åt att bekämpa nöden. På det omedvetna planet därför att jag som 
subjekt aldrig kan ge nog av mig själv till en aldrig tillfredsställd Andra, 
och att subjektet självt är ett outhärdligt begär som aldrig stillas. Den 
Andras begär av mig är närapå övermäktigt och hotar uppsluka mig 
samtidigt som jag inte kan (eller vill) ge bort mig själv.  

Freud ”upptäckte” dödsdriften genom att iaktta människans för-
måga att försätta sig i tvångsmässiga upprepningar.1849 Han hade tidi-
gare också iakttagit hur repetitionen har en obehaglig, kuslig (unheimlich) 
karaktär, när den upplevs gå för ”egen maskin” och nästan framstår 
som mekanisk.1850 Detta kusliga fenomen, blir extra påtagligt i familjära 
miljöer, då det som inte stämmer med förväntningen av vardagen för-
vränger även det familjära. Som vi läste i förra kapitlet, leder Freud 
sedan insikten om dödsdriften vidare till att bli en källa till aggression. 
Är då insisterande, som repetition, ett aggressionsuttryck? Det kan vara 

            
1847 Scheutz (2016), min kursivering. 
1848 Vännen (2014), min kursivering. 
1849 Freud (2008a).  
1850 Freud (2009).  
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det. Jag lutar åt att det ofrånkomligt är ett aggressionsuttryck. Såväl från 
den som insisterar, som för den som upplever ett insisterande från en 
annan. Aggressionen – vilket alltså inte är samma sak som aggressivi-
tet!1851 – ruvar i en gest av att inte ge sig, i att bjuda upp ett slags mot-
stånd mot den andras vilja. Att insistera är att utmana, och försöka 
övervinna, objektet för insisterandet. Detta gäller för alla mänskliga si-
tuationer. Det är därför inte märkligt, utan närapå naturligt, att reagera 
på någons insisterande som en (om än mjuk och förtäckt) aggressions-
handling; subjektet och dess vilja blir utmanad av den andras vilje-
styrka, oavsett hur oskyldigt viljestyrkans mål än är. En vän, en 
främling, ett barn, en hund, alla kan insistera på oss för att få en vilja 
igenom och beroende på vår egen inställning till vad den andra vill ha 
av oss kan vi förnimma detta som ett intrång; i det att något utanför mig 
själv syftar att påverka mig i en viss riktning. Variationsrikedomen av 
scenarier är som ni förstår omättlig. Från regelrätta hot och våld till tjat 
till en lustfylld förmaning om att ”kom igen nu, följ med på en öl!” eller 
frågan om man får ta en kaka till. I alla dessa sammanhang, upplever 
subjektet sig som den andras mål, och på ett omedvetet plan som att 
den andra genom sin vilja (sitt begär) tar sig in i mig. Jag förnimmer den 
andras begär inom mig. Och det är ett begär jag aldrig kan tillfredsställa.  

Men denna variationsrikedom kan också ta sig uttryck som i mer 
fantasmatiskt informerade scenarier, då som ovan nämnts själva existen-
sen av tiggande människor upplevs som ett insisterande, och därigenom 
som en förtäckt aggression riktad mot mig, ett överväldigande av and-
ras begär som riktas mot mig. Tänk om den projicerade aggressionen 
registreras som en projicerad aggressivitet? Då är de alla ute efter mig, 
och vill mig potentiellt illa. Om det är såhär människor resonerar på ett 

            
1851 Natur & Kulturs Psykologilexikon (Egidius i.d. a) beskriver skillnaden såhär: ”Ag-
gression är en beteckning på själva inriktningen av handlingar, tankar och motiv. Aggres-
sivitet är det uttryck som en sådan inriktning kan ta sig i handlingar, tankar, känslor och 
ord i form av våld eller hotfulla åtbörder eller ord”. Utifrån mina läsningar definierar 
jag aggressionen som en fråga om en intentionell psykisk rörelse som eftersträvar att 
omintetgöra friktion genom att stöta ifrån eller inkorporera vad organismen har identifi-
erat som framkallande retning/friktion. Aggressiviteten är i sin tur en urladdning som 
konsekvens av denna rörelse. Rädsla å sin sida är då en intentionell psykisk rörelse som 
eftersträvar att omintetgöra friktion genom att distansera sig från det identifierade frikt-
ionsartade fenomenet ifråga. Med andra ord ser vi hur aggression och rädsla har tydliga 
likheter som reaktion på objektet. För vidare läsningar om aggression och aggressivitet 
utifrån psykoanalytiska perspektiv, se Freud (2008a; 2008b; 2011), Lacan (1977), 
Laplanche & Pontalis (1996, s. 17–21) och t.ex. Williams (2011). För psykoanalytiskt 
inspirerade psykologiska perspektiv, se Fonagy (2004) och Wennerberg (2010; 2013). 
För socialpsykologiska perspektiv, se t.ex. Fromm (1972; 1973) och Aronson (2011). 
För ett queerfenomenologiskt perspektiv (med tydlig inspiration av psykoanalytiska 
insikter från Freud och Lacan), se Ahmed (2013).  
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omedvetet plan, inte då undra på frekvensen med vilken civila och po-
litiker världen över motiverar tiggeriförbud som en fråga om att beivra 
aggressivt tiggande.1852 Inte då heller undra på, att människor motiverar 
tiggeriförbud som nödvändigt därför att folk skulle känna sig otrygga till 
följd av närmande från tiggande människor.1853 Inte då heller undra på 
att det upplevs som en fråga om polisiärt ingripande mot fattiga perso-
ner som frågar förbipasserande om växelpengar, för att skydda vanligt 
hederligt folk mot denna omedvetna fara. Att människor överlag skulle 
känna sig ”otrygga” på ett medvetet plan av en (idealtypisk) närvaro av 
(idealtypiska) ’tiggare’, såsom kännandes en risk för ens personliga och 
kroppsliga säkerhet från våld och trakasserier, framstår som mindre 
sannolikt. På ett manifest plan är begreppet ”obekvämt” betydligt mer 
begripligt och sanningsenligt. Så varför säger man inte då helt enkelt 
att man vill ha ett förbud därför att det är obekvämt med ’tiggare’? Dels 
därför att det framstår som patetiskt att kräva polis och kriminalisering 
av något som gör en obekväm i vardagen. Men också, därför att käns-
lan hos många, inte heller handlar om en manifest ”obekvämlighet”. 
Det handlar om en känsla vilken upplevs som betydligt allvarligare, och 
därför närmare ”otrygghetens” kännetecken. Varken ”obekvämt” eller 
”otryggt” är tillräckliga beteckningar på denna känsla. Det är därför vi 
har att göra med något Realt och omedvetet, något som språket inte 
kan infånga och som motstår en rak symbolisering. Denna Reala 
otrygghet är fantasmatiskt och/eller omedvetet informerad, och hand-
lar om ett obehag kring gränsöverskridandet av den ofullständiga barriär 
som finns inom mig mellan jaget och dess andra; ett gränsöverskridande 
som lätt alltså registreras som en aggressionsutövning, i det att en fak-
tisk nästa upplevs begära något från mig och upplevs syfta till att be-
mästra min vilja. Otryggheten berör alltså en otrygghet gällande 
subjektets jags förhållande till en annan (denna relation är subjektet 
självt), och dess fragila omöjliga gränsdragning mellan sin egen vilja 
(begär) och nästans/Andras vilja (begär). Det (omöjliga) subjektet försätts 
tillfälligt ur balans, samtidigt som det upplevs som inträngt.  

Ett tjänligt exempel på denna förnimmelse av att ’tiggaren’ tränger 
in och tvingar en till att känna något ovälkommet, är från en intervju 
jag hade med en gymnasist i Farsta (Stockholm) någon gång under vå-
ren 2014. Han hade särskilt svårt för ’tiggare’ som sökte röra upp em-
pati genom att visa upp handikapp med kryckor och spasmer; ”[de] är 

            
1852 Se t.ex. Teir (1993); Dean (1999); Mitchell (2003); Collins & Blomley (2003); Ar-
nold (2006); Blomley (2010); Mäkinen (2013).  
1853 Se t.ex. Ritzén (2016); Tottmar (2016); Lund (2016, 30 november); Halldestam 
(2015); Ingvarsson (2014a); Ramstedt (2016). 
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väl [de] enda, tiggarna jag inte känner nån [sympati] för alls”. Jag 
frågade honom:  

- Men vad är det som gör… eller vad är det för slags känsla du känner då 
liksom om du exempelvis stöter på, en sån… 

- Om man ser nån så drar man sig lite ut åt vänster eller höger, mer ifrån 
dem. Man undviker dem liksom lite för att man vill inte… titta på dem 
eller vad ska man säga? 

-  Ja, eller varför inte då? 

- Jamen det är väl kanske för att, om jag skulle gå nära så skulle jag kanske 
känna den här empatin, och… jag vill inte, känna den för… jag vet, eller ja 
jag vet att min personliga åsikt är att jag inte tycker att det är rätt, det de 
gör. För jag tycker att svindla folk det är nånting som inte är rätt, liksom. 
[…]  

[Jag] tycker det är irriterande. Som fan. För det är just det här att… Jag 
känner rätt stor empati för folk ändå så jag vill inte titta, på dem för då 
vet jag att jag kommer göra det, så att jag måste liksom… avbryta min 
rutt och gå ut åt sidan och, liksom, kolla lite åt vänster in i, tegelväggen.  

 
Jag kan inte avgöra om gymnasisten använde ”empati” här som beteck-
ning för sympati eller empati. Men jag tror att han i det här fallet an-
vände rätt ord: hans empatiska (rolltagande) förmåga får honom att 
förnimma ett lidande som är för honom outhärdligt och står i bjärt 
kontrast med hans medvetandes ”personliga åsikt”. Han måste hålla 
sig på ett rumsligt avstånd, vända bort blicken, för att inte ’den andra’ i 
den lidelsefyllda ’tiggarens’ gestalt ska rubba den extima relationen mel-
lan ’jaget’ och dess nästa, så att den nästas föreställda lidande blir jagets 
egna. 

12.4.5. Bortom empatin 
Genom sin översynlighet, och överpåtaglighet, i egenskap av att vara bo-
stadslösa människor som har det offentliga rummet som ”arbetsplats” 
och samtidigt syssla med något som ofta kräver personligt kontaktsö-
kande, menar jag att människor som befinner sig i den sociala relat-
ionen av att vara ’tiggare’ blir representanter för mänskliga egenskaper. 
De är inte mer än människor de heller, men genom att vara ”ständigt” 
synliga och ”ständigt” påtagliga, på ett helt annat sätt än andra främ-
mande medborgare, blir deras utövade mänsklighet föremål för desto 
fler vittnen och kritiker än vad en genomsnittlig medborgare behöver 
utstå. Därför kan vi läsa om heroiska insatser från tiggande människor. 
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Såsom mannen som hittade Karl Thedéens kontokortshållare och gav 
den tillbaka till honom.1854 Eller kvinnan i Borås som skänkte sin dags-
kassa till en insamling för Världens Barn.1855 Eller mannen i Svenljunga 
som lämnade in en borttappad damväska till polisen.1856 Eller Miro i 
Vedum som räddade Anna-Lisa Andersson, 78 år, från att närapå om-
komma då hennes permobil välte.1857 Eller kvinnan i Sollefteå som er-
bjöd mynt till Reené Jakobsson, 48 år, så att hon kunde få ut en 
kundvagn vid Lidl.1858 Eller de ”fattiga romer” på Gotland som under 
”flyktingkrisen” hjälpte till att samla in pengar till Röda Korset.1859 Och 
därför kan vi också läsa om utnyttjande, våld, bedrägeri, och ofredande 
beteende, liksom dåligt uppförande. Detta eftersom vi talar om män-
niskor. Vi talar om såväl ”goda” som ”onda” egenskaper, vilka kommer 
i tydlig dager genom överpåtagliga människors handlingar. Av relativt 
förklarliga skäl fäster människor en stor uppmärksamhet vid ”onda” 
egenskaper hos andra, eftersom de definierar dessa som just ”onda” 
därför att de skyr och mår dåligt av dessa. 

Emellanåt stöter jag på medmänniskor, vilka ser problemet med da-
gens orättvisor, hat och ondska, som att vi inte älskar varandra tillräck-
ligt mycket; om vi bara visar varandra mera kärlek, så kommer allting 
att bli bra. Vad gör ”vi” då med de som inte beter sig så älskvärt? Måste 
jag lära känna dessa, för att förstå deras predikament? Vad händer om 
det visar sig att även om jag förstår dessa, så finner jag inte nästan älsk-
värd? Žižek menar att det finns en risk inneboende i att motivera hjälp 
till fattiga eller flyktingar utifrån en ”humanitär empati”, om motivet är 
ens medkänsla för den andras lidande. Denna risk består i att fastna i 
en fälla av att behöva motivera denna medkänsla som grundad i en 
föreställning om min nästa som en idealiserad, oskuldsfull och innebo-
ende ”god” och ”ren” människa (i min egen avbild?). Och att denna 
medkänsla kan manas fram inom oss alla, bara vi lär känna den andra: 
 

What if ‘getting to know them’ reveals that they are more or less like us – 
impatient, violent, demanding […?]. We should, rather, help them because it 
is our ethical duty to do so, because we cannot not do it if we want to remain 
decent people, but without any of the sentimentalism that breaks down the 
moment we realize that most of the refugees are not ‘people like us’ (not be-
cause they are foreigners, but because we ourselves are not ‘people like us’).1860 

 

            
1854 Thedéen (2014).  
1855 Ekelund (2014). 
1856 Larsson (2015, 31 januari). 
1857 Bring (2015, 20 mars). 
1858 Giertz (2015, 3 juli). 
1859 Borgert (2015). 
1860 Žižek (2016) s. 71. 
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En välviljans hermeneutik kommer långt i att finna förklaringar till en 
nästas beteende man först finner märkligt, obegripligt eller socialt av-
vikande. Man utgår ifrån identifikation, föreställning, fantasi och andra 
psykiska och intellektuella resurser för att bilda sig (genom sympatins 
riktning) en förklaring och förståelse för andra människor och deras 
handlingar. Men oavsett hur långt man lyckas komma i denna förstå-
else, kan man aldrig fullt ut nå fram till att överbrygga den andra män-
niskans olikhet från sig själv. Och denna förståelse levererar inte på 
egen hand en sympati för andra människors handlingar, och omintet-
gör inte alla upplevelser av att vissa handlingar fortfarande betraktas 
som sårande, elaka eller ogrundade. Oavsett förståelsen för deras möj-
liga orsak. Kort sagt: du kan tycka att något var dumt gjort oavsett hur 
mycket du förstår någon annan. 

Men det finns ingen oundviklig kausalitet mellan erfarenheter av li-
dande och ens personlighet, i termer av ”altruistisk” eller ”egoistisk”. 
Med Žižeks ord, så finns det ingen inneboende mening, som något att 
ta lärdom av, med lidande.1861 Han citerar Auschwitz-överlevaren Ruth 
Klüger, som i en passage beskriver hur hon stöter på en tysk doktorand 
som inte kan förstå hur en ungersk Auschwitz-överlevare kunde vara 
islamofob och hata araber; ”Hur kan någon som har varit i Auschwitz 
säga sådana här saker?”1862 Klüger blir upprörd:  
 

What did he expect? Auschwitz was no instructional institution […]. You 
learned nothing there, and least of all humanity and tolerance. Absolutely 
nothing good came out of the concentration camps, I hear myself saying, with 
my voice rising, and he expects catharsis, purgation, the sort of thing you go 
to the theatre for? They were the most useless, pointless establishments imag-
inable.1863 

 
Detsamma gäller den yttersta fattigdomen och dess offer. Filmkritikern 
James Harvey påpekar tendensen att i filmens värld alltid framställa 
’den andra’ fattiga som i slutändan en god och hygglig person, som vi 
åskådare då kan känna sympati och igenkänning med; ”Men vad hän-
der om du får veta att han är – ännu värre än du trodde, eller åt-
minstone mer besvärande? Vad då göra? – Strunta i honom?”1864 

Genom att människor som tigger framstår inför andra i sin enkla 
egenskap av att vara människa, med alla sina egenskaper och sin uni-
versella egenhet, uppstår också situationer av gåtfullhet. Som i att: varför 
gjorde personen detta? Varför ville hen detta? Många situationer där 

            
1861 Žižek (2016) s. 39. 
1862 Klüger (2003) s 189, citerad i Žižek (2016) s. 38f, min översättning. 
1863 Ibid.  
1864 Harvey (1987) s. 141, citerad i Žižek (2016) s. 71, min översättning. 
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tiggande människor upplevs vara ”annorlunda”, som i att det är oklart 
vad de ”verkligen är ute efter”, eller vilka de ”verkligen är”, beror på 
att betraktaren helt enkelt inte vet varför någon väljer att handla såsom 
den gör. Mycket av den misstänksamhet, misstro och agg som har rörts 
upp, vilket slutar i en övertygelse om att ’tiggaren’ döljer något, eller 
bedrar, måste antas härröra från en känsla av att inte förstå varför ’tig-
garen’ beter sig på ett annorlunda vis. Denna förnimmelse av olikhet, 
som att inte uppleva en likstämmighet i att förstå vad som försiggår, 
infinner sig egentligen i potentiellt alla mellanmänskliga relationer. Hur 
många gånger har du inte varit med om att en människa beter sig märk-
ligt, oavsett vän eller okänd, och där du faktiskt inte har en för dig full-
ständig förklaring utifrån vad du förnimmer, som kan fullt ut 
begripliggöra den andras handling? Detta sker också såklart i intrycket 
av tiggande människor.  

Gåtfullheten i andra människors handlingar sträcker sig till att gälla 
oavsett nationalitet eller etnicitet. Oavsett identitet. Precis då jag skulle 
börja att skriva det här kapitlets första utkast, sker en händelse vilken 
tjänar utmärkt som en metaforisk anekdot i denna tankes tjänst. 13 
februari 2018 rapporteras om att polisen i Uppsala har gripit en man 
som har gått omkring inne på Resecentrum och tiggt pengar av vän-
tande resenärer. Det skulle vara hans påträngande beteende gentemot 
andra som skulle ha föranlett polisinblandning, men när polisen då sy-
nar mannen visar det sig att han i sin jacka och i en väska har med sig 
kontanter vars sammanlagda värde uppskattas till drygt sex miljoner 
kronor.1865 Gripandet motiveras som ett misstänkt brott mot lagen om 
penningtvätt. Detta blir en riksnyhet, och på bl.a. Aftonbladet publice-
ras nyheten sammanlänkad med nyheter om ”tiggarligan” bestående av 
två bulgariska män som dömdes för människohandel några månader 
tidigare.1866 SVT Uppsala hade på sin första version av webbartikeln en 
klassisk bild på en ’tiggande människa’ som har använts hur många 
gånger som helst i alla möjliga artiklar som handlar om ”tiggare” (läs 
’EU-migranter’).1867 Resumé skriver om att Expressen hade ”tiggare” i 
rubriken.1868  

Omgående infann sig en stor mängd frågetecken inom mig kring 
den här händelsen. Den gripna mannen hade alltså blivit påkommen 
därför att han tiggde pengar av andra, tydligen för en bussbiljett, när 
han samtidigt med sina medhavda pengar hade kunnat köpa ca 26 785 

            
1865 Andersson & Kihlberg (2018).  
1866 Nordström (2018). 
1867 Zettergren (2018).  
1868 Rågsjö Thorell (2018).  
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stycken enkelbiljetter av den dyraste kalibern hos Upplands Lokaltra-
fik. 200 000 stycken enkelbiljetter av den billigaste. Varför skulle en 
man med så mycket pengar på sig tigga för en simpel bussbiljett? En 
förklaring skulle vara att pengarna inte är hans egna, men det är inget 
rationellt argument för att då börja tigga av andra för att få ihop den 
extra småsumman. För varför skulle i så fall en person riskera att dra 
till sig uppmärksamhet genom att konfrontera andra för att be om 
pengar? En vän jag diskuterade det här med avfärdade lättvindigt att 
det säkert kan vara så att mannen sändes iväg som en slags kurir eller 
dylikt av en kriminell organisation, förslagsvis sysslandes med knark. 
Men det låter fortfarande absurt riskfyllt, även från ”organisationens” 
sida. Varför inte transportera så mycket pengar i en bil? Det är inte 
direkt svårt att få tag på en avställd begagnad kärra. Varför proppa på 
en enskild människa en sådan ansenlig mängd sedlar, mitt på ljusan dag 
dessutom? Och om det nu i så fall vore något slags syndikat i galleri-
erna, då kan de väl ändå kosta på sig att låta deras hejduk (eller slav) 
köpa en biljett av pengarna för att sedan tvinga personen att betala åter. 
Med andra ord gick inte det här ihop för mig. Det måste finnas ett 
irrationellt element i den här historien, för historiens delar såsom pre-
senterade bildar sammantagna en gåta: Varför?  

Nästa dag kommer det till min kännedom, att kammaråklagaren be-
rättar i en intervju att ”Det här är en man från Sverige, åtminstone med 
nordiskt ursprung. Som jag har förstått det är det inte en person som 
brukar tigga. Men han tiggde pengar till den här biljetten”.1869 Han 
släpptes senare, med pengarna. Och jag vet fortfarande inte varför han 
hade så mycket pengar på sig och tiggde en bussbiljett.  Åklagaren be-
rättar att ”Han har lämnat en förklaring till var pengarna kommer ifrån. 
Mer vill jag inte säga”.1870 Skadan var ändå redan skedd för ’EU-migran-
ters’ del, till följd av hur nyheten först salufördes.1871 Jag själv såg ome-
delbart i mitt inre just en ’EU-migrant’, det vill säga en person med 
östeuropeisk (och romsk) härkomst. Aftonbladets nyhetsartikel har da-
gen efter tillmälet ”Tiggande man” istället för ”Tiggare” i rubriken. 
Men mannen var ju fortfarande en ’tiggare’ i det ögonblick han blev 
gripen, i den bemärkelsen att han ”tiggde pengar”. Precis som de män-
niskor som definieras som ’EU-migranter’ aldrig enkom är ’tiggare’, 
men kan förstås ”vara” detta i ögonblicket av att tigga.  

Nu till allegorin med det psykoanalytiska perspektivet: faktumet att 
mannen var ”från Sverige”, ”med nordiskt ursprung”, har inte förtagit 
det enigmatiska överhuvudtaget. Oavsett ”ursprung”, oavsett kulturell 

            
1869 Andersson & Kihlberg (2018). 
1870 Renman (2018). 
1871 Walden (2018); Rågsjö Thorell (2018). 
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etikett eller egentligen vilken identitet som helst, kvarstår det gåtfulla med 
människan. Helt enkelt därför att nästan är en nästa därför att hen är en 
människa. Och människan är (verkligt) mänsklig endast genom att vara 
gåtfull. 

12.5. Nästans (över)mänskliga(?) gåtfullhet 
Den här avhandlingens kanske främsta tes är att mötet med en tiggande 
människa är ett möte med det mänskliga. Detta innebär att den förnim-
melse av nästan subjektet erinrar sig, är en förnimmelse av den männi-
ska som är mer människa än vad förnimmelser av andra främlingar 
tenderar att ge upphov till. Lacans namn för detta mänskliga är det 
Reala.1872 Men även subjektets förnimmelse av sig självt i interaktionen, 
är på det sättet mer mänsklig än vad subjektet annars upplever sig vara. 
I detta är det även mitt eget Reala jag konfronteras med, vilket är oskilj-
aktigt från förnimmelsen av nästans Reala. Det är därför begäret alltid 
är ’den andras’ begär.1873 Och det mänskliga är utom/inom oss. 

En ögonblicklig förvirring kan nu uppstå, till följd av vårt morali-
serande och idealiserande språkbruk kring vad ’mänskligt’ och ’männi-
ska’ antas (läs: borde) vara. Formuleringar som ”medmänsklig”, ”ett 
mänskligt ansikte”, ”medmänniska”, ”människovärdigt”, o.s.v., brukar 
förstås som metaforer för godhet, eller välvilja. På samma sätt brukar 
utryck som ”omänskligt”, ”dehumaniserande”, ”inte behandla dem 
som människor” förstås som omskrivningar för ondska, eller illvilja. 
Men människan, och det mänskliga, är inte den goda gudens avbild. I 
människans villkor ingår också egenskaper som ofta betecknas som 
”omänskliga”; ibland kallas dessa även ”djuriska”, ”bestialiska”, 
”monstruösa”. Människan i sin helhet, innebär även de sidor av män-
niskan kulturen inte vill kännas vid; som den hänvisar till djurriket, likt 
någon rest från evolutionen, liksom avfall eller avvikande avsteg i 
”vårt” utövande av mänsklighet. Därför kan också begrepp som just 
”dehumaniserande” av nästan vara (till viss del) vilseledande. När ex-
empelvis rasistiska diskurser finner näring i att framställa dess offer 

            
1872 ”Och vad ni än gör, även om ni fullständigt struntar i Skaparen, kvarstår icke desto 
mindre faktum att ni föreställer er det onda, liksom ni ifrågasätter det, i kreationistiska 
termer. Det handlar verkligen om Tinget eftersom Tinget definieras av det faktum att 
det definierar det mänskliga – även om, som vi vet, det mänskliga undflyr oss. Här kan det 
vi kallar det mänskliga inte bestämmas på annat sätt än så som jag bestämde Tinget 
nyss, nämligen det i det reala som lyder och lider under signifianten” (Lacan 2000, s. 
173, min kursivering).  
1873 Lacan (2015) s. 238. 
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som ”skadedjur” eller ”parasiter”, vet producenter och mottagliga mot-
tagare mycket väl att detta är en metafor. De är ute efter den del av 
människan (d.v.s. den del av sig själva) som de inte kan stå ut med, som 
de fruktar, som de vill utplåna.1874 Men vi har inga bättre ord för denna 
sida av mänskligheten, annat än som djurliknelser och dylikt. Ett dehu-
maniserande är ett förstärkande av vissa mänskliga egenskaper, som 
agenten syftar utrota. En dehumaniserad människa kan en annan män-
niska vilja döda, inte därför att den dehumaniserade inte längre skulle 
ses som människa; tvärtom därför att den dehumaniserade är männi-
ska.  

Men det är inte det bestialiska, ondskefulla eller djuriska av det 
mänskliga, som skulle frambringas av registreringen av en ’tiggandes’ 
gestalt, utan det jag här väljer att kalla det gåtfulla. 

Det gåtfulla ifråga, är detsamma som emellanåt betecknas som ”al-
teritet”,1875 ”Otherness”,1876 eller vad jag kallar för ’olikhet’. Den sista 
termen tycker jag gör sig bäst på svenska, men det lyckas inte beskriva 
fenomenet till sin fulla tyngd. Det har att göra med det hos människan 
som motstår identifikation och symbolisering, d.v.s. motstår den pro-
cess vari subjektet begripliggör ett fenomen/egenskap/handling ge-
nom att likställa detta med något annat i sitt symboliska språk och 
medvetande. Därav ’olikhet’ – något som är o-likt.1877 Här passar det att 
återknyta till myten om subjektets tillblivelse som jag redogjorde för i 
det (psykoanalytiska) teoretiska kapitlet, den om hur subjektet uppstår 
som ett svar på den ursprungliga gåtan som barnet ställer sig angående 
vad den andra vill en och vem barnet är för den andra. Gåtan uppstår 
just därför att ’den Andra’ har urskilts ur varseblivningen som något o-
likt barnet självt. Det är enligt Lacan i detta ursprungliga glapp mellan 
intryck och en ursprunglig frånvaro av mening, som det Reala uppstår, 
och därigenom nödvändigheten av språk och identitet. Men subjektet 
får aldrig fullt grepp om världen och den andra, i det att subjektet aldrig 
är ”allt”, utan är separerad – och genom identifikationsprocesserna se-
dan alienerad – från helheten. Därför består också olikheten, eller glap-
pet, eller det gåtfulla – alla olika beteckningar för något Realt – emedan 
detta förtäcks eller integreras till något meningsfullt, genom den sociala 
interaktionens olika utbyten av tecken. Följaktligen är människans gåt-
fullhet närvarande i alla människor, och mellan alla människor, oavsett 
bakgrund eller historia. Det är bara det att gåtfullheten ”neutraliseras” 

            
1874 Igra (2011); Žižek (2000c).  
1875 Levinas (1999); Spivak (1989); Kail (2009); Reeder (1994). 
1876 Se t.ex. journalen Otherness: Essays and Studies. 
1877 För en studie om likhetens epistem i västerländsk historia, se Foucault (1994). 
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genom lyckade identifikationer, vars resurser utgår från imaginära fö-
reställningar om hur världen är uppbyggd och hur identiteter förhåller 
sig till varandra. När t.ex. normer (såsom symboliska teckenutbyten 
vilka antas utgöra ett ömsesidigt utbyte av likheter) bryts, när nya situ-
ationer uppstår, när identifikationen stöter på svårigheter, aktiveras 
förnimmelsen av gåtfullhet: Vad är det som händer? Varför händer 
detta? Vad är den andra liksom jag i relation till det som nu händer? 
Vad är jag förväntad att göra? Vad tänker den andra? 

I Neighbors and Other Monsters: A Plea for Ethical Violence, går Žižek i 
en teoretisk polemik mot en etisk hållning som uppmanar till villkors-
lös kärlek mot mänskligheten och i synnerhet ‘andra’ som symbolen 
för etikens objekt.1878 Han ställer sig inte emot en strävan att behandla 
alla väl eller gott, utan mot antagandet att denna etiska strävan ska for-
muleras genom en föreställning om alla människors inneboende god-
het (och därför inneboende likhet med oss själva). Žižeks ständiga 
etiska uppmaning har legat i att vi bör behandla varandra väl inte på 
grund av en antagen likhet människor emellan, utan på grund av mot-
satsen; en grundläggande olikhet oss emellan som utgår ifrån faktumet 
att det också inom oss själva finns en grundläggande olikhet och gåtfull-
het. Hans definition av den mänskliga erfarenheten, är alltså att vi som 
människor förenas i vårt främlingskap gentemot varandra och oss 
själva. Genom att erkänna och acceptera denna ”omänskliga” del av 
människans villkor, bör vi få ett bättre grepp om våra mörkare sidor 
genom vilka vi riskerar att skada oss själva och varandra. Detta klingar 
väl med psykoanalysens etiska syfte. Denna ståndpunkt är också ett 
eko av Freuds slutsats att anledningen till att det kulturella idealbudet 
’Älska din nästa’ är nödvändigt, beror inte på att min nästa innerst inne 
skulle vara älskvärd, utan just på grund av att vi inte är älskvärda i alla 
våra aspekter.1879 Idealbudet är alltså en uppmaning till oss och inom oss 
till hur vi ska handla, inte hur vi ska känna. I Freuds fotspår använder 
Žižek sig av den bibliska ’nästan’ (Nebenmensch, the neighbor) som vi 
uppmanas att älska villkorslöst, som en identitet för det ”omänskliga” 
inom ’andra’ människor, det radikalt olika hos den ’andra’ vilket vi fam-
lar efter att få grepp om. För att förstå vad ’nästan’ är, som en egenskap 
hos alla människor, dekonstruerar Žižek ’den andra’ på lacanskt manér 
till att bestå av tre aspekter: 

            
1878 Žižek (2005); Detta i en liknande manöver som Badiou (2001) företar då han vän-
der sig mot poststrukturalismens och dekonstruktivismens premierande av skillnad 
istället för likhet som etikens ledstjärna. I vad som följer kommer det framstå som att 
Žižek vänder sig totalt emot Badious företag. Men det gör han inte. Se t.ex. Žižek 
(2000c).   
1879 Freud (2011). 
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First, there is the imaginary other – other people “like me”, my fellow human 
beings with whom I am engaged in the mirrorlike [sic] relationships of com-
petition, mutual recognition, and so forth. Then, there is the symbolic “big 
Other” – the “substance” of our social existence, the impersonal set of rules 
that coordinate our coexistence. Finally, there is the Other qua Real, the impossible 
Thing, the “inhuman partner”, the Other with whom no symmetrical dialogue, mediated by 
the symbolic Order, is possible. And it is crucial to perceive how these three dimen-
sions are hooked up. The neighbor (Nebenmensch) as the Thing means that, 
beneath the neighbor as my semblant, my mirror image, there always lurks the 
unfathomable abyss of radical Otherness, of a monstrous Thing that cannot 
be “gentrified”.1880 

 
Denna Reala Andra, är alltså den gåtfulla aspekten som uppstod vid 
spädbarnets förnimmelse av olikhet och en frånvaro av mening, som 
den sedan behövde begripliggöra genom sin fantasi och identifikations-
processer (varigenom ’mening’ alls blev nödvändigt till att uppstå): 

[…] we need the recourse to performativity, to the symbolic engagement, pre-
cisely and only insofar as the other whom we encounter is not only the imagi-
nary semblant, but also the elusive absolute Other of the Real Thing with whom 
no reciprocal exchange is possible. In order to render our coexistence with the Thing 
minimally bearable, the symbolic order qua Third, the pacifying mediator, has 
to intervene: the “gentrification” of the Other-Thing into a “normal human 
fellow” cannot occur through our direct interaction, but presupposes the third 
agency to which we both submit ourselves – there is no intersubjectivity (no 
symmetrical, shared, relation between humans) without the impersonal sym-
bolic Order. So no axis between the two terms can subsist without the third 
one[...].1881 

 
Detta Reala ”Ting” av olikhet och symboliskt tomrum, består ständigt, 
bortom den symboliska ordningen och min föreställningsförmåga. När 
denna aspekt infinner sig i vardagslivet, kan den förnimmas som något 
outhärdligt, närapå monstruöst och ogenomträngbart. Det upplevs 
som en slags insisterande tomhet, och har därför en slags extim struktur 
av att vara något som är för lite (når inte fram) och samtidigt för mycket 
(är påträngande). Det är alltså denna ”kärna” av den mänskliga organ-
ismen som det mänskliga omedvetandet aldrig kan få fullt grepp om, 
som står utanför identitetsbildningen men är identitetens förutsättning. 
Denna kärna är för människan kuslig (unheimlich), i det att den repre-
senterar något som borde ha blivit fördolt men återvänder.1882  

            
1880 Žižek (2005) s. 143. ”Tinget” ska här inte förstår företrädelsevis som begärets mål, 
i avseendet att vara den fantasmatiska platsen för ’det goda’. Här fungerar Tinget ifråga 
som en ställföreträdare för det Reala självt, vilket är den Andras (och subjektet, och 
’det godas’) sanning. 
1881 Žižek (2005) s. 143f, min kursivering. 
1882 Freud (2009). 
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Det gåtfulla i min nästa skönjs och erinras mig när denna betraktas 
utifrån ett visst perspektiv i en viss situation. Žižek kallar sådana per-
spektiv för parallaxa synvinklar.1883 Det finns ingen universalmodell för 
när detta skulle inträffa, annat än att det tenderar att ske när det imagi-
nära registret och den symboliska ordningen inte håller tätt. Det borde 
alltså bli mer påtagligt, i situationer av avvikande. Människor som tigger 
och befinner sig i ’EU-migrantens’ sociala position och verklighet i 
Sverige, tilldöms en materiell livsvärld av att vara involverade i flera 
dimensioner av socialt och normativt avvikande. Det grundläggande 
materiella villkoret för detta är de förutsättningar som utfattigdom, re-
spektive avsaknad av grundläggande sociala rättigheter och tryggheter, 
ger.  

12.6. Det Reala bortom alienationen 
Varför avslöjas min nästa såsom en verklig människa i just mötet med 
en tiggande människa? Varför bryts (den lacanska) alienationen tillfäl-
ligt i just detta sociala utbyte, och varför skönjs just då det Reala inom 
min nästa, liksom inom mig, liksom mellan oss? Just därför att denna 
interpellation från min nästa (såsom ’tiggare’) riktad mot mig, att den 
andras uttryckta begär att jag (be)möter hens önskan, är ett närapå ide-
alt förkroppsligat ögonblick då subjektet reagerar utifrån sin extima 
konstruktion. Subjektets reaktion på den andras begär, är en extim re-
aktion i det att subjektet blir in-och-ut-vänt. Det blir uppenbart att en 
del av den andra är inom mig, och att en del av mig är inom den andra. 
Detta ska inte missförstås som ett romantiserat hyllande av att vi alla 
är beroende av varandra, eller att vi alla skulle vara del av någon slags 
magisk härlig enhetlig energi. Det betyder att existensens ofullständighet 
(dess ändlighet) blir påtaglig när det fantasmatiska höljet som har täckt 
över denna ofullständighet dras undan, och ett hål avslöjas i verklig-
heten. Detta hål har platsen för det som fattas mig i min egen självför-
ståelse, och förståelsen för andra människor. Det är hålet inom mig 
liksom hålet hos mitt intryck av den andra – men (och detta är viktigt) 
detta är ett och samma hål! Detta därför att subjektets struktur består av 
en extimitet: likt ett Möbiusband är subjektets inre och yttre tvinnat sam-
man, och därför är det externa till viss del internt (intimt) och vice 
versa. Det är därför jag verkligen ”är” en del av min omgivning och 
omgivningen ”är” en del av mig. Precis som att jag är ingenting utan 
den andras existens, och därför är den andras existens ett internaliserat 
grundvillkor för mitt inre.  
            
1883 Žižek (2006b); se också Palm (2007). 
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Människan är en social varelse. Lacanianen skulle förmodligen kalla 
konfrontationen med det extima som att ’subjektet blir medvetet om 
sitt eget symptom’. Subjektet får sin egen hemlighet avslöjad inför sig 
själv om vad subjektet verkligen är: en ständigt processande och fragil 
relation mellan en föreställning om ett ’jag’ och en föreställning om 
’den Andra’ (som subjektets objekt, som nästan, som Store Andre). 
Och denna inre föreställning om ’den Andra’ är ofullständig, i det att 
jag inte fullt ut får grepp om verkligheten och den andras eviga radikala 
olikhet från mig själv. Men, eftersom jag är beroende av ofullständiga 
’andra’ för att få grepp om ’jaget’ med vilket jag kan bilda en relation 
till ’andra’, finns denna radikala olikhet även inom mig själv.  

Det är i denna olikhet (Otherness) som Žižek placerar begäret efter 
jouissance, då denna olikhet är mig otillgänglig och därför begripliggörs 
som ett förbud eller tomrum. Men det är också där, i denna olikhet 
som ett ”avbrott” eller ”saknad” i en signifikanskedja, som Žižek me-
nar att subjektet och ’den Andra’ uppstår som fantasmatiska svar på 
denna saknad. Subjektet placerar in sig själv som den ”saknade länken” 
vilken får världen/existensen att ”gå ihop” och framstå som enhetlig, 
kausal, diakronisk.1884 

[…] we can recognize the other, acknowledge him as person, only in so far as, in a 
radical sense, he remains unknown to us – recognition implies the absence of 
cognition. A neighbor totally transparent and disclosed is no more a “person”, 
we no longer relate to him as to another person: intersubjectivity is founded 
upon the fact that the other is phenomenologically experienced as an “un-
known quantity”, as a bottomless abyss which we can never fathom.  

[…] the ultimate paradigm of the unknowable Thing [i.e. the Real kernel], of 
its absolute alterity, is man himself, our neighbor – the other as person. […] 
the Other qua another person is ontologically unknowable; its unknowable-
ness is the way its very being is ontologically constituted, disclosed to us. 
[Thus,] the Kantian unknowable “Thing-in-itself” is ultimate man himself.1885  

  
Det är precis denna ofullständighet, i att jag inte får grepp om ’den 
Andra’ – som jag inte kan vara utan eftersom subjektivitet och existens 
inte finns utan mellanmänsklig interaktion1886 – som empatin uppstår. Om 
det inte fanns en gåta kring vad den andra vill, skulle empati inte heller 
finnas. Och därför inte i förlängningen medkänsla. Men också därför 
inte heller ilska, rädsla och hat. Det är här som Igras metafor av en tunn 
hinna mellan omsorg och grymhet finner sin plats, i själslivets riktning 
i frågan som ställs mot ofullständigheten i en Andras skepnad.  
            
1884 Žižek (2008) s. 198. 
1885 Žižek (2008) s. 199–200, kursivering i original. 
1886 Människan är samlevnaden.  
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Varför har allt detta att göra med det idealtypiska mötet med den 
idealtypiska ’tiggaren’? Jo, om vi successivt skalar bort ideologi och dis-
kurs som omger varje kontext, sammanhang och erfarenhet, och för-
söker komma åt kärnan av vad det är som sker med subjektets 
reaktioner av nästans uppmaning att (be)möta den tiggande gesten, har 
vi i slutändan att göra med en reaktion som är extim, därför att den har 
att göra med ett till synes paradoxalt par av ”motsatta” rörelser. I själva 
ögonblicket av kontakt, innan subjektet hinner begripliggöra kontakten 
och inkorporera kontaktens funktion och mening i ett imaginärt regis-
ter och en symbolisk ordning – då hen begripliggör tiggandet och ’tig-
garen’ som t.ex. ett uttryck för ”desperation och nöd” eller ”ett 
oacceptabelt amoraliskt beteende” – förlorar subjektet sin sociala alien-
ation och befinner sig i ett Realt tillstånd av att möta en nästa i all sin 
outhärdliga mänsklighet. Detta tillstånd identifierar jag som utgörandes 
av två psykiska rörelser, vilka samtvinnade bildar en extim upplevelse i 
mötet med den människa vilken registreras tillhöra ’tiggarens’ (histo-
riska) sociala position av social relation. Dessa två – till synes paradox-
ala – rörelser är dessa: Subjektet förlorar kontrollen samtidigt som subjektet 
blir (in)trängt. Det förra innebär att subjektet samtidigt tappar kontrollen 
över den ”externa” situationen och sin ”inre” personliga/mentala ba-
lans. Det senare är att subjektet förnimmer sig trängd främst mentalt 
men kanske även kroppsligt, då subjektet ser sig som utpekad av den 
Andras blick. Här passar det att säga ’den Andra’ istället för ’nästan’ eller 
’andras’, därför att vi talar om en extern liksom intern blick, och en 
blick som är objektivt förlagd hos en annan människa av kött och blod 
respektive en subjektivt förlagd i subjektets förnimmelse av den Store 
Andres (här i egenskap av normer, allmän moral och etiken) och över-
jagets (samvetets) blick. Subjektet blir ”uttittat” både inifrån och uti-
från. Denna situation är trängande för subjektet, eftersom subjektet vet 
att det aldrig kan tillfredsställa den Store Andre eller överjaget, och 
samtidigt riskerar att bli avslöjad inför omgivning och sig själv som det 
otillräckliga och egentligen hjälplösa väsen som ruvar i det Reala 
bakom den imaginära och symboliska fasaden av ’identitet’. (Vi är till-
baka vid känslan av skam.) Det är vitalt att inskränkningen av subjek-
tets (annars imaginära och symboliska) rörelsefrihet (såsom rörelse 
utan motstånd), samtidigt innebär att subjektet förlorar en fantasmatisk 
kontroll det trodde sig ha över omgivningen, sin roll i den, och sitt jag. 
För att dra in metaforen med spegelstadiet, krossas här helt plötsligt 
spegeln och spädbarnet förlorar koordinaterna i att hantera sig själv i 
förhållande till sin egen kropp, samtidigt som en (förklarlig) hjälplöshet 
infinner sig, men blicken från den krossade spegelbilden består. Och 
spegelbilden släpper inte blicken från ditt haveri.  
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Det extima i situationen är att subjektets inre vänds ut till allmän be-
skådan, parallellt med att något yttre (min nästa) vänds in i mig och fyller 
den plats där det inre tidigare var. Konkret är det alltså så att det ”inre” 
som visas upp, är ens hjälplöshet och brist på kontroll (i det att normer 
bryts och de lugnande ömsesidighetsutbytena liksom vanorna upphör 
och därmed den ständigt utövade illusoriska symbiosen). Det ”yttre” 
som bryter sig igenom, in i subjektet, är min nästa i såväl egenskap av 
nästans blick (på subjektet), liksom nästan själv. Det handlar om att 
verkligen möta en annan människa i egenskap av universell medmän-
niska och nästa. Min (psykiska) empatiska förmåga, min transitivism av 
att projicera och introjicera känslor och förnimmelser i min identifikat-
ion med andra, innebär att mina känslor aldrig enbart är mina. Proble-
met är inte att jag inte skulle kunna dela en annan människas känslor. 
Det är inte fråga om en sådan banal form av förfrämligande som skulle 
innebära att alla människor är isolerade atomistiska individer. Snarare 
är problemet tvärtom, att vi är otroligt mottagliga för att bli delaktiga i 
varandras känslouttryck. Det är genom detta delande av känslor som 
vi förnimmer den starkaste symbiosen, liksom dissonansen. Att bli 
oförberett överväldigad av ens känsla för en annans känsla, eller att bli 
oförberett överrumplad av min nästas makt att kunna etablera sig i mitt 
inre, är att både förlora kontrollen över gränsen mellan jag/andra, men 
också risken att det etablerade illusoriska jaget känner sig trängd av den 
internaliserade delen av min nästa och nästans olikhet. Min nästa kan 
upplevas bemäktiga sig mitt inre, egentligen oavsett min nästas faktiska 
handlande. Subjektet riskerar tillfälligt att förlora sitt ’jag’ i dess relation 
till den andra.  

Denna hypotetiska ”reaktionsbildning”, har sitt korrelat på en mer 
existentialistisk nivå, då det är i just mötet mellan en tiggande människa 
och dess andra, som det uppstår ett ögonblick av objektivt etiskt be-
slutsfattande. Situationen kräver av den individ som får ’tiggarens’ upp-
märksamhet (eller upplever sig få denna uppmärksamhet) att fatta ett 
beslut huruvida man skall besvara sin nästas kontaktsökande. Du måste 
välja hur du ska reagera. Du har en mer eller mindre ständig ”fri vilja” att 
disponera, men du märker inte av detta så tydligt som i det ögonblicket 
du tvingas fatta beslut. Det är inte så att en ’tiggare’ ”tvingar” sin nästa 
till att ge hen pengar. Då hade vi inte talat om att tigga längre, ity att 
tigga handlar rent konkret om att be någon om någonting. Men situationen 
tvingar dig att bestämma dig för hur du ska förhålla dig till din nästa. 
Din nästa uppmärksammar dig, och eftersom du är en social varelse, 
kommer du vare sig du vill det eller inte, sända en signal tillbaka i in-
teraktionen. Det uppstår en socialt objektiv och ofrånkomlig plikt att 
välja om du ska hjälpa din nästa eller inte. Häri föreligger något för 
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många paradoxalt: det är genom den materiella verklighetens tvång 
uppå subjektet som subjektet först kan handla fritt, i det att den enskil-
des ansvar att välja hur hen ska handla i slutändan inte kan utgå från 
någon annan än hen själv. I denna plikt att välja hur du ska bemöta din 
nästa, finns såklart en myriad av alternativ av handlingar och gester. En 
av dessa är såklart att totalt ignorera din nästa, men även detta är en 
gest av att ha valt en väg, och en gest av att sända en signal åter. För 
ett känsligt sinne kan denna situation tolkas som en slags ”utpress-
ning”; att den nästas existens har en sådan makt över dig att du tvingas 
förhålla dig till denna existens.  

Men hela detta abstraherade idealtypiska scenario, antas från en 
slags ”psykoanalytisk-fenomenologisk” synvinkel.1887 Av hela teorin att 
döma borde vi veta vid det här laget att ingen människa är (fullt ut) den 
andra lik. Det är ju denna kaosartade verklighet av komplexitet som 
nödvändiggör språket och fantasin. Alla människor reagerar följaktli-
gen inte på samma sätt i samma situation. Och du kan aldrig stiga ner 
i samma flod två gånger. Men detta är ett försök att begripliggöra all 
denna frustration, ångest och aggression, all denna sammantagna van-
trivsel som uppstår i mötet med den tiggande gesten, en närapå ”uni-
versell” tendens i att dessa känslor verkar ha rörts upp i människor som 
möter ’tiggare’ genom praktiskt taget alla tider och hemvister. Det är 
också ett försök att förstå tendensen att förstora och förvränga det so-
cialt obekväma i det typiska tiggandets ojämlika utbyte, till att framställa 
(och tydligen uppleva) denna interaktion som obehaglig, hotfull, och 
ångestframkallande.  

Denna utläggning av ett konceptualiserat psykiskt och intellektuellt 
”mikrotrauma”, ska också förstås som en händelse1888 vilken snabbt över-
går till att antingen integreras in i eller transformera kontinuiteten. Det 
rör sig alltså om en början på en fortsättning. Efter denna händelse, är 
det upp till subjektet att välja väg angående hur händelsen skall inkor-
poreras till meningsfull, och det imaginära och symboliska åter förtätas 
och ordningen återgår. Häri har inte subjektet ett helt (medvetet) 
”självständigt” fritt val att välja väg, eftersom subjektets övriga psykiska 
ekonomi, mellanmänskliga erfarenheter och ideologiska föreställ-
ningar, spelar in som omedvetna drivkrafter i att forma meningsskap-
andet – och med det subjektets relation till nästan och världen. Jag har 
förenklat fortsättningen som mellan en generaliserad misstroendets 
hermeneutik och en välviljans. I nästa kapitel tänkte jag fortsätta med 
            
1887 För en ingång i hur Lacans ontologi och epistemologi är tydligt influerade av fe-
nomenologi (Husserl (via Jaspers) och Merleau-Ponty) liksom existentialism (tidig Sar-
tre), se bl.a. Wallerstein (2017); Letellier (2017); Miller (1996); Palm (2007, s. 58f). Se 
även Vadén (2008) för en reflektion över Žižeks presumtiva fenomenologiska position.    
1888 Badiou (2007); Badiou (2001); Žižek (2014).  
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att reflektera kring de etiska och moraliska utmaningar som uppstår för 
medborgaren vilken anammar välviljans hermeneutik, och därigenom 
ser den tiggande nästan som en autentiskt utsatt och fattig individ som 
ber mig och samhället om hjälp. Vad blir då nästa steg? 
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13. Etik 

En historiematerialistisk förståelse av etik och moral menar att dessa 
storheter växer fram som en spegling av de sociala relationer och pro-
duktionsförhållanden samhället utgör. Marx uttryckte det en gång så 
här: ”Rätten kan aldrig stå högre än samhällets ekonomiska utformning 
och den därav betingade kulturutvecklingen”.1889 Genom historiens di-
alektiska gång förändras successivt etikens och moralens innehåll i tan-
dem med de förändrade materialiseringarna av relationerna och 
processerna.1890 På det sättet är dessa också uttryck för ideologin. Jag 
menar att bara för den skull (att etiken och moralen är historiska ab-
straktioner i förändring) är deras konkreta realitet inte mindre äkta eller 
relevanta att förstå och ta på allvar, såsom de upplevs och hanteras i 
nuet.1891 I en individualiserad urban verklighet, är individen ett konkret 
moraliskt och etiskt subjekt som givet sina historisk-geografiska förut-
sättningar har att handla som individ. Även Sveriges mest utskällde so-
cialist, Jan Myrdal, menar att ”Vi föds in i livet utan egen förskyllan 
[…] men medvetandet gör oss ansvariga”.1892 Och oavsett vetskap om 
hur såväl ’moral’ som ’individ’ är konstruktioner vilka beror på större 
övergripande historiska och politiska strukturer, kvarstår den levda 
verklighet i vilken en svensk privatperson blir hälsad på av en tiggande 
person och tvingas fatta ett privatmoraliskt beslut som individ av hur 
hen ska handla. Ska jag skänka eller inte? Ska jag hälsa tillbaka eller inte? 
Borde jag göra något mer? 

Iris Marion Young påpekar att vi tenderar att förstå (moraliskt) an-
svar i former av en skyldighetsmodell (liability model).1893 Så är juridiken 
uppbyggd: vi ålägger en specifik aktör ansvar vars handlingar kan visas 
ha åstadkommit den situation för vilken ansvar utkrävs. Om något är 
fel/ont, söker vi utkräva ansvarstagande av den som ska ha gjort detta 
fel/ont. Ansvaret ifråga handlar då om att sona en skuld, som ska ha 
uppstått genom den onda handlingen. Genom att återbetala skulden 
återställs ordningen, och det goda har skipats. Vidare tillskrivs sociala 

            
1889 Marx (1975). 
1890 Engels (1978); Marx (2008a).  
1891 Se också Cohen (1995); Ljungdal (1943).  
1892 Myrdal (1968) s. 236; se också Myrdal (2014). 
1893 Young (2006) s. 116. 
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identiteter och institutioner olika typer av ansvar utifrån en slags kon-
traktualism, som också utgår från en idé om ansvar som skyldighet: det 
åligger t.ex. en nationalstat ett underförstått ansvar att skydda dess 
medborgare från yttre kommande hot, liksom det åligger en förälder 
att omhänderta sin åkomma. Det är utifrån en sådan här förståelse av 
ansvar som man kan neka till att det skulle vara ”vårt [’svenskarnas’] 
oavvisliga ansvar att hjälpa dem [’EU-migranterna’]”.1894 (Frågan är 
såklart vad som är ’vi’, respektive ’hjälp’, men ni förstår andeme-
ningen.) Det är också utifrån ett sådant likställande av ansvar med skyl-
dighet, som såväl privatpersoner, debattörer liksom politiker kan 
avfärda det svenska samhällets och myndigheternas sociala ansvar för 
’utsatta EU-medborgare’: eftersom ’EU-medborgarna’ ifråga varken 
har uppehållsrätt, asylskäl eller medborgarskap, skulle det inte åligga en 
skyldighet att bistå dessa människor. Att – som redan har påpekats i ka-
pitel Bostadslöshet – detta är ett slags juridiskt bedrägeri eftersom det 
föreligger skyldigheter genom ratificerade konventioner om mänskliga 
rättigheter, är en annan femma; ity skyldigheten att upprätthålla rå-
dande ordning, som handlar om att värna den moraliska ekonomin, 
(och därigenom) den politiska ekonomins funktionssätt och national-
statens legitimitet, är ett prioriterat ansvar av högre dignitet.  

Problemet är bara att tiggande kan förstås per definition som bortom 
en fråga om skyldighet. En ’tiggare’ ber sin nästa om hjälp. Om ’tiggaren’ 
kräver, tvingar eller gör verkliga anspråk på sin nästa, är ’tiggaren’ inte 
längre en ’tiggare’ eftersom hen inte då tigger. Följaktligen är ’tiggarens’ 
nästa inte enligt lag heller skyldig att bistå hen. Därför är också hänvi-
sandet till att inte ha en skyldighet att bistå en ’tiggare’ som privatper-
son, en slags tautologi. Vad som kvarstår, är frågan om hur att hantera 
en moralisk situation där de juridiska skyldighetsmodellerna inte längre 
räcker till, och en slags verklig individuell frihet uppstår att fatta ett 
moraliskt beslut. Tiggandet är på så sätt en skyldighetsmodellens Reala, 
därför att det rör sig om en fråga om moraliskt ansvarstagande som 
inte kan placeras in i dess symboliska ordning. Den idealtypiska indivi-
den blir ofrånkomligen aktiverad som ett tillfälligt etiskt subjekt genom 
’tiggarens’ interpellation, och måste fatta ett beslut. För att få guidning 
i frågan om vad subjektet ska göra mot den andra (’tiggaren’), kan hen 
vända sig till den Store Andre i dess tillhandahållande av morallagar för 
att få ett svar på frågan om vad som är rätt och fel, vad som är gott och 
ont. Men, vad jag vill visa är att även etiken och moralen har en Real 
gräns, som ’tiggarens’ närvaro aktualiserar.  

I detta kapitel ska jag genom min förståelse av lacansk teoretisering 
av etiken och dess relation till subjektets psykiska ekonomi, redogöra 
            
1894 Ganman (2014). 
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för de etiska och existentiella problem den enskilda individen har att 
möta i tiggandets ansvarsfråga, när denna begär att göra det goda.   

13.1. (Själv)godhet? 

13.1.1. Anklagelsen 
Vid juletid 2016 briserar en kortvarig debatt i svensk press kring vad 
godhet egentligen är, när det kommer till frågan om bemötandet av tig-
gande. Några veckor innan statsminister Löfvens jultal, där han öppnar 
upp för någon form av tiggeriförbud med motiveringen ”Det är aldrig 
acceptabelt att behöva se människor stå på knä och tigga, det är så för-
nedrande och fjärran för socialdemokratisk ideologi, så på något sätt 
måste detta få ett stopp”,1895 skriver etiklektorn Ann Heberlein en krö-
nika i tidningen Fokus. Där argumenterar hon för att ”det är så mycket 
lättare att vara god än att göra rätt”, och hänvisar till att den som skän-
ker pengar till en ’tiggare’ begår ett slags självbedrägeri genom att tro 
att hen är god, eller ens gör en god handling, genom att skänka.1896 Det 
är – enligt Heberlein – egentligen en fråga om ”att köpa sig en smula 
självgodhet […] [och ett gottande] i den egna rättfärdigheten och den 
andres tacksamhet”. Godheten ifråga är ”illusorisk”.  Heberlein förkla-
rar att ”tiggartransaktionen” istället verkligen är en ”marknad” av kö-
pare och säljare, där ’tiggaren’ säljer ”den berusande känslan av 
moralisk överlägsenhet”. Denna transaktion kan av Heberlein direkt 
likställas med hennes egna prioritering av att lägga 300 kr/månad på 
ögonbrynsfärgning. Vad som då är godhet i denna kontext, specificeras 
inte, annat än att vad som är ”rätt” är att ’tiggarna’ ”som sitter och 
fryser på våra gator […] borde inte vara här. De borde vara hemma, i 
sitt land, med sina barn. De borde bygga en framtid i Rumänien, inte i 
Sverige – här finns ingen framtid för fattiga rumäner”. Krönikan ifråga 
väckte reaktioner och flera debattartiklar publicerades där godheten 
som dygd försvarades mot vad som förstods vara cynism och förakt 
för omtanke.1897 Men Heberlein var verkligen inte först med att begrip-
liggöra ”tiggartransaktionen” som en fråga om att köpa (själv)godhet, 
och därigenom framställa givaren/köparen som den amoraliska – onda 

            
1895 Holmqvist (2016). 
1896 Heberlein (2016). 
1897 Se t.ex. Höle (2016); Björkman (2016); Dagens Nyheter (2016); Lernfelt (2016); 
Hamrud (2016); Mirjamsdotter (2016); Klenell (2016); Irenius (2016); Franke (2016); 
Levin Blekastad (2016). 
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– i situationen. Utifrån den här synen, är det nämligen inte bara ur etisk 
synpunkt bedrägligt att skänka. Det är fel.  

I kapitlet om politisk idéhistoria kunde vi läsa att socialistiske Oscar 
Wilde likställde givaren med den farligaste av slavdrivare, eftersom gi-
varen genom sin praktik skulle cementera ojämlikheten (då inga andra 
lösningar skulle kunna komma till stånd utifrån att filantropin som lös-
ning accepterades). Och konservative Malthus såg givandet som en far-
lig karaktärssvaghet vilken hotade att omkullkasta samhällets 
terrorbalans genom att mätta för många fattiga munnar. Den moderne 
malthusianen Garrett Hardin ansåg genom sin livbåtsmetafor att de al-
truister vilka vill dra upp alla i livbåten, egentligen är det värsta hotet. 
Wilde och Malthus/Hardin hade helt olika föreställningar om vad sam-
hället borde vara, men de förenades i synen på givandet som något ont. 
Men vi ser att Heberlein, trots sin konservativa bekännelse,1898 här är 
närmare Wilde än Malthus.  

I vår historiska kontext presenterades den här problembilden redan 
av Bo Rothstein, när han juletid 2013 argumenterade för kriminali-
serandet av givandet istället för tiggandet. Även han ansåg att det enda 
”produktiva” som kunde komma ur tiggandet, var att givaren köper sin 
egen tillfredställelse. Men statsvetarprofessorn gick som bekant ett steg 
längre i att likställa denna moraliska situation med ett idealtypiskt sex-
köp.1899 Liknelsen motiverades med att ’tiggaren’ skulle de facto förned-
ras och exploateras av givarens egoistiska drifter – precis som den 
prostituerade utnyttjas av torsken. I senare försvar av sin ståndpunkt 
anklagade Rothstein även de motdebattörer vilka försvarade rätten till 
att tigga för att även de torska, genom ”att använda en grupps förned-
ring för att driva hem [sin] politiska [linje]”.1900 Sexköpsliknelsen, lik-
som anklagandet av meningsmotståndare för att vara moraliskt 
förkastliga, har även använts av Stefan Hedlund, professor i öststats-
forskning: 

Den svenska man som lägger en slant i en fattig romsk flickas mugg gör sig ur 
ett moraliskt perspektiv skyldig till samma slags kränkning som om han av 
samma flicka skulle köpa en sexuell tjänst. I båda fallen medverkar han till att 
främja förnedring som en väg till försörjning. […]  

Det som är verkligt moraliskt stötande i denna bodelning mellan tiggeri och 
prostitution är att de som får betala priset för att aktivisterna skall kunna fram-
hålla sig själva som moraliskt mera högtstående än oss andra är just de offer som 

            
1898 Hon har senare skrivit explicita hyllningstexter till ”konservatismen” och gått med 
i Moderaterna.  
1899 Rothstein (2013). 
1900 Holmin (2014); se även Rothstein (2014). 
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reduceras till att stå på knä – för att aktivisterna skall kunna brännmärka sina 
medmänniskor som rasister. 

Det är en extrem form av aktivism, grundad i ett behov av att ständigt fram-
hålla sig själv via reflexmässig brännmärkning av andra – idag är det rasister, 
igår var det sexister och i förrgår fascister. Den gemensamma nämnaren är 
aktivistens narcissistiska behov av att vara bättre än alla andra. Det är djupt osmak-
ligt.1901 

 
Olika insändare och krönikörer har varit inne på samma linje av att se 
givaren som den verkliga boven i dramat; som den som i förlängningen 
är närapå direkt ansvarig för ’tiggarens’ förnedrande fattigdom, eller 
kanske snarare för att vi andra måste fortsätta att ha att göra med ’tig-
gare’ på gatorna.1902 Det senare skälet är alltså att om inte folk skänkte 
till ’tiggare’, skulle inte ’tiggare’ finnas. Det är också det enda korrekta 
antagandet i fråga. För antagandet att det är givandet som reproducerar 
nöden framstår som lappri. Och likställandet mellan tiggande och pro-
stitution är utifrån de reella praktikernas innehåll, en närapå långsökt 
jämförelse. Vad som förenar de två praktikerna står att finna på ett 
symboliskt plan i samhällsmoralens blick, i dess definition av vad som är 
värdighet respektive förnedring. De förenas också i det levda, genom 
att vara aktiviteter som kommer av utsatthet och desperation – som är 
svårt att föreställa sig att folk utför frivilligt men likväl är slitsamma och 
kroppsligt liksom psykiskt nedbrytande. Felicia Iosif som tiggde vid 
Liljeholmen i Stockholm, menade att hennes ”jobb [med att tigga] är 
att frysa, att känna smärtan i kroppen. Det är mitt sätt att förtjäna det 
ni ger mig”.1903 Men det är ingen som har efterfrågat hennes tjänst (vil-
ken inbegriper att lida kroppsligt). För om vi på allvar skulle söka efter 
en ekonomisk interaktion där liknelsen med prostitution vore rimlig och 
applicerbar, hittar vi den i det idealtypiska lönearbetet: arbetaren säljer sin 
kropp, sin kreativitet och i många fall personlighet och själ till arbets-
givaren som exploaterar mervärdet av arbetarens nedlagda arbete. Som 
redan har avhandlats i kapitel Arbetssamhället, utmärks tiggandet av att 
vara ett icke-arbete. Det är med andra ord längre bort från samhörig-
heten med prostitutionen än förslagsvis yrket av att vara influerare (in-
fluencer). Men om vi skulle börja se lönearbetande per se som 
förnedrande och exploatering, då har vi ideologiska problem.  

            
1901 Hedlund (2016), min kursivering. 
1902 Se t.ex. Arbetslös (2014); Humanist, inte SD-anhängare (2014); Birgersson (2014); 
Fredriksson (2014); Stensson (2014); Empowerment (2014); Kågeson (2014); Kad-
hammar (2015); Björkman (2014). I sista artikeln beskrivs en situation då en privatper-
son blir uppmanad av en ”välklädd dam” att inte skänka till ’tiggare’ eftersom ”de 
förfular landet”. 
1903 Olausson & Iosif (2015) s. 20. 



 597 

Men varför behöver vissa en sådan uppenbart ansträngd metafor? 
Antagligen därför att man famlar efter en allegori i att beskriva varför 
givaren skulle vara amoralisk och egoistisk. Det är närapå alldeles för 
lätt att tillskriva den här retoriken som ett fall av glasklar projicering av 
egna känslor på den andra – här givaren. Dessa känslor berör att någon 
samvetslöst berikar sig på situationen som får mig att må dåligt. Vi ska 
inte avfärda att man kan finna tiggandet destruktivt på grund av ett 
uttalat värnande om andra människors nöd. Men frågan är varför det 
behövs en individuell mänsklig bärare av det onda i situationen; om det 
inte är ’tiggaren’, så får här givaren axla rollen av att förkroppsliga detta 
onda. Egentligen handlar det om att det är situationen i sig vilken upplevs 
som ond. Det ’onda’ innebär här alltså det som får mig att lida, att må 
dåligt. Men den form av närmast hatisk inställning mot givare och ”ak-
tivister” som exv. Hedlund ger uttryck för, talar också för ett ytterligare 
emotionellt register av en missunnsamhet, en slags jantelagsinspirerad av-
undsjuka riktad mot dessa ”moraliskt mera högtstående än oss andra”; 
vilka tror de att de är? Carolin Dahlman skriver en indignerad ledare i 
Kristianstadsbladet om de aktivister vilka försvarar ’EU-migranternas’ 
läger i Sorgenfri, Malmö:  
 

vänstern har länge tillåtits styra agendan, med sitt högljudda tal om rättigheter, 
med sin märkliga syn på godhet och sitt skuldbeläggande. […] För många tycks [en 
demonstration] vara [ett] slags mysigt jippo. ”Det har sjungits, dansats, spelats 
saxofoner, dragspel och gitarrer, ropats slagord och hållits tal!” ”I det stora 
hela har det varit en vacker dag i solidaritetens tecken” står det på aktivisternas 
sida. Gulligt. Man kan inte låta bli att undra hur många av de dansande käm-
parna som tar emot romer i sitt eget hem och startat företag som anställer?1904 

 
Detta att använda argumentet att ’låt dem bo hos er då’ som en slags 
retorisk poäng av att avslöja hyckleriet, vore kanske klockrent ifall det 
inte vore för faktumet att människor över hela Sverige ”tar emot romer 
i sitt eget hem”. Såväl ”aktivister” som privatpersoner.1905 Vi har också 
i kapitlet Svenska modellen tagit del av de mängder av initiativ från såväl 
”aktivister” som privatpersoner och organisationer av att sätta männi-
skor i arbete. Vad som verkar förenas i indignationen mot givare re-
spektive ”aktivister”, tolkar jag som en slags avundsjuka över den 
andras njutning. Det vill säga, en fantasmatisk föreställning om att god-
hetsapostlarna njuter av en människokärlek jag själv inte kan njuta av. 
Varför är det annars viktigt att avslöja denna människokärlek som falsk, 

            
1904 Dahlman (2015). 
1905 Se t.ex. Andersson (2015, 10 mars); Lundberg (2015, 22 november); Lindvall Wiik 
(2016); Aalto (2016). Flera av mina kontaktpersoner i nätverket HEM låter människor 
som tigger bo hemma hos sig.  
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ett hyckleri förklädd i egenkärlek? Varför är det annars återkommande 
med formuleringar som avslöjar ett antagande om att den andra skuld-
belägger mig eller har som verklig drivkraft att visa mig hur mycket bättre 
de är än mig? 

Detta med att se givaren som marodören kan ta sig konkreta uttryck 
i vardagslivet. Som när en man blev utslängd från krogen Kvarnen i 
Stockholm därför att han skänkte sex spänn till en ’tiggare’ i rökrutan 
fast han blev uppmanad av vakten att inte göra det.1906 Eller när en 20-
åring i Gävle skänkte till en ’tiggare’ varpå han blir misshandlad av en 
upprörd 58-årig man.1907 Och så har vi den vardagliga erfarenheten av 
att få onda blickar av andra fotgängare eller medtrafikanter i kollektiv-
trafiken när man skänker. Men problemformuleringen har också an-
vänts som verktyg i den statliga biopolitiken av att försöka fördriva 
’tiggarna’ från Sverige, genom de signalpolitiska uppmaningarna från 
makthavare (såsom socialminister Åsa Regnér (S) och utredare Martin 
Valfridsson 2015, och finansminister Magdalena Andersson (S) 
2018)1908 till medborgarna att inte skänka pengar till ’tiggare’. Logiken 
är i sin enkelhet att om ingen skänker, finns inget incitament till att 
tigga. Likväl fortsätter uppenbarligen (en andel) människor att skänka, 
och har uppenbarligen gjort det genom alla tider. Varför har det annars 
under historiens gång kontinuerligt kommit uppmaningar ovanifrån 
om att sluta skänka (med andemeningen att det är destruktivt), om det 
inte vore för att folk likförbannat fortsätter att göra det?  

Anklagelsen om skänkandet som ont, kan motiveras utifrån flera 
olika intellektuella liksom etiska positioner. Det syndiga kan såväl arti-
kuleras från ett dygdeetiskt som konsekventialistiskt perspektiv. Uti-
från det senare perspektivet består synden i att själva utfallet av 
handlingen vore något ont – för ’tiggaren’ (fattigdomen och förned-
ringen ”cementeras”), för kollektivet (”tiggeriet” upphör inte), och/el-
ler för mig (”tiggeriet” upphör inte). För dygdeetiken är det 
karaktärsdraget som är det väsentliga – hur en människa blir till genom 
sina handlingar – varför det onda här är förnedrandet av ’tiggarens’ 
karaktär (antingen av givaren eller av ’tiggaren’ själv) respektive hög-
modet hos givaren. Heberleins och Rothsteins perspektiv synes mig 
som en fusion av de båda etiska perspektiven: skänkandet är orätt såväl 
utifrån olika konsekvantialistiska synsätt (såsom utilitaristiskt, prefe-
rentialistiskt och egoistiskt) liksom dygdemässigt. Det är också ifrån 

            
1906 Nilsson (2014, 12 juni). 
1907 Wikén (2015). 
1908 Regnér & Valfridsson (2015); TT Nyhetsbyrån (2018).  
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dessa moralläror som förmanandet till tiggeriförbud också brukar rätt-
färdigas, alltifrån att fattigdomen skulle cementeras till att ”det inte är 
värdigt i Sverige”.1909  

Beivrare av förbud tenderar att istället luta sig på konsekvential-
ismens motsats, pliktetiken (deontologi). En sådan etik föreskriver att 
en handling ska bedömas utifrån sitt inneboende värde, oavsett utfallet, 
och kan delas upp i antingen en fråga om plikt eller en fråga om rättig-
het. Det är helt enkelt fel (ont) att förbjuda någon att be om hjälp, eller 
så vore det en plikt att hjälpa någon som ber om hjälp, oberoende kon-
sekvenserna. Emellertid är det fullt möjligt att argumentera för tiggeri-
förbud ur ett plikt- eller rättighetsetiskt perspektiv – såsom att 
medborgarna har rätt till att inte bli störda av ’tiggare’, eller att det är 
fel att be om pengar utan att ”göra rätt för sig”. Det är också fullt möj-
ligt att argumentera mot tiggeriförbud ur ett konsekventialistiskt per-
spektiv: såsom att det blir mycket värre för människorna som tigger 
om de inte har några andra lagliga sätt att försörja sig på; eller att ett 
förbud är kostsamt för samhället till följd av extra utgifter för poliser 
o.s.v.; eller att andra former av insamlingar skulle bli lidande.  

Försvaret till rätten att tigga kan också komma från ett dygdeetiskt 
perspektiv – till de sju dygderna i klassisk kristendom hör t.ex. såväl 
ödmjukhet, generositet, medmänsklighet och tålamod (motsats till 
vrede), liksom de aristoteliska dygderna av rättvisa och måttfullhet. 
Försvaret mot Heberleins artikel utgick t.ex. mycket ifrån en slags 
dygdeetik, såsom att det finns ett egenvärde i att eftersträva ”karaktärs-
draget” godhet. Problemet är bara, att detta motdrag inte lyckas be-
möta Heberleins icke-verifierbara (eller -falsifierbara) tes, vilken är att 
dygden (godheten ifråga) är korrumperad i interaktionen. För Heberlein 
verkar det vara helt ovidkommande vad jag anser vara en genuin vilja 
till godhet, eftersom hon redan på förhand har bedömt denna vilja som 
uttryckt i en handling vilken för henne inte leder till något gott. Viljans 
sanning uttrycks i viljans handling. Det underliggande postulatet måste 
här vara att ”här finns ingen framtid för fattiga rumäner”, d.v.s. ett ka-
tegoriskt avfärdande av att pengarna i handen skulle kunna vara något 
gott för den som tigger.1910 Heberlein måste alltså resonera som den 

            
1909 Karlsson (2017).   
1910 Uppenbarligen avfärdar Heberleins linje också existensen av en pliktetik i själva 
interaktionen. Därav liknelsen av det hela som en värdebefriad marknad. Men likväl 
finns den där underliggande, fastän samtidigt uttryckt som en prefentialism (kon-
sekventialism vilken eftersträvar att uppfylla önskningar) som är helt central för hela 
resonemanget: ”de borde inte vara här. De borde vara hemma, i sitt land, med sina barn. 
De borde bygga en framtid i Rumänien, inte i Sverige”. Handla som du borde – pliktetik. 
Konsekvensen (vad som borde vara) är viktigare än handlingen i sig – konsekvential-
ism.  
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dekonstruerade huvudlinjen i kapitel Övertalningar, att det egentligen re-
dan finns en möjlig ”framtid” i hemländerna. 

13.1.2. Invändningen (förklaringen) 
Sanningsenligt anser inte de vilka ser skänkandet som en synd, att det 
goda inte skulle existera. De anser att skänkandet inte är det goda. Frå-
gan som då pockar på ett svar, är varför människor skänker till männi-
skor som tigger. Varför väljer de att synda? Är det som Heberlein & 
co. gör gällande, att det rör sig om en illa dold egoism i att söka till-
fredsställa sin egenkärlek? Vad är drivkraften? Jag själv, som (emel-
lanåt) skänker, liksom nästan alla andra jag känner som också skänker, 
känner nog inte igen oss i föreställningen om att skänkandet skulle 
åstadkomma ett njutande av narcissistisk tillfredställelse. Snarare verkar 
de utbredda och vanliga känslor som omgärdar drivkraften att ge, istäl-
let beröra känslor av skuld, ansvar och plikt. Ingen av de här själsliga 
imperativen är särskilt njutningsfulla i alldaglig bemärkelse. Snarare 
tvärtom. Det är tyngande känslor, som visserligen kan åstadkomma en 
tillfällig tillfredställelse genom att de (tillfälligt) upphävs. Andra skulle 
säkert argumentera för att denna skuldkänsla är en förvrängning av 
sentimenten, att skulden (och skammen) är ett slags självplågeri som 
man på ett masochistiskt vis skulle njuta av. Däri kan finnas någon 
sanning i somliga fall, men vi ska gå in på frågan om skuldkänslans 
hemvist senare. Poängen här är att förnimmelser av plikt eller ansvar 
inte är detsamma som kärlek – vare sig i ”människokärlekens” eller 
”egenkärlekens” form. Visserligen är förnimmelser av sympati och 
medlidande de känslor vilka ofta med lätthet sammanbinds med kärlek, 
men de är inte oavhängiga varandra. Det är en skillnad mellan att finna 
en människas lidande vara orätt genom empatisk identifikation, och att 
vilja hjälpa någon därför att jag älskar denna som person.  

Med detta sagt, är det nog närapå självklart att det finns fall av filan-
tropisk hjälp som drivs av en slags egenkärlek vilken Heberlein och de 
andra framhäver som närapå lagbunden. Jag har under åren stött på 
människor från såväl religiöst som aktivistiskt håll vilka uttrycker en 
slags paternalism gentemot sina hjälpobjekt, eller starka tendenser av 
att projicera sina idealbilder av godhet på sin nästa. Och det finns också 
en mycket mer diskret variant av att finna en tillfredställelse i att kunna 
göra något för en främling. Som t.ex. en stockholmare jag intervjuade 
2014 uttryckte det: 

Vi kan inte göra mer med världen än att göra en människa väl. [...] Nej jag, jag 
är helt enkelt... ett instrument för en lindring. [...] det lilla jag kan göra, det gör 
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att kanske andra kan också sa, lite som jag eller mindre än jag, men ändå något. 
Och att ge något, det är nånting som... änd  känns bra.1911 

 
Denna slags tillfredställelse, behöver inte alls stå i motsats till känslor 
av plikt, ansvar eller skuld. Det kan mycket väl vara så att dessa frikt-
ionsartade känslor föranleder ett språng av att ”övervinna” dessa ge-
nom att handla gott, vilket i detta språng kan leda till att man tar för 
mycket sats, och gör ett epistemiskt och etiskt våld på sin nästa genom 
att reducera hen till ett objekt för sin egen (själv)godhet.  

Det kan också finnas en förlösande kraft i att få ett syfte och mening 
i livet genom att göra något för någon annan, eller för en (god) sak som 
är större än en själv. I t.ex. serietecknaren Sara Olaussons självutläm-
nande seriealbum Det kunde varit jag, som handlar om vänskapen mellan 
henne och Felicia Iosif som tiggde vid Liljeholmen (och som är med-
författare till boken), urskönjs en sådan förlösande kraft i att Olausson 
genom sin vänskap med Iosif får en slags livsuppgift, som bryter med 
det tidigare vardagslivets tröstlösa lunk, genom att hjälpa och upp-
märksamma människor om Felicias situation.1912 Och säg det syfte som 
inte ger doser av tillfredställelse när man upplever sig vara på väg att 
uppfylla det? Säg det syfte som inte är belagt med ett kroppsligt begär 
(för att tala med Lacan). Även Kistamannen, som ser sitt som syfte att 
fördriva ”romer” genom att skada dem, måste uppenbart känna till-
fredställelse och njutning när han plågar och injagar skräck.  

Medeltidshistorikern Bronisław Geremek sammanfattar sin genom-
gång av den europeiska fattigdomens och fattigvårdens utveckling från 
medeltiden intill våra dagar såhär: 

 
I det sociala beteendet sker en ständig sammanblandning av ”egennyttiga” ele-
ment och vanlig enkel kärlek till nästan, av föraktfullt medlidande och verkligt 
bistånd. En allmosa som ges till en tiggare som högljutt manifesterar sin svag-
het och sitt elände är både en reaktion av medlidandet som tillfällig emotion – 
den medkänsla man känner inför en nöd man är ögonvittne till – och en för-
hoppning att göra en god gärning och få en belöning i eskatologisk mening. I 
den filantropiska verksamheten förekommer samtidigt en humanitär motivat-
ion, en bekräftelse av det egna välståndet och en strävan efter offentliga tecken 
på den egna prestigen, men där finns också ”människokärlek”. Barmhärtig-
heten är komplicerad både som känsla och som handling.1913 

Världen tycks oföränderligt uppfyllas – oavsett tiden – av den frivilliga fattig-
domens tillskyndare och sparsamhetens och rikedomens proselyter, av arbe-
tets och försakelsens lovprisare, av företrädare för repression och likgiltighet 

            
1911 Hansson (2014) s. 75, min kursivering. 
1912 Olausson & Iosif (2015). 
1913 Geremek (1991) s. 284f, min kursivering. 
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mot de fattiga och av barmhärtighetens läromästare. Det enda som ändras är 
proportionerna.1914  

 
Det finns också här en intressant potentiell fetischering att åtminstone 
bara påpeka: den historiska kontinuerliga sammanlänkningen mellan 
penningar och ondska (åtminstone det ’inte-goda’). Precis som att me-
deltidens S:t Franciskus ansåg pengar som gåva omintetgöra det kristna 
gemenskapsband (vilket ’gåvan’ ska upprätthålla), synes röster som He-
berleins och Rothsteins anse att en monetär transaktion inte kan röra 
sig bortom den sociala relationen av ett ’köp’. Ett ’köp’ kan här under-
förstått inte förstås som ”genuin” altruism, utan som ett perverterande 
(alienerande) av sentimenten. Om denna föreställning är riktig, kan 
man – om resonemanget dras till sin spets – aldrig utföra en god hand-
ling såtillvida denna handling samtidigt involverar pengar. Denna ide-
ologiska abstraktion (sammanblandning av sken och essens) av 
penningen som godhetens antites, kan användas av såväl progressiva 
som reaktionära krafter.  

Geremeks svar till Heberlein skulle vara att det (i den abstrakta 
handlingen av välgörenhet) är omöjligt att skilja de egennyttiga elemen-
ten från ”vanlig enkel kärlek”. Och utifrån vårt psykoanalytiska per-
spektiv blir mitt svar på frågan Är givande till ’tiggare’ ett uttryck för 
själviskhet? både ja och nej. Ja, därför att skänkandet per definition ef-
tersträvar att nå ett mål av tillfredställelse – att nå fram till det goda. 
Men tillfredställelsen kommer av att upphäva något förnummet ont. 
Det onda föregår den goda handlingen som ska upphäva det onda. 
Därför också Nej, därför att detta begär för tillfredsställelse rör sig bor-
tom ett ”rationellt” egenintresse, till att begära upphäva existentiell frikt-
ion. Om Heberlein skulle ha rätt i att skänkandet inte kan vara gott, 
skulle vi i förlängningen aldrig kunna utföra en god mellanmänsklig 
handling och samtidigt känna inre tillfredställelse. Hon likställer ju till-
fredställelse här med självgodhet. Då återstår enkom förnuftsmässigt 
kalkylerande i en utilitaristisk ordning, informerad av en dikterad härs-
karmoral av vissa grundläggande högsta goda som definierar rätt och 
fel. Eller så finns bara godheten att finna i de smärtsamma beslut som 
gör att jag inte förnimmer tillfredställelse, för att på så sätt bevisa att det 
goda har ägt rum genom att jag lider. Det sista tangerar det som Lacan 
bedömer vara den kantianska pliktetikens undersida, manifesterad i 
Marquis de Sades pliktetik av att alltid eftersträva smärta.1915  

 

            
1914 Ibid. s. 286. 
1915 Lacan (2000); De Kesel (2009).  
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13.1.2.1. Lacan och Aristoteles 
Varför är en dos av själslig tillfredställelse förenat med det goda, som 
att denna tillfredställelse också gör någon annan gott? För att förklara 
detta, måste vi först bena ur vad jag menade med begäret att upphäva 
friktion. I Lacans etikseminarium, framhävs tesen att etiken har en psy-
kisk och existentiell grund i människans organism, genom dess för-
måga att fälla omdömen om yttre stimuli som gott eller ont för 
organismen. Det goda eller onda är då ursprungligen en fråga om till-
fredställelse eller lidande. Därför, menar Lacan, var redan Aristoteles – 
den västerländska dygdeetikens fader – etikens sanning på spåren när 
han i Den nikomachiska etiken definierade det goda som målet för män-
niskans alla handlingar och strävanden. Aristoteles öppnar sin studie 
med satsen: ”Varje form av kunnighet och undersökning anses liksom 
allt handlande och väljande sträva till någonting gott. Därför har man 
också med rätta deklarerat att det goda är det som allt och alla efter-
strävar”.1916 Det slutgiltiga högsta goda, är ’lycka’ (ε δαιμονία), vilket 
för Aristoteles var ett livstillstånd av karaktärsmässig perfektion genom 
dygd, förnuftigt handlande och visdom. Genom sin syn på människans 
natur – och naturen – menade alltså Aristoteles att människan naturligt 
eftersträvar det goda, och att hen vet att hen är på rätt väg när hen 
förnimmer en tillfredställelse av att ha handlat rätt. Detta föranleder en 
syn på människans och naturens strävan som åsyftandes ett harmoniskt 
tillstånd av balans. För människans del handlar det om en balans mellan 
förnuft och känsla, i förlängningen en balans i relationen mellan begär 
och verklighet (vad Freud skulle dela upp som mellan en lustprincip 
och realitetsprincip).1917 Etiken berör här att tillhandahålla människan 
att nå till högsta möjliga harmoniska perfektion inom naturens och 
samhällets gränser, varför etik för Aristoteles handlar lika mycket om 
handlingar, som karaktär. Ordet ’etik’ är en sammansmältning av de två 
grekiska orden ’etos’ (allmänna seder och bruk) och ’ätos’ (människans 
karaktär, natur, läggning).1918  

Det är genom denna syn på etiken, som konceptet dygd blir relevant. 
Dygd handlar mer om karaktärsdrag än om konkreta handlingar: hur 
en människa är till sin person genom summan av handlingar och bete-
enden. Denna aristoteliska etik, blev senare upptagen till att bli grund-
läggande för kristendomens etik främst genom Thomas av Aquino 
(1225–1274). Som vi kunde läsa i kapitlet om kristendomens idéhisto-
riska relation till tiggande såg vi hur centralt frågan om dygd (och dess 
motsats synd) stod i relation till frågan om det var gott eller ont att 

            
1916 Aristoteles (1988) s. 20. 
1917 De Kesel (2009) s. 65. 
1918 Reeder (2000) s. 73f. 



 604 

tigga. Dygden ödmjukhet sattes mot girighet, generositet mot snålhet 
o.s.v. Vitalt för dygdbegreppet, är att dygden står att finna i en slags 
balansering mellan ytterligheter, vilka i sin tur är synder. Det är en dygd 
att vara givmild, men inte att vara slösaktig eller snål. Det är en dygd 
att vara modig, men inte att vara övermodig eller feg. Jag frestas till att 
likställa dygd som balans, med begreppet ’lagom’. Vi ser också hur pro-
blemet med ’tiggare’ alltid förstås som att ’tiggarna’ på ett eller annat 
vis, ständigt är för mycket eller för lite i sin praktik och varande.1919 Men 
karaktär är alltså vitalt för dygden, och jag försökte i kapitlet om poli-
tisk idéhistoria konceptualisera den liberala filosofins människosyn 
som övertagandes en framträdande idé om ’karaktär’ respektive ’hand-
lingskraft’; d.v.s. visa på hur dygd som etisk figur fortsätter in i vår mo-
derna tid som central i ideologi, politik och normativ interaktion.  

Men för att återknyta till ’begäret att upphäva friktion’, ser Lacan i 
den aristoteliska etiken en strävan efter att balansera lust med förnuft, 
som korrelerar med subjektets ständiga balansgång att hantera sitt inre 
omättliga begär i samvaro med andra. Aristoteles hade emellertid en 
övertro på det mänskliga förnuftets ”naturliga” belägenhet – genom 
sin omdömesförmåga – att kunna frånskilja begär efter det goda, från 
bestialiska begär – de begär som kommer av ”naturlig deprivation” och 
därför inte ens har någon plats att bedömas utifrån en fråga om etik.1920 
Psykoanalysens hela företag har som bekant utgått från att placera in 
en förståelse av även dessa mörka begär som något ”naturligt”. 

Aristoteles etik skiljer sig också från psykoanalysens ontologi, gäl-
lande uppfattningen om varifrån energin som eftersträvar och genere-
rar tillfredställelse kommer. Freud, å sin sida, såg till skillnad från 
Aristoteles inte tillfredställelsen som kommandes av en ursprunglig 
energi sökandes stimuli. Tvärtom menade Freud att tillfredställelsen 
kommer av en urladdning från organismen av friktion, och att denna 
urladdning genererar tillfredställelse genom upphävandet av motstånd. 
Det är även här dödsdriften blir relevant som beskrivning av livsmate-
riens ”syfte” att ”återgå” till att bli livlös, död materia – fri från friktion. 
Det är en utifrån kommande retning som skapar liv: liv är reaktion på 
stimuli.1921 Genom en sådan syn på livets ursprung och riktning, och en 
förståelse av godhet och ondska som framspringande ur själslivets 
kroppsliga villkor, blir därför det goda detsamma som upphävande av 
retningar och det onda en övermäktig retning. Detta får inte missförstås 
som att det goda skulle likställas med den enskilda varelsens överlevnad 

            
1919 Som i: för passiva eller för aktiva; för underdåniga eller för övermodiga etc. 
1920 Aristoteles (1988) s. 182f, 196–7. 
1921 De Kesel (2009) s. 15. 



 605 

eller överlevnadsinstinkt. Det mänskliga djuret ifråga, är inte ”darwin-
istiskt” rationellt vilket tänker eller reagerar med sin överlevnad som 
främsta målsättning. Det som föregår imperativet att överleva, är sökan-
det efter tillfredställelse genom upphävandet av inre och yttre ret-
ningar. Anledningen till att jag äter är inte i första hand att jag vet att 
jag dör om jag inte äter, utan därför att jag känner den inre retningen 
av hunger som jag vill tillfredsställa. Att dessa instinkter i vissa varianter 
sedan har evolutionära fördelar, kommer alltså som en bonus, och in-
stinkter är inte alltid givna till att innebära det bästa för organismens 
överlevnad.  

13.1.2.2. Den polymorfperversa etiken 
Men människan är också ett socialt djur, och vid det här laget vet vi att 
den enskilda människan är ingenting utan andra människor. Samtidigt 
vet vi att människans symboliseringsförmåga, jämte sin förmåga till 
projicering och introjicering, verkar till att ständigt överföra förnimmelse 
och objekt för förnimmelse till andra intryck än det ursprungliga. Den 
polymorfa perversionen fortgår i att människan ständigt finner nya objekt 
(materiella, köttsliga, abstrakta) som den genererar tillfredställelse av. 
En ständigt återkommande inre/yttre retning kommer av subjektets 
”omöjliga” relation till sig själv och andra, som vi har berört i de två 
tidigare kapitlen. Sökandet efter upphävande av retning och därigenom 
förnimmelse av tillfredställelse, artikuleras av Lacan som begär, och 
detta begär förföljer och driver människan från vagga till grav. Och 
begäret är oskiljaktigt andra människors inverkan på människans liv. 
”Människans begär är den Andras begär”.1922 Därför blir också frågan 
om det manifest goda en fråga om en relation till mitt eget och till min 
nästas begär. 

 Om människan är transitivistisk, och själva subjektet är en relation 
till en annan, så är också människans empati och omsorg gentemot sin 
nästa en del av ”själslivets egenrörelse”.1923 Detta innebär att hen inte 
har något annat val än att ursprungligen förnimma den andras känslo-
uttryck som en del av de känslor hen förnimmer vara hens egna. Det 
är genom förmedlingen – en reflexiv omedelbar identifikation – som 
gränsen mellan mig och andra blir som tunnast. Ett övertydligt exem-
pel på denna gränsupplösning är när barnet ser ett annat barn falla om-
kull och själv faller i gråt i föreställd smärta.1924 Denna naturliga och 
objektiva empati, som garanterar förmågan till sympati liksom kärlek, 
måste då sammanlänkas med psykoanalysens ontologiska premiss att 

            
1922 Lacan (2015) s. 53. 
1923 Igra (2011) s. 78. 
1924 Räterlinck (2017) s. 202. 



 606 

människan är ett lust-djur, som är ute efter att erinra tillfredställelse 
genom att upphäva retningar som åsamkar lidande. Det finns alltså en 
ständigt pågående process – oavsett den enskilda människans med-
vetna agens – att avlasta friktionsackumulationen inom en. Detta inne-
bär då i sin tur att mitt erinrande av en annan människas (föreställda) 
smärta eller lidande kan röra upp en friktion inom mig, som det finns 
all anledning för mig att eftersträva att upphäva. Såtillvida att jag inte 
har funnit ett sadistiskt förhållningssätt där jag finner en njutning av att 
tillfoga nästan smärta (för att på så sätt förlägga min friktion i den and-
ras gestalt och därigenom tro mig övervinna friktionen), eller en psy-
kotisk strategi av att upphäva min nästa som en egen existens. Men 
denna strävan att upphäva en förnimmelse av den andras lidande, är då 
inte så enkel som att jag strävar detta av ”egoistiska” skäl (alltså bara 
för mitt eget välbefinnande). Jag är även (min föreställning om och 
upplevelse av) andra. Härigenom är ”egoism” och ”altruism” egentli-
gen – utifrån denna lära – två sidor av samma mynt. Men härigenom 
blir också en etisk ordning nödvändig i vår mellanmänskliga samvaro, 
ett moraliskt regelverk som likt en tredje instans (den Store Andre) 
mellan mig och min nästa upprätthåller kategoriseringsverktyg för att 
vi lättare ska kunna skilja på vad som är gott och ont för mig, respektive 
gott och ont för andra. Denna etiska ordning internaliseras genom so-
cialiseringsprocessen till att bli mitt samvete, och dess verkställande in-
stans i ett överjag.  

13.1.2.3. Allegoriska exempel 
Låt oss försöka konkretisera det här med det godas dubbla natur ytter-
ligare. Vi kan börja med ett banalt exempel av att det kliar på min rygg. 
Om jag kliar tillbaka på den punkt där det kliar, och kliandet upphör, 
upphävs retningen. Jag erfar tillfredsställelse. Jag har gjort mig gott.  

Andra exemplet är att en närstående är olycklig och tröstlös. Jag 
känner en smärta av min närståendes uttryckta känslor, och jag tröstar 
min vän. Om vännen blir tröstad, blir jag tillfreds av det dubbla (sinse-
mellan beroende) skälen att min vän inte mår dåligt längre och att jag 
inte mår dåligt längre eftersom min vän inte mår dåligt längre. Jag har 
gjort min nästa gott, och detta gör mig gott.  

Tredje exemplet är att jag står inför ett beslut där det ena alternativet 
ger mig en direkt personlig hedonistisk tillfredställelse medan det andra 
alternativet gör att jag går miste om denna tillfredställelse, samtidigt 
som detta alternativ är enligt mitt kultiverade samvete det rätta att göra. 
Jag kan antingen lägga 300 spänn på en ögonbrynsfärgning eller skänka 
pengarna till en främling som tigger. Båda valen ger mig tillfredställelse, 
även det senare alternativet av att göra vad jag anser vara rätt. När vi 
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kommer till det här steget, uppstår en fråga om ett etiskt beslut. Det är 
nämligen inte så att det manifest goda är exakt samma sak som min 
personliga tillfredställelse, för det manifest goda är också förankrat i 
relationen gentemot Andra (såväl min nästa som gentemot sam-
hällsmoralen i den Store Andre). Båda alternativen gör mig här alltså 
gott, men när ett moraliskt regelverk kommer in i bilden blir ett av 
alternativen det som ’gör gott’. Jag ’gör mig gott’, eller jag ’gör gott’ och 
därmed gör jag mig också gott. I ett sådant här val, finns ju då också 
möjligheten att subjektet ser det andra samvetsbaserade valet som ont, 
som i att det är fel att skänka till en ’tiggare’. I så fall sammanfaller mitt 
val att göra mig själv gott, med att göra etiskt gott. Detta är såklart 
väldigt tilltalande, eftersom detta också är ett sätt att upphäva en frikt-
ion inför samvetet. Jag har lyckats omformulera valet som mellan ett 
gott (för lusten och samvetet) och ett ont (för lusten och samvetet) till 
ett beslutsfattande där valet inte ens är relevant längre.  

Lacans budskap är (som jag begripliggör det) att människans grund-
läggande omedvetna begär efter tillfredställelse med lätthet kan mani-
pulera vår förståelse av vad som är det samhälleligt eller samvetsmäss-
igt goda, eftersom det medvetna och omedvetna begäret härrör från 
samma källa och erfars på relativt liknande vis. Aristoteles såg det go-
das mål som lycka (om än i en annan innebörd än vad vi har idag), men 
lycka är alltså inte nödvändigtvis samma sak som det goda. Med Sara 
Ahmeds ord: ”Lycka leder dig mot det goda, samtidigt som det skapar 
intrycket att det är det goda som leder dig”.1925 

Låt oss så ta dessa tre allegoriska exempel, och säga att vi väljer att 
handla ”gott”, men att tillfredställelsen inte infinner sig; att retningen/lidan-
det likväl inte upphör.  

Första exemplet: När jag kliar mig på ryggen, upphör inte kliandet. 
Det kliar utav bara helvete. Inte nog med att retningen inte har omin-
tetgjorts, jag har dessutom ansträngt mig utan resultat. Känslan av ret-
ning blir då värre och potentiellt ångestframkallande för mig, då jag 
inser att jag inte undkommer retningen och kanske förnimmer en lätt 
panik över att smärtan inte försvinner. Det gör mig ont. 

Andra exemplet: trots mina ansträngningar att trösta min vän, är 
vännen totalt otröstlig. Det är som att vännen inte tar till sig något av 
det jag försöker hjälpa hen med. Jag börjar uppleva vännen som gnällig. 
Det är ansträngande och på väg att bli ångestframkallande. Jag blir 
närapå arg på att min vän nu inte tar sig i kragen. Varför blir jag närapå 
arg på någon som jag verkligen tycker synd om och lider med? Uppen-
barligen därför att jag lider med min vän; vännens känslotillstånd påver-
kar mig på djupet i mitt eget känsloliv genom min ofrånkomliga 
            
1925 Ahmed (2010) s. 38, min översättning. 
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transitivistiska identifikation. Och ingenting hjälper detta lidande, jag 
förnimmer en lust att undfly situationen. Det gör ont.  

Tredje exemplet: Först tar vi scenariot att jag ändå väljer att ge 300 
spänn till ’tiggaren’ framför min ögonbrynsfärgning. Nästa dag är per-
sonen ändå där. Liksom nästa månad när det är dags för att gå och 
färga bryna. Situationen av ett val där jag valde att följa samvetet, upp-
hävde inte friktionen. Eller rättare sagt: friktionen återkom. Eller per-
sonen ifråga kanske även ber mig aktivt om mer än de 300 kronorna. 
Vad blir då det rätta att göra? Som signaturen Vännen skrev om sin 
väninna: ”Hon blir så nedstämd av detta […] att hon väljer butiker där 
det inga tiggare sitter. [Hon gav] såväl 20- som 50-lappar tidigare men 
inget hjälper. De sitter där ändå dagen efter”.1926 Om vi istället utgår 
från scenariot att jag ändå valde ögonbrynsfärgningen, upphör likväl 
inte ’tiggarens’ närvaro, och med denna närvaro en ofrånkomlig inre 
uppmaning att välja hur du ska förhålla dig till den människan. Även 
om du har valt att finna det förkastligt att skänka till ’tiggaren’, kvarstår 
din transitiva empatiska förmåga att reagera och känna med nästan, 
vare sig du vill det eller inte. Retningen pockar. Det onda lurar i fag-
gorna. ”Tiggeriet är ingen lösning”1927 på din känsla kring det onda. 

Vad jag vill försöka få fram med dessa exempel och en teoretisk 
utläggning, är att viljan att få ”vara god”, eller snarare viljan att göra 
gott, är nog oftast ett ”rent” begär efter att det ska bli bra (igen). Den lilla 
parentesen hänvisar till satsen att först var det onda (retningen), som 
min handling ska omintetgöra och ersätta med det goda (tillfredställel-
sen). Det goda är en negation av det onda. Och när det goda kommer 
av en sympati för min nästa, krävs det att min nästa bekräftar eller er-
känner att det har blivit bra igen, att det onda har upphört.   

Utifrån detta perspektiv, det vill säga utifrån Lacans ”genealogi” av 
etikens relation till det psykiska själslivet – via Aristoteles och Freud – 
kan vi nå fram till ett svar på varför religiösa trosinriktningar, politiska 
ideologier, historiska samhällsmoraler o.s.v., genom alla tider har haft 
en sådan universell tendens till att se tiggandet som något inneboende, 
men svårmotiverat, ont: Det onda är att tiggandet får folk att må dåligt. Pre-
cis så enkelt och komplext är det. Varför mår folk dåligt? Därför att de 
känner med sin nästa. Att känna med, är inte här samma sak som sympati, 
utan empati. Utifrån empatin kan människor därefter förnimma sym-
pati eller antipati. Medkänsla eller förakt. Kärlek eller hat. Eller likgil-
tighet, som medvetet eller omedvetet självförsvar.  

            
1926 Vännen (2014). 
1927 Göteborgs-Posten (2015).  
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Men det är också genom dessa grundantaganden, som vi kan finna 
en gemensam grund för vad det är som förenar välgörare och männi-
skorättsaktivister å ena sidan, och våldsverkare och beivrare å andra, i 
reaktionen på det extima i mötet med ’tiggaren’. Det uppstår för båda 
idealtypiska sidor en retning, ett lidande, som man eftersträvar att upp-
häva. Båda positioner bekämpar något definierat ont i ett definierat go-
das namn. Enkelt uttryckt blir skillnaden i denna dikotomi att det onda 
antingen är ’tiggarens’ nöd, eller ’tiggarens’ närvaro. Det goda är an-
tingen ’tiggarens’ väl, eller ordningens väl.1928 I politisk konkretion svärs 
en trohet mot antingen det universella eller nationen. Det föregår alltså 
en reell, Real etisk och politisk antagonism.1929  

13.2. Att hjälpa 
Ett bevis på att det är fullt möjligt att göra gott för tiggande människor 
i Sverige, utan att detta enbart kan förstås som självgodhet, är alla dessa 
exempel på människor som närapå har uppoffrat sig för denna sak. 
Över hela landet finns människor som har vigt stora mängder tid, 
(emotionella, mentala som ekonomiska) resurser, och ansträngningar 
för att hjälpa människor som tigger, utan att det kan likställas med en 
slentriansjälvgodhet som man kan föreställa sig att gatuskänkandet ut-
gör. Om även dessa människor enbart är självgoda, är det omöjligt att 
föreställa sig omsorg befriad från självgodhet. Bloggaren Tanvir Man-
sur ställer upp en lista över – för honom kända – ”platser, grupper och 
föreningar” som 2015 engagerar sig för ’EU-migranters’ väl.1930 I 
Strängnäs, Sundsvall, Umeå, Skellefteå, Bollnäs, Hudiksvall, Lund, 
Höör, Ängelholm, Vänersborg, Borås och Jönköping finns och fanns 
exempel på FB-grupper, församlingar och grupper som alla engagerade 
sig i kortsiktiga som långsiktiga insamlingar, hjälpaktioner och projekt. 
Bland organisationer i storstäder och på nationell nivå omnämns stads-
missionerna med sina Crossroads-projekt, Ny Gemenskap, Frälsnings-
armén, Göteborgs räddningsmission, Convictus, Röda Korset, Läkare 
i Världen, RFSU-kliniken, Hjärta – troende socialdemokrater i Stock-
holm, Stefanushjälpen, Hjärta till Hjärta, Hoppets stjärna, Civilför-
svarsförbundet. Så finns också kyrkorna – förutom Svenska kyrkan 

            
1928 Vän av ordning ingriper här och påpekar att man kan exempelvis vilja förbjuda 
tiggeri av omsorg för just ’tiggarens’ väl. Men som jag har försökt visa genom den här 
avhandlingen, är detta (så som det har hittills formulerats av tongivande röster i den 
svenska debatten) ett potentiellt inneboende falskt skäl.  
1929 Laclau & Mouffe (2001); Žižek (2001).  
1930 Mansur (2015). 
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omnämns i Stockholm aktiva kyrkor såsom Korskyrkan, Filadelfiakyr-
kan, Immanuelkyrkan, S:ta Clara kyrka och Rumänska kyrkan i Bre-
däng. Tidningsinitiativen avhandlade i Arbetssamhället omnämns också. 
Många av dessa organisationer har anställda, men den ideellt drivna 
hjälpens påtaglighet i civilsamhället (tillgängligt för ’EU-migranter’) går 
inte att missta. Jämte dessa omsorgsverksamheter har det funnits de 
”aktivister” som enligt vissa drivs av sitt ”narcissistiska behov av att 
vara bättre än alla andra” när de har vaktat tältläger nattetid till skydd 
mot hatbrott och polisrazzior, eller aktivt motarbetat rivningar av till-
fälliga bosättningar och lägerplatser från Högdalen och Helenelund i 
Stockholm till Sorgenfri i Malmö.1931  

Men om vi ser omsorgen som ett spann från (främst) kyrkligt och 
vänsterradikalt aktiva som viger sin mesta vakna fria tid åt att hjälpa, 
skydda och försvara ’EU-migranter’ i Sverige, över de privatpersoner 
som uppbådar insamlingar på insamlingar för enskilda människor och 
familjers direkta nöd eller engagerar sig i att skapa sysselsättning på 
orten eller öppnar upp sitt hem för kost och logi, eller tandläkarna som 
öppnar upp sina kliniker för att ge gratis tandvård till ’EU-migranter’ 
efter arbetstid (och får ta emot hatstormar på nätet),1932 har vi i andra 
änden de mer modesta gesterna av ögonblick av välvilja. Som när sång-
erskan Carola Häggkvist bjöd hem ”tiggare” på middag, förklarandes i 
efterhand att ”Det var bara en ingivelse”.1933 Jonas i Alingsås gjorde 
samma sak tillsammans med sin sexåriga dotter.1934 Eller när 12-åriga 
Filip skänker sitt påskägg till en tiggande person utanför varuhuset 
Gekås.1935 Eller 15-åriga Maja som tillsammans med vänner lagade 
spaghetti och köttfärssås (för tio personer) som de gick ut på gatan i 
Söderhamn och delade ut. Hon förklarade att: ”Jag var i Israel och såg 
en tiggare som jag vände ryggen till för att jag hade inget att ge. När jag 
kom hem så kände jag att varför vända ryggen till någon som behöver 
hjälp?”1936  

Vad driver enskilda människor till att göra en annan människa – här 
i ’EU-migrantens’ och ’tiggarens’ dubbla kläder – gott? Drivkrafterna 
och begären är olika för skilda människor från fall till fall; vi har alla 
olika symptom och psykiska ekonomier som är det pågående resultatet 
av tidigare erfarenheter. Utifrån (min förståelse av) psykoanalysens för-
ståelse kan vi aldrig finna ett sant svar eller skäl bakom den enskilda 
människans enskilda handling; själslivets innehåll överförs ständigt, 
            
1931 Se t.ex. Hedberg (2014); Svahn (2014); Klintö (2015). 
1932 Ingströmer (2014); Wallsten (2015). 
1933 Carlén (2015). 
1934 Schagerlind (2014). 
1935 Adolfsson (2015). 
1936 Andersson (2014, 18 juni). 
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och olika lager av känslor och förnimmelser sammanblandas. Om vi 
istället frågar oss, vad det är för materiella förutsättningar som ”driver” 
enskilda människor till att göra ’EU-migranter’ gott, kan vi anta att den 
enskildes livssituation (som i ålder, mående, ekonomi, hushållskonstel-
lation) spelar in. Det känns inte otroligt att anta att exempelvis en en-
samstående barnlös respektive en pensionär upplever sig ha andra 
utrymmen för incitament gällande tid och rum än förslagsvis någon 
med ett tyngande heltidsjobb respektive stor hemmaboende familj. 
Men, det är absolut inte självklart. Jag själv känner till människor med 
såväl flera barn som heltidsjobb, vilka viger enorma mängder tid, kraft 
och pengar till att hjälpa människor i ’tiggarens’ situation. Vi har våra 
prioriteringar.  

Ett flertal livshistorier jag har tagit del av under åren, genom bekanta 
och vänner och främlingar, redogör för att engagemang ofta kan 
komma av att en personlig relation till en viss människa har utvecklats. 
Som i att man har lärt känna den specifika person som tigger utanför 
ens specifika vardagliga matbutik. En sådan möjlighet till social kontakt 
kan uppstå i vilken slags urban bebyggelse som helst. Spelar ingen roll 
om det är en by eller en storstad. Om det är Skåne eller Norrbotten. 
Likväl skönjer jag förekomsten av en stark personlig pliktkänsla kring 
att det är på ens ansvar att hjälpa sin nästa om man finner det möjligt 
att hjälpa. Denna pliktkänsla behöver inte vara oskiljaktig från skuldkäns-
lor. Men den kan vara. Hos vissa röster jag har hört, lyser skuld- och 
skamkänslor med sin frånvaro, för att istället ge plats åt känslor av pa-
tos och/eller moralisk indignation. Den senare brukar då komma av 
uppfattningen att världen är beskaffad på ett vis, där de med makt och 
ansvar att faktiskt göra något åt utfattigas nödtorft, inte gör i närheten 
av tillräckligt av vad som kan anses åligga deras ansvar. Det känns fel att 
ingen övre instans tar ansvar.  

Efter att ha arbetat med en här frågan mer eller mindre oavbrutet 
sedan senhösten 2013 (detta skrivs mars 2019), är jag vid det här laget 
övertygad om att en stor andel av de svenska medborgare vilka ”inte 
gör någonting mer” än att ömsom skänka en slant, ömsom hälsa på 
’tiggaren’, känner att de utifrån sin egen privatmoral och personliga 
värderingar verkligen anser att ’tiggarna’ förtjänar hjälp och omsorg 
från det svenska samhället. Eller snarare: att ’tiggarna’ förtjänar att nå-
gon ska hjälpa dem, och följaktligen att någon borde hjälpa dem. Och att 
den som borde hjälpa dem, mycket väl kan vara en själv. Med detta 
menar jag alltså att det finns ett stort ”mörkertal” som ser mötet med 
’tiggaren’ som en genuint moralisk situation, där de förnimmer ett eget 
personligt ansvar eftersom de accepterar premissen att den som tigger 
har det oförtjänt svårt och behöver hjälp. Frågan är då: varför är det så 
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förhållandevis få av dessa enskilda medborgare som faktiskt ”gör nå-
got” mer? Varför går inte medborgare man ur huse för att hjälpa alla 
som har det – enligt den egna moralen – oförtjänt svårt; inte som en 
tillfällig insats utan långsiktigt och organiserat? Vi kan inte avfärda in-
dividers avhållsamhet från att göra mer, som en fråga om en objektiv 
omöjlighet för den genomsnittlige medborgaren att kunna ta sig tid el-
ler resurser till att hjälpa nödställda främlingar. Det finns ju uppenbar-
ligen fall av engagerade över hela landet som visar på att en sådan 
objektiv omöjlighet inte föreligger; att rika som fattiga, gamla som 
unga, ensamma som familjebundna, friska som sjuka kan ge sig hän till 
att engageras.  

Men, det finns en objektiv gräns av företagsamhet och engagemang 
för andra. Precis som gentemot en själv. Den gränsen är den existenti-
ella och kroppsliga. Vi är alla ändliga, och har en begränsad förmåga 
och kapacitet i förhållande till att hantera det yttre och inre eftersom vi 
inte är omnipotenta och allomfattande. Den gränsen tar sig här konkret 
uttryck i hur mycket någon är förmögen att uppbringa tid, engagemang 
och resurser. Alla tre kapaciteter är ändliga. Och alla har olika mängder 
att disponera och hantera. Mängderna ställs i relation till ens medvetna 
och omedvetna begär och retningar. Det är aldrig enbart en fråga om 
en förnuftig känslobefriad vilja. Med detta sagt, ligger det en sanning i 
det Solveig Lundqvist, engagerad i Mariefredsmodellen, säger: ”Ingen 
kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon!”1937 

13.3. Godhetens gräns 
Författaren och skribenten Jens Ganman frågar sig i en krönika i Ös-
tersunds-Posten Hur många tiggare klarar vi?1938 Han utgår från en per-
sonlig erfarenhet av att en julaftonskväll några år tidigare, då det var 
tjugo grader kallt och han stötte på en alkoholiserad hemlös man ute 
på gatan. Ganman tänkte ”Så ska ingen behöva ha det!” och bjöd med 
mannen att sova över hos honom. Han bjöd på mat och tvättade gäs-
tens kläder, men så småningom transformerades hans impulshandling 
till att bli ett moraliskt dilemma: 

För det var fortfarande tjugo grader kallt dan därpå och den hemlöse mannen 
var fortfarande lika hemlös. 

Och mitt skafferi lika fullt. 

            
1937 Mariefreds Tidning (2016). 
1938 Ganman (2014). 
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Så när var det dags att skjutsa in honom till stan igen? 

Ja, jag var ju tvungen att sova till slut och runt lunchtid den dagen var krafterna 
slut, altruismen hade ebbat ut och den hemlöse fick snällt finna sig att bli frak-
tad till tågstationens ödsliga vänthall. 

Jag skämdes när jag åkte därifrån. 

”Lev upp till dina fina ideal nu, Karl-Bertil!” skrek en röst i bakhuvudet. Du 
har ett extrarum, låna ut det nu, tills det blir vår! 

Men det gjorde jag inte. 

Och jag har börjat gå förbi tiggarna utanför Coop Lillänge, apropå detta. 

Ett par gånger har jag gått iväg och köpt mat till dem, men de vill inte ha. 

Jag får intryck av att de tycker att omtanken är genant. 

Det blir liksom pinsamt för alla inblandade, men det är ändå så man ska han-
tera situationen: man ska prata med dem. Vad heter du? Varifrån kommer du? 
Hur har du hamnat här? Vet du att du kan vända dig till socialtjänsten? Känner 
du till vistelsebegreppet? Do you speak English? […] 

Men hur många tiggare håller Sverige för? 

En lika intressant som obekväm fråga. 

Om alla sänker sin levnadsstandard med hälften kan vi hjälpa hundratusentals 
tiggare från Rumänien, Ungern, Albanien etc. Det finns tiotals miljoner män-
niskor – bara i Europa – som aldrig behöver oroa sig över I-phone 4 eller I-
phone 5, men däremot var nästa mål mat ska komma ifrån. 

Är det vårt oavvisliga ansvar att hjälpa dem? 

Nej. 

Är man alltid sig själv närmast? 

Troligtvis. 

Kommer den här frågan till slut att ställas på sin spets? 

Lita på det.1939 
 

            
1939 Ibid. 
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Ganman identifierar här den obekväma frågan om människans ändlig-
het, och våra förmågors gränsdragningar. Även om det finns andra 
människor som sätter sin gräns långt senare (liksom långt tidigare) än 
Ganman, finns den här gränsen i hur mycket vi klarar av att förhålla 
oss till någon annan och dess predikament, någonstans. Det gäller såklart 
även de som viger sitt liv åt att hjälpa andra människor. Man kan till 
exempel bli utbränd. Eller inte mäkta med mer för dagen. Det här gäller 
egentligen alla mänskliga relationer. Det finns alltid en gräns för hur 
mycket vi står ut med andra och oss själva. Även den mest kärleksfulla 
förälder kan tröttna på sitt barns tjat. Även den mest nitiskt rättrogna 
syndar. Utifrån våra föreställningar om det goda och det rätta, kan vi 
alltid göra mer än vad vi verkar klara av. Alla sviker. Människans tragik. 
Vad detta implicerar, är att denna slags gräns är reell, men att det inte 
är klarlagt var den går. Det är förmodligen i detta faktum ett stort men-
talt och psykiskt problem föreligger, i fråga om moraliskt ansvar för 
min nästa: vissheten om att en gräns finns, men att det är godtyckligt 
var den sätts och att det bara är upp till mig själv att sätta denna.  

13.3.1. Utilitarism och pliktetik 
Kan vi då från de etablerade etiklärorna finna en tydlig markering för 
var gränsen går? Om vi generaliserar etikens möjligheter i vår historiska 
samhällsordning till tre huvudlinjer av etiskt tänkande kring privatmo-
raliskt ansvar, kan vi utgå från antingen ett dygdeetiskt, utilitaristiskt 
(konsekventialistiskt) eller pliktetiskt perspektiv. Inget av dessa ger pri-
vatpersonen tillgång till en dogmatisk morallag med tydliga konkreta 
bud (av budordskaraktär), som kan hjälpa individen med att veta vad 
som är rätt respektive fel sätt att handla. Dygden talar om karaktär och 
beteende, medan utilitarismen talar om ett rationellt resonerande för 
att maximera en nytta som det är upp till mig själv att definiera. Plikt-
etiken kommer närmast budorden, men på privatmoralens nivå har den 
ingen förkroppsligad eller institutionaliserad auktoritet annat än i det 
enskilda samvetet. På det sättet har den privata pliktetiken sin korrelat-
ion på den geopolitiska nivån i mänskliga rättigheters tandlöshet i att 
förmana nationalstater att bete sig pliktetiskt; som i att ”villkorslöst” 
följa de krav på tillgodoseende av rättigheter som staterna likväl har 
skrivit på att följa.1940  

Hur förhåller sig då utilitarismen respektive pliktetiken gentemot 
den polymorfperversa etikens villkor? För att svara på detta krävs en 

            
1940 För ett resonerande kring denna tandlöshet, se Agamben (2010). 
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kort idéhistorisk redogörelse, som begripliggjord genom Lacans etik-
seminarium.1941 

Den aristoteliska etiken utgick från en metafysik, där naturen och 
människans relation till denna var given och ingick i en större totalitet 
av harmonisk ordning och lagbundenhet. Den kristna världsbilden tar 
över denna metafysik och ställer in Gud som ställföreträdare för ’natu-
ren’; Gud blir den moraliska lagens och det godas garant och mål. 
Denna etiska liksom kunskapsfilosofiska ordning ställs på ända i mo-
dernitetens gryning, i anslutning till den naturvetenskapliga revolut-
ionen under de första seklerna efter medeltiden. Då fysikens 
lagbundenheter abstraheras, upptäcks hur naturen är fri från essens; 
det är inget inneboende i varat som binder människan (eller männi-
skans sensibla uppfattningar av världen) till världen. Med Lacans ter-
minologi, upptäcks det Reala (som i realiteten bortanför människans 
sensibla förnimmelser). Härigenom uppstår nödvändigheten av kun-
skapsfilosofiska riktningar såsom rationalism och empirism, till följd av 
att behöva finna ett nytt modernt sätt att förklara människans relation 
till omgivningen och varat, då den direkta länkningen mellan männi-
skan-naturen-Gud är bruten. Genom Guds död, försvinner också den 
dogmatiska garanten för etiken, för det goda. Därigenom försvinner 
också – rent intellektuellt – den aristoteliska länkningen mellan det 
upplevt goda med det etiskt goda. Etikens grund var oskiljaktig från 
verklighetens väsen.1942  

Hur ska då etiken förhålla sig till människans relation till det goda? 
En lösning blir att det goda härigenom inte längre är grunden för den 
moraliska lagen, utan istället blir effekten av lagen. Detta är den kon-
sekventialistiska och utilitaristiska hållningen, exemplifierad i Jeremy 
Bentham. Lacan menar att Bentham i sin pragmatism placerar det goda 
på det Realas sida, genom att helt öppet förstå det goda som en fikt-
ion.1943  Precis som Aristoteles, förstod Bentham det goda som likställt 
med lycka/tillfredsställelse. Men till skillnad från Aristoteles, som såg 
denna tillfredsställelse som grundad i naturen, såg Bentham det goda 
som något vars innehåll det var upp till människorna själva att rationellt 
komma fram till att definiera; det goda, liksom lycka, blir helt enkelt 
vad de flesta säger att det goda och lycka är. På detta vis blir etiken fiktiv, 
och placeras på språkets nivå – det goda blir enkom grundat i dess 
egenskap av en tom signifikant.1944 Det är alltså en sådan här fiktiv 

            
1941 Jag har utgått från tolkningar av De Kesel (2007), Zupančič (2000) och Reeder 
(2000), men i min redogörelse stöder jag mig främst på De Kesels skildring.  
1942 De Kesel (2009) s. 106. 
1943 Lacan (2000) s. 23. 
1944 De Kesel (2009) s. 62. 
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grund för det goda, som möjliggör moderna skyldighetsmodeller ge-
nom att den juridiska lagens fiktion får en tvingande status på enbart 
grunden att det historiskt har kommits fram till vad lagen ska säga. När 
t.ex. någon avfärdar att det svenska samhället skulle ha något ansvar 
för ’EU-migranter’, med motiveringen att svenska samhället måste se 
efter först (och enbart) sina egna medborgare, är även denna ansvars-
modell fiktiv. Avfärdandet av ansvar, är här alltså lika fiktivt som avkrä-
vandet av ansvar. Nationens fiktion är inte mer metafysisk-etiskt 
verklig än de mänskliga rättigheternas fiktion. Men den förra är mer 
köttsligt påtaglig, eftersom nationen som ”föreställd gemenskap” dag-
ligen utövas i de allra mest banala vardagsbestyr av att tala ett gemen-
samt språk och läsa gemensamma dagstidningar till att veta att Hasse 
och Tage gjorde humor med hjärta och värme.1945 Människan är 
kroppsligt och mentalt investerad i inte bara sina materiella omgiv-
ningar utan också i språket och signifikanterna, vilket leder till att den 
etiska fiktionen likväl behandlas som om den vore aristoteliskt grundad 
i naturen. Och att även den blir polymorfperverterad.   

Utilitarismen ser med andra ord godheten som vilandes hos subjek-
tet självt, istället för hos Gud eller naturen; det är subjektets handlingar 
som formar världen, och det är subjektets självmedvetande och fria 
vilja som kan avgöra vad som är gott och ont. Denna inställning delas 
av den andra stora moderna etiken, här förstådd som den kantianska 
pliktetiken. Varandes en utilitarismens antites, förstås emellertid inte det 
goda som en fiktion utan istället som en slags objektiv lagbundenhet 
vilken möjliggör subjektets fria handlande. Det goda ”föregår” här sub-
jektet – subjektet definierar inte det goda utifrån sin fria vilja, utan sub-
jektet får möjligheten att handla gott genom sin fria vilja. Likväl står 
inte det goda att finna i den fenomenologiska eller abstrakta världen i 
någon annan instans än hos subjektet självt.  

Med Immanuel Kant motsätts den godtycklighet kring det goda 
som utilitarismen möjliggör.1946 Etiken kan inte vara totalt relativ, för 
då blir den korrumperad av härskarens (såväl i skepnad av tyrann som 
majoritetens diktatur) liksom vanans makt, och upphäver därmed män-
niskans (subjektets) frihet. Samtidigt kan friheten i fråga inte vara totalt 
godtycklig i förhållande till det goda. Om det är upp till människans 
bekvämlighet att avgöra vad som är gott så upphör det etiska, enligt 
den kantianska hållningen. Härigenom behövs alltså återinförandet av 
en garant utanför människan, som samtidigt inte är en Gud eller en na-
tur. Kant utgår från det mänskliga förnuftets frigörelse från den empi-
riska sinnligheten som en grundförutsättning för en verklig fri vilja. 

            
1945 Anderson (1993); Billig (1995).  
1946 Kant (2004); Kant (2003). 
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Därför bryter han loss ’det goda’ från sitt ”patologiska objekt”, nämli-
gen det fenomen som skulle få oss att sammanblanda det goda med 
förnimmelsen av tillfredställelse/lycka.1947 Det kategoriska imperativet 
blir nu det fria subjektets etiska grund, vars garant inte kan utgå från 
någon annanstans än från ett universellt förnuft. Härigenom bryts 
också etiken loss från det ”varandes” sfär, eftersom etikens autonomi 
från det patologiska är viktigare än dess praktiska konsekvenser. Där-
för tar sig också etiken formen av en plikt, där plikten i sig trumfar 
konsekvenserna. Du måste, därför kan du. Med Kant finns det godas 
auktoritet alltså inte längre i en materiell suverän – såsom naturen, Gud, 
folkviljan – utan i en idealistisk; i det förnuftiga samvetet. Den befal-
lande auktoriteten har inte försvunnit, den har bara flyttat över till att 
bli en abstrakt plikt av att göra det rätta. 

Som ett slags rättesnöre för att särskilja plikt- och rättighetsetiken 
från utilitarism eller dygdeetik, kan vi säga att med pliktetiken talar vi 
inte längre om vad som är ”gott” eller ”bäst” (för mig, för oss, för alla), 
utan om vad som är ”rätt”. Likväl är det rätta en sublimering av det 
goda; det goda är att göra rätt. Och vidare är det goda med att göra rätt, 
inte något som uppstår först med Kant. Samma tvingande moraliska 
kraft att handla rätt finns att hämta med de bibliska budorden, och 
längre tillbaka i vikten av att underkasta sig gudarnas lagar och nycken. 
Men utifrån ett modernt perspektiv, rör sig alltså det goda med den 
kantianska etiken till att bli något som inte kan hänvisas till rådande 
möjligheter eller praktiska konsekvenser. För Kant blir följaktligen 
godhetens gräns uppsatt bortom subjektets existens. Talande för detta 
är att den enda relevanta känslan för en rationell etik, är smärtan (sch-
mertz).1948 Genom att förnimma smärta, går vi alltså emot det patolo-
giska (sammanblandningen av ’gott i sig’ med ’gott för mig’). Men här 
glider vi, ironiskt nog, likväl tillbaka till något ”patologiskt”, om än i en 
masochistisk variant. Vi undkommer inte relationen mellan subjekt-
etik-begär. Och inte heller etikens grundande i de psykiska själsvillko-
ren. 

Med Kant kommer insikten att det är möjligt att göra det rätta även 
om det går på tvärs med härskande moral och med subjektets eget väl-
befinnande. Subjektet kan inte undfly sitt ansvar för att göra det rätta 
genom att hänvisa till ordning eller bekvämlighet. Ett relevant exempel 
på en sådan syn kring etiskt ansvar för sin nästa, står Peter Singer för i 
sin klassiska essä Famine, Affluence, and Morality. Singer brukar främst 
förstås som en modern utilitarist, men har en kantiansk framtoning i 
vad som åligger människor som plikt i förhållande till ansvar. Essäns 

            
1947 De Kesel (2009) s. 110. 
1948 Ibid. s. 133f. 
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budskap och etik är den raka motsatsen till Garrett Hardins Lifeboat 
Ethics (se kapitlet om politisk idéhistoria). Tesen är förhållandevis en-
kel: utifrån en kantiansk syn på etiskt ansvar, är det alla ekonomiskt 
välmående människors plikt att donera pengar till välgörenhet för att 
rädda svältande människors liv. Det spelar ingen roll om den svältande 
människan ifråga tillhör ens egen gemenskap eller ej, liksom huruvida 
människan befinner sig framför mig eller på en annan kontinent. Här 
föreligger ansvaret därför att det är möjligt, och frånvaron av hjälp le-
der till konsekvensen att någon lider. Singer bygger upp metaforen av 
att om ett barn framför mig håller på att drunkna i en grund damm, så 
hjälper jag givetvis barnet även om mina kläder kanske förstörs på kup-
pen. På samma sätt måste vi alltså resonera angående avlägset lidande; 
våra konsumtionsval som inte berör överlevnad kan inte legitimeras 
rent etiskt om vi har möjligheten att kunna hjälpa andra från lidande 
och död med våra resurser.1949 Det intressanta med parallellen mellan 
Singers och Hardins respektive metafor, är hur den senare ställer upp 
frågan om att hjälpa som ett scenario där hjälparens liv står på spel, 
medan den förra tvärtom gör det till en fråga om en närapå minimal 
uppoffring av bekvämlighet. Likväl håller offret på att dö i båda scena-
rier. 

Essän ifråga har stött på kritik med motiveringen att förhållnings-
sättet är alldeles för krävande i verkligheten – denna kritik kallas för 
”the demandingness objection”.1950 Men hur tar sig Singers etik uttryck 
rent scenariomässigt, om vi förlägger den till vårt problem kring den 
enskilda medborgarens moraliska ansvar för en ’tiggare’? Den spontana 
invändningen är då först att i vårt scenario, är etikens objekt en män-
niska som är här, inte där borta. Desto mer intressant. För detta förtar 
inte Singers liknelse med det drunknande barnet. Nästa spontana in-
vändning kan då vara, att ’tiggaren’ till skillnad från det drunknande 
barnet, inte håller på att svälta ihjäl här och nu framför mina ögon. 
Detta är som vi såg i förra kapitlet en frekvent förekommande anled-
ning till att även anse att ’tiggaren’ inte alls förtjänar någon hjälp. Låt 
oss trots denna invändning pröva att spekulera kring hypotetiska sce-
narier som mig veterligen upplevs som realiteter. 

            
1949 Detta skrevs lång innan konsumtionsmaktdiskursen etablerades, vilken approprie-
rade och exploaterade denna ansvarsförnimmelse till att integreras som ytterligare ett 
konsumtionsval bland fair trade-märkta och ekologiska produkter. Žižek (2009a) har 
påpekat hur denna konsumtionsetik bakvägen förvandlar ett etiskt ansvar till att bli 
något njutningsfullt och tillfredsställande genom att man upplever sig få äta kakan och 
ha den kvar – ingen seriös självuppoffring blir nödvändig för att (i dubbel bemärkelse) 
handla rätt. 
1950 Demandingness objection (2018); MW Baron et al. (1997); Young (2006); Scheffler 
(2001). 
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13.3.2. Kantiansk ansvar i tiggandet 
Emmanuel Levinas sökte, liksom Lacan med andra, att grunda etiken 
som given utifrån människans själva livsvillkor. Levinas var emellertid 
inte psykoanalytiker eller idealist, utan utarbetade en existentialistisk fe-
nomenologi, där etiken föregick existensen. Detta därför att subjektet upp-
står i ett möte inför en Andras ansikte, och att ansvaret för den Andra 
är det första och primära ontologiska som det existerande subjektet har 
att förhålla sig till. Detta ansvar är ovillkorligt, och oavhängigt subjek-
tet, och är fundamentalt ojämlikt i förhållande till den Andra på grund 
av dess icke-ömsesidiga karaktär.1951 Om det hade rört sig om ett ömsesi-
digt ansvar, skulle det moraliska i denna ansvarsförnimmelse omintet-
göras därför att det skulle kunna översättas till att bli en fråga om 
egenintresse. Denna inställning gentemot etiken och ansvar är kanti-
ansk på det sättet att ansvaret och plikten gentemot den Andra inte är 
grundad i något annat än relationen till etiken (Levinas ’den Andra’) 
själv, men samtidigt är den mer förkroppsligad och elastisk då själva 
det kategoriska imperativet inte formuleras till en tydlig maxim som går 
att handla utifrån i vardagssammanhang. Ansvaret för den Andra upp-
hör nämligen aldrig, och skiftar i innehåll beroende på kontext och 
sammanhang. Därför tillhandahåller inte Levinas heller några praktiska 
överväganden kring sin etik som praktiserad i vardagslivet, utan funge-
rar – får vi anta – istället som en övergripande livshållning.  

Denna förståelse av etiken som ett icke-ömsesidigt ansvar inför en 
främmande enigmatisk Andras ansikte, är uppenbart applicerbart på 
det idealtypiska mötet med ’tiggarens’ ansikte. Tiggandet är utmär-
kande i sin icke-ömsesidighet, och den tiggandes ansikte fungerar som 
en villkorslös uppmaning att fatta ett moraliskt beslut om ansvar för 
sin nästa. Jag har i förra kapitlet argumenterat för att denna konfron-
tation med ett beslutsfattande är ontologisk, som att själva uppmärk-
sammandet av ’tiggaren’ tvingar en till en objektiv social plikt att fatta 
ett beslut hur man väljer att svara på uppmärksamheten. Däri finns 
också en praktisk koppling till Levinas fenomenologi. Utifrån ett ”kan-
tianskt” pliktetiskt perspektiv har då alla privatpersoner ett ansvar inför 
en tiggande människa som ber en om hjälp. Hur vi än gör har vi ett 
ansvar för hur vi väljer att handla, och kan inte hänvisa beslutet till 
någon annan än oss själva. Vi ska här pröva oss på att vara hypotetiskt 
skoningslösa, och dra plikten till sin Reala gräns. 

            
1951 Levinas (1998; 1999; 2012). Här förlitar jag mig på Baumans (1996) läsning av 
Levinas. 
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Låt oss börja i ändan av en väldigt vanlig sägning jag får ta del av 
från såväl släktingar som vänner, bekanta som främlingar: i det kon-
tantlösa samhället i Sverige av idag, när nästan alla ekonomiska trans-
aktioner förs virtuellt och utan sedlar, har man aldrig kontanter på sig. 
Därför skulle man inte kunna skänka pengar till ’tiggare’ så ofta som 
man annars skulle ha velat. Jag känner igen mig i den här beskrivningen. 
Själv har jag nästan aldrig sedlar eller mynt på mig. Men mig veterligen 
har bankomater ännu inte upphört att existera. Du kan, bara du skulle 
ha velat, gå till en bankomat när du har passerat en ’tiggare’, ta ut pengar, 
och sedan ge dessa till ’tiggaren’. Så länge det finns pengar på kontot, 
är detta möjligt. Många skulle nog invända med att i så fall är det bara 
sedlar man kan ta ut, och så mycket brukar man ju inte ge till en tiggare. 
Men det finns ingen lag eller regel som dikterar en maxgräns kring hur 
mycket man bör eller måste ge till en ’tiggare’. I slutändan är det bara 
upp till dig själv att avgöra hur mycket du själv tycker det är värt att 
hjälpa till med. 

Här föreligger då nästa invändning: det skulle kunna vara så att man 
inte kan avvara mer än någon liten summa åt gången, därför att man 
har andra utgifter. Men om vi ska vara hårdragna kantianer eller ex-
istentialister, räcker inte heller detta argument för att man skulle ha 
undsluppit ansvaret för sitt eget val. Just därför att du har möjligheten 
att välja att handla på ett annat sätt, är det på ditt egna moraliska ansvar 
att du handlar som du gör. Man kan invända att man sparar pengar till 
en resa, eller till ett nytt hus. Likväl är det fortfarande ditt val att du 
prioriterar dessa mål framför att ge mer till ’tiggaren’. Du kan mena på 
att du har barn och familj att försörja (en vanlig sägning). Men här ak-
tualiseras det radikala i den kantianska metafysiska etiken: detta spelar 
ingen roll i förhållande till ditt eget ansvar inför ditt val. Det är såklart 
förståeligt och normativt rimligt att man prioriterar välmående hos sina 
barn, sin familj, sina älskade och sina vänner framför främlingar; män-
niskor har en uppenbar tendens att bry sig mer om dem vilka de är 
libidinöst investerade och förankrade i. Detta är för övrigt nog också 
en anledning till att många som engagerar sig mer djupgående med om-
sorg för ’tiggare’ utvecklar personliga relationer med människorna 
ifråga, därför att det kan vara lättare att hjälpa någon man känner och 
tycker om än någon man inte känner eller tycker illa om. Men det kan-
tianska vänder sig som sagt emot ”patologiserandet” av etiken. Det är 
fortfarande på ditt ansvar att du väljer att prioritera dina barn framför 
en främling. Man kan då invända med att jag kanske åker i fängelse eller 
straffas om jag genom att hjälpa ’tiggaren’ försummar mina samhälle-
liga skyldigheter som att försöka min familj, betala min hyra, eller betala 
min skatt. Och här finns ett moraliskt dilemma i att då man väljer att 



 621 

hjälpa någon väljer man bort någon annan. Men det är fortfarande på 
ditt ansvar och ditt val. För att nå till premissens logiska slut, kan vi 
komma fram till den slutgiltiga invändningen att jag dör om jag hjälper 
min nästa mer. Och även detta åligger på dig som ett val, därför att 
även denna uppoffring är möjlig. Martyrskap handlar ju om att offra sitt 
liv för det goda. Och bland annat Jean Améry menade på att självmor-
det är det ultimata uttrycket för frihet och fri vilja.1952 Det finns såklart 
mängder av moralisk-praktiska, liksom idealistiskt etiska argument som 
kan tala för att min egen undergång inte leder till det goda. Men det är 
fortfarande på mitt ansvar att välja var jag sätter gränsen för mitt ansvar 
inför en etisk princip, om vi följer en föreställning om det goda som 
grundat i intet annat än principen själv.  

Samtidigt är det också möjligt att argumentera för att ett martyrskap, 
som i den totala uppoffringen för den Andra, vore ett sätt att undfly 
det ansvar som hade återstått om man hade fortsatt leva: Inte ens med 
döden upphör mitt ansvar för den Andra. Därför är det värt att här 
återknyta till skillnaden i synen på uppoffring mellan Singer och Har-
din. Singer liknar uppoffrandet som kommer av en pliktetik som en 
fråga om att förstöra sina fina kläder. Hardin liknar det med ett scena-
rio av att mitt liv står på spel. Låt oss våga spekulera kring, om det ändå 
kan vara så att det ligger något i Hardins liknelse, angående ens omed-
vetna upplevelse av vad det är för ansvar som ställs inför och uppå sub-
jektet. Givetvis är det Singer som är närmast sanningen i materiella och 
ekonomiska avseenden. Den abnorma ojämlikheten världen består 
utav idag (i flera avseenden än mer ojämlik än när Singer skrev sin essä 
1972) skulle kunna utjämnas genom en omfördelning av ekonomiska 
resurser som inte skulle hota de priviligierades liv eller grundläggande 
välfärd. Men det verkar ofta upplevas, å den priviligierades sida, som en 
fråga om ens själva liv. Vi kan inte avfärda denna upplevelse, och inte 
heller Hardins metafor, som enbart en medveten förvrängande propa-
ganda i syfte att skydda ”den härskande klassens” intressen. Skräcksce-
nariot fyller ju givetvis den funktionen, men om det inte vore för det 
korn av sanning den förmedlar av fantasier kring existensen och döden, 
skulle den inte bära frukt. Jag har ett flertal gånger råkat i meningsut-
byten med människor, som på fullt allvar verkar vara övertygade om 
att ifall vi förslagsvis skulle ta emot ännu fler flyktingar än vad Sverige 
har gjort, kommer vi alla att gå under. Det specificeras inte hur, men 
intensiteten och sentimenten i förklaringen hänvisar till en slags (icke-
)förtäckt dödsångest. Det gäller våra liv. Fastän det egentligen (kanske) 
gäller våra liv så som vi har levt dem hittills. Att förändras är att dö en 

            
1952 Améry (1999).  
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smula. En symbolisk död. Alltså: Hardins rädsla för den pliktetiska om-
sorgens implikationer förtjänar att tas på allvar, därför att Hardin inser 
den reella implikationen av att följa detta ansvar konsekvent draget till 
sin spets: kravet på en ny samhällsordning och därför en symbolisk 
död.  

Låt oss istället ta oss an problemet från en annan vinkel, nämligen 
frågan om varför det är just ’EU-migranten’ i fråga som förtjänar min 
och samhällets hjälp. I sitt försvar av sitt förslag att kriminalisera gi-
vande, invände Bo Rothstein mot antagandet att svenska samhället 
skulle ha ett specifikt ansvar för just ’EU-migranterna’ bara för att de 
befann sig inom rikets gränser:  

Varför skall bara de nödlidande som råkar vara medborgare i ett EU-land ges 
möjlighet att tigga i Sverige? Varför skall i rättvisans namn inte de urfattiga 
människor som bor i Calcuttas slum eller i Soweto, för att bara ta två av tusen-
tals ställen världen över, också ges möjlighet till gatutiggeri i Sverige för att på 
så sätt bidra till utvecklingen på dessa svårt utsatta ställen? Vari ligger, om vi 
skall följa [mina meningsmotståndares] resonemang, det rättfärdiga i att be-
gränsa möjligheten till gatutiggeri i Sverige till de fattiga inom EU?1953 

 
Frågan skulle också kunna ställas som så, att ’har vi inte egentligen ett 
ännu större ansvar för de utfattiga i Rumänien och Bulgarien som inte 
ens har råd att ta sig till Sverige för att tigga?’ För dessa finns de också 
– sanningsenligt är inte de som tigger i Sverige alltid de absolut fattig-
aste i sina respektive hemländer. Men de är allt som oftast bland de 
absolut fattigaste i Sverige. Man kan också vända på Rothsteins invänd-
ning, och göra den till en invändning mot a priori-antagandet att vi ska 
prioritera de geografiskt närvarande framför de geografiskt frånvarande. 
Utifrån det kantianska perspektivet, där vi bortser från det pragmatiska 
och bekväma med att utgå från närområde, finns det inget vattentätt 
etiskt argument att prioritera de närvarande i vår globaliserade högtek-
nologiska tid. Bortsett då som sagt från de praktiska omständigheterna 
av förkroppsligad närvaro och närhet. Men att vi väljer att se det som 
ett naturligt ansvar att prioritera de som är närvarande på ”vårt” territo-
rium framför andra, är rent moralfilosofiskt baserat på en etisk-teore-
tisk godtycklighet. Linda Bosniak kallar detta antagande för etisk 
territorialism (ethical territorialism), och visar på hur ett sådant etiskt 
förhållningssätt gentemot t.ex. konventioner om mänskliga rättigheter 
som handlar om asylrätt påverkar regimer att försöka göra det så omöj-
ligt som möjligt för flyktingar att ta sig över ett rikes gräns för att kunna 
söka asyl; därigenom aktiveras den etiska skyldigheten för omsorg.1954 

            
1953 Rothstein (2014). 
1954 Bosniak (2007). 
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Lind & Persdotter har påvisat hur denna territorialism sattes i verket 
av utredaren Martin Valfridsson när han beslutade om att neka ’EU-
migranters’ barn rätten till skolgång i Sverige.1955 Det till synes paradox-
ala i beslutet att neka dessa barn rätten till skola, medan svensk lag gör 
gällande att papperslösa barn har rätt till skola med grund i Barnkon-
ventionen, beror enligt författarna på att papperslösa är deporterings-
bara från riket medan ’EU-migranter’ inte är det i lika full grad. Därför 
väljer Valfridsson att argumentera för att Sverige fullföljer sin humani-
tära plikt genom att arbeta för att EU-migrantbarnen går i skola i hem-
landet. Det konkreta arbetet för detta är då alltså att se till att de inte går 
i skola här.  

13.3.3. Etikens Reala? 
Vad är poängen med att på ett sådant här abstraherat och hypotetiskt 
manér tala om den enskilda människans ansvar gentemot sin nästa? Jo, 
den är att framhäva att möjligheten att handla bortom uppställda lagar, 
regler, seder, bud, principer och förväntningar, är reell – så pass reell 
att denna möjlighet påvisar hur etablerade och praktiserade konvent-
ioner av ansvarsrelationer, skyldighetsmodeller, och moraliska normer, 
alltid vilar på en grundläggande godtycklighet. Möjligheten att såväl 
följa som att gå emot godtyckligheten, visar på hur symboliska ord-
ningar av etik och moral vilar på ett historiskt beslut härrörande den 
Store Andre, socialitetens auktoritet vilken människor hänvisar till och 
underkastar sig för att undslippa denna outhärdliga existentiella frihet 
och ansvar som möjligheten ger dem. Att friheten/ansvaret är outhärd-
lig(t), är något som skall tas på allvar. Det är inte enbart till följd av 
bekvämlighet eller egoism som människan underkastar sig den Store 
Andre; hen har inget annat val än att förhålla sig till andra människor 
och leva samman, varför hen inte kommer ifrån samvarons auktoritet 
och kravet på att försöka följa gemensamma regler. Språket självt är en 
sådan regel, en sådan lag. Men möjligheten att gå emot ordningen är också 
omöjligheten att fullt ut kunna integreras i densamma. Varför etiken och 
moralen formuleras som hårda lagar är därför att det är omöjligt att 
följa ordningen helt ”naturligt”, av sig själv. Om människan hade haft 
en ”naturlig” moral hade människor inte behövt uppfostras.  

Människans vilja är inte enbart bestående av det rationella eller rena 
förnuftet. Den består också av omedvetna begär och strävan att 
undslippa lidande till följd av (sensibelt) övermäktig friktion från det yttre 
och det inre. Etiken har att förhålla sig till denna balansering, och där-
igenom förmågan att sammanblanda olika begär och olika goda ting. 
            
1955 Lind & Persdotter (2017).  



 624 

Geremek påpekar att medlidande och barmhärtighet är två olika käns-
lotillstånd,1956 och vi kan urskilja hur barmhärtigheten inträffar när en 
god handling väl utförs. Men när och var övergår barmhärtighet till att 
bli uppoffring? När övergår uppoffring till att bli självutplåning? När 
och var tar etiken och det goda slut? Var går gränsen? För som redan 
har påpekats, tar det goda inte ens nödvändigtvis slut vid frågan om 
ditt eget liv. Detta är enligt mig etikens Reala; den teoretiska etiken 
stöter på realiteten i att tvingas förhålla sig till reella historiska materi-
ella förutsättningar, rörandes såväl tid och plats, liksom enskilda sub-
jekts handlingsutrymme, erfarenheter och psykiska förmåga. Inget 
moralsystem kan innefatta allt, och detta Reala faktum är samtidigt vad 
som möjliggör och nödvändiggör moralsystem.  

Här måste det Reala förstås som Jameson förstår det: det är Histo-
rien själv.1957 Kontexten och materiella förhållanden – såväl fysiska som 
psykiska – påtvingar sig och konfronterar imaginära och symboliska 
föreställningar om desamma, i en dialektisk rörelse mellan intryck och 
uttryck. Detsamma, fast från andra hållet, gäller föreställningar om det 
goda och rätta; föreställningar vars löften och påbud överskrider för-
mågan att uppfylla och nå det högsta goda och sanna, men genom vars 
ständigt formerande ledstjärnor människor formar materian och histo-
rien. Denna dialektiska materialism artikulerades redan av Marx: 

Produktionen av idéer och föreställningar, kort sagt av medvetande är från 
första början omedelbart sammanflätad med den materiella verksamheten och 
med den materiella kommunikationen mellan människorna – med det verkliga 
livets språk. Föreställningarna, tänkandet, den andliga kommunikationen mel-
lan människor framstår här ännu som direkta resultat av deras materiella för-
hållanden. Detsamma gäller om den andliga produktion, som tar sig uttryck i 
politikens, lagarnas, moralens, religionens och metafysikens språk. Männi-
skorna är producenter av sina föreställningar, idéer o.s.v., men människorna 
innebär här de verkliga, verksamma människorna som betingas av en bestämd 
utveckling av produktionskrafterna och av den därtill svarande kommunikat-
ionen i vidaste mening. Medvetandet kan aldrig vara något annat än det medvetna 
varat, och människans vara är hennes verkliga livsprocess. […] människorna, som 
förändrar sin materiella […] verklighet, förändrar därmed också sitt tänkande och sina 
tankeprodukter. Det är inte medvetandet som bestämmer livet, utan det är livet som be-
stämmer medvetandet.1958 

 
Vad detta innebär för oss, är insikten om att ”livet bestämmer med-
vetandet”, och hur moralen är beroende av köttsliga människors mate-
riella ”livsprocess”. Eftersom moralen då inte längre ens kan behålla 

            
1956 Geremek (1991) s. 284. 
1957 Jameson (1977) s. 384. 
1958 Marx (2008a) s. 140–1, min kursivering.  
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”skenet av självständighet” i förhållande gentemot livsprocessen, och 
livsprocessen såsom människors verksamhet ”betingas av en bestämd 
[historisk] utveckling” – vilken de samtidigt utformar genom sin verk-
samhet – måste moralen som en levd, praktiserad och föreställd verk-
lighet vara begränsad såsom människan själv är begränsad av sina rådande 
”materiella förhållanden”. Ergo: en gräns för det goda måste med nöd-
vändighet sättas någonstans, men det är inte givet var den sätts. Men 
denna gränsdragning pekar alltså paradoxalt i sin tur på hur det rådande 
ständigt är i rörelse, och hur verklighetens materiella förhållanden på-
verkar och påverkas av hur vi väljer att handla.  

Vi kommer inte ifrån att vara ansvariga inför våra handlingar och 
inför vår nästa, oavsett de handlingsmöjligheter vi har framför oss. En 
tänkbar utväg bort från denna tyngd – för detta innebär att vi aldrig 
blir befriade från synd – är att välja en cynismens väg: att på ett ”nihil-
istiskt” vis avfärda ett moraliskt ansvar som en fråga om min egen vilja. 
Ganman gjorde detta mer eller mindre direkt i sin krönika ovan, när 
han påpekade att människor i den priviligierade delen av världen har 
möjligheten att dela med sig till de som behöver, precis som att han 
hade ett gästrum över till den lokale hemlöse, men att varken priviligi-
erade eller han uppoffrar sig därför att ”vi” ”troligtvis” alltid är oss 
”själva närmast” och att ansvaret ifråga inte är ”oavvisligt” (det är d.v.s. 
godtyckligt). Vi vill inte, helt enkelt. Vi har inte ett oavvisligt ansvar där-
för att vi inte vill ha det. Ett liknande, än mer direkt utlåtande, kom 
från en medelålders kvinna i ett gruppsamtal; då gruppen kom fram till 
att vi alla kan försöka lära känna ’tiggare’ personligen och finna sätt i 
vardagen att hjälpa människor, utbrast hon att ”i så fall vill jag inte vara 
så snäll”. Och för att återknyta än en gång till Hardins livbåtsetik, mo-
tiverar han som nämnts att rent moraliskt kanske de vita amerikanarna 
borde ge tillbaka landet och dess frukter i ränta till ursprungsbefolk-
ningen, men att detta inte kommer ske därför att de inte vill ge tillbaka 
det. Så är det ju också med vardagsverkligheten; när man inte mäktar 
med sina samvetskrav på sig själv kan man förklara för sig själv att man 
inte orkar, eller inte vill göra det som borde vara det rätta.  

Men innebär då denna omöjlighet och gränsdragning av godheten 
att vi borde omfamna en cynism som omintetgör själva problemet? 
Svaret är att det inte vore möjligt att omintetgöra problemet: även en 
cynism som ideologi eller etik måste förhålla sig till en regelbok, till 
Lagen. Människor kommer nämligen inte ifrån samvaron. Och även 
cynismen försvarar orättvisa som en rättvisa i sin likvärdiga orättvishet. 
Žižek reflekterar över hur cynism i förhållande till politik och värde-
ringar, till synes paradoxalt nog kan fungera som en synnerligen stark 
ideologisk kraft för att upprätthålla rådande maktförhållanden – inte 
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därför att cyniker skulle ha ”gett upp”, utan därför att de möjliggör att 
fortsätta bete sig som om man tror: 

Cynism är den härskande kulturens [verktyg därför att] den erkänner och in-
begriper särintresset bakom den ideologiska universaliteten, avståndet mellan 
den ideologiska masken och verkligheten, men hittar fortfarande anledningar 
att upprätthålla masken. Denna cynism är inte en direkt omoralisk ståndpunkt, 
snarare en moral i omoralens tjänst. Modellen för cynisk vishet är att uppfatta 
rättskaffenhet och hederlighet som de högsta formerna av ohederlighet, moral 
som den högsta formen av lastbarhet, sanning som den mest effektiva formen 
av lögn. Denna cynism är således ett slags perverterad ”negation av negat-
ionen” av den officiella ideologin: konfronterad med ett illegalt berikande, som 
rån, består den cyniska reaktionen i att säga att legalt berikande är betydligt 
effektivare och dessutom skyddat av lagen. Som Bertold Brecht formulerar det 
i Tolvskillingsoperan: ”Vad är ett bankrån jämfört med grundandet av en ny 
bank?”1959 

 
Vad då göra? Betyder det att vi inte har något annat val än att hyckla 
kring våra värderingar och etiska principer? Ja. För som konstaterades 
i början angående retningens föregående av tillfredsställelsen: det är 
genom syndens och det ondas existens, som det alls är möjligt att göra 
gott. Att nå fram till det högsta goda, till perfektionen i vare sig indivi-
dens eller samhällets form, är detsamma som livets upphörande. Lik-
som därmed det godas upphörande. Därmed inte sagt att det skulle 
vara ont att eftersträva det högsta goda. Det vore ju att bara spegel-
vända ett motsatspar. Žižek reflekterar kring varje etiks omöjlighet, hur 
varje praktiserad etik synes förutsätta en gest av fetischistiskt förnekande 
kring minst ett scenario vilket gör etiken till ”hycklande” eller ”inkon-
sekvent”:  

The question here is: does every ethics have to rely on such a gesture of fet-
ishist disavowal? Is even the most universal ethics not obliged to draw a line 
and ignore some sort of suffering? […] Imagine the effect of having to watch 
a snuff movie portraying what goes on thousands of times a day around the 
world […] Would the watcher be able to continue going on as usual? Yes, but 
only if he or she were able somehow to forget – in an act which suspended 
symbolic efficiency – what had been witnessed. This forgetting entails a ges-
ture of what is called fetishist disavowal: “I know, but I don’t want to know 
that I know, so I don’t know”. I know it, but I refuse to fully assume the 
consequences of this knowledge, so that I can continue acting as if I don’t 
know it. It begins to come clear that every ethics may well have to rely on just 
this gesture of fetishist disavowal.  

[…] what if that which appears as an inconsistency, as the failure to draw 
all the consequences from one’s ethical attitude, is, on the contrary, its positive 
condition of possibility? What if such an exclusion of some form of otherness 

            
1959 Žižek (2001) s. 37, kursivering i original.  



 627 

from the scope of our ethical concerns is consubstantial with the very found-
ing gesture of ethical universality, so that the more universal our explicit ethics 
is, the more brutal the underlying exclusion is?1960 

 
Notera likheten med redogörelsen i förra kapitlet hur subjektet uppstår 
på platsen i den symboliska ordningen där det finns en lucka, en brist, 
en ofullständighet. Det är, med andra ord, mänskligt att fela.  

Frågan är då, vilken slags inkonsekvens eller förnekelse vi väljer att 
godta att leva med. Denna inkonsekvens rör inte bara en logikens, utan 
även en själslivets förnekelse. Den Reala möjliggörande omöjligheten, 
som markeras som en gränsdragning, härrör från psykets och själslivets 
ändlighet och otillräcklighet, eller från faktumet att människans förmåga 
överskrider människans förmåga. 

13.3.4. Det omöjliga beslutet 
På Norrtåget, på väg till julfirande 2014, och någonstans i gränslandet 
mellan Medelpad och Ångermanland, hör min bordskamrat att jag blir 
telefonintervjuad av Metro om stockholmares känslor kring mötet med 
’tiggare’. Hon är en äldre pensionerad dam som skulle (hem?) till Umeå, 
och på hennes initiativ började vi började samtala om hennes egna 
känslor kring ämnet: 

Hon sa att hon blir illamående av situationen. Därför att hon inte kan hjälpa 
alla. Hon har ju inga pengar kvar till den sista [tionde] tiggaren. Hur man än gör 
blir det fel. Hon tyckte först att det var Rumänien som var boven och att det var 
förjävligt att de inte tog sitt ansvar. Sen insåg hon att det inte spelade någon 
roll eftersom tiggarna ändå lider nu. Och hon tänkte att de måste ju ta sig hela 
vägen hit av ett skäl. Så gick hon omkring och trodde på en organiserad krimi-
nell liga, folk trodde ju på sånt tidigare. Men det har ju motbevisats nu så 
många gånger, så nu kan man ju inte tro det heller. Så får man fortsätta att gå 
omkring och må illa. Men hon tror att det gör en gott att må illa över det här. 
Att känna en uppmaning inom en att ifrågasätta hur man känner spontant 
kring något, att möta sitt samvete. Men hon undviker nu att gå ner på stan så 
[mycket] hon kan, just [på grund av] detta.1961 

 
Hur man än gör blir det fel. Ställd som individ inför en ’tiggare’, är alla 
dömda till att bli syndare. Utan att erkänna denna slutsats, visar filoso-
fen Colin Radford på hur denna ofrånkomlighet av att fela föreligger i 
själva den moraliskfilosofiskt praktiska situationen av att som individ 
möta en ’tiggare’; en situation där ingen intakt moralisk princip eller 
imperativ går att applicera i varje enskilt fall. Radford sätter upp en 

            
1960 Žižek (2009c) s. 53f, min kursivering.  
1961 Telefonanteckning, 22 december 2014 13:12. 
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serie av hypotetiska scenarier där vi följer ”de goda medborgarna i 
Pleasantville” vilka försöker hitta en allomfattande moralisk princip för 
att tillämpa vid varje möte med en ’tiggare’. Ska medborgarna ge till alla 
’tiggare’ de möter? I så fall: hur mycket? Ska de ge till enkom var tredje 
’tiggare’ de möter, bara för att ha ett system? Varför i så fall just var 
tredje? Radford visar hur alla alternativ blir praktiskt taget omöjliga att 
tillämpa vid varje tidpunkt under alla omständigheter, utan att de blir 
logiskt godtyckliga eller moraliskt inkonsekventa. Den enda konse-
kventa hållningen, från ett teoretiskt-deduktivt perspektiv för besluts-
fattarens del, är att aldrig ge pengar till någon ’tiggare’. Men om detta 
blir den tillämpade principen, kommer paradoxalt nog den moraliska 
aspekten av principen ha blivit omintetgjord, eftersom regeln i 
hardcorepraxis upphäver all icke-principiell spontan hjälp till främ-
lingar som ber om hjälp: 
 

What might one say? The beggar has asked you, now, for help, and, if he needs 
help, and if you are able to help him, you surely should do so. Why? Because 
he needs help and you are in a position to help him. This not only sounds, but 
very closely approximates to being, circular and therefore question-begging. It 
may be possible, […] to add to this answer in various ways, for instance by 
speculating about the nature or situation of human beings, but I suspect that 
anyone who felt that more needed to be said would not be helped to feel any 
clearer or more convinced by a longer answer. The sceptical could, neither 
wrongly nor irrelevantly, invite bleeding hearts to consider the question of 
whether one should give in to kidnappers.  

The motives for doing so are parallel to those for giving to beggars. By 
doing so one can save a life, help someone in the most terrible need by paying 
the ransom. Nevertheless we should resist that all too human, immediate, con-
cerned response which can save the life of an innocent victim. One should not 
do so because, by so doing, one encourages kidnappers. If no one ever gave 
in to kidnappers, kidnapping would cease. 

[…] if no one begged because they knew that it was pointless, that would 
not mean that no one who might have survived by begging would not die 
because no one would help them. 

I think it clear that we may properly, and sometimes we should, give to 
beggars, although I cannot specify the occasions on which we should do so.1962 

 
Radfords slutsats blir alltså att mötet med en ’tiggare’ är ett typiskt ex-
empel då människor fattar omedelbara spontana moraliska beslut, som 
inte kan härledas till konsekventa principhållningar.1963 En annan filo-
sof, G. A. Cohen, tar upp samma problem, men från ett annat perspek-
tiv: varför tenderar detta problem av frånvaro av tydliga regler (för hur 
mycket som ska spenderas och till vem) uppstå när det gäller privat 

            
1962 Radford (2001) s. 291f. 
1963 Ibid. s. 295. 
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välgörenhet, men närmast aldrig när det gäller andra utgifter som hand-
lar om att ”having a good time?” 

The incommensurabilities that paralyze people [regarding charity] don’t bother 
them when it’s a matter of choosing the restaurant that offers the best combi-
nation of price, taste, décor, distance, and so on. 

I’m not saying that it’s quite OK that things are vague, and it is undoubtedly 
more consequential in the moral than in the personal domain that they are. 
Like everybody else, I would prefer something better. But unlike some others, 
I don’t think it’s to be had. Yet, however that may be, what I find arresting is 
the remarkably contrasting reaction that we manifest to vagueness (and so on) 
when our interests are and aren’t at stake. When facing our legitimately self-
interested choices, we feel no need for a theory that will make everything de-
terminate. Do we demand such theory in the moral realm in order to avoid, or 
reduce, our moral commitment?'1964 

 
Det psykoanalytiska svaret är ja, och detta beror på etikens lidelsefulla 
grund i friktionen som redogjord ovan.  

En spontan invändning mot Radfords resonemang vore att påpeka 
att det visst kan vara möjligt att hitta en personlig moralisk princip att 
utgå ifrån i varje möte med en ’tiggare’, bara de geografiska förutsätt-
ningarna är de rätta. Vi kan förslagsvis tänka oss scenariot att en män-
niska bor utanför men i närheten av ett mindre samhälle där det bara 
finns en tiggande människa närvarande utanför den enda matbutiken. 
Subjektet ifråga besöker inte och passerar inte matbutiken varje dag, 
men när hen väl gör det har hen en slant redo att ge varje gång hen 
möter ’tiggaren’. Men detta vore en personlig strategi, inte ett univer-
sellt moraliskt imperativ. Frågan kvarstår fortfarande hur mycket man 
bör ge (som här då skulle bli ”en slant” per gång, varför just en slant?), 
och vad man gör om man möter en annan ’tiggare’ någon annanstans, 
o.s.v. Det finns alltid en möjlighet att etablera en regel gällande förhåll-
ningssätt, men den kommer att innehålla en godtycklig aspekt. I ka-
pitlet Arbetssamhället presenterade jag en sådan praktiserad regel av 
organiserat allmosegivande, vilken jag ser som en fortsättning på tidi-
gare seklers organiserande av lokal fattigvård: gatutidningen. Även här 
en tydlig gränsdragning och uppställning av en regel garanterad av kon-
ventionens auktoritet. Men det går också att härleda denna frälsning 
från moralisk ångest till autogiroblanketten att månatligen skicka till 
Rädda Barnen, liksom skattsedeln som antas bekosta socialförsäkringar 

            
1964 Cohen (2008) s. 6. 
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och välfärdsstat.1965 Och som tidigare nämnts, gäller detta även ekolo-
giska eller rättvisemärkta konsumtionsvaror.  

Men, desto enklare blir det att kunna hänvisa till en kommunitari-
anism som gränsdragning för vilka som förtjänar min hjälp och mitt 
ansvar, baserat på medlemskap till den egna gruppen. Gruppen kan 
(som förr) röra sig om den egna socken, och (som nu) röra den egna 
nationen. Eller den egna familjen. Som vi såg i kapitel Våld var en van-
ligt förkommande manifesterad anledning till hat och fientlighet mot 
’tiggare’ i ’EU-migrantens’ skepnad att de inte var svenskar. Under de 
senaste åren har jag hört ett fåtal gånger svensktalande ’tiggare’ an-
tingen ha skrivet på plakat eller uttalat i tunnelbanevagnen att de är 
”svenska hemlösa”. Och förmiddagen 26 januari 2015 på tunnelbanan i 
Stockholm var jag med om detta: 

Blond kvinna i kanske 30-årsåldern sitter i [kupén] bredvid [mig] i [tunnelba-
nevagnen]. Hon har en rullväska och ett pusselspel bredvid sig föreställande 
en [finlandsbåt]. […] Så kommer då en kvinna i kanske samma ålder[,] som för 
en monolog om att hon är hemlös och behöver pengar för natten. Svenska. 
Väldigt ljudsvag och trött i kroppen. Jag […] ger henne tjugan jag har kvar. 
Hon blir väldigt glad, nästan mållös, tackar mig flera gånger. Så kommer en 
man fram till henne och ger henne pengar och klappar på axeln. Och [då den 
tiggande ska] röra sig förbi oss, […] frågar [den blonda kvinnan, efter att ha 
avslutat ett telefonsamtal på ett slaviskt språk] henne ”är du svensk?” Den 
tiggande svarar något förvånad att ”ja, jag är svensk” och får några mynt till 
skänks.1966 

13.3.5. Överjaget 
Men låt oss återgå till min bordskamrat på det norrgående tåget. Hon 
sa inte bara att det blev ”fel”, hur man än gjorde: ”hon blir illamående 
av situationen. […] Men hon tror att det gör en gott […] Att känna en 
uppmaning inom en […] att möta sitt samvete. Men hon undviker nu att 
gå ner på stan […]”. Någon som förstod hur samvetet kan få männi-
skor att bli ”illamående” och lida, var Freud. Han kan hjälpa oss fram 
till det själsliga och kroppsliga supplement som förklarar varför min 
bordskamrat reagerar så starkt av Radfords logiska problem, så starkt 
att hon undviker att ställas inför detta moralfilosofiska dilemma. I Vi 
vantrivs i kulturen [1930] reflekterar Freud över hur människors samvete, 
informerat av ett kulturellt överjag med ideal och krav, tenderar att göra 
dem olyckliga genom att de misslyckas leva upp till överjagets krav på 
dem. Han menar att terapin ofta måste bekämpa den enskildes överjag 
            
1965 För ett resonemang om hur välfärdsstaten kan ses som fyllandes en sekulär funkt-
ion för helgelse genom givande, se Titmuss (1973) (refererad i Dean & Gale 1998). 
1966 Telefonanteckning, 26 januari 2015 10:45. 
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för att ”nedbringa dess anspråk”, då överjaget i fråga inte tar tillräcklig 
hänsyn till de reella omständigheter jaget har att verka och är alltför 
ointresserad av jagets välbefinnande. Genom en ”befallning” som 
kanske inte är möjlig att efterleva, riskerar överjaget att göra människan 
neurotisk och/eller olycklig. Överjaget ifråga kan enligt Freud också 
fungera som ett ”kulturellt” sådant, och finns då till för att reglera den 
mellanmänskliga aggressionen genom att ålägga människorna moral-
bud att efterfölja som befallningar. 
 

Budet ”älska din nästa såsom dig själv” är det starkaste avvänjandet av den 
mänskliga aggressionen och ett utmärkt exempel på det kulturella överjagets 
opsykologiska förfarande. Budet är omöjligt att efterkomma; en så storartad kärleks-
inflation kan endast nedsätta kärlekens värde, inte undanröja nöden. Kulturen försummar 
allt detta; den inskärper bara att ju svårare det är att följa en föreskrift, desto mera för-
tjänstfullt är det att ändå göra det. […] Vilket mäktigt kulturhinder måste inte ag-
gressionen vara, när försvaret mot den kan göra oss lika olyckliga som 
aggressionen själv!1967 
 

Freud menar inte att idealbudet att älska sin nästa som sig själv är något 
som skall förpassas till historiens skräphög. Han finner budet uppen-
bart nödvändigt när han menar att det är ”det starkaste avvänjandet av 
den mänskliga aggressionen”, men han menar att detta bud också med 
mer eller mindre nödvändighet gör människor olyckliga. Detta därför 
att vi genom vårt överjag vänder vår aggression mot oss själva, för att 
straffa oss när vi misslyckas med att följa budet. Såtillvida att vi alltså 
tar budet på allvar. Freud prövar att ställa sig naivt överraskad inför 
idealkravet att älska sin nästa, som om han hade hört om det för första 
gången: 

Då kan vi inte undertrycka en känsla av överraskning och förundran. Varför 
ska vi det? Vad skall det vara bra för? Men framförallt: hur skall det gå till? Hur 
göra det möjligt? Min kärlek är något för mig värdefullt, som jag inte har rätt 
att förslösa så där utan vidare. Den ålägger mig plikter som jag måste vara 
beredd att bringa offer för. Om jag skall älska någon annan, måste han på 
något vis göra sig förtjänt av det. […] det vore [annars] orätt mot [mina när-
stående] om jag jämställde främlingen med dem. Men om jag skall älska denne 
andre, med den där världsomfattande kärleken, endast därför att han också är 
en varelse på denna jord […], då är jag rädd att bara en obetydlig mängd kärlek 
skulle komma honom till del, omöjligtvis lika mycket som jag efter förnuftets 
utslag har rätt att reservera för mig själv.1968 
 

Kärlek gör ont, och att verkligen älska någon (vilket kräver offer) är nå-
got som inte kan frambringas med enkom min rationella vilja. Här görs 
också Mois tal om ändlighet gällande: min förmåga att älska är ändlig 

            
1967 Freud (2011) s. 468f. 
1968 Ibid. s. 440–1. 
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och därmed ”något för mig värdefullt”. Samtidigt finns Eros, livsdrif-
ten som libido, i kollektiv riktning, vilken gör det möjligt för människor 
att ”på libidinös väg […] bindas vid varandra”. 

[Kulturen] är en process som står i Eros tjänst och strävar efter att förena 
enskilda mänskliga individer, senare familjer, därpå stammar, folk och nationer 
till en stor enhet, mänskligheten. Varför detta måste ske vet vi inte; vi tror att 
det helt enkelt är Eros verk. Det är meningen att dessa människomassor på 
libidinös väg skall bindas vid varandra; de hålls förmodligen inte samman en-
bart av nödvändighet och de fördelar som en arbetsgemenskap kan ge.1969 

 
Människan pendlar alltså mellan kärlekstörst och aggressionsstinnhet i 
sitt förhållande till sin nästa. Etiken sätts både utom och inom männi-
skan – såväl i lag och konvention som internaliserad i hens överjag – 
som ett försök till reglering av ”detets driftstyrka”, av friktionen mellan 
det yttre och inre.  

Vad är då överjaget, som enligt Freud genom samvetet likväl tende-
rar att göra människor ”lika olyckliga som aggressionen själv”? För pe-
dagogikens enkelhets skull, ska jag här uttrycka det som att överjaget 
är den Store Andre internaliserad inom människan som en Tredje part, 
ett vittne, en övervakare och domare över min interaktion med andra 
och mig själv. I Store Andres tjänst.1970 Lacan placerar överjaget i den 
symboliska ordningen, som motsatt den imaginära ordningens jag.1971 
Men samtidigt står överjaget i en relation till den symboliska ordningens 
Lag; den är inte detsamma som Lagen. Överjaget har en egen lag det 
ställer på subjektet, som fyller ut de tomrum och otydligheter i Lagen 
som subjektet stöter på. Härigenom fyller överjaget funktionen av att 
vara Lagens uttolkare för subjektet, samtidigt som det är en inre kraft 
av ett moraliskt imperativ. Detta imperativ är enligt Lacan i praktiken 
detsamma som det kantianska kategoriska imperativet.1972 Därmed är 
överjagets krav på subjektet betydligt mer påtagligt, yrkande, och för-
dömande för subjektet än den döda symboliska Lagen; ”[överjagets lag 
har en] meningslös, blind karaktär, av rent imperativ och enkel tyranni 
[...] [det] är samtidigt lagen och dess förstörelse [genom att det påläg-
ger] en meningslös, destruktiv, rent förtryckande, nästan alltid anti-ju-
ridisk moral” på det subjekt som inte passar sig.1973 Anledningen till att 
överjaget har en så potentiellt monstruös karaktär, är därför att subjek-
tet alltid kommer att vara skyldig i förhållande till överjagets krav på 

            
1969 s. 451. 
1970 Lacanianer och andra vill göra en stark åtskillnad mellan överjag och Store Andre, 
men i detta sammanhang och för argumentets skull förbiser vi denna distinktion.  
1971 Lacan (1988) s. 102; Evans (2006) s. 202. 
1972 Lacan (1966) s. 773; Evans (2006) s. 203. 
1973 Lacan (1988) s. 102, min översättning. 
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det. Subjektet frigörs aldrig från sin skyldighet att bete sig, göra rätt, 
eftersträva det högsta goda. Egentligen är överjaget nämligen inriktat 
på att leda subjektet mot den omöjliga jouissance, fullbordandet av be-
gäret och subjektets abdikation. Men eftersom detta fullbordande är 
omöjligt utan att subjektet går under, kommer subjektet aldrig lyckas, 
och därför begripliggöra detta misslyckande som sitt eget fel. Eller som 
någon annans fel, förslagsvis min nästa i ’främlingens’ gestalt. Det är 
också därför överjaget är en kultivering av aggressionen; den skadar 
subjektet självt istället för andra. Någonstans måste lidandet av frikt-
ionen få sitt utlopp. Antingen som motstånd eller underkastelse.  

Som omnämndes i ovanstående citat av Freud, finns alltså överjaget 
närvarande i religiösa och etiska påbuds villkorslöshet uppå människor, 
vilket såväl det förra seklets hysterikor liksom de djupt religiöst 
rättrogna som ständigt måste göra bot för sina synder kan intyga om. 
Det finns också närvarande i Brechts pjäs Den goda människan i Sezuan, 
då huvudpersonen vänder sig mot gudarna i sin klagan över att inte 
kunna handla som en god människa i en övermäktigt orättvis värld: 

 
Er befallning 
Att vara god och ändå leva 
Klöv mig som en blixt itu. Jag 
Vet inte varför, men att vara god mot andra 
Och mot mig själv, på samma gång, 
Att hjälpa andra och mig själv, var omöjligt. 
Ack, er värld är svår! För stor nöd, för mycken 
Förtvivlan! 
Handen, som man sträcker mot den fattige 
Sliter han strax av! Den som hjälper 
De förlorade är själv förlorad! För vem kan 
I längden vägra vara ond, i en värld där den dör  
Som inte äter andra?  
Var skulle jag hämta allt som behövdes? Bara 
Ur mig själv! Men då gick jag under! Under de goda 
Föresatsernas börda 
Dignade jag till jorden.1974  

 
För den som inte låter sig övertygas av Lacans pretentiösa resonemang, 
kan jag översätta frågan till att utgå från frågan om skam som social 
emotion, vilken benades upp i förra kapitlet. Om människans ur-
sprungliga hjälplöshet och beroende av andra leder till att hen är livrädd 
att förlora den andras kärlek och närhet, internaliserar hen den Andras 
(förälderns, gruppens, samhällets) regler för att bibehålla relationen 
och den potentiella kärleken/närheten. När hen misslyckas att följa 

            
1974 Brecht (i.d.) s. 170–1. 
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dessa regler (konventioner, normer, moral), skäms hen inför andra lik-
som sig själv, därför att hen straffar sig själv åt Andra; hen spelar upp 
hur hen förlorar Andras kärlek och överges. Den instans inom männi-
skan som upprätthåller reglerna är samvetet, och vad som fungerar 
som ställföreträdande Andra inom människan är överjaget. Detta gäller 
då även för moraliska samvetsfrågor, hur vi hanterar vårt samvete.  

En del läsare förstår nog vart jag är på väg med denna utläggning; 
mötet med ’tiggare’ kan förstås som även mötet med ytterligare en ge-
stalt, speglingen av detta monstruösa överjag som vittne. En man i 40-
årsåldern jag intervjuade återgav sina känslor av att möta ’tiggare’ i tun-
nelbanevagnen: 

Jag tror att det är såhär att om de lutar sig fram och tittar på mig och pratar 
med mig när de gör det... Då sätts jag i en valsituation som jag, inte valt att 
sätta mig där utan... Då måste jag välja... huruvida jag tillhör de som ger eller 
inte ger. Jag kan inte obemärkt glida förbi sådär. Jag tror att det är det. […] 
För då är frågan såhär om nån ställer sig framför mig med en kopp såhär, då 
är det ’Nu får du visa om du är en sån som ger eller inte ger.’ […] då jag får det 
här behovet fast jag inte vill göra det, att jag måste titta på personen och skaka 
på huvudet, eller göra nån form av bekräftelse, jag kan inte bara ignorera. [...] 
Och det är nog det, ja det kan va en sån grej som gör det jobbigt, känslomäss-
igt.1975 

 
Vem är inte också närvarande i den här situationen, om inte mannens 
samvete i form av hans överjag? Vem är det egentligen som säger ”Nu 
får du visa [vem du egentligen är]”? Förmodligen är det inte ’tiggaren’. 
Vem är det som tvingar mannen till att han ”måste” följa sitt samvete 
av att inte ignorera sin nästa, om inte den ställföreträdande Andra inom 
honom? Och för att citera den äldre damen på norrgående tåg, ”Att 
känna en uppmaning inom en” är att ”möta sitt samvete”. Och detta 
kan vara ”jobbigt, känslomässigt”, eller göra en ”illamående”. Det goda 
av att göra det rätta, som i sensibel förnimmelse av lycka eller tillfreds-
ställelse, kan ständigt bli förstört av ett insisterande överjag. Särskilt 
smärtsamt blir det om överjaget hämtar sin insisterande kraft från den 
materiella omgivningen. Som förslagsvis i närvaron av ’tiggare’ mot 
vilka ”ingenting hjälper. De sitter där ändå dagen efter”.1976  

Inte undra på att det då för många samvetsgranna privatpersoner är 
att föredra att skicka bort alla ’tiggare’ ur sin åsyn. Som Žižek påpekade 
hanterar människor sin medvetenhet om all världens lidanden och 
orättvisor de skulle kunna göra något åt, med hjälp av fetischistisk för-
nekelse. Detta torde bli enklare ju mer fjärran, ju mer avlägset dessa 

            
1975 Hansson (2014) s. 70, min kursivering.  
1976 Vännen (2014). 
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samvetstyngder upplevs befinna sig i livsvärlden. De flesta av oss verkar 
t.ex. vara inbegripna i ett sådant förnekande gällande klimathotet; med-
borgare vet mycket väl att flygresorna och köttkonsumtionen kommer 
att rasera deras världs fortsatta existens, men de fortsätter därför att 
det smärtar mer att försöka göra något åt denna vetskap än att fortsätta 
tillfredsställa sig med sina personliga njutningar.1977 Därför är alltså ’tig-
gares’ rumsliga närvaro, i jämförelse, en konkret samvetsfenomenologisk ka-
tastrof.  

Det är fortfarande förhållandevis lätt att anamma olika förnekelse-
strategier av att inte behöva förnimma ett personligt moralisk ansvar 
(”De är alla kriminella”; ”Att skänka pengar till tiggare är ingen lösning 
på fattigdom”; ”Tiggeri hotar tilliten och samhällsmoralen”; ”Det här 
är Rumäniens ansvar (så därför borde de åka hem så att Rumänien ska 
börja ta det ansvar Rumänien inte tog varför de alls är här)”; ”Jag har 
inga problem med att folk tigger, människor för göra som de vill”; ”Jag 
har aldrig kontanter på mig  ¯\_( )_/¯” o.s.v.), men det är skillnad 
på att borttränga ett nyhetsinslag och borttränga en verklig människa 
som söker din kontakt. Som en annan man jag intervjuade uttryckte 
det: Jag kan stänga av min radio, inte mannen utanför min lokala mat-
butik mitt i vintern.  

Människans reella kognitiva och resursartade begränsningar, jämte 
sin tendens till att begära trygghet och kärlek i det etablerade och be-
stående (såsom libidinösa investeringar i etablerade relationer, aktivite-
ter, ägodelar, o.s.v., vilka tillfredsställer det aldrig sinande begäret), gör 
det etiska ansvaret och moraliska påbudet i såväl kärleksbudskapets 
som det kategoriska imperativets form, svårt och smärtsamt att följa. Och 
även om man följer det, kan vi som sagt konstatera att även den som 
viger sitt liv åt den goda saken, inte gör ”tillräckligt” för att själv kunna 
upphäva det onda.  

Lacan menar att det viktiga med etiken, som psykoanalysen fram-
häver, är att förstå att människans etiska strävan är oskiljaktig från ett 
förhållningssätt gentemot människans egna begär. Etiken handlar på 
det ”manifesta” planet om att åstadkomma det goda (vilket aristoteliskt 
och utilitaristiskt artikuleras som ’lycka’ respektive ’det rätta’ på kanti-
anska), men vi kommer alltid att eftersträva att tillfredsställa ett begär 
som har sitt mål bortom det goda.1978 Vi måste vara medvetna om hur 
detta begär att fullfölja begäret, riskerar att pervertera varje samhälleligt 
gott och varje god handling till att bli enbart det ”egna” begärets goda. 
På samma sätt måste vi då också förstå att varje fullkomnande av det 
goda är i sig omöjligt och riskerar att slå över till något ont. Detta vare 

            
1977 Fletcher (2018). 
1978 Lacan (2000).   
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sig det handlar om att förvränga det goda till att sammanfalla med be-
gäret efter tillfredställelse (som i att bara ’tiggarna’ försvinner så kom-
mer allt bli gott) eller att göra avkall på godheten genom att avfärda 
den som omöjlig (som i att välja cynismens eller likgiltighetens väg). Vi 
bör därför vara ödmjuka inför världens och själslivets komplexitet, lik-
som självkritiska till hur vårt begär formar vår idé om det goda. Men, 
detta frånsäger inte ansvaret av att välja en väg. Och att en universellt 
konsekvent etiks omöjlighet inte upphäver nödvändigheten av prak-
tisk-moraliska imperativ, liksom nödvändigheten av ett mål med sam-
hällsmoralen och det politiska projektet som styrs av en tanke om 
något gott. Det handlar om att eftersträva att handla rätt i bästa möjliga 
mån. Och att inse att det rätta kan stå bortom det möjliga, men att 
denna omöjlighet möjliggör att möjliggöra det omöjliga. Allt som är 
fast förflyktigas, så även vad som betraktas som möjligt respektive 
omöjligt. Žižek brukar citera Samuel Beckett: ”Try again. Fail again. 
Fail better”.1979 Och pjäsen Den goda människan i Sezuan avslutas med 
följande uppmaning till publiken: 

 
Högt ärade publik, att ena gott med rätt 
Det måste, måste, måste finnas något sätt!1980 

  

            
1979 Žižek (2009b) s. 361. 
1980 Brecht (i.d.) s. 175. 
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14. Möten 

I sin jagbok från 1964, Samtida bekännelser av en europeisk intellektuell, bry-
ter Jan Myrdal ned sina lager av självförsvar och rationalisering kring 
att inte ha aktivt ingripit för att förhindra en bekants självmord. Denna 
självrannsakan tar Myrdal så småningom till en ny nivå, gällande ansva-
ret som borde tillkomma en europeisk intellektuell vilken är väl med-
veten om sakernas tillstånd i omvärlden men inte ingriper. Vitalt är att 
Myrdal själv hade företagit år av resor i den koloniala världen i Asien, 
och blivit väl medveten om det imperialistiska förtryckets realitet och 
den avgrundsdjupa fattigdom som exploaterades av västvärlden. För 
oss är relevansen av Myrdals litterära liksom etiska grepp, hur han på-
talar likheten i ansvaret som tillkommer ett enskilt som ett kollektivt 
medvetande, hur avhållsamheten från att handla utifrån denna medveten-
het inte kan bortförklaras om möjligheten finns att handla, och hur en 
självrannsakan är nödvändig för att inse hur svårt detta ansvar är att ta. 
En av de största förtjänsterna med Myrdals redogörelse är den smärt-
samma uppriktigheten kring insikten om ens egen handfallenhet, och 
tvivlet på sin egen sanningsenlighet i förhållande till sig själv och andra.  

Gällande den bekantas självmord, handlar det om en kvinna vid 
namn A till vilken Myrdal lånar ut sin andra bostad till, och som Myrdal 
mycket snart inser är djupt deprimerad med risk att vara suicidal. Med-
veten om detta slår han likväl insikten om hennes tillstånd ifrån sig, 
skyller på att han har mycket att arbeta med, eller att han egentligen är 
en asocial människa som inte bryr sig om att umgås med andra, o.s.v. 
Men han kunde mycket väl ha tackat ja till att träffa henne när hon 
ringde och bad att få träffas på en bit mat. Han avstod. Och så hittades 
hon död i hans lägenhet, precis som han innerst inne hela tiden hade 
befarat skulle ske. Såhär beskriver han apropå ett minne om att i sam-
band med A:s inflyttning genom ett synintryck förstå hennes tillstånd, 
vilket han då senare inte ska försöka göra någonting åt: 

 
Det verkligt otäcka […] var den medvetenhet som jag upplevde utanför mig 
själv. Och den ohjälplighet med vilken jag reagerade trots att jag hela tiden 
visste hur jag skulle reagera och vad detta skulle få för följder.1981  

 

            
1981 Myrdal (2014) s. 96. 



 638 

[…] Gränserna mellan vad jag vetat, vad jag plötsligt visste och vad jag fick 
veta var så flytande att jag inte ens efteråt med absolut visshet kan säga vad 
som var verkligt skeende – ett skeende utanför mig själv och utanför min möj-
lighet att ingripa – och vad som var av mig regisserat skeende. Alltså: skulden. 
Insikten ger skuld.1982  

 
Varför då skuld? 
 

Min skuld är att jag var tillräckligt medveten om vad som höll på att ske, att 
jag började handla, men inte sedan fullföljde handlandet. Min skuld är den 
medvetenhet som inte bar sitt ansvar.  

Jag kan inte diskutera om jag bär skuld eller inte. Min skuld är klar. Jag 
hade varit utan skuld om jag varit omedveten om hennes situation. Men jag 
var medveten. Medveten nog att tala med läkare och kurator. […] Jag hade 
också varit utan skuld om jag misslyckats; om jag kunnat säga mig att jag gjort 
allt som var möjligt att göra. Det kan jag inte säga att jag gjorde. 

Varför svek jag? Och varför har vi som bär medvetandet alltid svikit? Låtit 
det ske som vi vetat skulle ske.1983 

 
Häri finns sammanlänkningen till de medvetnas ansvar för omvärldens 
katastrofer:  

 
Så som jag svek A så har vi alltid svikit. Ty den omedvetne sviker inte. Han 
går trygg genom livet. Men vi som ingår i traditionen – den europeiska – och 
för den vidare, vi har svikit med klart medvetande. […] Vi beskrev tortyren 
och vi satte våra namn under upprop mot tortyr, men vi förhindrade den inte. 
(Och vi blev själva torterare när de högre intressena fordrade tortyr och vi blev 
tortyrernas ideologer.) Nu kan vi åter analysera världssituationen och vi kan 
förklara den stora hungern. Men vi gör heller inte mer.  

Vi är inte medvetandets bärare. Vi är medvetenhetens fnask.1984 
 

Jag gillar inte den sexistiska metaforen, men det är så han skrev. I övrigt 
är det sju år innan Singer skriver sin essä om det kantianska ansvaret 
för omvärlden som Myrdal skriver sin bekännelse kring sitt eget svek 
angående att genom sin medvetenhet ta sitt ansvar. Det vackra med 
denna bekännelse, är att Myrdal aldrig ger oss ett fullständigt rakt svar 
på varför han svek, samtidigt som faktumet att han svek inte på något 
sätt omintetgör hans tilltro till den etiska ordning han finner vara den 
rätta och sanna. Här skiljer han sig från förslagsvis Jens Ganman, som 
i sin krönika pekar mot att den etiska ordningens diskrepans mot ’verk-
ligheten’ måste ”ställas på sin spets”, för att övergiva den förra i förmån 
till den senare. Men en sådan utväg tar här inte Myrdal. Hans fråga: 

            
1982 Ibid. s. 114f. 
1983 s. 144f. 
1984 s. 151. 
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”Varför svek jag? Och varför har vi som bär medvetandet alltid svikit? 
Låtit det ske som vi vetat skulle ske” är inte retorisk. Den hänger kvar. 

I det här kapitlet tänkte jag dela med mig, i en liknande inspirerad 
anda, av ett axplock etnografiska anteckningar jag förde på min telefon 
kontinuerligt i mitt vardagsliv från senhösten 2014 till vintern 2016. 
Anteckningarna började som tilltänkt material kring iakttagelser av hur 
andra fotgängare och kollektivtrafikanter betedde sig i mötet eller sam-
varon med tiggande människor. Successivt började anteckningarna 
istället bli redogörelser för mina egna reaktioner, tankar, känslor. Jag 
började inse hur djupt dessa möten påverkade mig, min självkänsla, 
min moral, och mitt mående. Det var någon gång i början av 2015, då 
jag bodde tillfälligt i andrahand i Aspudden, då en händelse inträffade 
som fick mig att förstå allvaret. Det var sent, jag skulle till matbutiken 
från tunnelbanan, och upptäckte att jag hade en femtiolapp på mig. Jag 
beslöt mig för att skänka den till en man som tiggde i närheten av tun-
nelbaneuppgången. Han tackade och tog emot. Men den unga kvinnan, 
som satt och tiggde alldeles bredvid vid matbutiksingången, såg detta, 
och reste sig tvärt och nalkades mig för att be om att även hon skulle 
få. Jag var redan på väg till matbutiken, så jag kunde inte vända på 
klacken. Jag nekade henne, men hon insisterade. Bedjande. Desperat. 
Det var en sorg och envetenhet i hennes ögon, och hon förstod att jag 
mycket väl kunde hjälpa henne bara jag verkligen ville. Jag nekade och 
försökte vända mig bort från henne, men hon följde med mig mot in-
gången. Till slut börjar jag småspringa in genom dörrarna, bort från 
henne, in i tryggheten i det privata rummet. Där gråter jag.  

Vad finns det för värde i att redogöra för mina personliga erfaren-
heter, tankar och känslor kring avhandlingens problem? Det tillför inte 
särskilt mycket teoretiskt, och ska inte slås över till meningslöst navel-
skåderi. Men jag tror att det kan skänka ett värde till läsningen, genom 
att förmedla den uppriktighet jag som forskare yrkar på nödvändig-
heten av att ta abstrakta frågor om känslor, begär och ångest, på allvar 
i det här ämnet. Också behövs ytterligare empiri för att styrka de teo-
retiska reflektionerna kring etikens ”omöjlighet” liksom moralens sam-
manlänkning med människans sensibla förnimmelser av smärta och 
tillfredsställelse. Slutligen finns ett egenvärde i att framhäva hur ingen 
kommer undan kravet att förhålla sig moraliskt i mötet med en tig-
gande människa, inte ens den intellektualiserande samhällskritiske fors-
karen i sitt elfenbenstorn.  

Först ska jag göra en kort redogörelse för min person, i dess rele-
vanta aspekter, i syfte att klargöra för läsaren vad det är för slags män-
niska som reagerar som han gör i återgivna händelseförlopp. Jag är en 
ung man (född 1990, varför jag var mellan 24–26 år när anteckningarna 
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fördes) som har en komplicerad relation till skuldkänslor gentemot 
andra människor. Förmodligen är detta ett av huvudskälen till att jag 
alls började intressera mig för avhandlingsämnet. Svårigheten kring 
skuldkänslorna är förbundna med en viss konflikträdsla, manifesterad 
bland annat som en till och från överdriven rädsla att såra andra män-
niskor. Denna rädsla för att såra, har naturligtvis lett till att jag ett antal 
gånger har sårat människor betydligt djupare genom att fly eller und-
vika dem istället för att konfrontera mina rädslor genom att bemöta 
människorna i fråga. I vissa perioder kan jag bli lätt neurotisk kring min 
egen förnumna otillräcklighet. Den uttrycks som en stark prestations-
ångest över mina egna överdrivet högt satta krav på mig själv. Dessa 
återgivna egenheter är inte patologiska eller diagnosticerade eller något 
liknande. Förmodligen är jag ändå förhållandevis ”normal” i mina 
symptom, hur ”normal” nu en människa egentligen kan bli. Ni förstår 
vad jag menar.  

I relationen till människor som tigger, har jag under vissa tidspe-
rioder under mitt avhandlingsarbete utvecklat en närapå fobisk inställ-
ning till att möta människorna ifråga. Under dessa perioder undviker 
jag att möta ’tiggare’ så gott jag förmår. Tar omvägar för att slippa pas-
sera dem. Väljer en mycket längre bort avlägsen matbutik än den där 
jag vet att en bekant ’tiggare’ sitter. Denna fobiska förhållning har sä-
kerligen flera orsaker, och vi ska inte här bedriva någon djupanalys. 
Men kortfattat kan det relevanta här vara att framhäva två skäl, som 
sammantagna torde bidra starkt: 

 1) I mitt arbete med den här avhandlingen har jag närapå varje dag 
sedan slutet av 2013 betänkt frågan om moraliskt ansvar gentemot tig-
gande människor, hur samhället reagerar, hur människor reagerar. Jag 
har med andra ord blivit – i jämförelse med de flesta andra civila, vågar 
jag dryfta – övermedveten, och med det överinvesterad, i frågan kring 
förhållningssättet. I mitt syfte att dekonstruera och avfetischera frågan 
om relationen till en tiggande människa, har jag alltså lyckats skapa min 
egen fetisch, genom att överföra känslor av ansvar, prestationsångest 
och otillräcklighet på den människa som hälsar på mig och ber mig om 
hjälp med lite pengar. I min nästa ser jag istället för en människa bland 
andra, en människa som är mig övermäktig att hantera. Jag trodde att 
ju mer jag visste om frågan, såväl politiskt, ekonomiskt, filosofiskt, lik-
som moraliskt, skulle jag kunna finna en sann, korrekt och bekväm 
förhållning för egen del. Men det gjorde jag inte. Istället blev min insikt 
om sakernas tillstånd en inkörsport till en ännu starkare medvetenhet 
om det hopplösa och fruktansvärda i situationen. Och med den insåg 
jag hur jag blev skyldig hur jag än gjorde, eftersom jag alltid kunde göra 
mer. Men även om jag kunde överkomma, på ett rationaliserande 
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manér, denna skuldkänsla på ett intellektuellt plan genom slutsatsen att 
”ingen kan göra allt” och att det hör till människans villkor att vara 
otillräcklig, försvann inte min omedvetna medvetenhet om situationen. 
Skuldkänslan kvarstod trots förnuftets visshet om dess (i flera avseen-
den) kontraproduktiva inverkan.  

2) Jag kan inte rumänska, bulgariska eller romani. Inte heller något 
latinskt språk såsom italienska eller spanska, vilket många som tigger 
behärskar. Jag har heller aldrig varit intresserad av att lära mig. Inte 
heller av att engagera mig socialt eller volontärmässigt för de berörda i 
fråga. Jag skulle kunna skylla på att jag inte har haft tid, eller att det 
skulle finnas ett egenvärde i att som forskare vara ”objektivt distanse-
rad”. Men det vore ohederligt. Sanningen är att jag inte har velat. Jag 
har ansett mig ha nog med relationer och mina hobbyintressen, samti-
digt som jag inte har velat komma fler främmande människor för nära. 
Jag har inte velat ha fler att bry mig om personligt i mitt liv. Hur skulle 
jag då hantera de redan övermäktiga skuldkänslorna? Så tror jag att jag 
måste ha resonerat i mitt inre. Om jag, som t.ex. de engagerade i nät-
verket HEM, hade involverat mig i privatpersoners situationer, kanske 
jag hade genom de sociala banden kunnat utveckla en trygghet, styrka 
och lugn i relationen till tiggande människor. Men jag ville ju inte be-
höva umgås med folk. Det räcker med mina vänner och familj. Vill inte 
i nuläget ha några nya vänner heller för den delen. Vid två-tre tillfällen 
har jag ändå initierat kontakt med människor som tigger vilka jag har 
träffat på en mer eller mindre regelbunden basis genom vardagslivet. 
Jag intalade mig att bara vi utvecklar en relation, ”blir ’du’ med 
varandra”, så kommer det bli lättare för mig att hantera mina skuld-
känslor. I samtliga fall har jag hittills haft fel. Det blev för min del ännu 
värre. Genom att ”se människan” ifråga, och inte lika lätt kunna för-
främliga mig från personen, växte tvärtom min ångest kring min kon-
flikträdsla av att säga nej till människor, att göra dem besvikna på mig 
och att såra dem. Allt detta trots min medvetenhet om att min nästa 
själv förmodligen inte tar mig på så stort allvar som jag tar hen.  

Dessa två faktorer, att jag har blivit övermedveten samtidigt som jag 
inte har en fullbordad relation till de berörda människorna själva, torde 
alltså förklara vissa av de reaktioner man kan utläsa från nedan åter-
givna anteckningar. I övrigt är jag övertygad om att mycket går att 
känna igen sig i på ett mer allmänmänskligt plan, oavsett värderingar 
och förhållningssätt. Jag ska inte analysera själva anteckningarna. De 
får tala för sig själva. Det blir bäst så. 
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26 mars 2015 13:57. Det här med att ständigt undvika [människor som tigger] 
av skäl till bekvämlighet. Går längs t-baneperrong på [T-Centralen], ska ställa 
mig i mitten för att vara nära [uppgången i Aspudden], men just vid perfekta 
mittenplatsen står en kille med fiol som jag känner igen. Och i mitt stressade 
och trötta tillstånd (ska spela på [konsertlokal] ikväll och soundchecka snart) 
så väljer jag att gå längre bakåt för att slippa hamna i samma vagn. Det känns 
[ironiskt] nu när jag inser att det tåg som han nu steg på var mot [Telefonplan], 
d.v.s. inte det jag skulle ta. Eller lol, nu ser jag att han visst ska ta mitt, eftersom 
han fortfarande väntar. 

28 mars 2015 21:26. Tänkte tidigare på att jag ofta inte vill le och hälsa på 
Tiggare, därför att De då blir hoppfulla och verkligen anstränger sig för att 
övertala en. 

13 april 2015 16:23. Det har just slutat regna, är ett grådassigt sunkigt väder 
runt kl 16. Går från Stadsbiblioteket mot Rådmansgatans station, väljer med-
vetet att gå genom parken istället för längs Sveavägen för att slippa Uppma-
ningarna längs muren bortsett från den obligatoriska vid stationsingången. […] 
Och så direkt därefter, kommer Pressbyrån och t-banenedgången, utanför sit-
ter en ung utländsk kvinna som kan vara lika gammal om inte yngre än jag 
själv. Jag undviker att ”se” henne, söker efter andra kroppar att fästa min upp-
märksamhet mot, för att ändå medvetet minska mängden tid vår interaktion 
kommer att upprätthållas. Tillslut när jag [möter] hennes blick, [ler] hon och 
säger hej, och jag ler tafatt och säger hej tillbaka och tar mig nerför trappan. 

16 april 2015 11:03. Det är ju något intressant och sorgligt med att jag har 
börjat lära mig vid att aldrig neka För trevligt, för då ser [de som tigger] en 
chans av att övertala mig. Om jag ser koncentrerad och bister ut närmar sig 
också färre på pendeltåget. Igår såg jag två pensionärer med rullväskor gåendes 
från stationen till [t-banan]. En kvinna försökte sälja Sofia, och mannen log 
leende och artigt och sade ”jaha, jaha” samtidigt som han gick med sin partner 
och drog sin väska. Och kvinnan följde efter en bra bit, och försökte verkligen 
argumentera med honom, tills hon gav upp. Strax direkt efteråt säger partnern 
till honom ”Du ska bara säga ’nej!’” 

20 april 2015 18:41. [S:t Eriksplan]. Ser en medelålders kvinna utanför [ICA]. 
Först sitter hon med ansiktet i sina armar, uttråkad, utmattad, så kommer två 
kvinnor i hennes ålder, fräscha, hon anstränger sig, tittar upp, ler, säger [något], 
får ingen respons alls, jag känner mig upprörd, måste ge henne [något], gräver 
i min trasiga plånbok, i alla gömmor, i minuter, hittar inget, blir irriterad och 
upprörd. Ändå går jag inte till automaten och tar ut [något]. Köper en öl istället 
som jag har planerat istället på Mosaik på mitt kontokort för 35 kr. 

23 april 2015 22:03. Köpte mat till en [EU]-medborgare för första gången. 
Utanför [Aspudden] ska jag in för att köpa läsk och snus. Får kontakt med 
killen som sitter utanför (så här sent! Ovanligt!) när jag kommer gående längs 
husväggen. Det känns liksom för dumt att ignorera honom fram till de sista 
två [sekunderna]. Och självklart frågar han mig leende och övertalande, men 
jag har inga kontanter på mig och dessutom har jag bara [pengarna från en 
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spelning] jag lånar från. Men när jag kommer in inser jag att det inte känns 
rimligt att komma ut med en kasse utan att ge honom något. Jag överförde ju 
ändå hundra spänn, så lite frukt kan väl inte skada? Det blir fyra äpplen och 
fyra bananer, typ 50 spänn. Känns lite svidande. Men jag ger dem till honom 
och ”förklarar” på engelska att jag inte har nog pengar på bankomaten. Och 
han tackar uppgivet, men leende emot, ger uttrycket av ”visst, okej då”. 

Det är så starkt, detta med personlig kontakt. Om det inte hade varit för att 
jag behövde neka honom flera [gånger] innan jag gick in, hade jag nog inte 
kommit på tanken. 

4 maj 2015 12:58. […] Jag har lärt mig nu att på ett för mig bekvämt sätt som 
minimerar mängden ansiktskontakt (därmed mängd skuld, och olust och obe-
kvämlighet) och samtidigt utstrålar en trevlighet (inte otrevlig åtminstone) ge-
nom att notera personen i ögonvrån, knappt vända huvudet, le samtidigt som 
jag skakar bestämt nej på huvudet.  

16 maj 2015 18:07. Hemköp, Uppsala. Ska till Johanna [och] passar på att köpa 
3 [stycken] alkoholfri[a] öl och finsnus. Tänker att jag har ovanligt [mycket] 
pengar kvar på kontot (2800 kr) fast det är 10 dar kvar till lön och känner att 
jag både borde, och verkligen kan, skänka en summa till någon. Inne i butiken, 
vid kön, är det en äldre kort herre i medelåldern med mössa och en fasttejpad 
inplastad text på magen, han har plockat på sig en baguette, kyckling, och [nå-
got] mer. Han står först bredvid på ett märkligt sätt, och jag undrar om han 
tänker tränga sig förbi. Men så visar han med en gest att jag ju faktiskt var före 
honom, leende, och så ställer han sig bakom mig. Jag kommer på mig själv att 
jag instinktivt hade tänkt att han kanske försökte övertyga mig om att jag skulle 
köpa grejerna åt honom. Men så var det alltså inte. Jag lägger pinnen som skil-
jer grejer emellan, tittar bakåt, han ler mot mig på det artiga sättet folk gör då 
de interagerar i en kö om det är en bra dag eller så. Jag beslutar mig för att 
betala för hans grejer. Han blir överlycklig, ser [nästan] tårögd ut, tackar mig 
och tar mig på axeln. Jag räcker fram handen och vi skakar hand. Han ger mig 
tummen upp flera [gånger], och är verkligen förvånad och lycklig. Vi packar 
ihop bredvid varandra och han säger [något] till mig som jag inte förstår, och 
försöker upprepa. Jag kommer på mig själv med att vara obekväm med vad 
jag gör nu, vad säger jag, vilken gest är det jag gör nu? Jag har inga problem 
med överordningen, har ju reflekterat för [mycket] över det för att kunna lura 
mig själv att den går att undkomma, men snarare är jag så ovan vid hur man 
fortsätter [vara] trevlig mot en främling som en har hjälpt, som dessutom talar 
ett främmande språk. Jag går iväg för att hämta ut snuset ur automaten, och 
ser att han har gått över till en kvinna som väntar på bänken utanför kassorna, 
han visar upp grejerna för henne och pekar sen glad på mig. Han gör tummen 
upp, och jag vinkar tillbaka. 

Jag går därifrån och känner mig faktiskt glad för ett ögonblick, från att ha varit 
väldigt låg hela dagen, […] det här [är] första gången idag som jag kände mig 
på [något] sätt tillfreds, hel. Och det var en allmosa som jag [tycker] att jag 
borde stå för, som jag kan göra ibland, i väntan på att något bättre sker för den 
här situationen. Vad jag nu funderar över när jag sitter på en bänk på Kungs-
ängsgatan för att skriva ner det här direkt efteråt, är vad som fick mig att betala 
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för hans varor, just idag. Var det för att han inte bad mig? Att han då ”förtjä-
nade” det, och att jag skulle känna mig extra god för att jag kommer som en 
karl-bertil jonsson, en okänd välgörare? Kan så vara, men jag vet att jag faktiskt 
hade varit i tankarna att det var dags att ge en gåva på [något] vis. Jag tror att 
jag faktiskt hade gjort det idag även om han hade bett om det. Men hade jag 
mått lika bra efteråt? En misstanke säger mig att jag inte skulle ha gjort det. 
Men skit samma egentligen. Det var helt rätt gjort, oavsett etiska premisser. 
Just det här fallet känns så självklart rätt. 

17 maj 2015 16:48. [Nästa dag.] På väg från [Johanna] till stationen i Uppsala. 
Det regnar utav helvete och jag har tid att köpa med mig en lunch på Max. Jag 
håller upp dörren för en gumma [med] sjal som [i och med] att jag håller upp 
dörren passar på att fråga mig om jag kan köpa [något] till henne (gestikulerar) 
och nämner att hon har cinco niños. Jag viftar undan det skälet och tycker att 
hon självklart ska ha [något]. Det har att göra med att jag själv unnar mig, plus 
faktumet att jag köper det här på kort. Antar jag. Minns hur många som jag 
intervjuat som kan tänka sig att ge mat istället för pengar, men då de väl ber 
om mat på ställen, då blir det också problem för många uppenbarligen. Jag står 
och överväger vad jag ska köpa. Köper en cheeseburgare till henne (de är ju så 
billiga) och skrapar över typ en tredjedel av mina pommes i en pappersservett 
och ger henne. Hon tackar så [mycket] där hon sitter och väntar med en yngre 
kvinna. Som också tackar mig. 

Utanför på gatan kommer en gubbe med krycka och frågar mig om pengar. 
Jag nekar. Utanför första gallerian är det stängt. Där utanför står en man och 
röker som uppenbarligen tar en paus från tiggandet. Går runt för att komma 
igenom till nästa galleria. Passerar två män som talar till varandra på rumänska 
och som också ser ut som tiggare. Utanför andra gallerian på andra sidan sitter 
en väldigt gammal gumma och tigger. På [Centralstationen] går en äldre man 
och ber bland de som sitter och väntar. På pendeltåget en ung kille som för-
söker sälja tidning. Därefter en hyggligt ung kvinna som skramlar med mugg, 
går på krycka och ber. 

Men mannen på stationen, var ingen mindre än mannen jag köpte mat till igår. 
Jag satt vid sidan av och åt av min [Max]-måltid från påse, och han frågade om 
jag inte kunde ge honom till att äta. Jag kände det inte som obehagligt/påträng-
ande/kränkande. Det kändes ovanligt lugnt att neka, säga att det här var min, 
och att jag köpte till honom igår. Sade det sista på engelska, han verkade förstå, 
för efter det log han och gav tummen upp, så som igår. Han accepterar på 
[något] vis att jag inte ska ge, men stannar upp just då han börjat vrida på sin 
kropp och överväger att fråga mig igen, men låter bli, och går vidare och frågar 
alla som sitter ner. Det är flera strama tanter på rad (som inte verkar känna 
varandra) som verkligen blänger när de stirrar hårt framför sig för att aktivt 
ignorera honom. Det är ändå intressant det här med att gesten av att verkligen 
göra en god gärning, är så starkt konceptualiserad som [tidlös], ögonblickligen 
och varar enbart i en evig stund, alltid mellan en bestämd hjälpare och hjälpt. 
Jag svek nästan omgående [någon] annan när jag hjälpte gumman på [Max], 
och mannen jag hjälpte igår behövde fortfarande mer hjälp. Den etablerade 
dramaturgin blir på något sätt brutalt krossad. Strukturen avslöjas så skonings-
löst. Det ”spelar ingen roll” vad [jag] gör, om en ser det som att […] lösa ett 
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problem. Och det här är ju i sin ordning. Det blir inte bättre än så här. Och 
jag fortsätter vara en syndare, men med någon form av bättre samvete, märk-
ligt nog. 

25 augusti 2015 15:51. Sitter [och] fikar och läser på Aspuddens bokhandel. 
Den yngre tiggande kvinnan gick rakt in och frågade alla om pengar, även han 
bakom kassan. Tror att det var om pengar eller pant till han i kassan? Det var 
lugnt och så, och jag nekade på mitt ”professionella” sätt av att leende bestämt 
skaka på huvudet. Känns ju jävla rövigt att hon ser min fräscha hummusmacka 
framför mig som jag inte ens har rört, och jag ändå nekar. Klyftan är så ofrån-
komlig. 

18 december 2015 18:17. Vart jag än går, vart jag än far, ser jag människor 
vars liv har gått sönder. Deras kläder, deras kroppar, deras nervförgreningar, 
deras heder, deras pension, hopp eller […] respekt hos andra medmänniskor. 
De blir bara fler. Överallt bara fler, samtidigt som kylan är mindre emotionellt 
skoningssam än en gastkram. Fyllon, [EU]-migranter, knarkare [och] pension-
ärer. En full man stod vid toppen av [trappuppgången till Folkungagatan], sta-
tiskt stötande glasflaskan mot stålstången som ett statement: FUCK 
SCANDINAVIA! FUCK SCANDINAVIA! FUCK SCANDINAVIA! Snart 
går nog även hans flaska sönder. 

Och långsamt börjar jag känna, för första gången på riktigt allvar, att jag orkar 
inte bemöta mer. Jag orkar inte möta det. Jag tar omvägar runt hela kvarter för 
att komma undan mannen, den klipska fukkern, som satte sig utanför 
Goodstore, direkt efter att jag köpt julmat för 500 spänn. (Det ironiska var att 
han ÄNDÅ blev uppenbart sviken av mig, då han ändå ropade hej [och] jag 
ignorerade, fast jag inte svängde vänster [och] passerade honom utan höger, 
bort från honom). Jag tar vägen förbi yttre pelaren i t-banegången för att inte 
komma för nära den unga kvinnan för att jag [inte vill] se hennes besvikelse, 
jag byter snabbt t-banevagn vid en station för tidigt för att hinna ur vagnen 
innan de duktiga [och] kreativa julmusikanterna med playback har avslutat sitt 
set för att jag inte vill uppleva att se hur lite de ändå uppskattas, hur lite de 
ändå får fast de gör allt i sin makt för att göra rätt, hur de ändå är så avskydda 
och bortträngda. Det är så vidrigt. Det är så vidrigt, så oförlåtligt.  

27 december 2015 19:43. Suckarnas gång. En kvinna står [och] förklarar nåt 
för en annan kvinna [och] hon gråter samtidigt. Hennes förtvivlan skär RAKT 
IN I MIG, jag känner fortfarande hur mina ögon lätt tåras. 

Alla starka negativa känslor andra visar slår hårt mot en, hotar, eroderar en, 
gör en fragil. Det är väldigt jobbigt för mig att se andra främmande människor 
gråta [eller] vara arga. 

10 mars 2016 13:17. Medborgarplatsens perrong. En ung kvinna (yngre än 
mig, turkisk ’rom’ med sjal) försöker sälja tidning/be om slant av mänskor på 
perrongen. Ser i ögonvrån hur hon går fram till en man som [är] något äldre 
än mig, vårdat skägg, ser snäll och upplyst ut (semihipster på nåt sätt?) [och] 
hon går fram till honom [och] ber om hjälp. Jag ser och hör hur han väldigt 
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vänligt och medkännande/ursäktande förklarar på svenska att han inte har 
några pengar på sig, hon insisterar lugnt men bestämt, han lägger till så små-
ningom typ att han har två barn att försörja, hon ger sig inte. Hon upprepar 
väl bönen ca 5 [gånger]. När hon [kommer] fram till mig har jag mitt invanda 
manér, ser henne först när hon hälsar, skakar leende på huvudet i princip sam-
tidigt som hon öppnar munnen, ser halvt mot henne men samtidigt halvt bort. 
Hon lämnar mig ifred direkt. 

Än en gång blir det så uppenbart Real kortslutning i mötet med ”tiggaren” hur 
inga etablerade emotionsideologier fungerar som vi har blivit upplärda: om du 
”ser den andra” och behandlar hen som en medmänniska som du lider med, 
blir det inte bättre och du möts inte av förståelse/tolerans från den andra: det 
blir ju bara Värre. Du kan inte rädda ditt samvete genom vänlighet och sym-
pati, för genom att visa det avslöjar den andra ditt hyckleri när det kommer till 
praktiken. Så det sköna sättet blir att vända bort blicken, precis som samhällets 
institutioner vänder bort blicken när den etiska uppmaningen infinner sig. 

24 maj 2016 11:55. […] vid [Solna Centrums] t-bana, vid gången inför spär-
rarna, där svartklubben låg, satt en kvinna [och] tiggde, och jag tänkte bakom 
mina solglasögon att jag passerar lite utanför […] så långt bort som möjligt 
utan att det blir demonstrativt. Och direkt efter att jag har passerat, så hörde 
jag ett klirr från en medelålders kvinna som då skänkte något till den tiggande 
medelålders kvinnan. Och det var ju en genuint välvillig gest. Hon skänkte, 
fastän det har blivit sådan vardagsmat med tiggeriet nu, trots förmaningarna 
o.s.v. [Och jag] ser ju mänskor som skänker lite varstans än idag. I Visby, kvin-
nan som satt utanför [ICA] vid torget, som verkade vara tjenis med tre olika 
kvinnor i olika åldrar, som stannade, hängde, [pratade] med henne. 

9 juni 2016 10:36. Pendeln, direkt innan Sollentuna. En ung kvinna delar ut 
lappar. Jag sitter vid en tom kupé, en man med långt grånat skägg som ser ut 
som en smärt hipster i kanske 40+ åldern sitter ensam vid andra bredvid. När 
hon ska dela ut en lapp vid hans säten reser han demonstrativt sin handflata 
mot henne med en passivaggressivt avklippande gest, ett ’stopp. Nej!’, hon 
respekterar det [och] går vidare, och han suckar högt, frustrerat, men uppen-
bart demonstrativt. Jag blir helt paff, och stirrar på honom på ett lätt upprört, 
förvånat sätt. Han vänder sig mot mig, det ser ut som att han först söker be-
kräftelse på sin frustration, men ser [omgående] att den kommer han inte få av 
mig, att jag stirrar på honom av andra skäl, och han besvarar blicken på ett 
slags oskyldigt neutralt sätt. Jag tar upp min plånbok för att leta efter pengar 
att ge. Men vet att jag bara har min 500-lapp. Och jag vet inte vilket som är 
det tyngsta skälet till att jag tar upp den; är det för att demonstrera som en 
protest och ett avståndstagande från mannen som ett markerande att ’jag är 
inte som du’, är det en slags uppfordrande uppfostrande gest, är det en instink-
tiv reningsritual för min egen del, att jag vill neutralisera situationen genom att 
väga upp hans beteende, eller att jag måste markera för mig själv att jag inte är 
han? Ja uppenbarligen är det inte för hennes skull på ett direkt plan, jag kan 
inte signalera till henne genom den här gesten eftersom hon är upptagen med 
att dela ut lappar [mycket] längre bort. Men likväl tror jag att även om det som 
är närmast sanningen, sista alternativet, så utesluter inte det en solidaritet för 
hennes sak, och henne[.] 
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19 juli 2016 01:07. [I morse] när jag kom tillbaka till [Stockholm] från [Trond-
heim] kl. 07 hann jag tänka att ’va bra att jag kommer hem så tidigt, då kan jag 
säkert gå till konsum å köpa ägg innan gubben sitter där’. 

Jag hade uppenbarligen fel av att det skulle lösa sig med han [d.v.s. ”gubben”] 
som jag gav 50 spänn, [och] nästa gång nekade. För när jag kom förbi för typ 
en [och] en halv vecka sen med två pet-flaskor (stora) i en kasse [och] gav 
honom så tog han mig i handen, bad om pengar, [och] sen om mat, [och] jag 
skakade leende på huvet, men han insisterade likväl, och tillslut skakade jag 
bestämt på huvet och gick rakt in. Det kändes jättejobbigt. [Och] när jag gick 
ut nickade jag åt honom men han såg inte åt mitt håll. Det kan ha varit så att 
han inte såg mig, men jag intalar mig likväl att det var troligare att han tog notis 
om mig och ignorerade mig. 

Det var då själva faan att det här inte löste sig, för min del, att jag ändå känner 
en sådan skuld (eller bara rädsla för dålig stämning?! Kan det vara så att det är 
faktiskt det värsta?) att jag planerar mina konsumbesök efter när han är där 
eller inte, även när jag ska källsortera, och att jag går snabbt med hörlurar, 
solbrillor [och] andra sidan av [gatan] upp när jag ska till [tunnelbanestation]. 

10 augusti 2016 17:36. Måste skriva ner innan jag glömmer bort att förrförra 
veckan då jag var full med Martin och Gustaf på Taverna Brillo, så gick jag sen 
[och] köpte mat på [McDonalds], en meny som jag tog med mig för bussresan 
hem. Vid hållplatsen till tvåan vid [Stureplan] kommer en man förbi [och] tig-
ger, [och] när jag nekar pekar han på matpåsen och pekar mot sin mun [och] 
förklarar att han är hungrig. Och jag tvärvägrar, överväger inte ens, skakar på 
huvudet flera [gånger] på ett kort [sätt], inte beklagande, bara trött. [Och] det 
var inte bara fyllan, jag vet att jag hade känt mer skuld för bara några månader 
sen. Nu kände jag bara ”Nej jag är hungrig + har lagt ut pengar i onödan på 
det här, så nu vill jag njuta av det”. Och faktumet att detta inte fråntar hans 
större behov av denna mat (jag kunde ju fixa en torr knäckemacka när jag kom 
hem) bekom mig inte. Jag minns att jag tänkte ”jag orkar inte bry mig, nu 
stänger jag av”. 

15 augusti 2016 09:36. Inlägg. Jag köpte kyckling, bröd [och] cigg till gubben 
utanför [Coop] i torsdags. Pratade med Melody i telefon [och] hade typ direkt 
innan berättat om min problematiska relation till honom, och det ironiska i att 
[jag] kände så mycket skuld [och] problem [och] frustration fortfarande, och 
när han då ser mig [och] hälsar glatt [och] ber om hjälp, kan jag inte riktigt slå 
undan det som jag just hade artikulerat, det blev för tydligt och därför kände 
jag mig tvungen att bistå. Han blev [i alla fall] väldigt väldigt glad av gåvan, tog 
mig [i] hand, [och] för bröstet, gav mig tummen upp. Två dar senare så passe-
rar jag honom fort då jag ska till [tunnelbanestation], han vinkar [och] gör tum-
men upp [och] jag vet inte om det är av tacksamhet eller om det är en hint till 
att ja nu kommer jag med hjälp. Valde att tolka som det tidigare för min egen 
skull. 

29 augusti 2016 12:53. Går i rask takt till [tågstation], stålsätter mig först att 
passera gubben vid [Coop], han är inte där, det regnar, skönt tänker jag, så ser 
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jag honom komma gående i en regnrock [av plast] med en kvinna med sjal 
längre bort vid [den] här vägen som [vetter] från rondellen mot [centrum], tror 
[i alla fall att] det är han, måste ändå vika av ner till [stationen], går över spåret, 
låtsas inte se honom, så ser jag att han faktiskt [kommer] gående ner till andra 
sidan spåret, ropar leende efter mig, jag går samtidigt raskt på andra sidan mot 
själva tåget [och] vinkar vänligt bestämt tillbaka, han gör en gest med fingrarna 
mot munnen, jag [skakar på huvudet] leende tillbaka, typ tre [gånger] nekar jag, 
gåendes, varav han då ger upp [och] går vidare, han säger inget ’okej hare bra’ 
[eller] nånting utan ser tom ut [och] går vidare. 

12 september 2016 20:33. Förra torsdagen mötte jag gubben [och] en gumma 
utanför [Coop]. Jag hade dragit mig för att gå dit men jag kom tillbaka från 
Finland [och] kände att nu måste jag ju köpa mat [och] orkade inte gå till Willys 
(har på riktigt börjat ta omvägen runt kvarteret åt andra hållet för att komma 
till [Willys]), [och] jag hade en tia, blev glad att jag kunde ge den till honom, 
tog i hand med myntet i, som en gest av diskretion och samtidigt intimitet 
(relativt [oplanerat] omedvetet)[.] [H]an frågade om pengar (fast jag just gav 
honom?!) [och] även kvinnan gjorde det, jag försökte säga att jag inte hade 
mer. När jag kom ut igen frågade de igen (nu hade de faktiskt en skylt som det 
stod [något] om [Rumänien] på) [och] jag svarade med typ någon spansk fras. 
De blev glada [och] undrade om jag kunde spanska [eller] italienska, [och] bör-
jade förklara att de skulle iväg till [Rumänien] på söndag, någon var sjuk 
hemma, [och] de behövde så [mycket] pengar som möjligt. Där jag stod med 
mina kassar försökte jag förklara att jag inte hade mer att ge därför att jag var 
student [och] att detta var allt jag hade att ge för månaden (vilket är typ sant 
([men] jag måste alltid uppenbarligen motivera detta för mig själv även om det 
aldrig är helt sant)), [och] de poängterade ’no obligado!’, ’no obligado’. Vilket 
jag tyckte var så fint. Det var typ det jag hade längtat efter att [få] höra. För 
mig var det som ett slags erkännande (framförallt från mannen, även om det 
var kvinnan som framförallt sa det), att ja, detta insisterande är ett slags för-
handlande, likt ett köpeslag på en marknad av att pruta, att intensiteten gäller 
inte liv eller död på mitt ansvar (även om det kanske gör det?) [och] de hänvi-
sade till gud, som att be för gud om att få hjälp + om jag kunde fixa några 
pengar till söndag så vore det bra. Jag ljög [och] sa att jag skulle försöka, tog 
mig för hjärtat flera gånger [och] på något sätt bortom verbalt översatt kom-
munikation göra en gest mot himlen att jag ber för Gud om deras lycka, egent-
ligen en rak lyckönskning. 

Sedan dess har jag undvikit att gå till affären, då jag genom fönsterglasets dia-
gonala vinkel vid korsningen spanat om någon av dem sitter där (kvinnan var 
där så sent som igår, söndag). Jag har gått till [Willys] den ambitiösa omvägen, 
även [samma väg] åt andra hållet vad gäller [bussen]. 

22 september 2016 09:50. […] [jag har] inte passerat den tiggande kvinnan på 
Coop som har suttit där i nu två veckor. Har alltid väntat tills jag vet att hon 
har gått hem. Men hon har gått hem så sent! Det brukar bli runt 21.30 jag går. 
Och det är så absurt för det är hon som sa ’no obligado’, som jag trodde skulle 
befria mig från skuldkänslan. Men jag lovade ju att jag skulle kolla upp pengar. 
Och det har varit flera gånger jag har sagt till mig själv att nu skärper du dig, 
nu går du dit [och] handlar, säger hej och sen nekar [och] sen handlar, det är 
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inte rimligt att jag skräms bort. I förrgår var ett sådant exempel, jag beredde 
mig mentalt [till och med], men så tjuvkikar jag genom glaset på hörnan och 
ser att hon sitter där och hälsar på någon som går in och som totalignorerar 
henne, och det sticker till inom mig, och jag vänder om, flyr, går tillbaka hem 
och bidar min tid. Det som fick det att smärta var väl kombinationen av att 
hon hälsade på någon annan, [ett förebud] om att även jag skulle bli hälsad på, 
och därigenom skulle jag få uppmaningen som jag skulle neka till; det andra 
var att hon som kvinnan hälsade på ignorerade så rakt, att det smärtade mig 
att även jag skulle bli som hon, som ignorerade, jag ville inte bli en del av den 
där. 
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15. Självbild 

Detta sista empiriska kapitel sammanför insikter från föregående kapi-
tel för en avslutande reflektion kring relationen mellan politiken riktad 
mot de tiggande ’EU-migranternas’ närvaro och en nationell självbild 
av Sverige som platsen för det goda.  

15.1. Vanans vanmakt? 
Någon gång under slutet 2015 bekänner en närstående till mig hur han 
räds sin egen förmåga att knappt längre reagera på att möta ’tiggare’ i 
Stockholm där han bor. Han uttrycker det som att han inte längre känner 
någonting. Men när han berättar om detta för mig, är det uppenbart att 
han känner något: han känner sin egen avtrubbning, och han räds denna. 
Han känner en slags latent rädsla, eller oro, inför sig själv. Så begrep 
jag i alla fall honom. Vad denna utsaga hurusom vittnade om, var exi-
stensen av ett narrativ om att börja vänja sig vid något som tidigare var 
nytt, och att detta invänjande inte kan ses som något moraliskt positivt. 
I vart fall inte för ens självbild som en sympatisk och välvillig medmän-
niska. I mars 2014 kunde en artikel i Hudiksvalls Tidning börja såhär: 
”Tiggeri är en företeelse som vi mött på utlandsresor eller möjligtvis i 
Stockholm, men de senaste veckorna har Hudiksvallsborna träffat tig-
gare mitt i stan”.1985 Ett år senare skriver journalisten Andrev Walden 
en reflekterande krönika i Dagens Nyheter, som handlar om processen 
av att vänja sig vid ’tiggarnas’ närvaro, och vad som verkar successivt 
ske med ens självbild och moral i förhållande till denna process.  
 

Har du märkt att det blir lättare att gå förbi dem för varje dag som går? Inte 
för att du inte bryr dig! Du är en sån som ger. Kanske till och med en sedel 
efter löning. Men du ger inte lika ofta nu som du gjorde för ett år sen. 
 
Du är fortfarande noga med att möta deras blickar. Men du blir inte lika ledsen 
efteråt. Inte som du brukade bli. Och den där jag har inga kontanter-gesten du 
uppfann (och förädlade till en hårfin skakning på huvudet och en tyst läpprö-
relse) kommer allt oftare till användning. Du har ju faktiskt inga kontanter på 
dig. På riktigt. Vem har kontanter 2015?! Om man inte kommer ihåg att växla 

            
1985 Ingvarsson (2014b). 
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till sig några i butiken för att ge på vägen ut. Vilket du inte gör lika ofta nu som 
då. […] 
 
Eller så har du redan passerat punkten där du började skämmas för jag har 
inga kontanter-gesten (det är ju alltid samma kvinna som sitter där!) och skyn-
dade förbi med blicken förtöjd i någonting annat. Vad som helst egentligen. 

Det var svårt. Liksom stramade i nacken. Lättare andra gången.  
 
Du ertappar dig själv. Hur kunde det bli så här lätt? Skärper dig. Ger en sedel. 
Nollställer räkneverken. Delar en artikel om romernas utsatthet. Tänker att 
någon måste sätta press på de där JÄVLA RUMÄNERNA som bara skiter i 
sina egna. Osäker på vem någon är. EU säkert. Osäker på vem EU är. […] 
 
Det blir bara lättare. Det är som att de sakta smälter in i samvetets kulisser. 
Och det händer att du tänker det otänkbara. Att det skulle vara lite skönt om 
någon annan förbjöd dem. En plötslig majoritet av idioter. Mot din vilja! Det 
är nästan det sämsta du har tänkt. Självföraktet stiger som kolsyra i dig. Men 
du tänkte det. Som en danskjävel. Kanske för att det blivit så jobbigt att gå på 
gatorna. Världen har blivit så… jobbig? Du famlar efter bättre ord men känslan 
är inte bättre än så. Det är jobbigt med alla tiggare. Så fort man går utanför 
dörren. 
 
Du förlåter dig själv. Det var bara en dålig tanke som sprang genom en bra 
människa. Det viktiga är att man känner igen en dålig tanke och jagar bort den. 
Du är en bra människa. Det är bara svårt att bli testad hela tiden! Men det blir 
lättare. […] 
 
Du kommer aldrig att sluta se dem. Inte helt. För de fanns inte där när du 
växte upp. De tillhör inte din inre tavla av landet. Men det blir lättare. 
 
Men barnen då? Fyraåringen har sett dem i hela sitt liv. Varje dag. De brukade 
vinka till barnvagnen och prata bebisspråk. Du stannade till och lät dem göra 
det. […]  
 
Men du stannade inte till nästa gång. Fast hon vinkade och pratade bebisspråk. 
Och du skämdes men någonstans måste man dra gränsen. Och det var svårt men 
det blev lättare. 
 
Det kommer aldrig bli helt lätt. Inte för dig. Men barnen då? […] Tänk om 
deras inre tavlor redan torkat när du ska förklara? […] 

 
Världen du ser första gången du sätter dig upp i barnvagnen, i den världen är 
ju ingenting konstigare än någonting annat. Och sen blir allt okonstigt. Till och 
med bilarna. När du sett tillräckligt många. 
 
Fyraåringen har aldrig frågat dig varför det sitter människor på gatan med ut-
sträckta händer. Inte en enda gång. Du tänker att det är konstigt. Att han inte 
frågar. Sen tänker du att det inte är så konstigt. 
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Och att vi nog bara har en generation på oss att göra någonting innan det blir 
för lätt att inte göra det. Kanske inte ens en generation. Kanske bara ett år. För 
du tänker så konstiga tankar i den här nya jobbiga världen. Den som lutar sig in 
och testar dig. Du hatar att bli testad. 
 
Det kanske är lika bra att vi förbjuder dem så att våra barn växer upp till goda människor. 
Som kan hjälpa dem om vi misslyckas! 

De konstigaste tankarna har du inte ens tänkt än.1986 
 

Den sista avslutande raden intygar att Waldens resonemang är på ett 
metaplan; han framställer ett moraliskt resonemang vilket han inte 
identifierar som sin egna slutsats eller budskap. Men vad Walden kallar 
för en bland de ”konstigaste tankarna” – att man ska förbjuda tiggande 
för att värna om vår egna självbild som goda människor – har andra 
debattörer omfamnat och proklamerat helt seriöst. PM Nilsson på Da-
gens Industri yrkar på tiggeriförbud en månad efter Waldens krönika 
med motivet att värna om (hans föreställning om) människors sympa-
tiska förmåga: 

[…] man bör inte få tigga. Det är destruktivt för den som tigger och för om-
givningen som sakta men säkert vänjer sig vid att ha den yttersta nöden framför 
näsan. Sociala skyddsnät vilar ytterst på den breda allmänhetens känslighet och 
förmåga att reagera på fattigdom och den inlevelseförmågan ska man vara rädd 
om.1987 

 
Resonemanget gör alltså gällande att de sociala skyddsnäten existerar 
till följd av folkets upprätthållna inlevelseförmåga att bry sig om sin 
nästa. Det viktigaste skälet till att svenskarna har en välfärdsstat skulle 
alltså inte bero på ett ömsesidigt intresse av att skydda sig själva från 
fattigdomen (vilket är bl.a. professor Rothsteins budskap),1988 utan på 
deras förmåga att kunna reagera på andras fattigdom. Den liberale 
Svante Nycander, f.d. chefredaktör för Dagens Nyheter, argumente-
rade på ett liknande sätt i magasinet Axess:  

Vanan att se gränslös fattigdom utan bot gör oss hårda också mot åldringar 
som far illa i vården, barn som växer upp med missbrukande föräldrar, kvinnor 
som behöver skydd mot plågoandar. Välfärdspolitikens grund i medborgarnas 
inlevelse och sensibilitet försvagas.1989 

 

            
1986 Walden (2015), kursivering i original. 
1987 Nilsson (2015, 19 maj), min kursivering. 
1988 Wrede (2015). 
1989 Nycander (2014), citerad i Svensson (2015, 6 februari). 
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Liberale Per Svensson menar i sin reflektion över Nycanders reflektion, 
att en sådan analys är:  

både misantropisk och etnocentrisk […]. Skulle verkligen mötet med tiggande 
romer från Rumänien på det sättet göra svenska skattebetalare oförmögna att 
förstå varför åldringar och barn till drogmissbrukare har rätt till en värdig var-
dag? 

Jag har svårt att tro det. Skulle inte det omvända kunna gälla? I alla fall om vi 
bestämde oss för att försöka se tiggaren i hörnet inte bara som ett inkarnerat 
dåligt samvete utan som en påminnelse om att människor alltid varit, och alltid 
kommer att vara, beroende av varandra – oavsett om beroendet tar formen av 
slantar i en mugg eller siffror på en skattsedel?1990 

 
Men skillnaden är väl den att åldringarna, barnen och kvinnorna som 
Nycander har i åtanke, är människor vars situation de flesta av med-
borgarna aldrig behöver bevittna eller bemöta i sina förkroppsligade livs-
världar. Nycander ger uttryck för en slags misstanke kring, att det 
kanske är fullt möjligt att ”vi” skulle bli lika ”hårda” av att dagligen 
möta ”åldringar som far illa i vården, barn som växer upp med miss-
brukande föräldrar, kvinnor som behöver skydd mot plågoandar”. 
Men nu gör ju gemene medborgare inte det, eftersom välfärdspolitiken 
ska ordna att vissa har som yrke att bry sig om dessa människor ”åt oss 
andra”. Och den vitala skillnaden mellan dessa grupper av sociala offer 
och ’tiggarna’, är att det inte på samma sätt finns anställda inom vård 
och omsorg som har till uppdrag och skyldighet att möta och stilla den 
senare gruppens vedermödor i Sverige. Åtminstone inte i tillräckligt 
stor grad, för att de ska slippa synas i det offentliga rummet.  

Det är genom denna insikt vi kommer åt det ideologiska i Nycanders 
slutsats av att istället för att yrka på socialt stöd eller omfördelningspo-
litik i syfte att upphäva den ”gränslösa fattigdom” till synes ”utan bot”, 
förmana till ett förbud så att ”vi” ska slippa konfronteras med denna fat-
tigdom. På samma manér hade Nycander förslagsvis kunnat argumen-
tera för att det viktiga inte är huruvida välfärdspolitiken faktiskt 
fungerar, utan att vi andra beter oss som om den fungerar. Det är exakt 
detta som är kärnan i Žižeks psykoanalytiskt informerade ideologikri-
tik. Vad som får ideologin att fungera som vår sociala verklighet, är inte 
att vi verkligen tror på de ideologiska sanningarna, utan att vi beter oss 
och handlar som om vi tror på dem: 

[…] illusionen befinner sig inte på kunskapens utan redan på verklighetens 
nivå, på nivån av människor handlande. Vad de inte vet är att själva deras so-
ciala verklighet, deras handlande, styrs av en fantasi, en fetischistisk inversion. 

            
1990 Svensson (2015, 6 februari). 
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Vad de förbiser eller misskänner är inte verkligheten som sådan men väl den 
villfarelse som strukturerar deras verklighet, deras faktiska sociala verksamhet. 
De vet mycket väl hur saker och ting förhåller sig, men ändå handlar de som 
om de inte visste. Villfarelsen är därför dubbel: den består av förbiseendet av 
den illusion som strukturerar vår faktiska relation till verkligheten. Denna för-
bisedda, omedvetna illusion utgör det vi kan kalla den ideologiska fantasin.1991  

 
På detta sätt är också Svenssons kritik av Nycander sanningen på spå-
ren, när han menar att den senares problemformulering är ”etnocent-
risk”. Jag skulle dryfta mig till att definiera den som närapå rasistisk, 
därför att Nycanders lösning går ut på att de facto offra en definierat 
mindre värd grupp människors möjlighet till att finna inkomst på laglig 
väg, för att rädda självbilden av en mer värd grupps (nationens) omsorg 
för varandra. Eller rakare uttryckt är problemformuleringen denna: 
’Om det inte vore för Deras existens, så skulle Vi vara lyckliga’; ’Vi 
måste utplåna Dem för att Vi ska kunna bry oss om varandra och fort-
sätta vara (eller bli ett) verkligt Vi’. De enda svar på ’tiggarnas’ nöd och 
fattigdom Nycander tillhandahåller är: ”Ansvaret för de sämst ställda 
är och bör vara nationellt”; ”De som försvarar det nya lösdriveriet har 
inte levt sig in i välfärdsstatens tankevärld och psykologi”; och att 
”Myndigheterna gjorde rätt när de rev Lort-Sverige i dess nya skepnad 
av de romska tiggarnas erbarmliga campingläger. Så ska ingen leva i 
Sverige”.1992 Det viktigaste är inte nödens existens per se, utan att den är 
här; i Sverige. Historien återkommer utifrån: ”Gatutiggeriet är ovärdigt 
ett folkhem, allmosor som ett sätt att lösa den fattiges problem tillhör 
en annan tid och en annan värld”. Det är alltså speglingen som är det 
intressanta, som i imaginär och symbolisk likhet med historien; inte det 
Reala faktumet att människor saknar möjligheten till värdiga boende-
förhållanden och tvingas leva på allmosor i Sverige. Nycanders väl-
färdsstats ”tankevärld och psykologi” klarar inte av anomalier eller 
kognitiv dissonans. Den borttränger och förskjuter det som inte passar 
in i spegelbilden istället för att bemöta de potentiella hoten.  

Anders Cnattingius (L) argumenterar på ett liknande sätt utifrån fö-
reställningen om ett fantasmatiskt samhällskontrakt: 

En helt avgörande majoritet av den svenska befolkningen är för att förbjuda 
tiggeri. Jag tror inte att de är det på grund av brist på medmänsklighet eller att 
de tror att det är enkelt att verkställa eller löser fattigdom. Den helt avgörande 
orsaken är att de ser hur det nu utbredda tiggeriet riskerar att erodera det sam-
hällskontrakt som tjänat vårt samhälle väl. Du arbetar och gör rätt för dig, 
samhället finns där som stöd ifall du behöver hjälp men du ligger inte det till 

            
1991 Žižek (2001) s. 40, kursivering i original.  
1992 Nycander (2014), min kursivering. 
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last i onödan. Det var genomförandet av det samhällskontraktet som gjorde 
tidigare rådande tiggeriförbud onödigt i Sverige.1993 

 
Formuleringen är förvånansvärt identisk med min egen sammanfatt-
ning av min intervjustudie från 2014, där stockholmare talade om mo-
raliskt ansvar som ett ”samhällskontrakt” utifrån en föreställning om 
att det var detta kontrakt mellan stat och medborgare, baserat på arbete 
och socialt stöd, som skulle ha gjort tiggande ”onödigt” i Sverige.1994 
Men när jag påpekade hur detta föreställda kontrakt är just en föreställ-
ning, skriver Cnattingius som om ett sådant kontrakt verkligen skulle stå 
att finna därute. Och varför hotar det att eroderas bara för att utom-
stående (han påpekar själv att kontraktet inte skulle gälla icke-medbor-
gare) tigger? Förmodligen därför att kontraktet inte är något annat än 
en kollektiv föreställning; närvaron av det materiella vilket gör mot-
stånd mot den ideologiska fantasin hotar dess föreställningars giltighet.  

Men där Cnattingius synes vara relativt obrydd över de fattigas fat-
tigdom och armod, ser vi i de andra utsagorna ett fokus på hur den 
geografiska närvaron av utfattiga människor hotar svenskarnas sympa-
tiska förmåga för dessa människor. Vad dessa utsagor har gemensamt 
att vittna om, är en seriös rädsla inför sin egen likgiltighet/antipati för 
andras lidande. Det vitala är inte den andras lidande – ity då hade lös-
ningen varit att få andras lidande att upphöra – utan min egen känsla 
kring den andras lidande. Denna känsla synes vara ofrånkomlig en fö-
reställning om den egna karaktären – gruppens (svenskarnas) eller indi-
videns är här egentligen sak samma. Den egna känslan går emot den 
egna självbilden, och därför måste känslan omintetgöras. Motsätt-
ningen mellan känsla och självbild, mellan handling och identitet, mel-
lan det Reala och det imaginära och symboliska, verkar närapå 
outhärdlig.  

Men det finns ju andra sätt att upplösa denna motsättning. Ett al-
ternativ hade varit att istället hjälpa nästan. Men som bl.a. Henrik Hög-
ström skriver i Kvällsposten, angående möjligheten att som 
privatperson skänka till en ’tiggare’: ”Tiggarna ger mig inget mer till-
baka än en känsla av att mitt bidrag är en droppe i ett miserabelt 
hav”.1995 Schismen upphör inte, känslan av handlingsförlamning för-
stärks av utebliven (för mig synbar) konsekvens av mitt handlande. 
Den handlingskraft som skulle kunna åstadkomma en strukturell ma-
teriell förändring, kan enbart vara kollektiv och åsyfta att förändra den 
rådande institutionella verkligheten. Och som den här avhandlingen 
            
1993 Cnattingius (2016). 
1994 Hansson (2014). Också Swärd & Eriksson (2016) påpekar likheten i sin replik på 
Cnattingius (2016).  
1995 Högström (2015), min kursivering. 



 656 

har försökt göra gällande angående det svenska samhällets strukturella 
möjligheter att hjälpa människor som tigger med långgående fattig-
domsbekämpning; att verkligen vilja hjälpa på ett långsiktigt sätt kräver 
uppgörelser med den rådande moraliska politiska ekonomin angående 
rättigheter, skyldigheter och ekonomisk rättvisa på ett vis som riskerar 
hota rådande maktordning. Det är möjligt att ändra denna maktordning, 
men detta kommer att leda till politiska konsekvenser. Ett annat sätt att 
lösa kontradiktionen, vore att avsvära sig själva självbilden, för att 
kunna skapa sig en ny mer kompatibel avbild. Självbilden ifråga synes 
här handla om att vara solidarisk, sympatisk och att eftersträva jämlik-
het människor emellan. Denna självbild är också den moderna svenska 
självbilden.1996  

Missförstå mig inte; rädslan att vänja sig, att bli avtrubbad för min 
nästas lidanden, är reell. Likaså är vanans vanmakt. Och enligt mina 
egna moraliska värderingar är det att föredra att hyckla kring sin själv-
bild framför att omfamna antingen cynism, eller att ta till projektioner 
av min nästa som omintetgör sympatin – genom att framställa hen som 
falsk, ond eller havande sig själv att skylla. Men det föreligger något 
förment i att okritiskt ta för givet att man härbärgerar en stark sympa-
tisk förmåga som nu bryts ned till följd av ’tiggarnas’ närvaro. Hela pro-
blemformuleringen gör ju gällande att du redan hade en ’godhet’ som nu 
hotas att tas ifrån dig; indirekt är det ’tiggarna’ själva som antas ta denna 
ifrån dig (om det inte vore för att de kom hit skulle du inte känna av 
’godhetens’ frånvaro från ditt hjärta). Det tjänliga med Waldens själv-
reflekterande krönika om att vänja sig inför ’tiggarnas’ närvaro, är det 
kontinuerliga framhävandet av en föreställning om sig själv som sym-
patisk och medmänsklig, vilken sakteliga bryts ned – eller rättare sagt: 
transformeras – genom dess dialektiska konfrontation med negationen; 
jag handlar inte som jag föreställer mig att jag borde handla. Walden är 
tillräckligt insiktsfull för att kunna påvisa hur självbilden går igenom 
faser av kriser, där hyckleri och förnekelse går hand i hand som för-
svarsmekanismer å självets vägnar mot överjagets förebråelser. Det 
viktiga synes vara, att man inte visade sig vara det man trodde sig vara.  

När jag blev uppringd av en journalist 2015 för en intervju kring 
min forskning, frågade hon mig ifall Fler tiggare gör oss avtrubbade.1997 Hen-
nes problemformulering var att eftersom ’tiggarna’ blir fler samtidigt 
som deras närvaro i stadsrummet permanentas, avtrubbas vår med-

            
1996 Se t.ex. Jansson (2018); Hübinette & Brännström (2011); Ruth (1984); Linderborg 
(2001); Berggren & Trädgårdh (2006).  
1997 Detta blev också titeln på artikeln, vilket alltså var en intervju med mig: Sandow 
(2015, 6 mars). 



 657 

känsla, sympati och solidaritet – ”också gentemot andra grupper i sam-
hället”; jag tolkade detta som att hon menade att ”vi” förlorar vår ’god-
het’. Mitt svar på denna tes återgavs såhär i själva artikeln: ”vi [kanske] 
aldrig har varit så empatiska som vi trott eftersom vi tidigare inte be-
hövt se sociala ojämlikheter och ta moralisk ställning på det här sät-
tet”.1998 Vad jag menar med detta är att ”svenskar” har egentligen hela 
tiden, även innan ’tiggarnas’ närvaro, vetat om denna nöd och fattig-
doms existens i omvärlden. De har ätit sin skolbespisning och tänkt på 
”barnen i Afrika” av tacksamhet, förbannat Ceausescu för hans barn-
hem, eller funnit den socioekonomiska orättvisan i USA bortom rim-
lighetens gränser. Men med denna imaginära geografi av rättvisor och 
orättvisor liksom av välstånds och nöds lokaliseringar och hemvister, 
har ”vår solidaritet” inte prövats i ”skarpt läge”. När så denna intellek-
tuella solidaritet börjar kräva av människor, mentalt eller ekonomiskt i 
deras verkliga vardagsliv, ställs självbild mot vilja.1999  

Alltså: det moraliska argumentet att förbjuda tiggande därför att det 
skulle urholka medkänsla, är ett fetischerande – det utgår från en sam-
manblandning av upplevelse/förnimmelse med verkligheten. Tiggan-
dets verklighet, ’tiggarnas’ verklighet, den ”gränslösa fattigdomen utan 
bots” verklighet, har existerat hela tiden. Människor har alla hela tiden 
vetat att denna fattigdom och orättvisa, som ’tiggarna’ i ’EU-migran-
tens’ situation ger uttryck för, oavlåtligen har existerat i världen. Det är 
bara det att genomsnittliga medborgare inte har behövt förhålla sig till 
den i sin livsvärld, i sin förkroppsligade levda verklighet. Därför är det 
en chimär att intala sig att vad som händer är att svenskar nu skulle 
”förlora” sin ”solidaritet” eller ”medmänsklighet”, sin ”godhet”. Vad 
som händer är att folk konfronteras med vad denna ”godhet” skulle 
innebära som Realiserad. Och att människor inser att de inte är beredda 
att följa konsekvenserna av denna föreställning om sig själva, när denna 
på allvar prövas. Antagligen därför att denna föreställning är närapå 
oförenlig med den verklighet som rådande samhällsordning tillhanda-
håller. De relativa deprivationerna mellan vad som är och vad man tror 
sig vara, respektive mellan vad som är och vad som kunde vara, är här 
påtagliga.2000 

            
1998 Ibid.  
1999 Som en parallell gällande flyktingmottagande, uppmanade statsminister Fredrik Re-
infeldt (M) valåret 2014 svenska folket att ”öppna era hjärtan” (Öppna era hjärtan 
2018), varefter de invandringsfientliga Sverigedemokraterna fick rekordröster i valet 
och Sverige året därpå övergick från att ha en flyktingpolitik av det mest öppna slaget 
till en av det mest repressiva inom EU.  
2000 jfr Paulsen (2010) s. 220; Brenner (2009) s. 198. 
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15.2. Med godhet skola de fördrivas 
I samband med Socialdemokratiska partistyrelsens lansering av pre-
sumtiva politiska riktlinjer inför partikongressen 2017, presenteras ett 
antal lagförslag med syfte att ”stoppa tiggeriet”. Med dessa förslag ges 
ett antal intervjuer till SVT Nyheter och Dagens Nyheter, som sam-
mantagna bildar en synnerligen symptomatisk hållning gentemot tig-
gande och ’tiggare’. Denna hållning kan tillskrivas inte bara S-styrelsen 
utan även den övergripande svenska ideologin ifråga under studerade 
tidsperiod.  

Förslagen gäller dels skärpt ordningslag, förbud att tjäna pengar på 
andras tiggande, och möjligheten att avvisa folk istället för att avhysa 
från annans mark. Men, dessa åtföljs inte av något förslag på ett offici-
ellt tiggeriförbud. Detta trots att: justitieminister Morgan Johansson (S) 
förklarar avvisningslagens nytta med att ”Om det blir svårare att upp-
rätta [bosättningar] s  kommer det totala antalet tiggare att minska och 
därmed också problemet”;2001 inrikesminister Anders Ygeman (S) för-
klarar översynen av ordningslagen med att ”Vi behöver minska tigge-
riet, det är inte en lösning på människors utsatthet att tigga på våra gator 
[…]. Vi vill tydliggöra att det inte är okej med ordningsstörande tiggeri, 
som tiggeri i tunnelbanan eller tiggeri som hindrar utryckningsvägar 
eller liknande”;2002 partisekreterare Lena Rådström Baastad förklarar de 
sammantagna lagförslagens syfte med att ”[tiggarna] lever ofta hemlösa 
ute i kylan. Vi kan aldrig någonsin se på hur hemlöshet och tiggeri nor-
maliseras i Sverige”.2003 Dessa uttalanden pekar på att man vill få tiggan-
det att upphöra i Sverige, samt att det viktigaste är att det upphör i Sverige. 
Detta därför att det enda i förslagen som antas åstadkomma att tiggan-
det upphör, är att ska bli (närapå) praktiskt omöjligt att tigga i Sverige 
– inga förslag handlar om att ge människor tillgång till annan form av 
försörjning eller inkomst. Tydligast blir det i justitieministerns nyktra 
logik av att ju svårare det är att leva i Sverige desto färre ”tiggare” kom-
mer det finnas i Sverige och därmed kommer även ”problemet” 
minska. Men med allt detta sammantaget, varför då inte föreslå ett of-
ficiellt tiggeriförbud? Det torde ju ändå vara lagförslagens samman-
tagna budskap. Det realpolitiska svaret är tudelat: år 2017 kunde inte 
S-ledningen föreslå ett officiellt förbud utan att förorsaka regeringskris, 
eftersom S då satt i regering med Miljöpartiet, vilka konsekvent och 
högljutt har motsatt sig ett tiggeriförbud av värderingsmässiga skäl;2004 

            
2001 Olsson (2017). 
2002 Marmorstein & Ohlin (2017), min kursivering. 
2003 Ibid. min kursivering. 
2004 Se exv. Lönnaeus (2016); Studio Ett (2017); Berglund (2018). 
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inom själva partiet fanns en förhållandevis stor andel aktiva vilka mot-
satte sig ett förbud av värderingsmässiga skäl.2005 Men det ideologiska 
svaret Ygeman ger reportern från SVT Nyheter, angående varför inget 
förbudsförslag läggs fram, har också sin egen (identitets-)politiska san-
ning: ”Det ska vara möjligt både att ge hjälp och att få hjälp i Sverige”.  

Här föreligger den ideologiska kärnan av en inre motsättning (kont-
radiktion): Det är (närapå) moraliskt omöjligt att förbjuda möjligheten 
att ge och få hjälp i Sverige, samtidigt som det är moraliskt omöjligt att 
acceptera förekomsten av den nöd som realiserar möjligheten. Därför 
måste verkligheten struktureras så att detta förbud inte blir nödvändigt, 
och möjligheten kan bestå. Intakt och orörd. Varför har denna möjlighet 
varit så viktig att försvara in i det sista från såväl privatmoraliskt som 
partipolitiskt håll i Sverige? Sanningsenligt var Sverige fram till 17 de-
cember 2018 – jämte Finland och Portugal – bland de sista EU-länder 
som inte hade infört juridiskt tiggeriförbud på vare sig nationell nivå 
eller möjliggjort detta för en kommunal nivå.2006 Under 2014 var Sveri-
gedemokraterna ensamma bland riksdagspartierna om att förespråka 
kriminaliserande av tiggande. Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) för-
svarade rätten att tigga såsom övriga partiledare: ”[ett förbud] leder till 
väldigt vittgående konsekvenser om vi ska förbjuda människor som är 
fattiga att faktiskt be om hjälp […] Gör inte människorna till proble-
met. Det blir en jakt på enskilda som redan är mycket utsatta och så 
tycker jag inte att vi ska argumentera”.2007 Därefter har tonen successivt 
skärpts, och fem år senare har möjligheten för kommunerna att införa 
lokala förbud garanterats samtidigt som Moderaterna har sällat sig med 
SD gällande yrkande på nationellt övergripande förbud: Reinfeldts ef-
terträdare Ulf Kristersson förklarar ställningstagandet bl.a. med att ”Vi 
måste stoppa tiggeriet, det är inte värdigt i Sverige. Då tror jag att man 
ska ta ett gemensamt politiskt ansvar för detta så att vi gör det som är 
rätt”.2008 

Men vägen dit har kantats av olika argument för att ”stoppa tigge-
riet” i Sverige på ett godhjärtat sätt: formuleringar som åsyftar att få tig-
gandet att upphöra för ’tiggarnas’ skull istället för svenskarnas egna. 
Det namnkunnigaste exemplet är Bo Rothsteins förslag att kriminali-
sera givandet istället för skänkandet, för att på så vis bibehålla föreställ-
ningen om ’tiggarna’ som offer för orätt istället för orättens utövare, 

            
2005 För en redogörelse kring de olika ideologiska positionerna kring ”tiggerifrågan” 
inom S under 2013–2016, se Hansson & Persdotter (2019). 
2006 Löfving & Blanco (2017). 
2007 Hegevall (2014). 
2008 Karlsson (2017). 
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samtidigt som svenska samhället beivrar det orätta.2009 Även Kristers-
son underbygger sin slutsats om det nationellt ovärdiga med ”tiggeriet” 
med att ”man ser också alla de problem som följer i tiggeriets spår, hur 
människor utnyttjas och den kriminalitet som sprider sig”.2010 När f.d. 
utredaren Martin Valfridsson (också Moderat) ”byter fot” angående 
tiggandets människorättsliga lov – ett år efter avslutat utredningsupp-
drag – och yrkar på kriminalisering av tiggande, gör han det till en fråga 
om att ”skydda” offren: ”man ska vara nogrann [sic] med att när man 
kriminaliserar den mest utsatta gruppen så gör man det för att skydda 
väldigt utsatta grupper”.2011 Det intressanta med juristen Valfridssons 
vändning är dess juridisk-etiska negation: han hade nämligen tidigare 
motsatt sig ett förbud på grund av att det inte vore förenligt med straff-
rätten att kriminalisera offer för orätt – ”Straffrätten ska inte användas 
för att bekämpa fattigdom. Inte heller är det aktuellt att göra det straff-
bart att skänka pengar till tiggare. Att kriminalisera medmänsklighet 
skapar bara ett hårdare samhälle utan att lösa några problem”2012 – men 
lyckas alltså två år senare vända på detta argument 180 grader och sam-
tidigt behålla ”medmänskligheten”. På ett liknande opportunt sätt lyck-
ades Valfridsson argumentera i sin rapport för att Sverige tar ett ansvar 
för alla barns rätt till utbildning genom att förvägra ’EU-migranters’ 
barn skolgång i Sverige. Lind & Persdotter visar hur SOU 2016:6 argu-
menterar för att ett förvägrande av skolgång i Sverige skulle styrka en 
fortsatt och kontinuerlig skolgång i hemländerna.2013 Denna fantasmat-
iska föreställning om att ett inskränkande av människors rättigheter här 
skulle leda till realiserade mänskliga rättigheter där – fantasmatisk där-
för att det inte presenteras något seriöst presumtivt orsakssamband, 
blott en önskan om att detta skulle bli utgången – går igen hos andra 
röster. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor och hennes 
kollega Annika Eclund argumenterade för en repressivare politik riktad 
mot ’EU-migranter’ med syfte att förmå dessa att återvända hem (bl.a. 
med hjälp av lokala tiggeriförbud), med motiveringen: 

Det finns ingen lösning, ingen framtid och ingen värdighet i tiggeriet. Men det 
finns en framtid för de östeuropeiska romerna i sina hemländer genom att lyfta 
dem ur fattigdom och utsatthet. Det är en tidskrävande process som byggs 
underifrån men i detta ligger också dess styrka. Denna process kan vi inte i 
Sverige starta åt människor men vi kan underlätta för dem att själva påbörja 
den resan.2014 

            
2009 Rothstein (2013). 
2010 Karlsson (2017). 
2011 Segura Moberg (2017). 
2012 Wigerström (2015). 
2013 Lind & Persdotter (2017). 
2014 Busch Thor & Eclund (2015). 
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Men tydligast blir kanske denna fantasmatiska föreställning, om att ett 
’ont’ ”här” leder till ett ’gott’ ”där”, i den återkommande ideologiska 
fantasin om att ett förbud mot tiggande i Sverige skulle skicka en ”sig-
nal” till ”hemländerna” – vilken skulle få ”hemländerna” att börja be-
handla sin befolkning bättre. Såhär resonerar förslagsvis ett antal 
Moderata riksdagsledamöter: 

Med införande av ett förbud mot tiggeri i Sverige skickas signalen ytterst tyd-
ligt till hemländerna att de inte kan lasta över sina problem på andra länder 
och deras skattebetalare. Trycket ökar då i dessa länder på att faktiskt genom-
föra sociala reformer […].2015 

 
Här är ett litet axplock på liknande anspråk från skribenter, kommun-
politiker och privatpersoner: 

[Krönikör:] Och kanske är det dags att vi alla inser att det är migranternas 
hemländer som har det övergripande ansvaret för att lösa detta, som måste 
fördela sina resurser med rättvist och få bukt med förhållanden som får så 
många romer att lämna sina hemländer.2016 

[Oppositionsborgarråd (M):] Och det är där vi måste lösa den fattigdomen och 
den problematiken, och det gör vi bäst genom gemensamma EU-medel. Det 
kan inte en enskild kommun hantera och lösa.2017 

[Ledartext:] Svenska politiker är därför inne på rätt linje då de menar att detta 
inte kan lösas i Sverige, det måste ske i tiggarnas hemländer.2018 

[Socialnämndsordförande (S):] Ansvariga länder måste ta sitt ansvar för med-
borgarna. Det var inte sagt så att EU skulle vara ett sätt att komma från andra 
länder för att tigga.2019 

[Kommunalråd (KD):] Den långsiktiga lösningen finns i tiggarnas hemländer 
[…]. Skälet till att det har blivit så här är att man inte har fått till stånd en 
förändring i hemlandet så att alla människor har drägliga livsvillkor.2020 

[Privatperson:] Det är INTE mitt ansvar att ta hand om dem. Det är ett ansvar 
som deras hemlands styrande skall ta!2021 

            
2015 Hansson et al. (2015). 
2016 Assarmo (2014). 
2017 SVT Nyheter (2014). 
2018 Wopenka (2014). 
2019 Bäck (2014). 
2020 Lindström (2014). 
2021 Andersson (2014, 29 juli). 
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[Kommunalråd (M):] ”Boendemiljön är inte acceptabel”. Hon menar att hemlän-
derna, som Rumänien i det här fallet har det yttersta ansvaret.2022 

[Privatperson:] Problemet med rumänska tiggare är framför allt Rumäniens 
ansvar och det löses inte genom att svenskar ger pengar till de stackare som 
sitter på våra gator. Sätt mer press på Rumänien att inte diskriminera sina egna 
medborgare!2023 

[Samhällsdebattör:] Kanske ligger lösningen i att skapa en all-europeisk fond 
vars medel öronmärks och där motfinansieringen tillåts ta formen av eget ar-
bete eller insatser från inhemska och/eller utländska ideella organisationer. 
EU-kommissionen borde ansvara för den europeiska fondens administration 
i syfte att öka effektiviteten och minska risken för korruption, men kansliet 
skulle förstås kunna förläggas till någon av huvudstäderna på Balkan. Men för 
att detta ska komma till stånd måste Sverige aktivt söka stöd för hos andra 
medlemsländer i syfte att öka trycket på kommissionen och de medlemsländer 
som inte vill sina romska medborgares bästa.2024 

[Presskontakt för S:] Det är Rumänien som har ansvaret för vården, att trycka 
på Rumänien är nummer ett.2025 

[Privatperson:] Om det snart blir en avhysning av lägret på Industrigatan hop-
pas jag att många åker hem och begär att få ta del i något av dessa hjälppro-
gram. I stället för att se tömningen av lägret som en tragedi kan det blir en 
nystart till ett annat och bättre liv.2026 

 
Den ideologiska fantasin om att den aldrig tillräckligt preciserade ”lös-
ningen” på problemet skulle finnas ”på de här människornas hemma-
plan”,2027 informeras dels av den endimensionella skyldighetsmodellen 
om att var nationalstat är kosmologiskt tilldelad ett oavvisligt ansvar 
om samtliga av sina medborgare, dels förmodligen av mer en grund-
läggande känsla av att lösningen är att ’tiggarna’ försvinner härifrån. Det 
är ju vad justitieministern poängterar med syftet att minska antalet ”tig-
gare”. Det går att som professor Rothstein argumentera för att ”sätta 
[ekonomisk] press på Rumänien”,2028 men som har blivit tämligen up-
penbart genom åren är denna lösning geopolitiskt omöjlig att genom-
föra för Sverige ensamt. Men därmed upphör inte det föreliggande 
etiska problemet kring ansvar.  

            
2022 Jansson (2015). 
2023 Stensson (2014). 
2024 Kågeson (2014). 
2025 Holmberg (2014). 
2026 Persson (2015). 
2027 Delby (2014). 
2028 Holmin (2014). 
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Det har också varit möjligt att argumentera för att en acceptans av 
förekomsten av tiggande är oförenligt med en feministisk fattigdomsbe-
kämpning. När socialminister Åsa Regnér (S) ställs inför interpellat-
ionsdebatt av Christina Höj Larsen (V), angående huruvida ”rege-
ringens syn på hur utsatta unionsmedborgare bör bemötas” överens-
stämmer med budskapen från SOU 2016:6 (rapporten innehöll inga 
lagförslag och skickades aldrig på remiss), svarar Regnér om att det 
kommunala självstyret fortfarande råder, men att regeringen fattig-
domsbekämpar genom att teckna samarbetsavtal med Rumänien och 
Bulgarien: 

I dessa avtal framhålls jämställdhet och kvinnors rättigheter. Vi talar sällan om 
det, men en majoritet av dem som ber om pengar i Sverige är kvinnor. Jag har 
fortfarande, efter 30 år som jämställdhetsaktivist, otroligt svårt att förstå varför 
denna grupp ska finna sig i att det räcker att sitta och be om pengar på gatan. I 
avtalen ligger därför fokus på kvinnor, jämställdhet, barn, socialtjänst och so-
ciala rättigheter – en mängd frågor där vi alltid samarbetar med andra länder 
när vi ska arbeta med fattigdomsbekämpning. […] 

Mitt och regeringens huvudspår och min övertygelse är att vi måste jobba med 
fattigdomsbekämpning på sätt som vi känner till, som är effektiva och som på 
lång och även kortare sikt förändrar strukturer. Vi måste tänka på jämställdhet, 
och jag skulle gärna i denna debatt ha velat höra varför du tycker att just dessa 
kvinnor ska finna sig i den här situationen. […] Varför ska just de här kvinnorna 
nöja sig med detta? Jag har tänkt väldigt mycket på det, och jag kan inte hitta 
något annat svar än att vi måste jobba som vi brukar med fattigdomsbekämp-
ning.2029 

 
Det viktigaste synes vara att inte acceptera att ”de här kvinnorna” ”ska 
finna sig i” att vara utfattiga arbetslösa och tigga i Sverige, eftersom: 

Regeringens huvudspår när det gäller sakfrågan är att vi har fri rörlighet inom 
EU, men det finns ett regelverk runt det. Om man inte har försörjning eller är 
kvar i ett annat EU-land för att man studerar har man inte rätt att uppehålla 
sig i landet. Till den fria rörligheten hör också ett regelverk.2030 

 
Regelverket föregår välviljan. Det högsta goda, är att skydda och upp-
rätthålla ’regelverket’ – rådande politisk-ekonomiska ordning. Men 
samtidigt finns då ett parallellt högsta goda att försöka bibehålla som 
målsättning, på åtminstone ett diskursivt plan: den svenska ’godheten’. 
Varför annars dessa intellektuella ansträngningar av att försöka linda in 
repressiv fördrivningspolitik som ett uttryck för välvilja och solidaritet? 

            
2029 Sveriges Riksdag (2016), min kursivering. 
2030 Ibid. 
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Vi ser hur dessa två högsta goda – ett ”ideologiskt” (realpolitiskt) re-
spektive ”diskursivt” (moraliskt) Ting – är Realt oförenliga; samman-
tagna utgör de en motsättning, en kontradiktion. Så varför alls under 
så lång tid försöka bibehålla denna interna motsägelse, som verkar ut-
göra den svenska nationella identiteten? Förmodligen därför att identi-
tetsfrågor är reella, eftersom självbild liksom etik är en omistlig del av 
det mänskliga varandet. Det är ofullständigt att avfärda den diskursiva 
nivån som enkom ett medvetet proklamerat ”falskt medvetande” – det 
är ju betydligt mer realpolitiskt effektivt att avfärda existensen av sam-
vete och moral i frågor som dessa. Vi ser att denna diskursiva nivås 
innehåll har utgjort ett reellt politiskt problem, när Jimmy Jansson (S), 
kommunordförande för Eskilstuna, försvarar införandet av licenskrav 
på tiggande i kommunen 30 januari 2018 (som senare fälls av Länssty-
relsen) med orden: 

Någonstans måste ett samhälle säga att nu är det nog. Det här är förhållanden 
som vi aldrig någonsin skulle acceptera i andra sammanhang. Nu har vi i flera 
år haft en debatt om det här och konstaterat att vi gör ett undantag kring våra 
principiella ställningstaganden när det gäller alla människors lika värde.2031 

 
Antagligen menar Jansson här att undantaget ifråga har gjorts genom 
att låta människor tigga och bo i hälsovådliga förhållanden i Sverige. 
Samtidigt, sett till förslagets realpolitiska syfte att försöka fördriva ’EU-
migranterna’, är det möjligt att läsa citatet på två nivåer och se ett latent 
budskap i att den dialektiska kontradiktionen hävs genom att negera 
negationen. På ett plan åsyftar han att inte rädda, utan undanta principen 
om ”alla människors lika värde” genom sitt lagförslag som är specifikt 
riktat mot en viss grupp människor och deras rättigheter. Vad räddas, 
förstärks och samtidigt transformeras genom denna slags aufhebung? 
’Regelverket’, vars inre potentiella sanning i dess egna inre motsättning 
– dess premierande av de priviligierades intressen (skyddande av ägan-
deförhållanden) framför människovärdets okränkbarhet – sätts i dager. 
Denna skarpa svarsformulering beror på det underliggande skälet till 
att det alls ska vara nödvändigt och möjligt att kunna upphäva före-
ställningen om människors lika värde i en liberal demokrati. Undanta-
get för ’EU-migranters’ människovärde har konstaterats i praktiken 
redan innan Janssons (S) ”erkännande”, sett ifrån hur den svenska 
statsmakten i avseende såväl gällande rätten till skolgång, rätten till bo-
ende, rätten till sanitet och tillgång till rinnande vatten etc., har förväg-
rat ’EU-migranter’ dessa rättigheter med hänvisning till att det inte vore 
förenligt med svensk lag eller likabehandlingsprinciper. Undantaget 

            
2031 Delby (2018), min kursivering. 
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ifråga är mer eller mindre determinerat från statens håll, därför att ett 
tillgodoseende av dessa rättigheter, på en skälighetsnivå som skulle 
kunna mätas med en svensk norm, vore att – som tidigare argumente-
rats för i kapitel Bostadslöshet – driva frågan om ekonomiska rättigheter 
till sin moralisk-politiska spets. Att behandla samtliga konventioner om 
mänskliga rättigheter som verkliga lagar, vore att i slutändan ifrågasätta 
privategendomens helgd.  

15.2.1. Tillgodosedda rättigheter som hotbild mot 
Sverigebild 
Vad har privategendomen att göra med saken? Svaret är, att private-
gendomen kan förstås som de liberala mänskliga rättigheternas ”san-
ning”: den privata äganderätten är Rättigheten med stort R varuppå de 
övriga grundläggande rättigheterna vilar, vilka kan tillfälligt upphävas 
eller sättas ur spel i syfte att skydda äganderätten. Friedrich Hayek, den 
nationalekonom och politiska filosof som brukar betraktas som ny-
liberalismens stora intellektuella förgrundsgestalt, försvarade Pinochets 
diktatur i Chile med att ”Du kan ha ekonomisk frihet utan politisk fri-
het, men du kan inte ha politisk frihet utan ekonomisk frihet”.2032 Marx 
visar på hur pressfriheten i Frankrike kunde inskränkas med hänvisning 
till att den hotar ”den allmänna friheten”, eftersom  

den mänskliga rättigheten till frihet upphör att vara en rättighet så snart som 
den råkar i konflikt med det politiska livet, medan det politiska livet enligt teorin 
bara är en garanti för de mänskliga rättigheterna, för den enskilda människans 
rättigheter och alltså måste uppges om det motsäger sitt ändamål, dessa mänsk-
liga rättigheter. Men praxis är bara undantaget och teorin är regeln.2033 

 
Hemligheten bakom denna paradox är att de grundläggande mänskliga 
rättigheterna (jämlikheten, friheten, säkerheten och äganderätten), i sin 
utformning utgår från en föreställning om människan som ”den ego-
istiska människan, […] människan som är skild från andra människor 
och från det allmänna”. Därigenom handlar friheten (som rättighet) om 
rätten att ”vara en isolerad och i sig sluten monad […]. Den praktiska 
användningen [av friheten] är den mänskliga rättigheten till privategen-
dom”. Privategendomen är i sin tur:  

rätten att efter behag (à son gré), utan hänsyn till andra människor och till sam-
hället njuta sina rikedomar och disponera över dem, kort sagt egennyttans rätt. 
Denna individuella frihet liksom dess praktiska användning utgör grundlagen 

            
2032 Geddes (1979), min översättning. 
2033 Marx (2008b) s. 42, kursivering i original. 
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för det borgerliga samhället. Den låter varje människa uppleva sin medmänni-
ska inte som förverkligandet av utan tvärtom som hindret för sin egen frihet. Men 
framför allt proklamerar den den mänskliga rättigheten, ”att människan efter 
behag skall disponera över sin förmögenhet, sina inkomster, frukterna av sitt 
arbete och sin företagsamhet”.2034 

 
Jämlikheten består i ”ingenting annat än likheten inför den ovan be-
skrivna friheten”, varför också säkerheten är ”det högsta sociala begrep-
pet i det borgerliga samhället, polisens begrepp” vilket ska realisera och 
upprätthålla de övriga rättigheterna. Med detta är alltså (enligt teorin) 
den borgerliga statens främsta funktion: att upprätthålla denna poli-
tiska ordning, där den privata äganderätten fungerar som primärrättig-
heten övriga rättigheter utgår från. Och som vi har lärt oss av Arendt 
och Agamben, är de humanitära mänskliga rättigheterna en replika av 
de medborgerliga mänskliga rättigheterna, i syfte att kompensera för de 
rättslösa individernas del.2035  

Varför detta är relevant i förhållande till svenska statens och politi-
kens relation till ’EU-migranternas’ rättigheter, är därför att tiggandet 
som en utövad rättighet av (yttrande- och rörelse-)frihet, står i kontra-
diktion med svenska medborgares utövade rättigheter av friheten att 
obehindrat ”efter behag” åtnjuta egennyttans rätt. Med detta menar jag 
inte någon slags typisk ”svensk statsindividualism”,2036 som skulle 
handla om en vilja att få vara ifred från andra människor eller att ”sköta 
sig själv”. Det handlar om att frågan om ’EU-migrantens’ rätt till verk-
lig borgerlig frihet, såsom rätt till egendom – genom förverkligad rätt till 
arbete, rätt till boende, rätt till säkerhet och skydd, rätt till utbildning, 
rätt till grundläggande vård – inkräktar på gränsdragningen av det ka-
pitalistiska egendomsbegreppet, och berör därigenom egendomsbe-
greppets (den ideologiska abstraktionens) interna motsägelser 
(kontradiktion).2037 Om privategendomen är en naturlig mänsklig rät-
tighet, bör rimligen alla ha rätt till privategendom. Men samtidigt har 
ingen rätt att ta ifrån någon annan dess privategendom. Varifrån skall i 
så fall egendomen vilken den egendomslöse har rätt till tas? Härigenom 
ställs ett ultimatum angående vilken aspekt av äganderätten som trum-
far den andra: rätten till (reell) möjlighet till egendom vs. rätten till 
skydd av etablerad egendom. När dessa två ställs mot varandra – vilket 

            
2034 Ibid. s. 40, kursivering i original. 
2035 Arendt (2016); Agamben (2010); se också Hansson & Mitchell (2018). 
2036 Berggren & Trädgårdh (2006). 
2037 På ett filosofiskt (och psykologiskt) plan berör kontradiktionen själva gränsen mellan 
individ och egendom, mellan subjektet och dess objekt. Rätten till egendom är rätten 
till min egen kropp och min egen handlingskraft, min egna förmåga: härigenom är 
alltså privategendomen egentligen en förlängning (eller spegling) av det liberala sub-
jektet självt. Detta var en av slutsatserna från kapitlet om politisk idéhistoria. 
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de gör i frågan om den egendomslösas (utfattigas) rätt till ekonomisk 
hjälp i ett kapitalistiskt samhälle, kommer stat och kapital troligen luta 
åt att ställa sig bakom rätten till skyddet av det redan inhägnade.2038 Den 
borgerliga statens politisk-ekonomiska funktion är nämligen enligt 
denna teori att med sitt våldsmonopol skydda de ägandes privategen-
dom. Marxister och historiematerialister förklarar alltså nationalstaten 
som skyddandes inte ’befolkningens’, utan de övre befolkningsskiktens 
ekonomiska intresse. Det var också därför bl.a. revolutionären Lenin 
trodde på internationell solidaritet och kallade socialdemokraterna som 
valde att svära trohet till nationalstaten istället för till internationalen 
för socialchauvinister.2039 Samma politiska gränsdragningskonflikt om 
vilka som ska utgöra ’folket’ och ’det politiska subjektet’ går igen 
hundra år senare. 

Det kanske framstår som att jag här drar en slutsats för långt, att jag 
överanalyserar eller feltolkar anledningen till varför den svenska staten 
förnekar ’EU-migranter’ tillgodoseendet av grundläggande mänskliga 
rättigheter och möjligheten att kunna leva anständiga liv. Vi har ju här 
bara att göra med ett fåtal tusen personer, och att tillgodose dessas 
grundläggande behov borde inte beröra astronomiska summor. Allde-
les riktigt. Det är just därför vi bör förstå att anledningen till att principen 
att ’EU-migranter’ inte ska få tillgång till dessa realiserade rättigheter 
måste försvaras till varje pris, beror på att denna princip är livsviktig 
för nationalstatens fortsatta politiska legitimitet i den politiska ekono-
min av idag. Om principen skulle ruckas, och alla människors lika värde 
skulle Realiseras från att vara en imaginär ideologisk föreställning till 
ett kompromisslöst politiskt projekt, då försätts hela den moraliska 
ekonomin i gungning gällande vad människor har för rättigheter att 
kräva. Hela den politiska hegemonin skulle ifrågasättas, om människor 
enkom till följd av sitt människovärde hade rätt till ekonomisk grund-
trygghet, utan motkrav på arbetsprestation (eller medborgarskap). Med 
en sådan rätt, skulle privategendomens hela idé upplösas. Och med 
den, även staten så som vi idag känner till den. 

 Jag menar inte att denna princip är ahistoriskt allsmäktig. Stat och 
kapital är inte samma sak, om än att staten har att förhålla sig till kapi-
talets fortlevnad genom ackumulation. När kapitalismen följer en ack-
umulationsregim där det är till större fördel att arbeta för tillgodosedda 
sociala rättigheter – som det exempelvis var vid mitten av 1900-talet – 
            
2038 Det blir annorlunda om den politiska ekonomins ackumulationsstruktur befinner 
sig i ett läge där det är av ekonomisk fördel att tillgodose dessa rättigheter, för att på 
så vis trissa upp konsumtion och produktion. Men därigenom räddas också kontra-
diktionen liksom dess underliggande slagsida. Detta kan sägas hände då välfärdsstaten 
etablerades. 
2039 Lenin (2017). 
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blir principen inte lika framträdande i politiken. Den behöver inte vara 
det under andra regimer heller, eftersom olika statsformationer kan till-
godose sociala rättigheter olika mycket till olika kostnader. Det vore 
t.ex. antagligen inte den politiska ekonomins undergång att i Sverige 
tillgodose ’EU-migranter’ rätten till basala mänskliga rättigheter; den 
privata äganderättens princip skulle ändå förmodligen kunna hållas in-
takt. Den poäng jag försöker lägga fram, är att den ideologiska envishet 
med vilken frågan om att tillgodose dessa rättigheter bortträngs i ”tig-
geridebatten”, måste ha att göra med att i den partikulära moraliska eko-
nomi som Sverige befinner sig i under studerade period, med sina 
politiska dödlägen gällande försörjning och bostadsfrågan, blir den pri-
vata äganderättens princip den blockerande och fastlåsande instans 
som kortsluter debatten. I det politiska omedvetna, i den underliggande 
ideologin vari den moraliska ekonomin formas och utkämpas, blir frå-
gan om tillgodosedda rättigheter för ’EU-migranten’ m.a.o. överförd till 
att (på den omedvetna nivån) bli frågan om villkorslöst människovärde 
och en förståelse av rätt till egendom som hotar hela den politiska eko-
nomins moraliska fundament. Det är en liknande typ av överföring 
som aktualiseras i Garrett Hardins dödsångest över världens undergång 
om man skulle hjälpa all världens svältande med mat och resurser: det 
reella etiska problemet med var att dra gränsen i ansvaret för min nästa 
(i förlängningen gränsen mellan mig/dig varigenom jaget alls kan exi-
stera) uppstår fantasmatiskt som en ångest vilken är oproportionerlig i 
förhållande till det faktiska materiella problem som ligger för handen. 
Och denna överföring åstadkoms genom psykiska och ideologiska as-
sociationer.   

(O)medvetna om att allt detta ligger i potten, och ställda inför valet 
av vilket av de högsta goda som ska räddas (regelverket eller de mänsk-
liga rättigheternas förverkligande), synes valet inte vara särskilt svårt 
från politikers sida, (närapå) oavsett partipolitisk trosbekännelse. Helt 
enkelt därför att ”den enda vägen” kan upprätthålla det rådande, och 
med den nationalstatens fortsatta politiska legitimitet. Den nationella 
hemlöshetssamordnaren Michael Anefur (KD), verksam 2012–2014 
samt negativt inställd mot tiggeriförbud, förklarade förhållandevis rakt 
att ”EU-medborgare som kommer hit och tigger har inte rätt till det 
svenska välfärdssystemet. [Om de skulle ha det så] krackelerar syste-
met”.2040  

Men valet verkar likväl vara ett äkta beslut, som också verkar vara 
smärtsamt att fatta. För tydligare blir självbildens reella inverkan på po-
litiken, när vi kikar på de argument för en fördrivningspolitik som ex-
plicit motiveras som nödvändig för att skydda bilden av Sverige. När de 
            
2040 Delby (2014). 
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tidigare argumentationerna utgick från att ”rädda offren”, fanns likväl 
hela tiden underliggande ett antagande om att ”vi” (Sverige) ska 
rädda/skydda offren; det handlade om en självbild av Sverige som en 
god agent som inte kan handla ont. Men det finns då de argument som 
direkt adresserar vikten av att rädda (eller återbringa) själva föreställ-
ningen om Sverige och svenskarna. I kapitel Våld omnämndes hur Da-
gens Industris Jenny Sonesson vill skydda ”varumärket Sverige [som 
ska] förknippas med idel positiva ord som empatisk, omtänksam, en-
gagerad och jämställd” från en påverkan av bilden av ”vårt välfärdsland 
[till följd av att en] del av gatubilden i svenska städer numera utgörs av 
utfattiga människor som ber om allmosor”.2041 F.d. statsminister Göran 
Persson (S) motiverar tiggeriförbud med att ”principen att människor 
ska ner på knä för att klara sin försörjning” är oförenlig med vad ”vi 
[alltid har] sagt i Sverige: du ska arbeta, du ska stå upp och du ska kräva 
din rätt”.2042 Debattredaktören Andreas Henriksson motiverar tiggeri-
förbud med att ”Ett öppet gatutiggeri strider mot själva dna:et i den 
socialdemokratiska generella välfärdspolitiken som förts sedan tidigt 
1900-tal i Sverige”.2043 Vi såg ovan hur liberale Svante Nycander applå-
derade rivningar av: ”de romska tiggarnas erbarmliga campingläger” 
därför att ”Så ska ingen leva i Sverige”. Persdotter & Ericsson återger 
hur malmöitiska kommunalpolitikern Carina Svensson (S) försvarar 
beslutet att riva boplatsen på Norra Sorgenfri i Malmö hösten 2015 
med orden:  

Vi kan inte i dag låta det vara acceptabelt att människor bor i kojor, i tält, där 
det inte finns tillgång till vatten, till avlopp, till hygien … För femtio år sedan, 
under Katarina Taikons tid, tog vi ett beslut här i Sverige att vi aldrig mer ska 
acceptera att människor bor på det här sättet, under de här levnadsförhållan-
dena.2044 

 
Som Persdotter & Ericsson påpekar är det närapå bortom ironiskt att 
Svensson alltså försvarar återkomsten av en repressiv politik riktad mot 
romer med motiveringen att den svenska historiska rasismen mot ro-
mer inte ska upprepas. Men att rädda en föreställning om Sverige som 
ett antirasistiskt land, vilket då de tiggande ”romerna” hotar genom att 
tigga och vara bostadslösa, har även åberopats av andra röster. I tidi-
gare kapitel har redogjorts för hur röster har yrkat på ett upphörande 

            
2041 Sonesson (2015). 
2042 Eriksson (2016). 
2043 Henriksson (2016).  
2044 Persdotter & Ericsson (2016). 
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av tiggande för att ”bevara” svenskars ”tolerans och öppenhet”2045 där-
för ”att det riskerar att påverka opinionen på ett sätt som hotar öppen-
heten”.2046 Det finns m.a.o. flera olika aspekter av ’Sverige’ som måste 
värnas och skyddas från ’tiggarnas’ destruktiva inverkan: solidariteten 
och medmänskligheten, tilliten till arbetslinjen, den höga boendestan-
darden, och även antirasismen. Alla dessa exempel handlar om att 
rädda en föreställning om Sverige som identitär plats, och om dess med-
borgare som härbärgerandes viss identitet.  

Varför måste då denna föreställning skyddas? Varför tas den på all-
var? Det finns olika sätt att tolka detta begär. Ett sätt är att förstå det 
som en fråga om den svenska välfärdsstatens inneboende logik. Va-
nessa Barker menar på att den statliga politik som syftar till att fördriva 
’tiggarna’ från Sverige parallellt med att bibehålla en humanitär diskurs, 
kan konceptualiseras som ett statligt välmenande våld (benevolent vi-
olence). Med detta menar hon att det finns en inbyggd dualism i den 
nordiska välfärdsstaten, där en inkluderande omsorg går hand i hand 
med en exkluderande nationalistisk dimension. Istället för att förstå 
den exkluderande politik som förs mot ’EU-migranter’ som ett uttryck 
för nyliberalism eller revanschism, menar Barker att den istället har 
som syfte att skydda och upprätthålla välfärdsstatens legitimitet inför 
de egna medborgarna. På detta vis förs alltså en politik för att även 
”skydda” ’tiggarna’ från sina socialt undermåliga livsförhållanden. Vål-
det som Barker har i åtanke implicerar främst hur denna politik gör 
våld på ’EU-migranternas’ självbestämmande, autonomi och fria rör-
lighet.2047 Men också uppå deras möjligheter till försörjning. Vad som 
då gör att repressiva åtgärder måste tas mot ’tiggarna’, skulle vara där-
för att det skulle finnas en ”kulturell intolerans mot ojämlikhet” i en 
nordisk kontext. Synlig ekonomisk ojämlikhet skulle inte accepteras, 
och därför måste synligheten av denna fördrivas: 

[…] we see both the expansion and retraction of criminal law to both restrict 
and protect the mobility of poor people. The equality and human dignity prin-
ciples in Sweden have dual effects on the use of criminal law. On the one hand, 
a strong belief in equality does seem to moderate the criminalization process, 
including the Swedish rejection of bans on begging, as would be predicted by 
the Nordic exceptionalism literature2048 and by the principles of human dignity 
embedded in European penality, which tend to limit excesses of penal 
power.2049 Yet cultural intolerance for inequality and indignity is a strong driving 
force behind the state’s response to begging. In this context, calls to uphold 

            
2045 Magnusson (2014). 
2046 Ranka et al. (2015). 
2047 Barker (2017) s. 121. 
2048 Pratt & Eriksson (2013). 
2049 Van Zyl Smit & Snacken (2009). 



 671 

dignity and equality are used to justify state intervention that can have violent 
effects.2050 

 
Jag delar Barkers analys i bemärkelsen att hon tar den ”kulturella” (fast 
jag skulle välja att kalla den för den ”normativa”) aspekten på allvar. 
Det finns en dimension av den politiska retoriken som verkar bära på 
ett uns av sanning. Annars hade tiggeriförbudet införts i Sverige för 
länge sedan. Även om de reella materiella resultaten av den förda poli-
tiken mot människor i ’EU-migrantens’ position inte verkar skilja sig 
nämnvärt i förhållande till andra förbudsländer i Europa, existerar up-
penbarligen en kollektiv kraft vilken vill se människorna ifråga som ge-
nuina offer för omständigheter istället för amoraliska främlingar, och 
som finner ett moraliskt värde i att försvara rätten till att kunna be om 
hjälp (d.v.s. den rätten som inrikesminister Ygeman försvarade). Ett 
exempel på detta är att människor jag har stött på ända sedan jag på-
började mina undersökningar, har motsatt sig ’förbudet’ med moti-
veringar kring att det går en slags helig gräns vid att förbjuda människor 
till att be andra om ekonomisk undsättning.2051 Ofta formuleras detta 
tabu som om det vore en slags juridisk-praktisk omöjlighet; som att det 
inte skulle vara möjligt att särskilja exv. Frälsningsarmén bössinsamling 
från ’tiggare’. Men också att det vore en moralisk-praktisk omöjlighet 
därför att det skulle även drabba ”vanligt folk”, sådana som kanske har 
tappat plånboken och behöver hjälp till en bussbiljett. ”Vanligt folk” 
som en själv. I sitt försvar av licensinförande adresserar Jimmy Jansson 
(S) från Eskilstuna invändningen att även ideella organisationer kan 
tvingas söka tillstånd för pengainsamling: ”Det är ett pris vi som brukar 
skänka pengar till dessa organisationer får betala för att bidra till ord-
ning och trygghet och att vissa individer inte fastnar i den förnedring 
det innebär att tigga”.2052 Och det är klart att det är möjligt att särskilja 
mellan organisation och ’tiggare’. Liksom mellan genomsnittlig svensk 
medborgare och ’EU-migrant’. Det synes göras i andra länder med tig-
geriförbud, genom rasprofilering och att se mellan fingrarna kring un-
dantagen som bekräftar regeln.  

Men invändningar av detta slag som är motsättningar mot krimina-
liserande av bönen, bör förstås som motsättningar av etiska skäl. Det 
går inte att bevisa att det skulle ha något att göra med en specifik 
”svensk” kulturell mentalitet. Och ett svar på den frågan har inte heller 
någon vidare mening eller nytta. Men det kan vara möjligt att en svensk 

            
2050 Barker (2017) s. 134, min kursivering. 
2051 Detta skönjs också i Zelanos (2018) undersökning. 
2052 Delby (2018). 
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självbild och kollektiv nationell föreställning om mellanmänsklig väl-
vilja och solidaritet som äkta dygder, ändå har en verklig inverkan i att 
leda till vissa effekter; såsom att förhala ’förbudet’ – ett konkret och 
likafullt symboliskt politiskt beslut vilket det går att ställa sig för eller 
emot på samvetsgrund – liksom faktumet att många människor under 
åren har valt att resa och återkomma till just Sverige för att tigga.  

Men det är en skillnad mellan privatpersoners handfallenhet inför 
diskrepansen mellan dygd och jordeliv, och politikers liksom tjänste-
mäns maktutövning av att utifrån ett begär efter att bevara dessa dygder 
manifesterade som föreställningar om Sverige, agerar som ett kollektivt 
omedvetet statsmaskineri, drivet av det parallella men primära begäret 
att fördriva ‘tiggarna’ från Sverige. Då får föreställningarna om godhet 
och jämlikhet en högre dignitet – om än fortfarande en verklig dignitet 
– än själva politiken som kan realisera eller rasera sådana föreställ-
ningar. Det primära begäret att fördriva sublimeras i fusion med välvil-
jans begär, till ett manifest begär att upprätthålla den sociala fantasin 
om Sverige som moraliskt exceptionellt.2053 Detta omedvetna begärs 
energi och riktning frammanas ur det Reala (extima) tomrum/över-
skott som uppstår genom den politiska ekonomins grundläggande inre 
motsägelser, och åläggandet uppå nationalstaten att övertäcka detta 
symptom: ’tiggarnas’ och deras nöds rumsliga närvaro. Den Reala brist 
som närvaron manifesterar har jag försökt artikulera som en flerdi-
mensionell etisk brist gällande arbetssamhället, sociala rättigheter (gäl-
lande bostadsfrågan) och kring äganderätten. Konststycket är då att 
överbrygga dessa symptom, samtidigt som en ideologisk dimension av 
nationell identitet med sina egna inre motsägelser skall försvaras.  

15.3. Nationellt Ting i en fiktiv etik 
Den moraliska exceptionalismen, kristalliserad som en föreställning 
om det svenska historiska (men ändå ”eviga”) ’folkhemmet’ och dess 
välfärdsprojekt,2054 är det närmaste vi här kommer ett artikulerat nation-
ellt Ting. Det senare är ett begrepp Žižek introducerade för att förklara 
det extradiskursiva som antas förena människor under en nationell ge-
menskap, en slags symbolisk fästpunkt kring vilken det nationella nju-
tandet kretsar och som gruppens inkluderade upplever sig dela och 
njuta av tillsammans.2055 ’Tinget’ är här beteckningen för projektionsy-
tan över det tomrum som inte går att artikulera i eller utesluta ur den 

            
2053 Jansson (2018).  
2054 Jansson (2018); Linderborg (2000).   
2055 Žižek (1993) s. 201. 
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symboliska ordningen, varför projektionen investeras med det libi-
dinösa begärets överskott. Det har med andra ord att göra med den 
topologiska platsen för det Reala. Det nationella Tinget är latent stän-
digt närvarande som nodalpunkten kring vad alla kollektivets inbe-
gripna antas dela och hålla kärt. Men eftersom detta Ting egentligen 
inte existerar – varken som materiell realitet eller konkret representat-
ion – är det synnerligen känsligt för att rubbas; om relationen till den 
investerade föreställningen störs, riskerar själva Tinget att upplevas 
som förlorat. Žižek använder det nationella Tinget som ett begriplig-
görande av nationalism och rasism som en paranoid fientlighet mot de 
föreställda ’andra’, vilka då genom sin blotta olikhet kan störa denna 
fantasmatiska relation. I det här sammanhanget, skulle jag vilja tillskriva 
det politiska projektet av att fördriva ’tiggarna’ från Sverige med syfte 
att bibehålla föreställningar om Sverige som en god plats, som en fråga 
om att rädda ett nationellt Ting. Det passande med denna tes (bortsett 
från dess riktighet) är bl.a. hur Lacan tillskriver Tingets plats som plat-
sen för det högsta goda, vad etiken och religionen eftersträvar såsom 
sublimerat begär mot det slutmål där begäret realiseras.2056 Det är plat-
sen för det goda som gör mig/oss gott, för att återknyta till tidigare 
kapitels reflektion kring den mänskliga organismens sensibla relation 
till etiken som en överförd ursprunglig relation till retning och stimuli.  

En sådan här tes skulle begripliggöra den reella politiska strävan ef-
ter att kunna äta och ha kvar en synnerligen svårtillgänglig kaka; att på 
allvar önska bibehålla föreställningar om svensk godhet, jämlikhet och 
solidaritet fastän dessa inte är Realt förenliga med drivna politik. Stats-
makten utgörs av människor den med. Institutioner likaså. Även om 
statsapparaten har symboliska koordinater att arbeta utefter och en 
grundläggande ideologisk manual att lyda, utförs dess arbete av män-
niskor med begär. Och begäret att inte förlora Tinget, ett här moralist-
iskt artikulerat Ting som explicit gör anspråk på medmänsklighet och 
jämlikhet, blir här också möjligen sammanblandat med det sympatiska 
begäret att göra min nästa gott. Men som har påpekats redan ett antal 
gånger, har det nationella Tinget – föreställningarna och bilderna av 
välfärdslandet Sverige – en högre dignitet än nästans väl och värdighet, 
vems närvaro solkar den imaginära spegelbilden. Tingets libidinösa 
grund är också rotat i de kapitalistiska produktionsförhållandena, lik-
som dess supplement av en nationalstat med våldsmonopol i syfte att 
upprätthålla den politisk-ekonomiska ordningen. 

Sett då utifrån statsmaktens perspektiv, vad är det för slags etik som 
kan motivera och styra en sådan synnerligen hycklande position som 

            
2056 Lacan (2000). 
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den svenska, i relation till ’EU-migranters’ och andras synnerliga rätts-
löshet inom en humanitär stormakts våld? Finns det alls en etik att tala 
om? Ja, ity även värdenihilism är en form av etik. Inspirerad av Ruins 
beskrivning av den inflytelserika uppsalafilosofen Axel Hägerströms 
(1868-1939) – värdenihilismens (den emotiva värdeteorins) liksom den 
skandinaviska rättsrealismens fader – etik, skulle den svenska statsap-
paratens politisk-etiska styrning under 1900-talet fram till idag, kunna 
sammanfattas som utgående från: en samhällelig etik grundad på en aristo-
kratiskt motiverad kommunitarism, vars nyttomorals värdeinnehåll är en elitist-
iskt-estetiskt motiverad idé om människans fullkomligande.2057 Ett mycket 
enklare begrepp, som här passande sammanfattar hela riktningen, är 
utilitarism. Det goda, vilket utilitarismen som vägledande etik gällande 
en stats moralisk-politiska åtaganden och målsättningar eftersträvar, är 
lycka genom nytta: samhällsnyttan är det högsta goda. Nyttan skall till-
komma den egna befolkningen så att den kan erinra högsta möjliga 
’lycka’. Nyttans innehåll och förverkligande garanteras av experter vilka 
antas veta bäst och bättre än andra vad som är det bästa att göra. Såsom 
sociala ingenjörer. Såsom Riksbankens ekonomer. Såsom ’subjekten 
som antas veta’. Detta arrangemang för statens etiska syfte är inte något 
förunnat den svenska välfärdsstaten – enligt min mening är detta en 
central funktion för den moderna staten som hämtar sin politiska legi-
timitet från folket och kapitalet.2058  

Här passar det att återgå till resonemanget kring etikens relation till 
sitt goda objekt, såsom utvecklat i kapitel Etik. Där redogjordes bl.a. 
för hur utilitarismen som modern etik, ”erkänner” det godas fiktiva ka-
raktär och behandlar det goda – för utilitarismen ’lycka’ – som om det 
vore fiktivt – det vill säga imaginärt. Det viktiga är inte vad som beslutas 
vara ’lycka’; det viktiga är att garantera och tillhandahålla vad som be-
tecknas vara ’lycka’. En sådan inställning till moraliska värden, medför 
en potentiellt opportun inställning till föreställningar om de rättigheter 
som inte kan sägas vara nyttofulla, i förhållande till vad som enligt dags-
agendan förstås som nyttofullt. När den keynesianska ekonomin do-
minerade västvärlden förelåg det mest nyttofulla att bedriva en 
offentlig-expansiv ekonomisk politik som åsyftade att tillgodose (näs-
tan) hela svenska befolkningen med grundläggande sociala tryggheter. 

            
2057 Parafraserat av Ruin (2000) s. 26. Uppsalafilosofins inflytande på statspolitisk 
praxis skall för övrigt inte överdrivas; det finns skäl att betvivla att den har påverkat 
politik, förvaltning eller rättsutövande särskilt mycket (Källström 1986; Carlsson 2001). 
Det skall också påminnas om att vi i den här avhandlingen är materialister, inte idea-
lister. Men värdenihilismen som uttryck kan enligt mig fungera som symptom för po-
litisk-materiella omständigheter. 
2058 Se också Foucault (2014). 



 675 

När nyliberala doktriner övertog hegemonisk makt, blev det mest nyt-
tofulla att avreglera, skära ned i sociala utgifter och överge målet om 
full sysselsättning. På samma sätt kan vi se en sådan föreliggande op-
portunism i när och för vilka det passar att åberopa mänskliga rättighet-
ers okränkbarhet. I en reflektion över folkhemsfilosofins utilitaristiska 
nyttotänkande, manifesterat i det tidiga 1900-talets Uppsalaskolas 
värdenihilism med Axel Hägerström i spetsen,2059 skriver David Brolin 
att  

Om man ser värden som rena intet, så återstår endast makten som realitet, och 
har man inga moraliska riktmärken att följa, följer man de härskandes moral. 
Moralupplösningen tjänar det bestående eftersom den inte bara förintar en 
gammaldags kristen och konservativ etik, den omöjliggör också en revolut-
ionär etik. […]  

[Lyckan] kan inte vara politikens mål, eftersom den låter sig förenas med för-
trycket. För en utilitarist så måste Aldous Huxleys dystopi Du nya sköna värld, 
där människor drogas till lycka, vara en utopi […]. Politiken måste således sty-
ras av värderingar, av en uppfattning om det goda och det rättvisa sam-
hället.2060  

 
Och samtidigt har vi, å statens sida i vår förehavande kontext, jämte en 
sådan härskarmoral en flytande moral vilken åberopar värdighet och 
jämlikhet. Är inte detta då en ”egendomlig motsägelse”? Den liberale 
filosofen och författaren Lars Gustafsson skrev, angående utarm-
ningen av den praktiska filosofin liksom allmän politisk-intellektuell 
enfald i provinsiella Sverige: 

Det finns också en mycket egendomlig motsägelse i den ortodoxa svenska fi-
losoftraditionen. Dels vill man undvika etiska ställningstaganden och skiljer 
noga mellan politik och filosofi. Och dels fasthåller man med snarast fånig 
envishet vid en variant av värdenihilismen, Axel Hägerströms, som säger att 
det finns inga rättigheter, det finns inga plikter. Vad som förbryllade mig 
mycket som ung man var att man dels så högljutt förkunnade en sådan meta-
etisk teori och samtidigt ville vara duktig, välanständig, humanitär. 

Om man på allvar övertygats om att alla värdesatser är meningslösa eller 
ateoretiska, d.v.s. inte kan vara sanna eller falska borde det snarare vara en 
libertinistisk livsstil som ligger närmast till hands. Eller som Monsieur 
Dolmace påpekar i andra dialogen [i] Filosofin i sängkammaren [:] om alla etiska 
värden är relativa och lokala kan vi ju lugnt gå in för att leva för stundens mest 
brutala egoistiska njutningar och ge Fan i resten.  

            
2059 Hägerström (1911, 1953, 1963). För uppfattningar om Uppsalaskolans värdenihil-
ism och dess potentiella relation till den moderna svenska statsmaktens rätts- och myn-
dighetsutövning under 1900-talet, se Källström (1986); Sahlström (1998); Ljungdal 
(1943); Olsson (2017).   
2060 Brolin (2000). 
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Den egendomliga motsägelsen […] har orsakat något slags djupgående 
etisk blockering i svensk diskussion. Om man rör vid denna motsägelse, eller 
tar upp den till ytan genom att säga fula ord som ”Nietzsche” eller ”Marquis 
de Sade” leder detta till […] ”tillrättavisningar”.2061 

 
Innebär då en sådan ”egendomlig motsägelse”, med dess etiska block-
eringar, att vi inte längre talar om utilitarism? Ingalunda. Det är fullt 
möjligt att eftersträva vissa dygder som en fiktiv målsättning inom ett 
utilitaristiskt ramverk. ’Lyckan’ och ’nyttan’ som det högsta goda måste 
fyllas med libidinöst innehåll för att kunna bli libidinöst investerat. 
Människan är inte enkom förnuft. Människan är också känsla. Och 
inget snille är befriat från smak. Men vi kan också uttrycka det som så, 
att ingen kommer ifrån att ställa upp och förhålla sig till vissa värden 
som heliga Ting, som det etiskt goda och rätta, oavsett ens förnuftiga 
visshet om dessa värdens historiska villkor och flyktighet. Här åter-
kommer Žižeks tal om ideologins inverkan i människors förehavanden 
som inte främst beroende på vad man säger eller ens tänker, utan fram-
för allt vad man gör: ”De vet mycket väl hur saker och ting förhåller sig, 
men ändå handlar de som om de inte visste”.2062 Cyniska värdenihilister 
”vet” att alla moraliska omdömen och värden är metafysiska, men de 
har inget annat val än att ändå ”handla” (tänka, känna, agera) som om 
dessa värden är sanna. Därför, i performativ anda, blir dessa värden 
också sanna. Upplysta rationella som Hägerström kunde då påstå att 
detta handlande ”som om” man tror, har en rationell funktion eftersom 
detta gör människor till funktionella samhällsvarelser (sympatiska lik-
som disciplinerade).2063 Men vad vi här menar är att även Hägerströms 
själva rationella tänkande styrs av vissa ”som om”, eftersom tänkandet 
struktureras efter en begärsrelation till ett (otillgängligt) Ting. Av detta 
tillkommer att inget rationellt förnuft med sin omdömesförmåga kan 
vara värdebefriat.2064 Skillnaden föreligger i hur förnuftet väljer att be-
handla värdena i förhållande till begäret. Behandlas värdet som ’fiktion’ 
eller som ’verklighet’? På ett medvetet eller omedvetet plan? 

Vad jag ovan försökte poängtera i frågan om rättigheters relation till 
den privata äganderätten, sett från statsapparatens synpunkt, är att det 
            
2061 Gustafsson & Myrdal (2002) s. 323f. Några sidor senare glider Gustafsson över till 
att uttrycka en synnerligen rasistisk föreställning om Afrikas och Mellanösterns folks 
”efterblivenhet” i förhållande till Västerlandet vilket sammanlänkas till hans egen syn 
på intellektuella höga värden. Det finns ingen garanti för att etiska ställningstaganden 
vilka förenar politik och filosofi, skulle vara mer goda, eller mer anständiga, eller ens 
mer intelligenta, bara för att de är mer uppriktiga än förment moralrelativistiska håll-
ningar. 
2062 Žižek (2001) s. 40. 
2063 Hägerström (1953); Källström (1986) s. 98f, 102, 196f. 
2064 För en grundläggande kritik av värdenihilismens kunskaps- och moralantaganden, 
se Ljungdal (1943).   
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föreligger moraliska principer om att ställa vissa postulat som högsta 
goda, jämte det rationella nyttotänkandet. Den privata äganderätten 
finns inte till som ett resultat av ett rationellt nyttotänkande; den exi-
sterar som ett resultat av makt, våld och begär. Därefter upprätthålls 
den utifrån utilitaristisk styrning av statens och befolkningens göromål. 
Alltså har även en totalt utilitaristisk samhällsordning inom sig minst 
ett grundläggande teoretiskt godtyckligt postulat, en utgångspunkt som 
inte kan härledas tillbaka till sunt förnuft eller rationalitet, utan till 
Historien. Det Reala. 

Med detta sagt, föreligger det egentligen inget ”paradoxalt” över det 
till synes icke-rationella kring att den utilitaristiska statsmakten arbetar 
mot att – jämte sitt nyttomaximerande projekt av att följa kapitalismens 
fluktuationer – upprätthålla och försvara vissa fiktiva goda Ting; såsom 
föreställningar om Sverige som platsen för det högsta goda. Vad som 
gör detta försvar till likväl ett utilitaristiskt handlande, är att föreställ-
ningarnas etiska värde är uppenbart fiktiva – befriade från en bindning 
till det rätta på ett universellt (transcendentalt) vis, såsom pliktetiken lik-
som den religiösa morallagen gör gällande. I de ovanstående empiriska 
citaten, som skönjer en moral predikandes om att föreställningen om 
Sverige och svenskarna väger tyngre än realiserandet av föreställning-
arna, är en sådan fiktiv förståelse av det goda förhärskande. Det mora-
liska egenvärdet i att värna om föreställningar, bilder och representat-
ioner, ligger i tillskrivandet av dessa signifikanter som bärandes subjek-
tets, identitetens goda. Dessa signifikanter och representationer, är 
etiskt fiktiva eftersom de här inte hänvisar till något annat än sig själva. 
De är uppenbarligen skiljbara och självständiga från moraliska värden, 
eftersom det är möjligt för röster från så olika politiska hemvister att 
gemensamt försvara bilder av representerade värderingar trots att försvaret 
går emot de moraliska värden bilderna ska representera. Utifrån detta 
perspektiv, är alltså ’tiggarnas’ moraliska brott mot Sverige och svens-
karna en etisk ikonoklasm. Ett genomträngande av fantasin.2065 
 
  

            
2065 Översättning av Lacans fras la traversée du fantasme. (Palm 2007 s. 121). 
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16. Sammanfattning 

Syftet med denna avhandling var att med hjälp av en psykoanalytisk 
ideologikritik söka beskriva, förklara och förstå det svenska samhällets 
reaktioner mot närvaron av tiggande EU-medborgare med fokus på 
tidsperioden 2014–2016. Här presenteras mina svar på avhandlingens 
frågeställningar:  

16.1. Hur förklarar historiska och psykiska 
processer det svenska samhällets reaktioner på 
tiggande ’EU-migranter’ i förhållande till … 
arbetslöshet? 

16.1.1. Vantrivsel i kulturen  
Genom klassamhällets övergripande historia har tiggande inte betrak-
tats som ’arbete’. Detta beror på politisk-ekonomiska och moraliska 
skäl: politisk-ekonomiska, eftersom tiggande inte har passat in i sam-
hällets övergripande klassrelationer i produktionen av materiella förnö-
denheter (vare sig i ett klassamhälle av slavar, feodalism eller 
lönearbete) – det är istället den konstituerande utsida människor som 
inte har inordnats klassrelationernas produktionsordning har hänvisats 
till; moraliska, eftersom tiggande mycket väl kan räknas som ett slags 
slit eller som en serie nödvändiga aktiviteter för att förvärva levebröd. 
Undantag kan sägas ha utgjorts av religiöst organiserat tiggande: tiggar-
munkar har lättare kunnat anses som arbetande, då de antas fylla en 
samhällsmoralisk funktion och därför ”arbetar för” samhället. Men 
även denna typ av tiggande har i omgångar ifrågasatts moraliskt, på 
såväl världslig som andlig grund. Samtidigt som den fattiga ’tiggaren’ 
inte förstås arbeta, har denna förståtts vara för aktiv för att vara (rätt-
mätigt) arbetslös. Tiggandets arbetsamma karaktär antas påvisa en för-
måga till att slita, varför den som tigger med lätthet kan betecknas vara 
arbetsför men likväl inte arbetandes. Det är denna motsägelse i tiggan-
det som moralisk aktivitet, som påvisar själva arbetsbegreppets kont-
radiktion: tiggandet är en negation av arbetets negation (arbetslöshet), 
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och är samtidigt en negation av arbetet självt – genom att vara en akti-
vitet som är så lik arbete men likväl inte kan betraktas vara detsamma. 
På det viset visar tiggande också vad som i en viss historisk kontext 
betraktas vara arbete.  

Innan kapitalismens genombrott var ‘arbete’ inte detsamma som lö-
nearbete; arbete gick inte främst ut på att sälja sin arbetskraft eller en 
vara till någon annan som efterfrågar den. Sedan lönearbetet blev norm 
har den moraliska motviljan till tiggande ofta förklarats, som att den 
som tigger inte återgäldar något ’ömsesidigt’ i en ekonomisk transakt-
ion. Men den moraliska motviljan mot tiggande är alltså äldre än det 
kapitalistiska lönearbetet. Vad som har förts vidare till kapitalismens 
moraliska ekonomi, är föreställningen att ’tiggaren’ genom att samla in 
allmosor från andra orättfärdigt lever på andras arbete eller ägodelar. Be-
toning ska läggas på ’orättfärdigt’ eftersom människor alltid lever på 
andra för sin överlevnad, och att det i ett klassamhälle fungerar så att 
de besuttnas rikedom beror på andra människors arbete – utövande av 
makt inbegriper vad som konventionellt betraktas som rättfärdigt lik-
som orättfärdigt nyttjande av andra. Därför följer den historiska mora-
liska motviljan mot tiggande med in i vår tid, som en påminnelse om 
’arbetets’ grundläggande moraliska dimension som en ideologisk ab-
straktion av det sociala kitt vilket organiserar, inte bara den samhälleliga 
arbetsdelningen i produktionen, utan också plikter i form av moral, 
normer och lagar i en samhällsgemenskap.  

Påståendet att någon inte ”gör rätt för sig” är historiskt godtyckligt 
i sin konkreta innebörd, men rymmer en universell sanning genom att 
förmedla en uppfattning om att någon gör orättvisa genom att inte bi-
dra till det gemensamma som det åligger denna att bidra till. Därför 
kan den kontinuerliga motviljan mot tiggande från medeltid (och bor-
tom) till svenska 2010-talet, förstås som uttryckandes en frustration 
över att någon bryter mot de regler en själv anser sig följa och som 
”alla” därför skall följa. Missunnsamheten kan ses som den känslo-
mässiga upplevelsen av det ekonomer kallar för ”snyltarproblemet” 
(free-rider problem), och blir då ett symptom på en mer övergripande 
slags omedveten ”vantrivsel i kulturen”. Frustration, missunnsamhet 
och motvilja mot att någon upplevs orättmätigt sko sig på någon an-
nan, avslöjar en känsla av just ”vantrivsel”. Denna vantrivsel definierar 
jag har att göra med att vara underkastad de livets vedermödor som 
inbegrips av att ständigt förhålla sig till normer, moral och lagar – sam-
manfattade och inbäddade i arbetstvånget under klassamhället och dess 
konfiguration kapitalismen. En fingervisning om detta psykiska sam-
band, är de genom historien återkommande berättelserna och fantasi-
erna om att tiggande människor egentligen inte är fattiga; att de är 
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kriminella eller amoraliska (genom att vara lata och sluga). Det existerar 
en kontinuerlig misstänksamhet riktat mot människor som tigger, vil-
ken formuleras som en moralisk fråga där misstänkliggöraren själv är 
underförstått rättfärdig medan ’tiggaren’ inte är det. Den psykoanaly-
tiska förklaringen till dessa fantasier om ”den andras” amoralitet och 
snyltande, är att fantasin är en överförd vantrivsel i syfte att finna ett 
mänskligt ”ont objekt”, en syndabock, som förklarar denna vantrivsel 
på ett tillfredställande sätt.  

Tiggandets andra emotionella dimensioner kan förorsaka den be-
möttas ursprungliga ångest eller vantrivsel, genom själva interaktionen 
runt tiggandet – men denna ”vantrivsel” begripliggörs genom överfö-
ring av den mer samhälleligt och omedvetet grundade vantrivseln av 
att vara underkastad sociala tvång. Det rör sig alltså om en omedveten 
avundsjuka riktad mot en föreställt lyckligt lottad som undkommer den 
samhälleliga underkastelsen – en avundsjuka som lacanianen skulle 
kalla för en avundsjuka över den andras ”njutande”, jouissance (till-
fredställelsen av begär och upphävandet av brist).   

16.1.2. Arbetssamhället 
Vad som ger näring till dessa psykiskt överinvesterade fantasier om 
’tiggarens’ amoraliska karaktär och syfte att bedra en själv, är faktumet 
att den ”icke-arbetande” som försörjer sig genom att be andra om bi-
drag påvisar arbetets godtycklighet; diskrepansen avslöjar möjligheten 
att inte arbeta.  Detta bör ha blivit än mer påtagligt i det kapitalistiska 
ekonomiska systemet, som grundas på och upprätthålls av lönearbete 
och har som tendens att eliminera andra typer av försörjning som inte 
kan generera kapitalistisk värdeackumulation. Givet att det kapitalist-
iska imperativet utgår från att maximera vinsten som görs på lönear-
bete, kan lönearbete generera en så dålig försörjning att även tiggande 
kan bli mer ekonomiskt gynnsamt. Men det finns samtidigt en övergri-
pande styrningslogik i den statsapparat som upprätthåller kapitalismen 
som system att eftersträva att göra andra typer av försörjningar (för de 
som inte äger kapital) mindre ekonomiskt gynnsamma än att lönearbeta 
– så att incitament till lönearbetet ska stärkas.  

Människor som tigger har genom historien varit de människor som 
inte finner en tillräcklig försörjning på annat vis. De har varit egen-
domslösa och utan tillgång till inkomstkällor som lönearbete, egen bör-
dig jord, sociala skyddsnät eller finansiella resurser. Med Marx’ 
terminologi, har de som tiggt tillhört den industriella reservarméns be-
folkningslager. Så även nu. I det kapitalistiska systemet har arbetslöshet 
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en ekonomisk grundfunktion, men inte alternativa försörjningar. Kap-
italismen behöver en viss grad arbetslöshet som kan både hålla nere 
löneanspråk och erbjuda en arbetskraftsreserv som kan kallas in när 
mer arbetskraft behövs. Men samtidigt har lönearbete etablerats som 
en universellt förgivettagen plikt som ska antas gälla alla fria individer. 
Det föreligger alltså en slags motsägelse, en kontradiktion, mellan kap-
italismens krav på tillgång på arbetslösa och samtidigt att ”alla” ska lö-
nearbeta. ’Tiggaren’ manifesterar denna kontradiktion genom att vara 
ett resultat av systemets krav på arbetslöshet och samtidigt vara ”icke-
integrerad” i det formella ekonomiska systemet.  

Denna kontradiktion är arbetssamhällets övergripande kontradiktion 
mellan en produktiv och ideologisk kraft, där ekonomiska incitament 
ständigt påskyndar (vissa typer av) teknologiska landvinningar vilket 
reducerar efterfrågan av arbetskraft, samtidigt som ekonomiska incita-
ment kräver nya marknader för att kunna hålla uppe sysselsättnings-
graden. Detta innebär en politisk-ekonomisk verklighet där det 
samhälleliga behovet av ’arbete’ främst inte utgår från att själva arbetets 
resultat är livsnödvändigt eller fyller ett grundläggande behov; ’arbete’ 
behövs för att ge människor försörjning (lön). Denna logik har blivit 
globalt förhärskande under de senaste tvåhundra åren genom att de tre 
största (ekonomisk-)politiska idétraditionerna (liberalism, konservat-
ism, socialism) har internaliserat arbetssamhällets diskurs om att det är 
genom (löne)arbete som välstånd, rättigheter och värdighet uppkom-
mer och värnas. Denna hegemoniska sanning manifesteras av att det 
världen över är arbetarrörelser som företräder den starkaste kapitalist-
kritiska politiken, samtidigt som dessa (som regel) åberopar ’rätten till 
arbete’ före ’rätten till inkomst’. Tydligt blir det också när de flesta riks-
dagspartier lovar sina väljare att ”skapa jobb” oavsett ideologisk hem-
vist.  

Ur arbetssamhällets överideologi framträder två viktiga postulat 
som påverkar det svenska samhällets behandling av tiggande: 1) arbe-
tets innehåll och syfte (inklusive den producerade vara/tjänst som er-
bjuds till försäljning) kan vara hur meningslöst som helst, bara den 
faktiskt efterfrågas; 2) lösningen på ’tiggares’ fattigdom är att se till att 
de arbetar, oavsett hur lite de tjänar på detta arbete, vad det är de arbe-
tar med, eller huruvida det existerar en efterfrågan på detta arbete. Att 
fattigdomens problem utgörs av brist på pengar överkyls av problemfor-
muleringen brist på arbete. Denna ideologiska attityd har en överens-
stämmelse med psykoanalysens tal om såväl fetischerande som 
bortträngning. Likheten uppstår också, när arbetssamhällets diskurs 
om ’arbete som frälsning’ stöter på problem i verkligheten, gällande 
faktumet att vad som helst inte kan bli efterfrågat och konsumerat på 
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varje marknad på varje plats vid varje tidpunkt: lönearbetet kan bara 
generera försörjning såtillvida att arbetets resultat blir köpt av någon, 
varför människors (socialt konstruerade, reproducerade och manipule-
rade) efterfrågan avgör vad som faktiskt konsumeras. Denna efterfrågan 
är ändlig – på ett filosofiskt plan genom att allting inte kan efterfrågas 
samtidigt, då människor själva är ändliga i sin uppmärksamhetsför-
måga, handlingsfrihet o.s.v. (liksom i ekonomisk betalningsförmåga). 
Själva premissen att lösa fattigdomens problem genom att se till att 
samtliga arbetsföra individer ska framställa varor/tjänster andra indivi-
der eller institutioner också ska efterfråga, framstår ur ett filosofiskt 
perspektiv som mer av ett önsketänkande än praktiskt genomförbar i 
den verkliga sociala världen. Det är nämligen (det historisk-geografiska 
materialiserandet av) ändligheten av samhällets form och innehåll som 
aktualiseras när människor inte förmås inkorporeras i rådande utform-
ningar av ägandeförhållanden och försörjningssystem. Det lacanska 
namnet på denna ändlighet förstår jag vara det Reala, vilket döljs av 
social fantasi och imaginära föreställningar men likväl framträder där 
symboliska nätverk kortsluts.   

16.1.3. Sverige som arbetssamhälle  
Arbetssamhällets problem och lösningar förklarar också Sveriges mo-
derna ekonomiska och sociala historia, och det ”stigberoende” svenska 
politiker och andra aktörer har att förhålla sig till gällande frågan om 
’EU-migranternas’ arbetslöshet. ’Sverige’ har förståtts som platsen där 
tiggande har avskaffats historiskt (sedan mitten av 1900-talet), genom 
att göra det praktiskt onödigt. Denna förståelse styrks av faktumet att 
tiggande individer har varit en ovanlig syn i svenska stadsrum och små-
orter under de senaste decennierna – fram tills 1990-talet i storstäderna 
och 2010-talet i resten av landet. Att den geografiska närvaron av ’tig-
gare’ i Sverige har varit så låg under ett halvt århundrande kan förklaras 
av två huvudsakliga orsaker: Sverige har varit ett socioekonomiskt väl-
mående land med små klasskillnader och hög sysselsättningsgrad; det 
utbyggda välfärdssystemet har fångat upp människor som annars skulle 
tigga, till att erhålla försörjning genom behovsprövad ekonomiskt bi-
stånd alternativt utbetalningar från socialförsäkringssystem.  

De människor som började tigga i slutet av 1990-talet bedömdes 
vara ’icke-arbetsföra’ (sjuka till följd av missbruk eller psykiska omstän-
digheter), till skillnad från ’EU-migranterna’ som bedöms vara ’arbets-
föra’. Medan den förra gruppen sågs mer som ett problem för den 
sociala sektorn (även om denna grupp kan arbetstränas såsom att sälja 
gatutidningar) förstods ’EU-migranterna’ – åtminstone ett tag – som 
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ett problem för arbetsmarknaden. Problemformuleringen blev alltså en 
fråga om ”utanförskap” vilket skulle lösas medelst arbete, så att ’EU-
migranterna’ kunde ”integreras”. Detta vittnar dels om en världsom-
spännande nyliberal tendens, gällande tolkningen av inte bara fattigdo-
mens orsak utan också invandringens problem och lösning: fattigdom 
beror på att människor inte arbetar tillräckligt mycket, och invandrares 
liksom deras barns sociala och ekonomiska trygghet och rätt att utgöra 
en del av en ny nationell gemenskap kan bara garanteras om arbets-
marknaden regleras i mesta möjliga mån till arbetsgivares fördel.  

Jag har exemplifierat denna nyliberala föreställning med ’insider-
outsider-teorin’. ’EU-migrantens’ dubbla egenskaper av att vara utfat-
tig liksom utlänning (men inte ”invandrare”) aktualiserar dessa sam-
manlänkande förklaringsmodeller. Men problemformuleringen vittnar 
också om det svenska välfärdssamhällets historiska villkor av att bygga 
på arbetssamhällets logik. När förslagsvis Moderater åberopar ’arbets-
linjen’ och Socialdemokrater åberopar ’den svenska modellen’ som re-
spektive politisk figur vilken förklarar varför tiggande inte hör hemma 
i Sverige och ska beivras, talar båda sidor om arbetssamhället och dess 
svenska historia, sett ur olika intressemässiga perspektiv. Även om det 
ofta talas om att den svenska välfärdsstaten är ”universell” gällande 
tillhandahållandet av välfärd, har det ”universella” i fråga varit med 
nödvändighet kompletterat av att socialförsäkringarna och de flesta er-
sättningar har varit sammanlänkade med lönearbete. Sett genom det 
svenska välfärdssamhällets historia går det att påstå att det är löntaga-
rens välfärd som har prioriterats framför medborgarens. Denna ord-
ning har ändå fått en universell karaktär genom decennierna, därför att 
den sammanföll med en viss fas i en viss del av världen under kapital-
ismens historiska utveckling. Välfärdssamhället byggdes på allvar efter 
senaste världskriget, då Sverige förskonades från katastrofen och sam-
tidigt hade stor tillgång på de exportvaror som omvärlden efterfrågade. 
Arbetarrörelsen var politiskt stark och valde reformismens väg i sam-
förstånd med näringslivet, som då hade intresse av att arbetskraften var 
hälsosam och samarbetsvillig. Arbetarrörelsen valde alltså arbetssam-
hällets väg i dess socialdemokrat-kapitalistiska version, och det makt-
innehavande Socialdemokratiska partiet bedrev en keynesiansk 
ekonomisk politik där staten agerade kund och marknadsaktör för att 
stimulera full sysselsättning. Successivt genom kapitalismens och geo-
politikens förändrade regimer från 1970-talet och framåt har denna po-
litik lagts om till att prioritera att hålla inflationsmål framför full 
sysselsättning, och de sociala försäkrings- liksom ersättningssystemen 
har successivt urholkats samtidigt som löneutvecklingen har hållits till-
baka. Likväl upprätthålls föreställningen om ’full sysselsättning’ som 
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det som ska rädda (eller återbringa) den svenska välfärden, utan en ak-
tiv politik från statens sida att bedriva en sådan. Föreställningen om 
välfärdslandet har sedimenterats genom lager av historiska minnen och 
erfarenheter till ett kollektivt psykiskt investerat ’nationellt Ting’, en slags 
fantasmatisk idealbild vars materiella grund antas av såväl vänster som 
höger vara just ’arbete’. Eftersom tiggande är ’icke-arbete’, är det också 
på kollisionskurs (och anses vara oförenligt) med ”Sverigebilden”. 

Det är till följd av ‘EU-migrantens’ politiska status som varken 
svensk medborgare eller nyanländ med uppehållstillstånd, som det 
uppstår en ny typ av socialpolitisk frågeställning gällande ansvaret för 
försörjning. En svensk medborgare erhåller avgiftsfri och obligatorisk 
grundskoleutbildning (och underförstått obligatorisk gymnasieutbild-
ning) i egenskap av just medborgare i den universella välfärdsstaten, 
vilket är i praktiken oumbärligt för att erhålla anställning eller driva fö-
retag i Sverige. En person med uppehållstillstånd (genom exv. asylskäl) 
erhåller sociala insatser såsom utbildning och arbetsträning i syfte att 
göras ”anställningsbar” på den svenska arbetsmarknaden. ’EU-migran-
ten’ är då varken nationell medborgare eller statslös med flyktingstatus. 
Hen saknar också en uppehållsrätt, vilket en EU-medborgare kan erhålla 
i Sverige såtillvida att denna har en anställning, är antagen till studier 
eller är tillräckligt välbärgad för att kunna försörja sig själv. Men den 
idealtypiska ’EU-migranten’ saknar fullständig utbildning och språk-
kunskaper, samt har sitt hem i annat land vilket denna ofta pendlar till 
och från. Hade ’EU-migranten’ haft uppehållsrätt, hade hen automa-
tiskt kunna ta del av den svenska välfärden. Då hade ’EU-migranten’ 
också haft reella möjligheter att stadga sig i Sverige och delta i arbets-
marknaden och produktionen. 

Men faktumet att ’EU-migranten’ representerar en topologisk po-
sition som står utanför nutida etablerade ansvarsmodeller för försörj-
ning, innebär inte att situationen av att stå utanför försörjningsmodell 
men likväl vara geografiskt närvarande, är något nytt. Nationaliserandet 
av det sociala ansvaret, fattigvårdsfrågan, skedde för ungefär hundra år 
sedan. Problemet med fattiga människor som tigger, klassade som ’lös-
drivare’ och dylikt, har i flertal sekel i Sverige som annorstädes kretsat 
kring en fråga om geografisk ansvarstilldelning. Vardera socken ålades 
försörja (med understöd och/eller tvångsarbete) ”sina egna” fattig-
hjon, varför migration av utfattiga har beivrats. Samtidigt har kapital-
ismen ett intresse av att arbetskraften är geografiskt rörlig, så att 
människor flyttar dit lönearbete efterfrågas. Detta har utgjort en sam-
hällsekonomisk kontradiktion som har existerat i sekler och som åter-
aktualiseras med ’EU-migranten’ i Sverige: arbetskraften måste vara 
rörlig och denna rörlighet ska stimuleras och underlättas, samtidigt som 
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den icke-efterfrågade delen av arbetskraftens rörlighet förorsakar soci-
ala, politiska och ekonomiska hotbilder rörande risken för ökade eko-
nomiska utgifter. Enklare uttryckt: platser eftersträvar att attrahera de 
ekonomiskt ”närande” och stöta ifrån sig de ekonomiskt ”tärande”, 
men dessa grupper följs åt. Fattiga tenderar att röra sig (om möjligt) dit 
pengar finns. Att då förslagsvis ’EU-migranter’ alls kan tigga på 
svenska gator, beror på EU:s fria rörlighet, vars huvudsakliga upp-
komst beror just på att stimulera varors och arbetskraftens rörlighet 
mellan unionens länder. Fattigvårdens geografiska problem har alltså 
avancerat till att nu uttryckas på en högre skalnivå: från en topologisk 
position mellan olika landsändars ansvarsmodeller, till en mellan olika 
nationalstaters.  

Men att historien upprepas uttrycks då också i hur ett historiskt pro-
blem hanteras på ett historiskt sätt. Den övergripande politiska håll-
ningen från svenska auktoriteter som formerades under de granskade 
åren, blev att medelst olika strategier försöka fördriva ’EU-migran-
terna’ från territoriet för att slippa hantera den ”sociala frågan” gällande 
just försörjning. Att försörjningsfrågan aldrig blev en seriös politisk de-
batt, konflikt eller överläggning mellan högern och vänstern, kan antas 
bero på oförmågan från båda sidor att kunna röra sig bortom arbets-
samhällets dogm. Om man hade gjort det, skulle den moraliska ekono-
min rubbas vad gäller arbetsplikten överhuvud. Från vad jag kunde 
urskilja som ansatser till en höger-vänsterdebatt gällande försörjnings-
frågan utifrån arbetssamhällets ramverk, fanns en problemformulering 
med tillhörande praktiska lösningar från höger formulerad i nyliberal 
terminologi. Men ingen sådan fanns att finna från vänster. Den nylibe-
rala formuleringen är en variant av ’insider-outsider-teorin’: om det inte 
vore för ”höga trösklar” och ”byråkrati” skulle fler arbetsgivare kunna 
anställa fler ’EU-migranter’ för ”enkla jobb” av olika slag. Ergo: genom 
att frånta arbetande ’insiders’ deras privilegier får ’outsiders’ möjlig-
heten att bli delaktiga på arbetsmarknaden. En vänsterposition inom 
arbetssamhället hade förslagsvis kunnat vara att försvara dessa 
”trösklar”, för att istället åberopa statliga satsningar av utbildning för 
att få in ’EU-migranter’ på ’insiders’ villkor. Men ingen sådan lösning 
har presenterats. Istället har alltså ingen verklig politisk konflikt kom-
mit till stånd, gällande sörjandet för ’EU-migranter’ i Sverige.  

Vad som istället har utkristalliserats, som ett slags samförstånd från 
båda läger, är att närvaron innebär ovälkomna ekonomiska utgifter. 
Sett ur ett genomsnittligt högerperspektiv, är problemet med ekono-
miska utgifter gällande försörjning av arbetslösa att de bekostas av det 
allmänna. Sett ur ett genomsnittligt vänsterperspektiv, är problemet 
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den nivå av utgifter som krävs för att upprätthålla en svensk jämlik-
hetsnorm och dess kvalitetsstandard. Det politiska samförståndet om 
att närvaron utgör ett problem rörandes försörjning, föder en dogm av 
slagordet ”lösningen finns i tiggarnas hemländer”. Detta slagord utgår 
från problemformuleringen att ”hemländerna” har lämpat över sitt nat-
ionella problem på Sverige. Den här ”lösningen” av att avsäga ett an-
svar att komma upp med en lösning (som det går att finna stöd för i 
konventioner om mänskliga rättigheter), göder i sin tur sociala fantasier 
om att bara ’EU-migranterna’ åker hem, kommer de att finna försörj-
ningsmöjligheter hemmavid så småningom. Att det är just bristen på 
dessa möjligheter som föranledde närvaron i Sverige, bortträngs i 
denna kollektivt psykiskt investerade politiska fantasi där verkligheten 
läggs tillrätta i ett imaginärt scenario, väglett av ett kollektivt begär av att 
bevara rådande politiska (och symboliska) ordning. Detta påvisas t.ex. 
av de olika utspel av politiska auktoriteter som manar myndigheter, 
kommuner och privatpersoner att sluta sig ekonomiskt gentemot ’EU-
migranterna’ för att på så vis förmå dessa att lämna landet, där dessa 
förmaningar ackompanjeras av ett narrativ om att det är ett slags ve-
tenskapligt och objektivt faktum att ’EU-migranterna’ kommer finna 
försörjning i sina hemländer bara de slutar tigga – utan att dessa faktum 
styrks med studier eller välunderbyggd data. En intressant psykisk fak-
tor som här kan skönjas är hur ideologi (i dess breda bemärkelse) un-
derstöds av ett begär efter att upphäva den friktion som ideologins 
inkonsekvens förorsakar. 

Givet detta politiska dödläge angående försörjningsfrågan, har olika 
privata och lokala initiativ landet över sökt mobilisera arbetstillfällen 
för ’EU-migranter’. Givet småskaligheten i dessa initiativ – att det i 
praktiken har varit upp till privatpersoner att lägga ned tid och resurser 
på att försöka få arbeten att komma till stånd – har också den nyliberala 
problemformuleringen framstått som trovärdig och sanningsenlig: att 
det huvudsakliga problemet för ’EU-migranters’ ”anställningsbarhet” i 
Sverige är byråkrati och regler som gör ’EU-migranter’ ”dyra” att an-
ställa. Samtidigt blir många försök att skapa meningsfull sysselsättning 
för ’EU-migranter’, ett avslöjande av arbetssamhällets inneboende ir-
rationalitet gällande arbetets mening och samtidigt efterfrågans ändlig-
het. Jag har presenterat två exempel av gatutidningsförsäljning och 
korgflätning, två varor vilka inte efterfrågas (eller lyckas etableras som 
efterfrågade) av den svenska marknaden och därför inte kan fungera 
som bättre ekonomiska försörjningar än att tigga.         
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16.2. … bostadslöshet? 
’EU-migranter’ är inte hemlösa i total bemärkelse, eftersom de (oftast) 
har boende i ett hemland, men är (oftast) bostadslösa när de befinner 
sig i Sverige. De är alltså inte ”nomader” (vilket ofta har tillskrivits ro-
mer och resande som livsstil), men hamnar i en nomadliknande tillvaro 
i Sverige till följd av sin bostadslöshet. Anledningen till att de är bo-
stadslösa, är att tiggande ’EU-migranter’ är för fattiga för att ha råd att 
ta in på hotell och vandrarhem. Den som är bostadslös har till att bruka 
offentliga rum som privata, såväl rörandes övernattning som att göra 
sin toalett, att äta eller att umgås. Den som är bostadslös bryter följakt-
ligen mot konventioner av hur rum ska användas, vilket kan framkalla 
obehag hos majoritetsbefolkningen av den enkla anledningen att nor-
mer bryts. Men de faktiska materiella omständigheter en bostadslös har 
att förhålla sig till, medför att de konventioner som bryts innebär när-
varo av även fysiska fenomen som anses höra till undangömda rum: 
skräp, matrester, avföring, etc. Dessa fenomen har en slags universell 
karaktär av att framkalla äckel, därför att de är abjekta objekt. Abjekt är 
för psyket de (identifierat) gränsöverskridande objekt som överträder 
gränsdragningen mellan subjektets kropp och dess omgivning. Olika 
objekt kan historiskt överföras till att utgöra abjekt, men det finns vissa 
mer grundläggande ”ahistoriska” fenomen som associeras med abjekt-
ion: smuts, ”skadedjur” och exkrement – sådant som sammanlänkas 
med kroppens fragilitet och bräcklighet (som avseendes rädslan för 
sjukdom och död). Därför finns det i rasismens historia en anmärk-
ningsvärd kontinuitet av att likställa ’den andra’ med abjekt, såsom just 
”parasiter”, ”skadedjur”, ”smuts”, ”råttor” o.s.v. Romer och resande 
har blivit kallade för dessa abjekt genom sekler och i många länder, och 
det sker även nu med hur svenskar beskriver bostadslösa ’EU-migran-
ter’; bl.a. kallades den mördade Gica för ”råttan”.  

Det är då ingen tillfällighet att bostadslösa romer blir kallade för 
dessa saker; det finns redan en grund för detta genom vardagsrasism, 
men blir strukturellt bestämmande av att ’den andra’ ifråga är bostads-
lös och vistas i abjekta miljöer. Det rör sig om en psykologisk överfö-
ring när sanitets- och folkhälsoproblem tolkas vara en fråga om moralisk 
karaktär, och platsers och fenomens kvaliteter förvandlas till männi-
skors inre kvaliteter. Denna tendens är tydlig rörandes svenska romers 
historia, angående hur dessa har blivit behandlade av myndigheter gäl-
lande deras hemlöshet. Fram till andra hälften av 1900-talet har svenska 
romer och resande blivit diskriminerade och förvägrade skäliga boen-
deförhållanden, och samtidigt kontinuerligt avhysta från provisoriska 
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boplatser, utifrån en sanitetsdiskurs av att såväl boplatserna som män-
niskorna ifråga var ”orena”. Denna diskurs återupprepas i den nutida 
behandlingen av ’EU-migranters’ bostadslöshet i Sverige.  

Det finns en historiematerialistisk förklaring till detta. Den statligt 
sanktionerade diskrimineringen av svenska romer på bostadsmark-
naden började fasas ut i samband med att välfärdsstaten implemente-
rade en bostadspolitik med universella förtecken, där den 
allomfattande nationella bostadsbristen byggdes bort samtidigt som 
bostädernas kvalitet var hög. När ’EU-migranter’ börjar slå upp provi-
soriska boplatser i Sverige, har denna bostadspolitik rustats ned sedan 
decennier, och bostadsbristen uppgår till 1930-talets nivåer utan att det 
finns en politisk handlingsplan gällande hur denna kris ska lösas. Ett 
liknande dödläge mellan höger och vänster gällande försörjningsfrågan 
står att finna också i låsningen kring hur den svenska bostadspolitiken 
ska utformas. ’EU-migrantens’ bostadslöshet fungerar som ett slags 
symptom på detta dödläge. Det leder också till ett liknande samför-
stånd formulerandes en imaginär föreställning om att ”undermåliga bo-
endeförhållanden hör inte hemma i Sverige”, varför lösningen förstås 
vara att fördriva de människor som definieras självorganisera under-
måliga boendeförhållanden. När regeringen tillsätter Martin Valfrids-
sons utredning har kommuner anammat olika strategier av att hantera 
bostadslösheten: vissa sanktionerade campingplatser och upplät nya ty-
per av härbärgen, medan andra gav inga sovplatsalternativ annat än att 
riva boplatser och bussa hem de bostadslösa. En stark lagstiftning som 
skyddar avhysningssubjektens rättigheter, tillkommen under en tid då 
bostadsbristen inte var reell, föranleder en moralisk-byråkratisk förvir-
ring gällandes vilken rätt polisen och myndigheter har att riva otillåtna 
bosättningar om inga realistiska alternativ erbjuds. Emellertid presen-
terar Valfridssons rapport en lösning som bevarar det bostadspolitiska 
dödläget, vilken inbegriper att kringgå konventioner om mänskliga rät-
tigheter liksom att förändra praxis gällande avhysningsförfaranden, 
med huvudprincipen att det allmänna inte ska ge ’EU-migranter’ till-
gång till långsiktiga boendelösningar. Denna lösning förklaras som en 
fråga om likabehandling: det svenska samhället ska inte presentera 
särartslösningar för en viss grupp människor på bekostnad av en annan 
grupps. Underförstått blir detta då ett statuerande av att i Sverige är 
bostad ingen ovillkorlig social rättighet, inte heller för svenska med-
borgare. Det har det heller aldrig varit – även under de välmående väl-
färdsåren fungerade bostaden som en vara på marknaden, om än att 
staten då subventionerade ”kundens” omkostnader genom att stimu-
lera byggandet av billiga hyresrätter och bistå behövande med bostads-
bidrag. 
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16.3. … negativa känslor som omger mötet med 
tiggande människor i det offentliga rummet? 
Att möta en människa som tigger blir en konfrontation med det 
mänskliga – det gåtfulla, ogripbara (och därför potentiellt ångestfram-
kallande) i medmänniskan. Detta därför att alienationen – de lager av 
imaginära och symboliska resurser människan använder sig av för att 
begripa och neutralisera omvärldens intryck – tillfälligt bryts genom 
den transitivistiska affektiva kraften av ens empatiska (rolltagande) för-
måga. Människan förstår sig självt varandes ett subjekt, och detta sub-
jekt är en omedveten relation mellan ett föreställd ’jag’ och dess 
föreställda ’Andra’. Detta är en fragil relation som ständigt behöver be-
kräftas och omförhandlas i interaktionen med andra varelser och med 
samhället i stort. Subjektet finner sitt stöd och förankring utanför krop-
pen, i den socio-materiella omvärlden med dess estetiska ordning lik-
som i ”den andras blick”. Denna relation, som visar hur en del av 
subjektet finns utanför människan liksom att en del av omvärlden (och 
dess människor) finns innanför människan, kallas för extimitet. Extimi-
teten förhåller sig till en omöjlig gränsdragning mellan subjekt och objekt, 
mellan jag och du, som ständigt överträds. Överträdelsen förorsakar 
affektiva och känslomässiga reaktioner vilka kan förnimmas som posi-
tiva eller negativa beroende på sammanhang. Huvudregeln är att den 
är positiv om frivillig, negativ om ofrivillig.  

Om gränsen mellan ’jag’ och ’Andra’ ofrivilligt förnims som upp-
löst, infinner sig ångest eftersom subjektet förlorar sig självt; subjektet 
upphör tillfälligt att existera eftersom jagrelationen har upplösts och 
insida och utsida sammansmälts. Jag menar att detta är vad som (ideal-
typiskt) händer inombords en individ när denna möter en annan indi-
vid som tigger av hen. När någon blir tiggd av, blir denne utpekad av 
sin nästa, och förnimmer känslor av att förlora kontroll och samtidigt vara 
(in)trängd. Enkelt uttryckt upplevs den andra ”bemästra” subjektet, ge-
nom att subjektet tvingas till empati med sin nästa: hen tvingas inte 
bara välja huruvida hen ska hjälpa ’tiggaren’ eller ej, utan också till att 
överhuvud förhålla sig till ’tiggaren’ i egenskap av en människa som vill 
en något.  

Den empatiska förmågan av rollövertagande, att ofrivilligt föreställa 
sig och uppleva sin nästa inom sig, är här inte bara av godo, eftersom 
inlevelseförmågan kan upplevas som övermäktig och inträngande. Jag 
identifierar hur det empatiska ögonblicket kan av subjektet transform-
eras till tre idealtypiska förhållningssätt gentemot nästan som tigger, 
objektet som identifieras vara orsaken till förnimmelsen: sympati, anti-
pati och apati. De är alla tre olika typer av ”försvarsmekanismer” för 
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att återställa jagrelationen och avståndet mellan subjekt och objekt. Här 
är antipatin i fokus. Men även sympatin kan leda till negativa känslor, 
såsom skuldkänslor och skam över att svika sina ideal, sin självbild och 
sin nästa. Detta är då en aggression som riktas inåt, mot det föreställda 
jaget, istället för mot dess föreställda andra.  

Att tigga innebär att be någon om att ge en något, förmedlat genom 
uttryck av nöd. Att det oftast rör sig om en främling som ber om något, 
aktiverar frågan om vem främlingen är och därför vad främlingen gör. 
Frågor som sällan ställs om alla andra medmänniskor man passerar i 
det offentliga rummet – vad de gör när man inte själv är närvarande, 
vad de har för intentioner med vad de säger, huruvida de talar sanning 
eller ej – är frågor som omger den som tigger, därför att själva gesten 
signalerar en förmaning att empatisera och därigenom sympatisera. 
Faktumet att människan aldrig kan få fullt grepp om sin nästa, om värl-
den, eller om sig själv, till följd av människans ändlighet i relation till 
verkligheten (det Reala), blir här aktualiserad med full kraft. Detta ak-
tiverar människans fantasi och föreställningsförmåga, som en slags för-
svarsmekanism, där känslor av ovisshet och obehag kan uppfattas 
härröra från nästans egenskaper.  

Rent historiskt har det florerat misstänksamhet och misstroende 
mot människor som tigger, oavsett plats eller ursprung hos de tiggande. 
Jag har redan nämnt hur en fantasi om ’tiggaren’ som lättjefull och ar-
betsskygg är historiskt konstant och kan finna psykiskt stöd i vantriv-
seln i kulturen med dess arbetspåbud. Men motviljan har också 
artikulerats historiskt som narrativ där ’tiggaren’ är kriminell, bedragare 
och/eller utnyttjad av kriminella. Alla dessa florerar också i Sverige un-
der 2010-talet i högsta grad. Dessa illasinnade och aggressionsmässigt 
njutningsfyllda fantasier är också vad som har förföljt romer under sekler. 
Bortsett från faktumet att romer historiskt och än idag har varit en 
mycket fattigare grupp än majoritetsbefolkningen – och att vissa romer 
under vissa tider därför har fått ta till tiggarstaven precis som så många 
andra – kan denna likhet mellan fantasier om ’tiggare’ respektive ’ro-
mer’ förklaras med att det rör sig om en liknande kollektiv begärsstruk-
tur av att finna det (från normer) ”avvikande” obehagligt och farligt: 
ett upplevt ont – förnimmelsen av friktion och förlust rörandes en psy-
kiskt investerad abstrakt liksom konkret ordning – överförs till att ha 
orsakats av och härbärgeras av ett ont objekt (ond människa). Därav den 
metaforiska liknelsen mellan onda fenomen och den onda människan, 
såsom ’kriminell’, ’amoralisk’, ’lat’, o.s.v. Enligt Lacan är det omedvetna 
strukturerat som ett språk, varför metaforer fyller en omedveten funkt-
ion av att uttrycka och styra vidare begär. Att ’EU-migranten’ då inte 
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bara definieras vara ’tiggare’, utan också ’rom’, innebär att den männi-
ska som förstås vara ’EU-migrant’ blir dubbel måltavla för dubbla lager 
av aggressiva fantasier, som syftar till att motivera känslan av antipati 
mot vad som upplevs ha förorsakat en kränkning av personliga, nor-
mativa, geografiska och rasistiska gränsdragningar.  

Till följd av människans extima natur, blir hen psykiskt investerad i 
sin materiella, estetiska och sociala omgivning; jaget förlängs utanför 
kroppen till att inbegripa materiella ting och atmosfärer. Detta inbegri-
per abjektionens problem, nämnt tidigare. Att någon definieras in-
kräkta eller förstöra något som omedvetet upplevs som en beståndsdel 
av sitt eget jag, kan därför omedvetet registreras som ett reellt hot mot 
jagets fortsatta bestående. Det tangerar alltså omedvetna fantasier om 
död. Detta är min förklaring till benägenheten att bruka fysiskt och psy-
kiskt våld mot ’EU-migranter’; det är en överförd aggressivitetshand-
ling i syfte att stöta ifrån eller förinta det som registreras hota jagets 
gränsdragning och subjektets existens. Aggressivitet blir här följaktli-
gen en försvarshandling mot ett registrerat hot, varav rädsla är ett annat 
möjligt förhållningssätt gentemot hotet.  

Båda dessa känslouttryck av antipati, som formulerad kring en fan-
tasi om att jagets överlevnad hotas, kan mobiliseras kollektivt som en 
politisk kraft, och har sin kompatibla ideologiska politiska fantasi hos 
konservativa narrativ om samhället. Konservatism som politisk idé hy-
ser en rädsla för de hungrande fattiga som ett livsavgörande hot mot 
civilisationens (subjektets) existens, och i nationalismens parafras är 
’invandrarna’ och ’de andra’ detta hot mot nationen som samhälls-
kropp (av vilken subjektet är en del). I 2010-talets Sverige har Sverige-
demokraterna lyckats fånga upp denna politiska kraft med en rasistiskt 
laddad socialkonservativ nationalism, och partiets problemformulering 
kring ’tiggares’ närvaro fyller en politisk funktion som också sprider 
och förstärker antipati mot ’EU-migranter’. Denna ideologiska inram-
ning lyckas fånga upp såväl de mer paranoida begärsstrukturer som 
fantiserar (omedvetet) om hur gränsöverskridandet utgör ett reellt hot 
eller provokation, liksom de känsloformeringar som på en mer diskret 
nivå förstår överskridandet som ett orättmätigt kränkande av personliga pri-
vilegier – här privilegiet att inte behöva förhålla sig till främlingar och 
deras nöd i det offentliga. Till följd av de tidigare nämnda politiska 
dödlägena på en höger-vänsterskala gällande det sociala ansvaret för 
’EU-migranternas’ fattigdom, har SD presenterat – och under ett tag 
varit enda partiet konsekvent ståendes bakom – den enda realistiska 
”lösningen” i debatten om närvaron av tiggande ’EU-migranter’ i Sve-
rige: att fördriva dem. Denna politiska lösning såsom SD formulerar 
den, genererar i sin tur antipati eftersom den formerar ’EU-migranten’ 



 692 

som ett ont begärsobjekt. Men lösningen har också övertagits av libe-
rala och vänsternarrativ, om än med en mer sympatisk artikulation av 
’tiggaren’ som objekt. Det finns en tydlig tendens till hur exv. socialde-
mokratiska vänsterröster anammar konservatismens ideologiska fan-
tasi om den fattiga utlänningen som ett hot ledandes till 
välfärdssamhällets undergång.    

16.4. … etik och moral?  
Oavsett den specifika praktikens affärsmässiga eller förledande karak-
tär, finns en grundläggande etisk aspekt i tiggandets praktik som sådan: 
til syvende og sidst är tiggande alltid en bön om att få till skänks en 
ägodel från någon annan. Denna etiska aspekt är, placerad i en samhäl-
lelig verklighet, även politisk. En ’tiggare’ ”utmanar” egendomens ”na-
turlighet”, genom att (till synes) paradoxalt erkänna den andras ägande 
för att därigenom kunna be denne att överlåta det. Därför är tiggande i 
ständig friktion med rådande ägandeförhållanden: eftersom frågan om 
frivillig – tiggande uppmanar alltid den andra till att frivilligt ge något 
ifrån sig, annars är det rån – ekonomisk transaktion påvisar möjligheten 
att omfördela. Detta har såklart politiska implikationer; vissheten om 
att människor med resurser kan dela med sig till dem som inte har bara 
dessa vill, påkallar en moralisk och etisk reflektion över vad som är 
rättvisa och vilka värden som har högst dignitet i samhället. Och sam-
tidigt finns där då frågan om var gränsen går för ansvar och beroende, 
mellanmänskligt som samhälleligt; omöjliga frågor (utan fullständiga 
svar, och därför Realt pockande) som kan förorsaka samvetsmässigt 
(obehagligt) huvudbry. Dessa frågor är också belagda med frågor om 
makt, eftersom ägande av resurser implicerar samhällelig makt.  

Att detta är något som har utgjort en universell konstant i klassam-
hällets historia stärks av de klassiska världsreligionernas gemensamma 
ambivalens i förhållande till tiggande som etisk och moralisk aktivitet. 
Fenomenet tiggarmunkar är inte begränsat till kristendomen, men till 
skillnad från den ekonomiskt utblottade ’tiggaren’ försakar den religiöst 
motiverade ’tiggaren’ rikedom frivilligt, som ett samhällsmoraliskt ställ-
ningstagande. Asketernas frivilliga fattigdom och deras budskap av att 
helga fattigdomen kan förstås som moraliska kompromisser för sam-
hällelig ojämlikhet, en slags samhällsharmoniserande instans som ma-
nar till solidaritet mellan rik och fattig. 

Världsreligionerna (som har sina ursprung genom klassamhällets 
tillkomst) har via sina skrifter tillhandahållit ideologiskt stoff till såväl 
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samhällsbevarande som samhällsomvandling; olika sidor av den reli-
giösa berättelsen åberopas vid olika tillfällen för skilda syften. Denna 
Reala kärna i religionens sanningsanspråk blir påtaglig i ’tiggarens’ am-
bivalenta gestaltning och faktumet att tiggande/givande såväl kan för-
stås vara en dygd som en synd.  

I kristendomen är Kristus såväl tiggare som konung, varför det har 
argumenterats idéhistoriskt för hur Jesus finns i såväl mottagare som 
givare i gåvointeraktionen. Kvardröjande är att det då ändå vilar något 
gudomligt i själva gåvan som sådan. Samtidigt utgör universella synder 
som lättja, girighet, och avund egenskaper som har – och ännu tillskrivs 
– den arbetslöse fattige som tigger. Denna dubbeltydighet har histo-
riskt konkretiserats rent samhällsmoraliskt som att ’saligt är att ge men 
inte att be’. Själva medmänskligheten eller välviljan som etisk impuls 
brukar inte fördömas ur religiös synpunkt, om än att givande kan vara 
syndigt som uttryckandes slöseri eller att möjliggöra andras syndiga le-
verne. I nutidens Sverige återkommer denna religiösa ambivalens i att 
kristna röster inte ifrågasätter hjälpandet av ’EU-migranten’ i dennas 
nöd, men att det finns olika positioner av att formulera hjälpen, som 
att beivra eller acceptera tiggandet som handling.  

Denna moraliska ambivalens har överförts till de tre stora moderna 
politiska idétraditionerna liberalism, konservatism och socialism. Me-
dan konservatismen kan sägas ha övertagit mycket av den kristna mo-
ralen (minus förvärldsligandet av det eskatologiska löftet såsom 
mänsklig frigörelse i jordelivet), återkommer i liberalismen och social-
ismen tiggandets synd och dygd i ny profan skrud. I liberalismen, som 
genom sitt ’Ting’ (begärsobjekt) ’individuell frihet’ organiserar etiken, 
är tiggandet såväl ett uttryck för den tiggande individens frihet, som 
inskränkningen av den bemötta individens frihet. Det rör sig emellertid 
om olika typer av friheter: ’tiggarens’ åberopade frihet är yttrandefri-
hetens i brukandet av det offentliga rummet, medan ’fotgängarens’ 
åberopade frihet är dennas personligt upplevda rörelsefrihet (och rätt till 
personlig integritet) i det offentliga rummet. Eftersom liberalismen 
premierar den formella abstrakta friheten mellan individer framför den 
materiella ekonomiska jämlikheten, finns i liberalismen alltså en jäm-
viktsspänning mellan två abstrakta individers likvärdiga rättighetsan-
språk. För den enskilde liberalen kommer det till ett Realt etiskt 
beslutsfattande av att välja vilken (individs) frihet som trumfar vilken 
(individs) i föreliggande situation. Det märks i den oenighet som finns 
bland liberala röster i den svenska debatten jag har studerat. 

 För att ”grunda” politisk världsåskådning i verkliga omständig-
heter, har jag använt mig av hur ideologer från respektive idétradition 
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genom sina texter förhöll sig till ’tiggare’ och tiggandets problem. Ge-
nom Adam Smith presenteras nämnda ambivalens med en diskret slag-
sida åt en motvilja mot ’tiggare’, därför att tiggandet utgjorde en fara 
mot de moralfilosofiska premisser som understödde hans syn på män-
niskans natur och samhällets beståndsdelar. Utifrån sin atomistiska syn 
på den rationella nyttokalkylerande individen och hens frånskildhet 
från andra individer, åstadkommer ’tiggaren’ ett manipulerande av indi-
videns sentiment och föreställning om sin nästa, när denna använder 
sin mänskliga förmåga att frammana största möjliga empatiska (helst 
sympatiska) reaktion. Detta utnyttjande av den andras känsloregister, 
såg Smith som oförenligt med den underförstådda hederlighet (att vara 
sanningsenlig, uppriktig och inte förleda) som krävs av alla interage-
rande individer, för att hans modell av samhället som en fri marknad 
där allas egenintresse leder till allas gagn skall besannas.  

Synen på ’tiggaren’ som en syndare, därför att hen uppvisar en av-
saknad av ’moralisk karaktär’, finns också latent varande som en 
potentialitet i Karl Marx och Friedrich Engels skrifter. Utan att någon-
sin skriva utförligt om ’tiggare’, finns ett förakt mot ’trasproletariatet’ 
som politiskt subjekt, vilka ’tiggare’ ofta räknas till. Vad synes förena 
olika grupper till att utgöra en del av ’trasproletariatet’ är ekonomiska 
aktiviteter av att leva på andras arbete. Samtidigt skrev de båda om hur 
tiggande uppstod som en naturlig konsekvens av kapitalismens funkt-
ionssätt, genom den utfattigdom som drabbade oskyldiga egendoms-
lösa från bonde- och arbetarklassen. 

I socialismen, som organiserar begärsobjektet som ett mål att ’upp-
häva ekonomisk ojämlikhet’, förvandlas religionens dygder gällande re-
lationen till ’tiggare’ till en slags moralistisk heder, för att definiera 
huruvida ’tiggaren’ antingen är ’klassförrädare’ (ont objekt) eller ’kam-
rat’ (gott objekt) i klasskampen. Genom arbetssamhället och internali-
serandet av idén att det är ’arbetaren’ som är det politiska subjekt vilket 
ska åstadkomma revolutionen eller reformerna, har det funnits en hi-
storisk tendens att eftersträva att ignorera eller ta avstånd från de som 
definieras solka arbetarklassens moraliska självbild inför samhällets 
blick. Det har också traditionellt framstått av teoretisk vikt att organi-
sera kampen som en konflikt på arbetsplatserna, varför ’tiggare’ (som 
inte ”arbetar”) inte har ansetts höra till det politiska subjektet. Detta 
går igen i svensk nutid i socialdemokratiska och andra vänsterrösters 
försvar av ’den svenska modellen’ som medlet för fattigdomsbekämp-
ning inom rikets gränser.  

Om vänsterns strävan inte har artikulerats genom ’arbetaren’ som 
subjekt, har ’tiggaren’ likväl utgjort en potentiell hotbild mot klasskam-
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pen genom att – trots att uppenbart vara fattig – riskera att undermi-
nera enigheten i strategin som organiseras kollektivt mot kapitalismens 
systemiska ojämlikhet. Oscar Wildes fientlighet mot filantropi har di-
rekta paralleller i svenska röster under 2010-talet, som hävdar att all-
mosegivande till enskilda nödställda hotar välfärdsstatens soliditet. När 
Wilde menade att den privata filantropin stod i vägen för strävan efter 
att upphäva fattigas beroende av rikas välvilja, menar de svenska väns-
tersympatisörerna ifråga att den privata filantropin hotar att återställa 
fattigas beroende av rikas välvilja. Mot denna fantasmatiska hotbild 
(byggd på en föreställning där orsak och verkan förväxlas och försnä-
vande abstraktioner av verkligheten där olika skalnivåer och typer av 
politisk solidaritet inte kan samexistera) ställer andra vänsterröster en 
bild av ’tiggaren’ som det objekt vilken den internationella solidariteten 
gestaltar, eftersom denne är beviset på rådande systems politisk-eko-
nomiska orättvisor. Här framhävs inte tiggandet som det primära, utan 
utfattigdomen vilken ’tiggaren’ är ett offer för. Solidariteten med ’tig-
garen’ formuleras då som en ”mikrosocialism” – åt var och en efter 
behov från var och en efter förmåga mellan enskilda individer – för att 
utöva den framåtblickande fantasin om ett i framtiden jämlikare och 
altruistiskt samhälle. Skänkandet blir enligt ett sådant vänsterperspektiv 
alltså en fattigdomsbekämpande handling av solidaritet, inte av ömkan 
eller förbarmande. Men dessa två olika vänsterpositioner är – precis 
som de två liberala motpolerna – oförenliga.  För den enskilde soci-
alisten kommer det till ett Realt etiskt beslutsfattande av att välja vilken 
solidaritet som trumfar vilken i föreliggande situation.  

Vänsterbekännaren ställs också, på ett helt annat sätt än den liberala 
(i modern tid) eller konservativa, inför ansvaret att fatta beslut för hur 
den politiska fattigdomsbekämpningen för ’tiggarens’ del ska utformas, 
avseende tid och rum: när och var ska ’tiggarens’ fattigdom upphöra? 
Eftersom socialisten vill förändra det rådande politisk-ekonomiska sy-
stemet, har denne möjligheten att hänvisa till framtiden som ett 
fantasmatiskt mål för att avsäga sig det omedelbara ansvaret här och nu; 
detta skulle den idealtypiska position som förkastar filantropi kunna 
förkunna, men då kvarstår samtidigt den ekonomiska ojämlikhet posit-
ionen inte borde kunna acceptera. När det kommer till problemet med 
’EU-migranten’ som utlänning, finns också den socialchauvinistiska 
positionen, av att territorialisera socialistisk solidaritet och förlägga an-
svaret till de fattiga själva att ”organisera sig” med sina gelikar på en 
annan plats. Men detta blir då också rent logiskt en anti-solidarisk ma-
növer såtillvida att detta inte följs upp på allvar: annars blir det att bak-
vägen rent praktiskt träda in i den konservativa positionen av att 
försvara ojämlikhetens privilegium som en sanktionerad rättvisa till ens 
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egen fördel. Att inte solidarisera sig blir (paradoxalt och Realt nog) att 
välja den andra sidan i klasskampen.  

Men om vi lämnar den ideologiska politiska dimensionen, och rör 
oss till den allmänna vardagliga frågan om vad godhet och det rätta att 
göra är, framkommer att problemet med det etiska ansvarets relation-
ella tidsrumslighet inte enbart är ”vänsterns”. När och var det goda ska 
förverkligas, liksom hur och av vem, är ett reellt, Realt, existentiellt och 
objektivt mänskligt problem. Det är ett Realt problem därför att männi-
skans komplexa värld inte är möjlig att fånga in och betvinga i en tryg-
gande, allomfattande, form. Du kan aldrig stiga ned i samma flod två 
gånger och allt som är fast förflyktigas. Likväl är floden en flod och det 
fastfrusna ögonblicket lika verkligt som tidens gång. Detta innebär att 
bara för att verkligheten inte är möjlig att infånga till fullo i en modell, 
frånkänner detta faktum inte nödvändigheten att likväl försöka fånga 
in den i en modell. På samma sätt innebär etikens omöjlighet att in-
fånga, förutse och ha ett solitt svar på alla presumtiva etiska scenarier, 
paradoxalt nog just etikens möjlighet: utan omöjligheten att betvinga 
varandet under total lagbundenhet, skulle etiken inte behöva existera. 
Denna insikt påvisar hur varje etiskt system förutsätter en instans av 
inkonsekvens, d.v.s. ett symptom på det etiska systemets ändlighet (dess 
Reala) vilket är dess förutsättning för att fungera som ett etiskt system. 
Med Žižeks ord kräver etiken ett moment av ’fetischistisk förnekelse’, 
en förnekelse som handlar om att handla som om att inkonsekvensen 
eller omöjligheten inte existerar.  

Filosofen Colin Radford har med en annan terminologi och filosofi 
visat hur just (individuellt) givande till ’tiggare’ fungerar som ett idealt 
exempel på dessa existentiella omständigheter. Radford visar hur det 
är praktiskt omöjligt att finna en ”moralisk princip” som är universellt 
gångbar gällande givandet. Den enda universellt konsekventa förhåll-
ningen blir att aldrig skänka någon, vilket också blir den anti-moraliska 
hållningen eftersom det blir en princip av att inte hjälpa. Frågan om 
givandet till människor som tigger, blir alltså den gränspunkt där de 
klassiska etiska modellerna (dygdeetik, utilitarism, konsekventialism, 
pliktetik) inte kan presentera en universell och vattentät preskription 
av vad som är det goda eller rätta att göra.  

Samtidigt är den totala relativismen eller cynismen inte heller en lös-
ning på detta problem, eftersom det ingår i människans villkor att mer 
eller mindre medvetet, mer eller mindre ständigt, förhålla sig till kate-
goriseringar och fälla omdömen utefter tankesystem; genom sin kognitiva 
förmåga, sin biologiska eftersträvan att söka tillfredställelse och und-
vika lidande, samt sitt intersubjektiva psyke, är därför människan ofrån-
komligen en etisk varelse. Detta innebär i sin tur att etiken inte kan 
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reduceras till att vara enbart en intellektuell angelägenhet: den inbegri-
per en emotiv dimension, eftersom människans omdömesfällande sker 
genom psykiska förlopp. Att som subjekt konfronteras med det Reala 
i etiken kan därför vara en affektiv och emotionellt friktionsartad för-
nimmelse, vilket konkreta individers samvetskval inför tiggande män-
niskor blir ett tydligt exempel på. Utifrån en syn på godhet och ondska 
som framspringande ur själslivets kroppsliga villkor, är den förra en 
strävan efter upphävande av retning medan den senare är en övermäk-
tig retning. Detta innebär att den praktiska etiken alltid har att förhålla 
sig till det omedvetna begäret efter vad psyket registrerar vara gott och 
ont. Etiken riskerar alltså att ständigt ”perverteras” till att en samman-
blandning sker mellan det medvetna och omedvetna ’goda’/’onda’, där 
vad som förnims vara tillfredställande för subjektets psyke likställs med 
det etiskt goda/rätta. 

Den intrapsykiska instansen av ett överjag som agerar subjektets 
övervakare och tredje part i mötet med dess nästa, framträder som tyd-
ligast för subjektet där den symboliska ordningen (här det etiska syste-
met) fallerar, och är en inåtvänd aggressionskraft som stärks av 
omöjligheten att följa dess diktat (den omöjlighet som överjaget alls 
kommer sig av). Lidandet av inåtvänd aggression i skuldens och skam-
mens form, och ångest inför det Reala – av den existentiella ovissheten 
– åstadkommer tydliga incitament för subjektet att undfly etiska kval. 
Det idealtypiska intersubjektiva mötet med den tiggande individen fun-
gerar då som ett mikrotraumatiskt etiskt kval. Detta beror på att den 
’fetischistiska förnekelse’ som människor har om omvärldens orättvi-
sor och ens ansvar att bekämpa dessa här blir svårare att upprätthålla, 
då individen blir personligt ombedd av en konkret människa framför 
sig att följa sitt samvete; det blir en samvetsfenomenologisk katastrof i en 
individualiserad verklighet där individen ställd inför ett strukturellt pro-
blem blir en syndare hur hen än väljer att handla, men likväl inte kan 
undfly ansvaret att välja hur hen ska handla. En (för det omedvetna 
subjektet) tilltalande lösning blir då att finna och anamma imaginära 
narrativ där detta ansvar fantasmatiskt upphävs, såsom att det är fel att 
skänka pengar till en ’tiggare’ eller att ett tiggeriförbud skulle vara den 
magiska åtgärd som upphäver ’tiggarens’ fattigdom och lidanden (trots 
att det inte är svårt att räkna ut att fattigdom enkom upphävs genom 
att den fattiga får tillräckliga resurser att leva på, och att ett förbud utan 
kompletterande konkreta sociala åtgärder inte kan förstås som en se-
riös fattigdomsbekämpning).  

Sammantaget skapar den fysiska närvaron av tiggande EU-medbor-
gare en mångdimensionell Real spricka i etablerade ideologiska och 
etiska ansvarsmodeller, för subjekt i såväl individens som kommunens 
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som statens gestalt. Framhävandet av dessa modellers ändlighet, och 
deras inneboende kontradiktioner, pockar på frågan om vems ansvaret för 
’EU-migrantens’ nöd bör vara, och var gränsen går för ansvaret för ens 
nästa. Eftersom subjektet självt är ändligt, samtidigt som den struktu-
rella nöden är (för det enskilda subjektet) oändlig, måste en gräns för 
’det goda’ (och ansvaret) med nödvändighet dras någonstans. Men det 
är inte givet var gränsen dras. Att detta inte kan vara givet, påvisar då 
möjligheten att förändra rådande konventioner och förhållandet, att 
omplacera gränsdragningen. Begäret liksom etiken är dialektiska rörel-
ser, som driver fram förändring genom att misslyckas nå fram till sin 
slutdestination, och samtidigt misskänna det ”omöjliga”.   

Faktumet att tiggande har förbjudits så många gånger genom histo-
rien i Sverige som annorstädes, påvisar hur omtanken och välviljan för 
de olycksaliga förföljer människorna och deras samhällsbildningar. 
Olika typer av gåvo- eller ansvarssystem har fått fäste i olika tider, där 
det kollektiva ansvaret för de utan egen försörjning har spritts och ri-
tuellt fördelats i turordningar eller i fastsatta summor och tidsinterval-
ler. Dagens gatutidningshandel och privatpersoners egenkomponerade 
givarstrategier av att t.ex. skänka/hjälpa en enskild tiggande individ, är 
fortsättningen på medeltidens allmosor och den från medeltid fram till 
1918 praktiserade rotegången med dess fattigklubbor. De är syskon till 
autogiro-gåvan till biståndsorganisationer och fadderbyar, och den al-
truistiska sidan av skattsedeln i ett välfärdssamhälle.  

16.5. … föreställningar om Sverige? 
Den sedan ett halvt sekel förhärskande idealbilden av Sverige illustrerar 
nationen som en ”moralisk supermakt” präglat av signfikanter som 
’välstånd’, ’välmående’, ’jämlikhet’, ’jämställdhet’, ’solidaritet’, ’antiras-
ism’ och ’modernitet’. ’Tiggaren’ (som ’EU-migrant’) går tvärsemot 
samtliga av dessa signifikanter (med möjligt undantag för ’jämställd-
het’): den som tigger visar på ’utfattigdom’, ’lidande’ och ’ojämlikhet’, 
medan frånvaron av offentlig hjälp för en som tigger – vilken också har 
mörkare hy och talar främmande språk – rimmar illa med ’solidaritet’ 
och ’antirasism’. Själva tiggandet som praktik har en tydlig konnotation 
som något historiskt, något som i den svenska allmänna opinionen antas 
höra till en svunnen tid i landets historia och något som avskaffades 
genom välfärdssamhällets genombrott. Historien används som ett sätt 
att förstå vad som händer, men Historien (det Reala) har inga svar på 
vad som skall göras. Detta blir tydligt i den svenska debatten om ’tigg-
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andet’ i relation till föreställningen om Sveriges och svenskarnas ”hi-
storiska fattigdom”. Eftersom de politiska, ekonomiska och sociala 
förutsättningarna var annorlunda för hundra år sedan än vad de är nu, 
haltar jämförelserna med att vad som då åstadkoms ska återupprepas. 
Såtillvida dessa jämförelser verkligen hade lett till förslag till handling, 
vilket de inte har gjort. De stannar nämligen vid en jämförelse vars 
innehåll och budskap kan sammanfattas som att ”Sverige har inte haft 
tiggeri i modern tid p.g.a. etablerandet av välfärdssamhället och folk-
hemmet, och därför ska tiggeri inte finnas i Sverige idag”. Detta reso-
nemang visar på en omedvetet psykiskt investerad ideologisk 
abstraktionsprocess som delas av människor från såväl höger till väns-
ter, vilka använder sig av historien genom olika ideologiska narrativ för 
att motivera att tiggande förstör Sverigebilden. Denna ”bild” definierar 
jag som ett kollektivt omedvetet psykiskt investerat ’nationellt Ting’. 
Denna term (lånad från Žižek) beskriver en verbalt och intellektuellt 
svårinfångad fantasm, vilken fungerar som en fästpunkt mot vilken en 
samhällsgemenskap riktar sitt gemensamma begär, antar att gemen-
skapens medlemmar delar och utan vilken de inte skulle vara det ”vi” 
de antar sig vara. Det nationella Tinget ’Sverige’, formulerat som en 
slags föreställning (vissa skulle säga myt) om ’välfärdssamhället’ eller 
’folkhemmet’, sammanlänkar de signifikanter som ska utmärka 
’svenskhet’ till såväl en meningsfull identitet, liksom tillhandahåller nar-
rativ som kan användas för att föra en viss politik medan man förnekar 
sig föra denna politik. Ett slags identitetsmässigt självförsvar byggt på 
förnekelse.  

Exempel på dessa narrativ är hur såväl opinionsbildare som tjänste-
män som politiker som ministrar försöker beivra tiggande i Sverige, 
genom att beskriva motverkandet till tiggande som fattigdomsbekämpning. 
Det är enligt min mening ett utslag av politisk självförnekelse eftersom 
ingen seriös kompletterande åtgärd för att se till människor som tigger 
får en försörjning presenteras.  

Ett annat exempel är hur förnekande av sociala rättigheter (som rätt 
till boende och skydd) uttrycks, genom att riva och avvisa människor 
från provisoriska bosättningar utan att erbjuda alternativ med moti-
veringen att ingen ska få leva så undermåligt i Sverige. Det finns också 
exempel på hur fördrivningen försöks motiveras som antirasistisk, 
klassolidarisk och t.o.m. feministisk. Samtidigt utgör den aktuella nat-
ionella självbilden ett hinder för att genomföra fördrivningspolitiken 
effektivt. ’Tiggeriförbud’ har nämligen under studerade år förståtts 
som något som inte heller går ihop med det nationella Tinget av Sverige-
bild. Denna paradoxala situation – en kontradiktion – där varken ’tig-
gande’ eller ’tiggeriförbud’ ”hör hemma” i Sverige, har jag förstått vara 
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ett reellt etiskt och ideologiskt problem. Det är därför jag talar om det 
nationella Tinget som något vilket människor är psykiskt investerade i 
(det handlar enligt mig alltså inte bara om en läpparnas bekännelse). 
Denna kontradiktion håller emellertid på att lösas genom att ’tiggeri-
förbud’ successivt har etablerats diskursivt som en brottsbekämpande åt-
gärd, samtidigt som det nu finns ett kryphål i lagen av att införa 
geografiskt avgränsade tiggeriförbud på lokala platser.   

 Det svenska nationella Tingets kontradiktion gällande ’ett jämlikt 
samhälle utan ett jämlikt samhälle’, vilket jag menar att den krångliga 
relationen gentemot ’tiggandets’ närvaro handlar om, har sin materiella 
(politisk-ekonomiska) dimension i vad som tidigare har avhandlats som 
de politiska dödlägen vilka svensk höger- och vänsterpolitik står inför, 
gällande arbetsmarknadspolitik liksom bostadspolitik. Till följd av väl-
färdssamhällets reformkapitalistiska historia, har det i båda fallen ut-
kristalliserats en låsning gällande den ”höga standarden” av boende 
eller arbetsmarknadspolitiska arrangemang. Detta materialiseras este-
tiskt-visuellt i människors vardagliga rumsligheter: människor tigger 
och sover i parker utan tillgång till sanitet. Det nationella Tinget som 
en bild av platsen Sverige har alltså sina historiska politisk-ekonomiska 
orsaker, vilka ’tiggarens’ visuella rumsliga närvaro aktualiserar som ett 
slags symptom.  

Eftersom det omedvetna begärsobjektet (Tinget) uppstår för psyket 
som en kompletterande ”retroaktiv” orsak till varför subjektet förnim-
mer brist (subjektet fantiserar att det har förlorat något det aldrig hade), 
krävs en historisk berättelse om hur det nationella Tinget alls kom att 
bli de nationella subjektens rättmätiga Ting. I det här fallet finns en 
återkommande berättelse om att det svenska välfärdssamhället upp-
stod till följd av det svenska folkets handlingskraft, något som då förklarar 
varför ”svenskar” inte skulle tigga och varför ”romer” gör det. Ett så-
dant narrativ kräver en distinktion mellan ”vi” och ”dem”, varför svar 
på nästa frågeställning redan börjar få svar här.    

16.6. … föreställningar om relationen mellan 
etnicitet/kultur och tiggande? 
’Tiggarlapparnas’ existens i norrländska kustlandet under förindustri-
ella sekler intill modern tid visar på hur det inte bara har varit romer 
och resande som har tiggt i Sverige till följd av otillräcklig försörjning 
och proletariseringsprocesser. Och att det inte har varit en specifikt 
”romsk” kulturell aktivitet finns bevis för även ute i Europa. I 1600- 
och 1700-talets Tyskland var betteljuden (tiggarjudar) ett etablerat epitet 
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på ungefär 20 procent av den judiska befolkningen. Dessa levde kring-
flackande liv tiggandes för överlevnad – till följd av befolkningsökning, 
juridiska begränsningar av antal judar tillåtna att bo på en viss plats, 
och omvälvande politiska och ekonomiska förhållanden.2066  

Människor oavsett tillskriven etnisk eller kulturell bakgrund har tiggt 
i alla klassamhällen under alla tider. Vad som föranleder någon att välja 
tiggandets väg är brist på andra tillräckliga försörjningsmöjligheter, vil-
ket ofta kommer sig av att ha hamnat utanför de sociala och politiska 
ägandestrukturer och ansvarsmodeller som lag och statsmakt upprätt-
håller och skyddar. Det finns en tendens att de som hamnar utanför 
dessa strukturer och modeller, har en större risk att tillhöra de grupper 
vilka av majoritetssamhället definieras vara annorlunda, avvikande 
och/eller främmande. Härigenom finns ett upplägg till att (utifrån ma-
joritetssamhällets synvinkel) sammanblanda orsak och verkan: att till-
skriva och begripliggöra det sociala och ekonomiska ”utanförskapet” 
som en konsekvens av ”annorlundaskapet”, istället för systemets brist-
fällighet. Antagligen därför att det är mentalt liksom politiskt lättare att 
tillskriva problemet en syndabock – här den ”annorlunda” individ eller 
grupp som blir drabbade – än att adressera och förändra lagar och sam-
hällsstrukturer vilka eliter dessutom har av intresse att försvara. Det lär 
dessutom bli ännu lättare att ta till syndabocksstrategin om en förelig-
gande grupptillhörighet finns att använda som ett slags trumfkort för 
att avsäga sig ansvar. Om den tiggande individen definieras tillhöra den 
egna samhällsgemenskapen kan man tillskriva individen dess antagna 
bristande ”karaktär” eller ”ansvarstagande” för att frånsäga långtgå-
ende samhälleligt ansvar för den enskilde, men om det går att tillskriva 
individen en annan samhällsgemenskap blir det lättare att dessutom 
finna incitament för att fördriva individen och grupperingen från plat-
sen.  

I exemplet med ’tiggarlappar’ finns en tydlig socialhistorisk och po-
litisk-geografisk parallell med dagens ’EU-migranter’. ’Tiggarlapparna’ 
stod utanför systemet av laga försvar, och samtidigt utanför krigstjänst-
tvånget: de stod utanför modellerna för privilegier och försörjning, 
samtidigt som deras antagna härkomst från en annan plats (Lappmar-
ken) möjliggjorde för myndigheter att ”lösa” predikamenten genom att 
försöka fördriva samerna tillbaka till (som en förordning från 1720 ut-
tryckte det) ”deras rätta hemvister”. I avhandlingens aktuella kontext, 
står ’EU-migranterna’ utanför den nutida versionen av laga försvar: det 
nationella medborgarskapet och dess kompletterande två varianter av 
uppehållsrätt respektive asylrätt. Den vedertagna strategin från statligt 
håll liksom i vad som verkar vara ett nu närapå allmänt medvetande, är 
            
2066 Encylopaedia Judaica (2008); Virtual Shtetl (2017).  
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att fördriva ’EU-migranterna’ ur landet, därför att ”lösningen finns i 
tiggarnas hemländer”. 

Samtidigt finns en historisk kontinuitet kring att tillskriva den tig-
gande eller utfattiga individen i rollen som offer för en destruktiv kraft 
gärna kallad för ”kultur”, som inte bara har använts på de vilka har 
klassificerats som samhällets ‘andra’. Under 1800-talets industria-
liserings- och urbaniseringsprocesser, med dess massproletarisering 
och utbredda djupa fattigdom och armod, formulerades arbetarklas-
sens utfattigdom gärna som en fråga om en ”fattigdomskultur”, där det 
var arbetarklassens osunda och amoraliska vanor som åstadkom fattig-
domen istället för det politisk-ekonomiska systemet. Åtgärder för att 
fostra och förmå utfattiga att häva sig ur detta kulturella tillstånd har 
förekommit sedan långt tillbaka i tiden. I dag kallas fattigdomskulturen 
gärna för ”utanförskap”, och kan appliceras på såväl vita som färgade 
individer men med en tydlig slagsida mot de färgade. Kultur som narra-
tiv för utfattigdom, som en ideologisk abstraktion, eller en fantasmatisk 
fetisch, i egenskap av att fungera som såväl orsak som verkan (men 
också lösning, som i att ”assimileras”), har den tilltalande egenskapen 
att överföra och projicera allt det förnummet onda bort från problemfor-
muleraren själv liksom de värden, strukturer och privilegier denne själv 
är libidinöst och materiellt investerad i. Denna signfikant har sin syno-
nym i ’sjukdom’ som innebörd: den destruktiva ’kulturen’ ifråga måste 
botas, den hotar att smitta och gå i arv, eller sprida sig likt ett gift i 
samhällskroppen och –moralen. När människor började tigga i Stock-
holm under 1990-talet, vilka inte kunde förstås som tillhörande en an-
nan etnisk ”kultur”, kunde sjukdomsstämpeln (vare sig som 
sinnessjukdom eller missbruksberoende) fylla en liknande funktion. 
Med ’EU-migranterna’ fanns emellertid två kulturbeteckningar att tillgå 
från de kollektiva föreställningarna och diskurserna för att begriplig-
göra ’tiggandet’: ’EU-migranten’ betecknas vara såväl utlänning som rom.  
Jag vågar nästan påstå att om det svenska klassamhället inte hade haft 
den romska beteckningen att tillgå, hade det behövt uppfinna den.  

 I den svenska debatten om tiggande människor kallade ’EU-mi-
granter’, har människornas etnicitet/kultur varit central, den huvudsig-
nifikant vilken alla diskurser och förklaringsmodeller har utgått från för 
att försöka vinna kampen om att definiera tiggandet som gott eller ont. 
De som ser tiggandet som gott menar att tiggandet är ”romernas” enda 
sätt att finna en moraliskt anständig tillräcklig försörjning, medan de 
som ser tiggandet som något ont menar att tiggandet är ett destruktivt 
kulturellt beteende ”romerna” har fastnat i och som de måste hjälpas 
ur. Positionerna förenas rent diskursivt i att den huvudsakliga orsaken 
till att ’tiggarna’ tigger är för att de är ”romer”. Förenklat kan de två 
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antagonistiska huvudpositionerna i de ”traditionella” medierna sam-
manfattas, paradoxalt nog, som att antingen tigger ’EU-migranterna’ 
därför att de är diskriminerade romer det är synd om, eller så tigger 
’EU-migranterna’ därför att de är diskriminerade romer som det är 
synd om. Det finns flera orsaker till att kulturiserandet av tiggandet och 
människorna som tigger har vunnit ett så starkt fäste i debatten. Jag 
dryftar här presentera kortfattat några huvudorsaker.  

En orsak är att de flesta ’EU-migranter’ faktiskt är romer, och att 
det är genom rasifieringsprocesser och antiromsk rasism som Rumäni-
ens och Bulgariens fattigaste människor är romer. Det andra orsaken 
är att det i Sverige florerar antiromska sentiment och fantasier som har 
flera sekler på nacken, föreställningar (vilka också florerar i hela Europa 
och bortom) om ”romer” som farliga, amoraliska, arbetsskygga, krimi-
nella och orena. Dessa föreställningar får näring och liv av den ångest 
och de fantasier som redan omger en tiggande gestalt, och i den svenska 
debatten blir denna antiromska historiska kontinuitet som tydligast i 
diskursen om tiggande som organiserad brottslighet. Den blir såklart 
också bortom tydlig i det konkreta subjektiva våld som svenska privat-
personer eller grupper utövar mot tiggande människor, ett våld som 
måste hämta sin ”push-faktor” från den rasistiska njutningen av att skada 
’inkräktaren’.  

Den tredje orsaken är att kulturiserandet här är ett synnerligen klar-
görande och lättgripligt narrativ för de välmenande svenskar vilka ef-
tersträvar att också göra det svenska samhället till en aktör med ett 
ansvar i frågan. Kulturiserandet ger nämligen en historisk förklaring till 
varför ’EU-migranterna’ tigger, som i att ”romer” tigger nu därför att 
romer historiskt har blivit diskriminerade, förföljda, förtryckta och ute-
stängda från samhällen. Denna (korrekta) historieskrivning, fungerar 
då också som ett historiebruk varigenom Sverige och svenskarna får 
ett historiskt ansvar – en historisk uppgift – att sona för de antiromska 
rasistiska övergrepp och förtryck som mycket riktigt har skett under ett 
halvt årtusende.  

Den fjärde orsaken till att kulturiserandet vinner genomslag är för 
att det kan användas på ett liknande sätt men med tyngdpunkten på att 
Sverige och svenskarna skulle ha det historiska ansvaret att ”assimilera” 
romerna genom att förbjuda tiggande för att på så vis ”lära dem” att 
arbeta. Den femte orsaken till att den kulturiserande problemformule-
ringen vinner en sådan hegemonisk ställning, menar jag vara därför att 
den vänder bort frågan om tiggandets utfattigdom från en tydlig höger-
vänsterskala, och därför bort från en intellektuellt seriös debatt om för-
delningspolitik som fattigdomsbekämpning där det svenska samhällets 



 704 

politiska kontradiktoriska dödlägen måste utmanas och där kritiken 
vänds mot systemet istället för mot dess offer.  

16.7. Avhandlingens bidrag 
Utifrån ett policyperspektiv kan sägas att avhandlingen tillhandahåller 
tre huvudsakliga slutsatser. Den första är att det våld och trakasserier 
som medborgare utövar mot tiggande bostadslösa EU-medborgare av 
oftast romsk börd, härrör till stor del som reaktioner på de (normativt 
definierade) avvikande aktiviteter och beteenden ’EU-migranter’ är 
strukturellt tvungna att utöva (som att tigga och använda offentliga rum 
som privata) i egenskap av att vara utfattiga utan att få tillräckligt med 
(om ens någon) social hjälp av svenska myndigheter för att bekämpa 
deras fattigdom. Att (som bl.a. Amnesty International uppmanar till) 
tillgodose ’EU-migranter’ mänskliga sociala rättigheter som skydd, bo-
ende, sanitetsmöjligheter och utbildningsinsatser, vore alltså inte en-
bart ett sätt att utöva faktisk strukturell fattigdomsbekämpning; det 
skulle också troligen radikalt minska incitamenten till rasistiskt våld och 
dess närbesläktade kollektiva negativa sentiment mot gruppen, vilka 
synes finnas allestädes närvarande i de svenska befolkningslagren.  

Att från offentligt håll aktivt arbeta för att människor som tigger får 
något annat att göra för försörjning än att tigga (vilket inte behöver 
vara nödhjälpsarbeten utan kan röra sig om andra typer av sysslor 
såsom utbildning och dylikt) torde också minska den sammantagna li-
delser ’EU-migranter’ utsätts för i Sverige, liksom den dåliga stämning 
deras andra upplever av tiggandet.  

De fattigdomsbekämpande åtgärderna bör vidare övervägas att fi-
nansieras statligt och nationellt istället för kommunalt, för att söka und-
vika den historiska tendensen att kommuner försöker minska sina 
utgifter i konkurrens med andra kommuner rörande understödsansvar. 
Samtidigt vore det kanske ur diverse säkerhets- och rättighetssyn-
punkter att föredra att de sociala åtgärderna drivs i offentlig regi istället 
för uteslutande genom upphandlade idéburna partnerskap. Vidare bör 
alla kommuner eftersträva att (genom möjligen statliga medel) upprätta 
eller upprätthålla uppsökande enheter, som ansvarar för att komma i 
kontakt med och slussa EU-medborgarna ifråga vidare till de presum-
tiva sociala instanser som upprättas för att hjälpa ’EU-migranter’ till ett 
bättre liv i Sverige såväl som i Europa. Uppsökande verksamhet för 
EU-medborgare finns idag i ett fåtal kommuner (2018 uppgav 20 av 
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209 kommuner att de hade en sådan verksamhet).2067 Ett mer systema-
tiserat och nationellt övergripande uppsökande arbete skulle också 
kunna bidra till att finna fler fall av människohandel i anslutning till 
tiggande och barn som riskerar att fara illa. Att vissa socialtjänster och 
kommuner har upprättat kontakt och utbyte med rumänska kommu-
ner varifrån närvarande ’EU-migranter’ kommer är föredömligt för att 
arbeta vidare med samverkande åtgärder på båda håll.  

Att i Sverige börja ta ett mycket större socialt ansvar för andra län-
ders negligerade medborgare kan bli en början på ett större projekt av 
att eftersträva överstatliga sociala strukturer som kan komplimentera 
den ekonomiska överstatliga strukturen av fri rörlighet inom Europe-
iska unionen, på en ny skalnivå av det välfärdsstatliga projektet som 
påbörjades i början av förra seklet. Om problemet är att ”ingen tar an-
svar” måste någon börja ta ett ansvar. Och man måste börja någon-
stans.    

Denna slutsats följs omedelbart av ytterligare en. Att tillgodose ’EU-
migranter’ dessa sociala rättigheter i Sverige, implicerar en nödvändig-
het av att samtidigt ta i beaktande hur dessa rättigheter tillgodoses för 
svenska medborgare; i avseendet hur implementerandet av rättighet-
erna fungerar utifrån den politisk-ekonomiska statsformationens struk-
turer och logiker. Det vore förslagsvis förmodligen mer politiskt 
realiserbart att vinna stöd för och genomföra en social rätt till boende-
alternativ för EU-medborgare utan uppehållsrätt (skäliga boendeför-
hållanden som kan vara knutna till tidsperioden på tre månaders 
vistelserätt – vilket var fallet med den tidigare modellen i Lund – eller 
för längre tid), om man samtidigt arbetar för att omarbeta den diskur-
siva sociala rätten till boende för svenska medborgare till en praktisk 
medborgerlig rättighet. Detta behöver inte innebära att ’EU-migranter’ 
måste först vänta in att denna rättighet förverkligas för svenska med-
borgare: ett sådant politiskt projekt kan arbeta för båda grupper. Men, 
ifall en sådan policy alls ska övervägas, måste man ta i beaktande hur 
sociala rättigheter (och skyldigheter) är inbegripna i andra politiska och 
ekonomiska maktförhållanden. Att förändra en del av systemet kan 
leda till förändringar av andra delar i systemet (som exempel: den över-
gripande nationella bostadsmarknadens moraliska och politiska eko-
nomi kan påverkas på vissa sätt om boende började behandlas som en 
faktisk social rättighet, och om bostadsmarknaden påverkas, kan fi-
nansmarknaden i sin tur påverkas, o.s.v.). 

Den tredje slutsatsen gäller mer specifikt våldet och trakasserierna 
som riktas mot utländska bostadslösa människor med främst romskt 
påbrå som tigger. Den tydligen vitt bredda våldsamhet härrörande från 
            
2067 Länsstyrelsen i Stockholm (2018) s. 23. 
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stigmatiseringsprocesser som drabbar människorna ifråga bör tas på 
större allvar av rättssamhället, inklusive de mer ”diskreta” fallen av tra-
kasserier och förnedrande handlingar som dessa kanske de mest utsatta 
människorna i Sverige utsätts för i det offentliga rummet. Kanske en 
skärpt typ av strafflagstiftning, som utgår från någon slags proportion-
alitetsprincip gällande gruppens sociala utsatthet ifråga, vore på sin 
plats. Men jag är inte särskilt juridiskt bevandrad, så jag ska inte preci-
sera detta förslag mer än att presentera tanken för vidare diskussion 
om hur man ska lyckas få antalet hatbrott att minska.   

   Denna avhandling är den första avhandlingen att presentera en 
större empirisk djupstudie av det svenska samhällets reaktioner på och 
behandling av (närvaron av) tiggande utsatta EU-medborgare i Sverige, 
utifrån dess sätt att samtidigt analysera ideologi, diskurs, politisk eko-
nomi, institutionell logik och vardaglig social interaktion som bestånds-
delar av en större totalitet. Den är också (mig veterligen) den andra 
geografiska avhandlingen som använder sig av lacansk psykoanalys för 
att förstå emotionella reaktioner mot tiggande. Den teoretiska cocktail 
av žižeksk läsning av Lacan i dialog med historiematerialistisk dialektik 
som jag har sammanställt och här utövat som en samhällsvetenskaplig 
teoretisk analys, har jag inte stött på tidigare. 

Applicerandet av det lacanska begreppet ’extimitet’ som en ”egen” 
skalnivå i en samhällsanalys av empiriskt material kan också förstås 
som ett teoretiskt bidrag för fortsatta geografiska studier.2068 

Avhandlingens teoretiska insikter och empiriska upptäckter kan ha 
värde för studier som inte bara intresserar sig för ideologikritik som 
metod, utan också studier om nationalism, rasism och fenomen som 
nuförtiden (på ett problematiskt sätt) betecknas som ”faktaresistens” 
och ”alternativa fakta”. Denna studies systematisering av žižeksk ideo-
logikritik skulle kunna vara användbar i inte bara fortsatta studier om 
synen på (och behandlingen av) fattiga, utan också i förslagsvis studier 
om klimatförnekelse och fascismens globala återtåg. 

Till följd av avhandlingens överambitiösa och essäistiska karaktär, 
har flera teoretiska och hypotetiska tankar presenterats vilka jag inte 
har utvecklat till fullo. Jag hoppas att dessa reflektioner, precis som de 
mer övergripande teserna och slutsatserna, kan inspirera till vidare stu-
dier vilka syftar till att vidareutveckla eller förkasta dessa med andra 
teoretiska perspektiv eller ny empiri.      

            
2068 Inför trycket av avhandlingen upptäckte jag att Blum & Secor (2011) har utvecklat 
en liknande förståelse av rumslighet som jag har vidareutvecklat ’extimitet’, hos dem 
kallat ’psykotopologi’.  
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16.8. Förslag på vidare forskning 
En av avhandlingens största brister är frånvaron av lokala erfarenheter, 
förutsättningar och politik. Jag har försökt presentera en övergripande, 
generaliserande nationell helhet av problem, problemformuleringar, kon-
flikter och strategier. Alltså har jag behövt utgå från ett slags idealt ge-
nomsnitt gällande den förda politiken riktad mot ’EU-migranter’ och 
deras nöd i Sverige. Det finns emellertid en viss variation gällande hur 
olika kommuner, deras socialtjänster, och jämte dessa lokala krafter 
från ”civilsamhället” har hanterat de sociala frågorna rörande ’EU-mi-
granter’. Dessa variationer har genom åren skapat ett nationellt ojämnt 
socialpolitiskt landskap, där olika landsändar har mer eller mindre re-
pressiv inställning gällande frågor om logi, riktade sociala insatser, skol-
gång, vård och olika typer av samarbetsavtal mellan det offentliga och 
civila organisationer. Jämförande studier behövs mellan olika kommu-
ners verkligheter, inklusive analyser av politiska, ekonomiska och soci-
ala skillnader och förutsättningar gällande geografin. Vad förklarar på 
lokal nivå vilken strategi kommunala beslutsfattare väljer att ta? Hur 
förändras strategierna och verkligheten med åren, och hur har det tidi-
gare förändrats? Det är bråttom att dokumentera detta, om man vill 
hinna tala med människor vid gott minne som var involverade och 
drabbade under den tidsperiod (och dessförinnan) som denna avhand-
ling avhandlar.  

 Att fokusera på en mer lokal geografisk skalnivå, öppnar upp för 
mängder av olika typer av nödvändiga studier. Något som bör upp-
märksammas och undersökas, är hur de ideella partnerskapen mellan 
kommuner och civila organisationer faktiskt upphandlas, hur det 
outsourcade sociala arbetet faktiskt bedrivs, samt vilken slags kompe-
tens som krävs, efterfrågas och uppvisas hos de civila organisationerna 
i deras sociala arbete med utsatta människor. Ryktesvägen har jag hört 
att det på vissa typer av upphandlade härbärgen inte krävs någon typ 
av utbildning eller uppvisad kompetens alls för att arbeta, vilket torde 
påverka kvalitet, bemötande, rättssäkerhet, etc. Frågan är också på vilka 
sätt kommunerna de facto följer upp och kontrollerar de härbärgen, 
sociala mötesplatser och aktiviteter de understödjer ekonomiskt.  

På samma sätt bör svenska hjälporganisationers arbete i ’EU-mi-
granters’ hemländer studeras på plats och över tid. Vad görs, vad är 
möjligt att göra, och vad är det för geografiska och politiska faktorer 
”hjälpen på plats” har att förhålla sig till? Vilka principer och priorite-
ringar vägleder hjälparbetet, och vad ger dessa för typer av resultat? 
Vad visar sig fungera och vad kan förbättras?  
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Tillbaka till den svenska lokala kontexten, finns det idag också en 
tydlig kunskapslucka gällande hur ’EU-migranter’ bemöts av olika sam-
hälleliga aktörer: socialarbetare, handläggare på Arbetsförmedlingen, 
sjukvårdspersonal, handlare, servicepersonal, väktare och poliser. Den 
stora frågan är såklart i vilken utsträckning aktörer som dessa följer 
lagar och regler i bemötandet av just människor som definieras vara 
’EU-migranter’, och hur stor diskrimineringen och rasismen som ut-
övas egentligen är – samt hur den tar sig uttryck.  

Det exempel som Amnesty International har uppmärksammat om 
hur polisen på ett problematiskt sätt missbrukar ordningslagen för att 
”plocka bort” ’tiggare, måste följas upp och undersökas; vad för slags 
behandling blir ’EU-migranter’ utsatta för av svensk polis? Andra upp-
gifter från folk genom HEM talar om hur polisbefäl och väktare tra-
kasserar, hotar och skriker åt ’EU-migranter’ som tigger, i syfte att 
skrämma bort dem. En ung man som jag har träffat regelbundet på 
pendeltåget menar sig ha blivit bestulen på de 4000 kr han hade tiggt 
in sedan månader av två väktare. Sådana här påståenden bör följas upp 
till om inte studier så åtminstone granskande journalistik. Allt detta 
sammantaget påvisar alltså en efterfrågan på mer forskning som talar 
med och följer med människor som tigger i Sverige genom deras var-
dagsliv i olika landsändar.  

När jag började min forskarutbildning och detta arbete (hösten 
2014), var jag övertygad om att mängder av sådana studier skulle 
komma till stånd, varför jag valde att fokusera på svenska subjekt som 
en ”kompletterande” åtgärd. Men min övertygelse blev inte infriad. 
Det är en skillnad på journalistikens reportage och forskningens inter-
vjustudier och observationer.  

Det finns också ett behov att kartlägga hur de ekonomiska struk-
turerna ser ut och fungerar gällande tiggandets ekonomi i Sverige: hur 
förhandlas och organiseras platsanvändning gällande var folk sitter och 
tigger på olika orter? Att få djupare (och bredare) insikt i hur såväl re-
sor, anvisning av platser, förhållning mellan och inom olika gruppe-
ringar på olika platser o.s.v. fungerar, ger bättre verktyg för att upptäcka 
och förebygga kriminellt utnyttjande såsom trafficking, utpressning 
och bedrägeri. Liksom bättre möjligheter att initiera kontakt med myn-
digheter och uppsökande verksamhet.  

Vidare behövs såklart fler studier som liknar min, som fokuserar på 
sådant jag själv inte fick med. Jag nämnde olika avgränsningar i inled-
ningen, såsom frånvaron av ett genusperspektiv liksom ett fokus på 
barn och behandlingen av dessa. Gällande genusperspektivet finns en 
intressant rasistisk dimension att studera. Faktumet att många kvinnor 
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som tigger klär sig i färggranna traditionella kläder (dessa brukar till-
höra rumänska kalderash, en viss romsk minoritet, till skillnad från t.ex. 
rudari, vilka inte tenderar att klä sig i traditionella kläder), gör kvinnliga 
’EU-migranter’ inte bara extra synliga i det offentliga – de blir också en 
visuell slags signal för ’tiggare’ i sig. Vad finns det för implikationer 
kring detta, gällande förslagsvis rasistiskt våld och förnedring, som då 
också är könat? Det finns en tydlig parallell med hur muslimska beslö-
jade kvinnor blir offer för islamofobiska angrepp i det offentliga just 
därför att slöjan ”avslöjar” kvinnan som ”muslim” på ett sätt män inte 
blir utpekade.2069  

Apropå kläder som visuella signaler, finns även andra materiella ob-
jekt att sätta under en kritisk lupp. T.ex. finns en återkommande reto-
risk figur i debattartiklarna som jag återger i den här avhandlingen; 
pappersmuggen. Det kärl vilket den som tigger använder sig av för att 
samla in pengar, används vid flera tillfällen som en metafor för något 
som är dåligt, framförallt som en futtighet i jämförelse med den (aldrig 
tillräckligt specificerade) ”långsiktiga” fattigdomsbekämpningen. Vad 
är det ’pappersmuggen’ egentligen betyder? Och vad har den för för-
ankring till det fenomenologiska verkligheten i stadsrummet? Frågor 
som dessa, visar på att det finns uppslag för vidare diskursiva och fe-
nomenologiska studier av hur tiggande och tiggande människor för-
stås, upplevs och begripliggörs i det svenska samhället.  

Avseende diskursiva studier, finns ett tomrum att fylla i det material 
jag själv har samlat in, och dess aktuella tidsperiod: det finns en tydlig 
slagsida att jag analyserar texter som ställer sig kritiska och fientliga mot 
närvaron av tiggande och tiggande människor, medan jag inte har satt 
försvaret av tiggandet under samma typ av ”dekonstruktion”. Vid 
första anblick har det inte funnits lika mycket uppenbart motsägelse-
fullt att intressera sig för, och försvaret har inte så mycket politiskt eller 
ideologiskt stoff att sammanlänka till större politiska strukturer eller 
tendenser. Det är också detta som gör ”försvarets” diskursiva innehåll 
intressant i dess egen rätt: dess ”opolitiska” karaktär och den närapå 
öronbedövande frånvaron av konkreta politiska förslag på vad som kan 
göras för att hjälpa människor som tigger.  

Det behövs också kompletterande diskursiva studier som analyserar 
de s.k. alternativmedier jag har avstått att studera i den här avhand-
lingen. Kanske mest intressant vore att jämföra de diskurser som har 
framkommit här, med de diskurser som kan identifieras där – och vad 
finns det för kopplingar mellan de ”nyheter” och artiklar som publice-
ras i alternativmedier och de som publiceras i de konventionella kana-
lerna?  
            
2069 Listerborn (2015).  
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Vidare bör också det företas studier som fördjupar sig i forum 
såsom Flashback, inte bara avseende diskurs utan också angående vad 
det finns för kopplingar mellan samtal på forumen och faktiska utförda 
våldsdåd: hur mycket planeras inför ”öppen ridå” innan det utförs?  

Det vore också förslagsvis på sin plats med en större djupintervju-
studie med civila medborgare som redogör för hur deras inställning, 
tankar och erfarenheter har sett ut ur ett längre perspektiv, från tidigt 
2010-tal och framåt. Detta för att försöka utröna på vilka sätt den stu-
derade tidsperiod som denna avhandling har fokuserat på, kan förstås 
som utmärkande respektive ”business as usual”. Vad synes vara förän-
derligt och bestående? 

Slutligen vore det också intressant att använda avhandlingens resul-
tat och analys för jämförande studier med andra nationella kontexter. 
Hur mycket går igen respektive är annorlunda i förslagsvis Danmark, 
där tiggeriförbud har funnits sedan 1800-talet men lagen skärptes i sep-
tember 2017 så att man nu kan få fängelse för att tigga, samt att en ny 
lag ikraftträddes i april 2017 för att förbjuda ”otrygghetsskapande lä-
ger” för att få bukt med ”den romska plågan” (som en regeringsrepre-
sentant uttryckte det)?2070 Hur ser det ut i Portugal, där man precis som 
i Sverige inte har haft utrymme för kriminaliserande av tiggande vare 
sig på lokal eller nationell nivå? Det vore också intressant att jämföra 
den här studien med liknande som företas i andra delar av världen, där 
det tiggande subjektet i första hand inte förstås vara östeuropeiska ro-
mer. Vad finns för likheter och skillnader med reaktionerna i för-
slagsvis Indien eller Bolivia? Sådana studier skulle också behöva 
djuplodade historisk-geografiska analyser av hur hela samhällsformat-
ionen har utvecklats till att fungera på sitt partikulära sätt, för att bättre 
kunna bedöma vad som är universella och kontextuella problem och 
svar. 

16.9. Efterord: Rapport från södra Rumänien 
påskhelgen 2018 
Påskhelgen 29 mars till 3 april 2018 fick jag möjligheten att företa en 
resa tillsammans med min bihandledare Irene Molina och min dokto-
randkollega Dominic Teodorescu till södra Rumänien. Bakgrunden var 
att Irene och rumänskspråkige (samt -bördige) Dominic skulle följa 
upp en intervjustudie de hade gjort med människor som tiggde i Upp-
sala, genom att besöka människorna ifråga i deras hemtrakter. Dessa 

            
2070 Nilsson (2017); Larsson (2017). 
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trakter var främst Valea Iui Stan, väster om staden Brezoi, och Lunca, 
norr om staden Rîmnicu Vîlcea, båda belägna i länet Vâlcea. Dominic 
hade besökt dessa platser dessförinnan, och vi passade också på att resa 
till andra destinationer i södra Rumänien.  

Vårt första stopp var några timmar i Livezilor Ferentari, ett grann-
skap i Bukarest, Sektor 5, ökänt för att vara det fattigaste området i 
staden. I ett reportage i Expressen från 2015 kallades Ferentari för ett 
”farligt slumområde” för ”levande döda” där ”socialt utslagna” ”rutt-
nar […] bort”: ”Egentligen är alla redan döda. Deras hjärtan slår och 
de går runt bland soporna och försöker bekämpa sina demoner men 
egentligen är alla redan döda”.2071 Ingen av de människor vi träffade var 
död vad vi märkte av – de var trevliga om än att vissa verkade vara 
blyga. Vi träffade bl.a. en 80-årig kvinna som sov på golvet med filtar 
som underlag och tre inneboende barnbarn på mindre än 15 kvadrat-
meter. Kanyler låg utspridda i trappuppgångarna. Värme genereras i 
vissa lägenheter genom att klä in stenar med elsladd. I Ferentari bor 
inte människor som reser till Sverige för att tigga, men människor som 
är utfattiga, levandes i boendemässigt och socialt hälsovådliga miljöer, 
och de uppfattas i huvudsak vara romer. Vi sökte också efter en illegal 
bosättning där människor Dominic kände vistades – av bilderna och 
beskrivningarna att döma påminde bosättningen om de provisoriska 
större bosättningar som har tillkommit och tillfälligt existerat på olika 
platser i Sverige. Men den var nu riven och vi fick inte reda på var de 
boende hade tagit vägen. I Bukarest stad såg jag enbart två personer 
tigga – tiggande är förbjudet. Vad vi såg hade inte tiggeriförbudet or-
sakat någon typ av kompletterande ansvarstagande från rumänska 
myndigheters sida, gällande utfattigdomen. Ferentari framstod verkli-
gen som i det närmaste totalt övergivet av myndigheterna, bortsett från 
att en sopbil kom förbi någon gång i månaden för att städa upp de 
sopbeklädda gatorna och gemensamma utrymmena.   

Därefter besökte vi en familj med tre (eller två?) barn i ett egenbyggt 
hus på landsbygden i igăne ti (ungefärligen ”zigenarbyn”), strax söder 
om staden Alexandria i Teleorman. De saknade ström och rinnande 
vatten till huset, liksom fast arbete. Maken var en slags daglönare, er-
höll stundom några timmars slakt- eller skogshuggarjobb åt gången. 
Makan stannade hemma med barnen, det äldsta barnet hade nyligen 
börjat småskolan. De hade aldrig rest utomlands; de hade varken peng-
arna eller någon som kunde se efter barnen. De hade en gris, en hund, 
och en häst vilken de med egentillverkad vagn av trä använde som 
transportmedel.  

            
2071 Gad (2015). 
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I övrigt var transport med häst och vagn längs billeder en relativt 
vanlig syn från bilfönstret under vår resa (under resan bilade vi sam-
manlagt ca 14 timmar). Detta verkade inte vara förunnat romska byg-
der. Ett påtagligt intryck från bilfönstret längs vägarna var också de 
varierade husfasaderna, gällande såväl estetik som kvalitet. Det verkade 
som att alla ansvarade för sina egna husbyggen, samtidigt som den 
övergripande påtagliga fattigdomen skapade ett intryck av att det inte 
verkar finnas mycket annat att investera i än just husbygge. Vissa fasa-
der var abnormt stora, med flera våningar och pelare, men av de i övrigt 
tomma och anspråkslösa tomterna att döma framstod det som att 
byggnaderna saknande saker att fylla dem med.  

Nästa stopp var Pauleascadalen, strax nordväst om staden Mioveni 
i länet Arge , känd från kapitlet Övertalningar. Vi kom aldrig till de byg-
der i dalen där Hjärta till Hjärtas rumänska samarbetspartners Some-
body cares bedriver social verksamhet, och där korgflätningsprojektet 
finns. Vi hamnade istället i en by långt inne och högt beläget i dalen, 
placerat längs med en gyttjig bäckstig vi lyckades med nöd och näppe 
transportera bilen genom. Sopor användes som fördämningar på si-
dorna av gyttjevägen, marken husen vilar på är otjänlig och riskerar att 
erodera sönder i samband med långvarig nederbörd. Varje vår blir hus-
grunderna hårt ansatta. Denna by beboddes uteslutande av människor 
vilka betecknades som romer. De hade levt i byn i generationer (åt-
minstone hundra år) och har hamnat på denna plats just på grund av 
den otjänliga marken. Byn ligger precis på gränsen mellan två kommu-
ner vilka båda avsäger sig att byn skulle falla på deras ansvar. Vi språ-
kades vid i någon timma med byns unge inofficielle ledare och en vän 
till honom. Den senare har tiggt på olika platser i Europa, mycket i 
Sverige fram tills nyligen. Han hade börjat föredra Österrike därför att 
han där bemöttes bättre med härbärgesmöjligheter. Enligt de två män-
nen hade vissa deltagit i korgflätningsprojektet, men ingen därifrån 
gjorde detta längre. De menade emellertid att den kyrkliga verksam-
heten hos Somebody cares gjorde många bra saker, framförallt för bar-
nen, men att de varnade människor att resa iväg för att tigga. Enligt de 
två männen var ett huvudsakligt ändamål med tiggande att samla in 
pengar för att bygga bra hus med solitt material som klarar av väderlek. 
De visade oss några av de husfasader som skulle ha blivit byggda med 
hjälp av intiggda pengar, två tre stycken. De var påtagligt mer robusta 
i husgrund och byggmaterial än de övriga husen.  

Enligt männens uppskattningar kostade ett bra hus ca 40 000 kro-
nor. Socialbidraget är på 600 kronor i månaden, och barnbidraget 160 
kronor per barn. Tiggande i Sverige hade alltså kunnat bidra till att in-
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vestera i hus, men enligt de två männen sökte sig färre till Sverige nu-
förtiden. Detta därför att skänkandet hade minskat så pass mycket att 
många upplevde sig inte längre ha råd att betala för själva resan till och 
från Sverige. Utanför bosättningen, strax till vänster om själva myn-
ningen av både samhället och gyttjestigen, finns en stor övergiven re-
kreationsplats som under Ceausescu-tiden var en öppen badanläggning 
för främst skolklasser. Det stängda och staketbeklädda området ägs 
fortfarande av utbildningsväsendet som gör ingenting med marken, 
förutom att sedan en tid tillbaka ha en anställt en säkerhetsvakt vars 
syfte är att se till att ingen äntrar området. Där finns också den enda 
stabila marken att kunna bygga på. 

Valea Iui Stan var det ena av de två bysamhällen Dominic hade be-
sökt, som en merpart av rumäner vilka tigger i Uppsala kom ifrån. Det 
är ett samhälle som också är beläget i en dal, med en fors korsande 
genom byn. Inget rinnande vatten var draget till husen, men vissa fa-
miljer lyckades dra el från de elledningar som går genom dalen för att 
försörja andra platser. Husen var byggda av trä eller lera med trä, varav 
taken liksom väggarna riskerar att rasa in om det börjar regna för kraf-
tigt. I ett lerbyggt hus som vi fick beträda sov nio familjemedlemmar 
på 20 kvadratmeter, och jag blev allvarligt orolig för den inbuktning 
som taket utgjorde. Människorna vi talade med här var betydligt fler än 
på de tidigare platserna, och uttryckte en desperation riktad mot oss 
som vi inte hade stött på tidigare. Ett par bad oss att fotografera deras 
personuppgifter för att starta en insamling åt dem i deras namn. Fler 
än fyra personer försökte sälja oss små handflätade korgar (vi köpte 
några stycken) som de hade i drivor. Alla vi mötte (med undantag från 
en berusad arg man) var vänliga och välkomnande mot oss och barn 
ville skrattandes bli fotograferade i kompisgäng. De som vi talade med 
vilka tidigare tiggt i Uppsala hade inte råd att åka tillbaka längre, på 
grund av minskade intäkter. Dominic, som hade besökt samhället två 
gånger tidigare (senaste gången var året dessförinnan, 2017) och förra 
besöket hade noterat en förändring i positiv riktning gällande husbyg-
gen, tyckte sig nu se att denna förändring hade stannat av. Häromåret 
skulle ett sågverk ha uppförts i närheten av byn, men enligt de vi talade 
med hade ingen från samhället blivit anställd eftersom byborna inte 
kan uppvisa några intyg på att vara ”kvalificerade” för sågverksjobb. 
Därför arbetade där nu praktiskt taget enbart rumäner från det om-
kringgivande majoritetssamhället där.  

Sista anhalten på vår resa var Lunca, det andra samhället från vilket 
människor som tiggde i Uppsala härrörde. Där kunde vi iaktta några 
utmärkande hus som var byggda med ordentligt byggmaterial, vilka vi-
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sade sig vara hus bekostade med företrädelsevis intiggda pengar. Do-
minics kontaktperson, som hade byggt ett av husen i fråga, var emel-
lertid inte i byn. Istället träffade vi en vänligt sinnad familj som hade 
höns och (vad jag tror var) en kalkon på en gårdsplan med små hus av 
sämre kaliber. Jag fick lov att gå in och iaktta familjens gemensamma 
sovrum och säng. Sex personer delade på en säng som jag uppskattade 
vara mellan 180 till 200 cm bred. Föräldrarna hade aldrig varit utom-
lands, men en son som var några år yngre än mig (förmodligen runt 25 
år eller strax under) hade varit och tiggt i Bromölla, Osby och Kalmar. 
Han hade inte råd att åka iväg och tigga längre, och inte någon annan 
heller från samhället. Dessutom uppgav de arbetslösa föräldrarna att 
villkoren för socialbidraget hade ändrats i regionen, så att det nu hade 
blivit villkorat av krav på motprestationer av obetalda sysselsättningar. 
Paret hade gått sammanlagt två år i skolan, men hade arbetat under sina 
vuxna liv fram till Ceausescus fall. Vid frågan om de skickade sina barn 
till skolan svarade föräldrarna unisont att det var självfallet därför att 
”de inte ska bli så dumma som vi själva är”.  

Några veckor efter hemkomsten stiger jag på en tunnelbanevagn i 
Stockholm (gröna linjen), samtidigt som en ung kvinna i min ålder med 
en traditionell romsk sjal och klänning stiger av med en mugg i handen. 
Närmast dörröppningen sitter två välklädda medelålders kvinnor, som 
uppenbarligen talar om kvinnan som just steg av. Den ena förklarar för 
den andra att detta med att hon talade med dem och försökte vara 
trevlig med några svenska ord bara är en del av strategin. Den andra 
suckade och sade ”Ja, det är för sorgligt. Man hoppas verkligen att de-
ras barn lär sig att göra något annat än sina föräldrar”.  
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Summary 

Introduction 
In the wake of the latest global financial crisis, a fierce public debate 
(that continues to this day) was initiated in Sweden concerning the 
growing presence of begging people in public spaces all over the coun-
try. The begging people in question are variously called ‘beggars’, ‘EU 
migrants’, or ‘Roma’. They are often of Romanian or Bulgarian origin, 
usually belonging to Roma minorities. They use their right as EU citi-
zens to travel to another EU country (with a right of residence for up 
to three months at a time) in order to find means for survival. Roma 
have experienced discrimination and neglect in their home countries 
for centuries. At the same time, Romania and Bulgaria are the poorest 
members of the Union, having become members in 2007, right before 
the financial crisis began in Europe. Many of the Roma in question are 
illiterate, know neither Swedish nor English, have little or no formal 
education, and have at best minimal work experience in their home 
countries or elsewhere. Many of the few job opportunities that existed 
for them in southern and eastern Europe disappeared after the finan-
cial crisis. Many of the poorest Europeans turned to begging in the 
absence of better ways to make a living. Since 2015, the number of ‘EU 
migrants’ begging in Sweden has been estimated at as high as approxi-
mately 5000 at any given time. 

When in Sweden, ‘EU migrants’ find little access to shelter, housing, 
or social services from the Swedish authorities. They live in informal 
settlements in public spaces and beg on the streets. Together with Fin-
land and Portugal, Sweden was the only EU country without national 
or local legislation banning begging. This changed in December 2018, 
when a municipality that wanted to outlaw begging found a legal loop-
hole in the Public Order Act. Before this, the debate regarding the 
presence of begging ‘EU migrants’ in Sweden has mainly revolved 
around the question of whether Sweden should forbid begging or not. 
Begging has been conceptualized as a novel phenomenon in Sweden, 
or rather as a historical phenomenon from the distant past now return-
ing from “the outside”. Until recently, begging has been understood as 
something that had been made unnecessary by the introduction of 
Sweden’s welfare state: the idea being that anyone who cannot support 
themselves in Sweden can get help from the (local or national) state. 
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However, ‘EU migrants’ are neither national citizens, nor refugees, nor 
EU citizens with a legal right to residence in Sweden. They are thus not 
legally entitled to support from the welfare state, at the same time that 
they are unable to participate in the labor market (due to their lack of 
formal education and training).  

Instead of debating about how to help the ‘beggars’ through welfare 
programs, the debate has circled around whether or not to forbid beg-
ging. A contradiction has thus emerged in the debate: one the one 
hand, begging is identified as “out of place” in Sweden; on the other 
hand, a begging ban is seen as unacceptable in a country that sees itself 
as morally exceptional and a promoter of equality, solidarity, and anti-
racism. This contradiction has led to a moral crisis concerning the ap-
propriate response to both begging by ‘EU migrants’ and their infor-
mal settlements (homelessness) in Sweden. Hate crimes targeting ‘EU 
migrants’ have increased throughout the country, while, not coinci-
dentally, the xenophobic party Sweden Democrats has risen to become 
the third biggest party in this “anti-racist” nation. The Sweden Demo-
crats were also until recently the only party supporting a national ban 
on begging, explicitly targeting ‘EU migrants’.  

At the turn of the year 2015–16, the ruling red-green coalition gov-
ernment finally chose a typical Swedish “Third Way” regarding the 
‘beggar question’ (tiggarfrågan). After the release of an official govern-
ment report, the state’s new strategy was to try to expel the ‘EU mi-
grants’ from the country without having to ban either begging or the 
right to free movement. The begging prohibition was considered “un-
Swedish”, and instead government ministers encouraged private citi-
zens not to donate to ‘beggars’ but instead to help organizations in 
their home countries. Furthermore, the authorities chose not to seek 
any housing solutions for ‘EU migrants’, as that would be unfair to-
wards other groups in a country with a growing housing crisis. Further-
more, the children of ‘EU migrants’ were not granted the right to 
education in Sweden. This new policy seems to have decreased giving 
to ‘beggars’ and also discouraged local initiatives to find housing alter-
natives, but the number of ‘EU migrants’ in Sweden seems to have 
remained relatively unaffected.  

A curious contradiction has thus emerged in the overall discourse 
on begging ‘EU citizens’ in Sweden. While there has been a haunting 
presence of racist sentiments depicting all of the ‘beggars’ as part of 
criminal organizations (during the recent years a few cases of human 
trafficking have been brought in to light, but these hardly represent the 
overall majority of voluntarily begging people), the overall narrative 
about the ‘EU migrant’ has depicted a genuinely impoverished person 
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in desperate need of social security. And yet, the overall narrative at the 
same time denies the possibility of the Swedish society to do anything 
about this poverty; instead, we hear the common truism: “the solution 
is to be found in their home countries”. However, it was the very lack 
of solutions in their home countries that caused people traveled to 
Sweden in the first place.  

These curious contradictions are the subject of this thesis. As a fel-
low Swedish citizen, and thus an “insider” in the Swedish discourse, 
what has caught my attention during these years is an insistent presence 
of emotional Swedish reactions towards the presence of begging (Roma-
nian, Bulgarian, Roma) human beings in public space. These emotional 
responses run the gamut from private citizens’ hate crimes and aggres-
sive treatment of people on the streets, to other private citizens’ pas-
sionate responses of opening their homes, initiating fund raisings, and 
other interventions on behalf of the poor. Emotions seem also to 
shape the official narratives and proposals for “solving” the problem. 
These emotional responses seem to unconsciously shape the “common 
sense” reasoning of Swedish subjects (from private citizens to repre-
sentatives of the state) in the context of begging. Therefore, I have 
turned to literature on political psychoanalysis and the critique of ide-
ology in order to grasp these emotionally-charged contradictions. For 
this purpose, I have found the Hegelian-Lacanian ideology critique of 
Slavoj Žižek to be most productive. Žižek’s critique is a blend of La-
canian psychoanalysis and the structural-Marxist tradition deriving 
from Louis Althusser. Yet Žižekian critique is not enough, because at 
the same time, it has become obvious how crucial political decisions 
are dependent upon the historical-geographical path-dependency and 
overall political economic structures that determine the political op-
tions available. Therefore, I have to include a historical and materialist 
analysis of the structures of Swedish society and its welfare state. For 
this purpose, I have found Bertell Ollman’s interpretation of Marxian 
dialectics and David Harvey’s appropriation of historical-materialism 
as valuable additions to the Žižekian critique.  

Aim and research questions 
The aim of this thesis is to use a psychoanalytic critique of ideology coupled with a 
historical-materialist analysis to describe, explain and understand the Swedish so-
ciety’s reactions to the presence of begging EU citizens, focusing on the period 2014–
2016. 
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By “society” I mean a territorially delimited social entity (at the na-
tional scale), consisting of individuals and (public and private) institu-
tions. By “presence of begging EU citizens”, I mean the embodied 
presence of people within the borders of the Swedish nation-state that 
are identified as ‘beggars’. The chosen time period is due to the fact 
that it is during these years that a moral and political crisis appears to be 
most evident in discursive as well as institutional reactions towards the 
presence of ‘EU migrants’. 

The research questions are as follows: How do historical and psy-
chological processes explain the Swedish society’s reactions to begging 
‘EU migrants’ in relation to: 

 
1. … unemployment? 
2. … homelessness? 
3. … negative emotions surrounding the encounter with begging 

people in the public space? 
4. … ethics and morality? 
5. … conceptions of Sweden? 
6. … conceptions of the relationship between ethnicity/culture 

and begging? 

Empirical material and method 
The main empirical basis for this thesis is a sample of 1329 media arti-
cles published in Swedish media during 2014–2016. These have been 
supplemented with additional articles from earlier and later dates, as 
well as in-depth interviews (from an earlier interview study in Stock-
holm [30 persons] together with some new additional interviews with 
private individuals from other places [22 persons] as well as expert in-
terviews); posts from blogs and social media such as Facebook and 
Flashback Forum (Sweden’s biggest anonymous discussion forum, 
(in)famous for its lack of censorship as well as frequent racist com-
ments); interactions with a volunteer network in the Stockholm area; 
and an auto-ethnography consisting of spatial as well as introspective 
observations and informal conversations. Psychoanalytic ideology cri-
tique has been conducted on the overall material, triangulated with 
complementary literature on relevant historical, economic, and political 
matters.  

The method has ontological and epistemological similarities with 
the tradition of Critical Discourse Analysis (CDA). CDA understands 
discourse as one element of the social world, which is shaped by and 
in turn shapes the world along with other elements – such as power 
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relations, institutions and social identities. This dialectical understand-
ing of discourse’s relationship to the social fits well with my psychoan-
alytic as well as historical-materialist theoretical approach. My brand of 
discourse analysis shares similarities with the approach adopted by 
Fredric Jameson in The Political Unconscious.2072 The most tangible as-
pects of this method entail the systematic exploration of how history 
is understood as the “absent cause” of the text, how texts embed psy-
chically invested fantasies and desires about the world, and how the 
Marxist notion of contradiction is a key concept in identifying the incon-
sistencies of a text and its connection to society’s social relations, them-
selves understood as the result of a totality of internal contradictions. 
The identified discourses with their identified contradictions are put in 
dialogue with Lacanian psychoanalysis and historical-material dialectics 
in order to find answers to the question of why the discourses take the 
shape they have.  

Theoretical approach 

Psychoanalysis 
My psychoanalytic framework relies primarily on Žižek’s reading of 
Jacques Lacan, who himself proposed a radical structuralist and phe-
nomenological-existential rereading of Freud. Arguing that “the un-
conscious is structured like a language”, Lacan understood the 
unconscious not as an individual container of repressed psychic mate-
rial, but instead as something similar to the Foucauldian discourse: hu-
mans are psychically invested in their social structural position in 
relation to different symbolic signifiers.  

The human being understands itself as a subject. This subject is a 
constantly negotiated relationship between a conceived ‘ego’ and a con-
ceived ‘Other’. The ‘I’ and its ‘Other’ emerges in a kind of dialectical 
tension, and the subject is to be found in this very tension. This has 
the social implication that a part of the ‘I’ is to be found within the 
subject’s Other (in other fellow human beings as well as in society over-
all), and that part of the ‘Other’ is to be found within the subject’s ‘I’. 
This also has a geographical implication, which is expressed by the con-
cept ‘extimacy’. A neologism for ‘exterior’ and ‘intimacy’, this Lacanian 
concept describes how a part of the human being is to be found outside 
the demarcated body, and how a part of the ‘outside’ is inseparable 

            
2072 Jameson (1994a). 
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from the inner life of the being itself. In a geographical sense, part of 
the subject is to be found in its material surroundings, of which the 
human psyche is psychically invested as if these material objects were 
a part of her-/himself. The boundary of the subject thus reaches out-
side the separate body, and the social transgression of this boundary is 
a constant risk, as others disturb the spatial extension of the ego-rela-
tionship of the ‘I’ into the material surroundings. When an ‘other’ is 
identified as being the cause of a loss of balance in the relationship with 
the spatial Other (the material, social and psychical invested surround-
ings), the unconscious subject tends to register it as a threat to its own 
ego’s existence. Because “all that is solid melts into air” (i.e., materiality 
is always in a process of constant change), the subject has to continu-
ously negotiate this social and material investment. When something 
(or someone) becomes matter “out of place” within the overall social 
order, anxiety, fear and aggressiveness may be provoked, in an attempt 
by the subject to try to maintain its preferred psychological distance to 
that ‘other’. To compound matters, certain object-relations can be reg-
istered by the subject as abject. These are the objects that transgress the 
phantasmatic border the subject tries to maintain towards the rest of 
the world, creating anxiety since the border (which in the end is the 
same thing as the subject itself) is experienced as fragmented and col-
lapsing.  

Lacan presents a triad of three orders constituting the individual as 
well as social psyche: the imaginary, the symbolic, and the Real. The 
imaginary is the realm of fantasy where the world is categorized into 
different good and bad objects. The symbolic is the social, working as 
an overall law with its norms, morals and language. The Real is reality 
as it exists outside the unconscious, the imaginary and symbolic order. 
Fredric Jameson equates it with history itself: the material and historical 
processes (and with it the societal contradictions and class struggles) 
changing the subject’s inherently unstable and oversimplified world 
view. A confrontation with the Real typically causes anxiety: the sub-
ject’s stable positioning of ‘I’ and ‘Other’ is unsettled by a hint of the 
subject’s inescapable finitude that the Real provides. 
Žižek (following to some extent Althusser) uses Lacanian theory to 

understand ideology as a fantasy (the imaginary) structuring (as in con-
stituting a symbolic order of) the social reality. Ideology is not consid-
ered a kind of personal or political belief, but is rather understood as a 
set of psychically invested social practices that reproduce a certain so-
cial formation. People can know very well that they are acting in an 
ideological manner, but they nevertheless do it, due to the pleasure and 
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enjoyment they receive of conforming to the ideological fantasy of re-
ality. This because the subject’s desire to escape its own alienation and 
finitude is transferred by ideology into certain paths of thinking and 
acting to help the subject to pursue its desire.  

Historical-materialist dialectics 
Historical materialism understands history as evolving through struggle 
over the contradictory social relations that shape a particular social for-
mation, which itself is rooted in the material production of the means 
of survival. The current social formation is the capitalist society, based 
upon the primary social relation (and contradiction) between capital 
and labor. However, capitalism is itself a configuration of the class so-
ciety, and its social relation between rulers and ruled. Begging has ex-
isted throughout the history of both capitalism the class society. Thus, 
I understand begging as the result of the class society’s historical rela-
tions, now maintained and expressed through the capitalism.  

Notions of morality and justice emerge and are transformed within 
the social totality depending upon the overarching, social contradic-
tions of class society, capitalism, and the particular state formation. 
Taken together, the social relations constitute particular and universal 
dimensions of a moral economy, dictating a common-sense order upon 
which the rulers of the state receive their legitimacy from the people. 
The moral economy expresses expectations of rights and duties be-
tween citizens and the state, as well as among fellow citizens.  

Racism finds its support not only in unconscious paranoid fantasies 
of the ‘other’ that transgresses boundaries, but also from the racializa-
tion processes that have been integral to the mode of production and 
its supporting political orders, as they have built up the class society 
and capitalism. Capitalism creates the poverty to which some segment 
of the population is confined. Due to the intersection of psychic and 
social structures with political power, the most marginalized in society, 
the ‘other’ (minorities, racialized people) tend to occupy the society’s 
lowest rungs. This means that an other becomes abstracted as an 
‘other’, and this otherness thus becomes reified as a ’thing in itself’ ra-
ther than being understood as the result of socio-historical power rela-
tions.  

In this thesis, I choose to understand the confrontation with con-
tradictions as a confrontation with the Real: being confronted with re-
ality as it really is creates political anxiety when people are emotionally 
as well as politically invested in certain ideological perceptions of that 
reality. Thus, marrying Lacanian psychoanalysis with historical-material 
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dialectics, I equate ideological abstractions of reality as the result of the 
imaginary order, while the networks of social relations and their rela-
tions of power express a symbolic order in the form of the state and 
capital.  

Main findings 

Chapter 1. Social history of begging in Western Europe 
and Sweden 
This chapter uses secondary literature to map a brief historical over-
view of how poverty, begging and poor relief has been both produced 
and managed from the turn of last millennium, focusing on Western 
Europe (1000–1600s) and Sweden (1500s–present). Already in medie-
val times, begging was viewed ambivalently. With the introduction of 
capitalism, the number of people forced to beg explodes, resulting in 
harsher state laws targeting the practice of begging. Begging has tended 
to be understood as reflecting a lack of moral character and the will to 
work. Two historical constants of particular importance is to be found 
already in medieval times: the societal need to distinguish between beg-
gars who are “deserving” or “undeserving” social help, and the distinc-
tion between “our” and “others’” beggars (in a communal as well as 
geographical sense).  

In Sweden, it is with the introduction of the welfare state that beg-
ging and vagrancy (temporarily) cease to be political problems – since 
the number of begging activities radically decreases, and the “problem 
of begging” is understood as having been solved. This was done by the 
combination of a nationalization of social care and poverty reduction 
with social insurance and other social security systems, combined with 
a Keynesian economic policy focusing on full employment and the 
state as an intervening actor in the market. However, during the last 
decades, neoliberal policy reforms (together with a financial crisis in 
the 1990s) have started to “roll back” these welfare programs, resulting 
in an increased decentralization (or “municipalization”) of social re-
sponsibility for the poor and unemployed. In the 1990s (in the wake of 
a major psychiatry reform) begging people again became visible in the 
big Swedish cities. In the late 2000s, begging ‘EU migrants’ started to 
become noticed on Swedish streets and by 2014 this group can be 
found throughout the country.  
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Chapter 2-3. History of ideas: Christianity and political 
ideas 
Ever since the origins of Christianity as a religion for the rulers, beg-
ging has been viewed with ambivalence. In the Bible, Christ is both a 
‘beggar’ and a king, and there are passages urging people to help the 
poor at the same time as it is sinful to be dependent upon others. The 
overall Christian injunction has been to help the ‘beggar’, but with no 
clear direction on precisely how to help. This ambivalence is also pre-
sent in Christian voices in the Swedish debate, particularly amongst aid 
workers.  

With the advent of liberalism, the idea of natural rights concerning 
individual liberty and right to private property emerges and affects ide-
ological understandings of the begging interaction. A similar ambiva-
lence to Christianity’s emerges from liberalism’s perspective on 
begging. Being an abstract equal individual, the ‘beggar’ could be un-
derstood as expressing his/her freedom of expression by begging. At 
the same time, the approached pedestrian may claim a right to unhin-
dered mobility and personal integrity, which could be understood as 
violated by the ‘beggar’. The liberal solution to the poverty of the ‘beg-
gar’ is to “integrate” him/her into wage labor. Thus, the problem with 
the ‘beggar’ easily becomes articulated as a lack of moral character, 
which is easily translated as a problem of “culture” (especially when 
the ‘beggar’ is identified as a racial ‘other’). This reasoning is recurrent 
not only in Western history but also in the liberal perspective in the 
current Swedish debate. 

The conservative political stance seems to be less ambivalent, with 
the exception of understanding Christian morality often being implicit 
in conservative morality. With the example of Thomas R. Malthus’ def-
inition of the problem with poverty, I analyze the conservative under-
standing of the ‘beggar’ as a fear of “the desperate unruly masses” 
threatening civilization by being poor and consuming too much of so-
ciety’s resources. The problem is thus a moral one on behalf of the 
beggar, and the solution becomes to keep the ‘beggars’ from making 
demands on resources. In the contemporary Swedish debate, this view 
is most explicitly shared by the Sweden Democrats, but even other po-
litical voices on the left and right depict the ‘beggars’ as a threat to the 
Swedish welfare society. 

The socialist tradition has also been ambivalent regarding the moral 
character of the abstract ‘beggar’. Although socialists may understand 
the ‘beggar’s’ poverty as the result of capitalism, this has not kept var-
ious socialists from portraying begging as a threat to class struggle, 
since begging reinforces dependence on private philanthropy and thus 
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reproduces capitalist social relations. Also, there is the Marxist pejora-
tive concept of the ‘lumpenproletariat’, a term that has been appropri-
ated even by reactionary political regimes to scapegoat minorities (such 
as the Roma). In the Swedish debate, this thinking has been expressed 
by several voices in the Social Democratic party. 

I identify the ambivalences identified here as expressions of the 
Real, and I argue that all of these political traditions share a nationalist 
conceptualization of the problem of the presence of the begging ‘EU 
migrants’ in Sweden. Liberals, conservatives and socialists can all agree 
that the solution to the problem of begging ‘EU migrants’ is to get 
them to return to their home countries. 

Chapter 4. Labor society 
Here I argue that begging can be understood as the Real symptom of 
the contradictory concept of ‘labor’. Being neither ‘labor’ nor ‘unem-
ployment’ (since begging involves practices similar to work), begging 
is ‘non-labor’. I consider various statements expressing jealousy and jaun-
dice towards ‘EU migrants’, suggesting that Roma ‘beggars’ choose not 
to work and are thus able to escape the hardships “all of us” who work 
have to endure. These fantasies of impoverished people enjoying being 
“un-integrated” echoes the Lacanian conceptualization of racism as the 
unconscious envy of the ‘other’ enjoying themselves at the expense of 
the subjects.  

If we understand the role of labor in capitalism as being mainly 
about producing surplus value for capitalists, we can see that much of 
what is produced by this labor is useless and meaningless from an “ex-
istential” point of view. This becomes notable in the example of how 
a local initiative in 2015 tried to make ‘EU migrants’ magazine vendors 
all over the country, a project which in the beginning was celebrated 
but in the end seemed only to have created more contempt towards 
‘EU migrants’ being “intrusive” “sellers” instead of “intrusive” ‘beg-
gars’. 

Chapter 5. The Swedish model 
This chapter argues that the Swedish welfare state is grounded in the 
logic of the capitalist mode of production. Considering how social in-
surance programs are tied to wage labor, one could argue that access 
to Swedish welfare programs is primarily based on employment status 
rather than citizenship. Thus, if the ‘EU migrant’ had a right of resi-
dence – which s/he would have if s/he was gainfully employed – s/he 
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would have a right to partake in some of the welfare programs. Private 
intitiatives that have tried to ‘put EU migrants to work’ have on occa-
sion inspired the critique that a complicated and unweildy employment 
bureaucracy makes it hard to avoid such jobs operating ‘off the books’. 
Some voices on the right claim that legislation protecting the bargain-
ing power of workers in Sweden (the “Swedish model”) puts unneces-
sary obstacles in the way of ‘EU migrants’ who would rather work than 
beg. This reasoning echoes the neoliberal theory of the insider-outsider 
problem. At the same time, in my empirical material I cannot find a 
counter-argument from the left, explaining how Swedes can help ‘EU 
migrants’ become workers on the same terms as Swedish “insiders”. 
The lack of counter-arguments normalizes the neoliberal ideological 
framing of the unemployment question.  

This silence from the left is a symptom of the political deadlock 
between left and right regarding labor market politics, in relation to 
welfare policy and unemployment among immigrants and refugees.  

Chapter 6. Persuasions 
This chapter employs a discourse analysis of speech acts foremost 
made by two political actors, one representative of the state (the inves-
tigator Martin Valfridsson) and one from civil society (Rickard Kler-
fors from the aid organization Heart to Heart). I use the Lacanian 
concept ‘the subject supposed to know’ to describe these actors’ dis-
cursive and ideological function: they work as mediators of ‘the truth’ 
by adopting the stance of actors who are supposed to know what the 
solution is. Without referring to any significant facts or research for 
their conclusions, they 1) urge private citizens not to give money to 
‘beggars’ and instead donate to charity organizations working in the 
‘beggars’’ home countries; and 2) urge municipalities not to give ‘EU 
migrants’’ children access to school. The problem is framed as a ques-
tion of ‘short term’ vs. ‘long term’ help, one of them incompatible with 
the other. If ‘short term help’ is given, ‘EU migrants’ risk being “ce-
mented” as ‘beggars’ and begging risks being inherited by their children. 
This discourse seems to have been widely accepted as true and scien-
tific. While the narrative is articulated as the ‘good’ solution, Swedish 
self-conceptions of solidarity and economic equality is preserved in 
spite of the fact that no concrete examples of ‘long term’ solutions are 
offered (except for a basket-weaving project in a Romanian village). I 
identify the success of the discourse as residing in the ability to preserve 
this self-image as compassionate people while focusing on solutions 
that simply remove the ‘beggars’ from Swedish spaces. 
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Chapter 7. Homelessness 
While in Sweden, ‘EU migrants’ are homeless and put up informal set-
tlements in order to have somewhere to sleep. Without access to shel-
ter or sanitation, they have to use public places as private spaces, 
causing anxiety and aggression among the majority society whose aes-
thetic and normative spatial orders are disturbed. 

Initially, there was a moral-bureaucratic confusion among the mu-
nicipalities on what rights ‘EU migrants’ had regarding access to hous-
ing and sanitation. Human rights conventions stipulate the right to 
shelter and decent living for all residents regardless of origin, while the 
national Social Service Act is read to not be so far-reaching. A solution 
was presented in the beginning of 2016, with the state report of lawyer 
Martin Valfridsson. He reached the conclusion that Swedish authori-
ties should not give any provide housing to ‘EU migrants’, as that 
would be unfair to other homeless people in Sweden, who do not ei-
ther have a legal right to housing. 

This conclusion must be understood, I argue, in relation to the pre-
sent and historical housing policies in Sweden. Sweden currently faces 
a housing crisis on a scale similar to the crisis preceding the establish-
ment of the welfare state. This crisis is the result of a political deadlock 
that parallels the one taking place between left and right regarding the 
labor market’s relationship to social policy. The right wants do dereg-
ulate and privatize the housing market even further than has been al-
ready done, while the left wants to protect current regulations in order 
to not make the housing market even more market-based. Initiating a 
right to housing for ‘EU migrants’ would risk political turmoil in the 
absence of a similar right for Swedish citizens. 

The similar treatment of Roma ‘EU migrants’’ homelessness and 
the historical treatment of Swedish Roma’s homelessness up until 
1960s is therefore understood as related to the history of national hous-
ing policy. In Sweden, there has been no social housing program, since 
the welfare state’s housing policy provided decent housing for almost 
everyone. It was in tandem with the establishment of this policy that 
Swedish authorities also started to view “the Gypsy question” as a social 
issue in the mid-1900s, and started to give Swedish Roma access to 
housing as well as education and other social rights. 

Chapter 8. Violence 
All over the country, ‘EU migrants’ have been assaulted, beaten, intim-
idated, harassed and persecuted by Swedish individuals and groups. 
This has thus far resulted in at least two deaths. In this chapter, I try to 
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make sense of these expressions of hatred of ‘EU migrants’. Though 
the narratives are saturated with racial prejudice against Roma, I iden-
tify other unconscious dimensions of aggression and anxiety. I look at 
the Sweden Democrats’ discourse on ‘beggars’, since they are the party 
explicitly representing ‘EU migrants’ as ‘evil objects’ disturbing order, 
causing a nuisance and threatening Swedish welfare. It becomes clear 
that the ethnicity of ‘Roma’ is of secondary importance: the important 
thing is that ‘they’ are ‘non-Swedes’ transgressing different material and 
immaterial boundaries, thus making unjust claims on spaces where 
‘Swedes’ expect the right to go undisturbed. This narrative recurs in 
different texts expressing hatred towards ‘EU migrants’. From a psy-
choanalytic perspective, these (experienced) transgressions could be 
understood as unconsciously registered transgressions of the bounda-
ries of the subject’s own self. That the transgression is registered as a 
threat towards the subject’s own corporal being would explain the oth-
erwise irrational feelings of fear and hatred towards ‘other’ people who 
are not really acting in threatening ways.  

Thus, I understand the psyche as unconsciously invested in one’s 
material surroundings and normative world order in a way that (uncon-
sciously) makes the surroundings and norms part of one’s very own 
being. The fact that begging people (regardless of ethnic origin) 
throughout history have been understood as nuisance suggests that in 
this case it is not the ethnicity of the ‘other’ that causes the aggressive-
ness in the first place, but the sensation of transgression of an aesthetic 
and normative order. These transgressions are experienced through so-
cial fantasies of racial prejudice, and this leads to the scapegoating of a 
racial ‘other’, which then produces a surplus of aggression which trig-
gers a response of hatred, rather than a milder feeling of discomfort. 

Chapter 9. Discontent 
This chapter tries to take seriously different expressions of discontent 
and uneasiness in the encounter of begging ‘EU migrants’ in everyday 
public spaces, by understanding the negative emotions as a conse-
quence of the unconscious subject’s fragile and transitive relationship 
to its fellow human beings and material surroundings. The conviction 
that the ‘beggar’ is a criminal is really a (Lacanian) metaphor of the 
Imaginary for the perception of something that is bad (or ‘evil’). The 
metaphor personalizes the cause of the feeling of discomfort or unease 
by identifying the ‘beggar’ as bad and thus criminal. Other recurring 
themes regard doubting the ‘beggar’’s honesty, or skepticism about 
how s/he will any money that is given. I argue that these suspicions are 
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the consequence of (existential/phenomenological) alienation in eve-
ryday human interaction, were we actually never fully know other peo-
ple’s intentions or secrets, but do not care as much about other faceless 
citizens in public space since they do not approach an individual the 
way a ‘beggar’ has to do. Further, many voices express discontent about 
‘beggars’ “immoral” behavior during the act of begging or in their uses 
of public spaces, “behaviors” I understand to be natural consequences 
of being homeless and/or in a state of desperation. 

Finally, I argue that the ideal typical encounter with a begging indi-
vidual is the encounter with ‘the human’, meaning that it is an encoun-
ter with one’s neighbor in a situation where the alterity and otherness 
that is an unmistakable part of every human being is made prominent. 
Depending on whether one reacts to the other’s alterity with sympathy 
or antipathy, one will find a narrative that fits that emotional reaction 
by describing the ‘other’ as a ‘good object’ or ‘bad object.’ 

Chapter 10-11. Ethics and Encounters 
These chapters reflect upon the ethical and moral questions of how to 
deal with the responsibility for the ‘other’ as an individual. Given the 
structural causes of the poverty of ‘EU migrants,’ no ethical framework 
can offer a universal answer to the question of how act in the begging 
encounter. Individuals are thus doomed to be “sinners” no matter how 
they choose to act. This dilemma leads to feelings of guilt, shame and 
anxiety for individuals. 

Following Lacan’s understanding of ethics as a socialized expression 
of human desire to experience pleasure by the elimination of friction 
(understood as uneasiness), I argue that the debate regarding whether 
private giving to ‘beggars’ is an act of selfishness is theoretically (as well 
as practically) meaningless. “Doing good” inevitably produces feelings 
of satisfaction. This means that we always risk conflating the individual 
good with the social good. In the Swedish case studied, this manifests 
as a call to ban begging while providing no solutions to the core prob-
lem of poverty. 

Chapter 12. Self-image 
This final chapter reflects on the overall Swedish ideological and dis-
cursive stance regarding the presence of begging ‘EU migrants’, focus-
ing on the contradiction of considering the expulsion of ‘beggars’ to 
be an anti-poverty policy. Of importance is the recurrent theme of the 
disconnect between the presence of visual poverty (begging, informal 
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settlements) and the image of Sweden as country of equality and soli-
darity. Thus the solutions tend to focus on removing the visual signs 
of the problem rather than addressing the structural reasons behind 
these symptoms. Relying on Marx’ analysis of liberal political rights as 
privileging private property rights over all other rights, I find the Swe-
dish goal of expelling ‘EU migrants’ to be logical, given the overarching 
political-economic structure of the social relations which the Swedish 
state helps to constitute. To guarantee non-citizens the rights to prop-
erty (in the form of access to resources) would be to upset the current 
moral economy of rights and duties among citizens and threaten exist-
ing relations of ownership and capital accumulation. 

This, however, does not fully explain the stubbornness of the desire 
to maintain the impossible ideological contradiction of Swedish ‘good-
ness’ in this question. If society worked in a deterministic-Marxist way, 
the moral aspect would not matter at all and a national begging prohi-
bition would have been enacted in Sweden a long time ago. Thus, I 
argue that the political-moral dilemma expresses a genuine desire to act 
ethically in accordance with the ideological fantasy. 

Key contributions 
For Swedish social policy regarding ‘EU migrants,’ there are two major 
conclusions to be drawn. One is that racial prejudice and anti-Roma 
hate crimes targeting ‘EU migrants’ in Sweden, are primarily reactions 
to the socially deviant behavior ‘EU migrants’ are structurally forced 
into performing (begging, rough sleeping) by their poverty. To give 
vulnerable EU citizens access to housing, sanitation and social services 
such as basic education would not only be a real policy of fighting pov-
erty, but would also probably radically reduce the frequency of hate 
crimes and the intensity of racial prejudice among the Swedish public. 
This because the ‘transgressors’, now having access to housing and 
other kinds of support, would not be as visible as before and thus less 
apt to disturb society’s normative and aesthetic spatial orders. This 
leads to the next conclusion: if we are to honor the human rights of 
‘EU migrants’ in Sweden, we need to consider how such rights are ar-
ticulated within the nation-state’s political-economic structure con-
cerning the rights of citizens. For example, it is likely that to say that 
‘EU migrants’ have a right to housing in Sweden would be a more po-
litically viable strategy if there is a simultaneous recognition that hous-
ing is a (real rather than simply presumed) right for all Swedish citizens. 
If such a path is to be taken, one must be aware of how social rights 
and duties are interconnected with other political and economic power 
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relationships, as changing one part of the system affects other parts 
(for example, the national housing and finance markets would probably 
be affected if the presumed right to housing was to be treated as an 
actual social right).    

A major contribution of the thesis is showing that in spite of the 
reputation of Sweden as “anti-racist”, “egalitarian” and “equal”, we can 
still find an oppression and persecution of a minority that is almost 
historically and geographically universal. The universal aspect is pro-
duced by the larger global structures of political economy and the way 
they shape human psyches. The human unconscious interacts dialecti-
cally with politics, and the unconscious is structured in such a way as 
to make some subject positions and understandings of the world more 
common than others at certain points in time and under certain condi-
tions. The “particular” with the Swedish case is argued to reside in the 
discursive level of speech and meaning-making, and how that level 
shapes a contradictory policy regime toward racialized ‘EU migrants’ 
that results in what Vanessa Barker calls ‘benevolent violence’.2073  

This thesis is the first large empirical study of the Swedish society’s 
reactions to and treatment of begging EU citizens in Sweden. It looks 
at the problem from a holistic perspective, integrating an analysis of 
ideology, discourse, political economy, institutional logics and everyday 
social interactions. It is, to my knowledge, the second thesis in geogra-
phy applying Lacanian psychoanalysis in order to understand emo-
tional reactions to begging people in public space. The first one was 
The Anxious Enjoyment of Poverty by Jesse Proudfoot, which investigates 
a Canadian context.2074 My thesis is indebted to this pioneering work, 
and has put its insights into theoretical dialogue with historical-materi-
alist theory as well as Žižekian critique. This analysis that marries a 
Žižekian reading of Lacan with historical-materialism in an empirical 
social-scientific study is something I have not seen before.  

The application of the Lacanian concept of ‘extimacy’ in an empir-
ical analysis could also been seen as a theoretical contribution to further 
studies in human, political and emotional geographies. While I am not 
the first to use this concept to geography, placing the concept more 
clearly in a scalar context highlights how ‘extimacy’ transcends the con-
cept of scale by understanding the scale of the individual to be one with 
the ‘higher’ scale of the local environment. In other words, the concept 
fuses intersubjective interaction (the local ‘out there’) with the internal 
sensations of individuals (the individual ‘in here’) in a provocative and 

            
2073 Barker (2017). 
2074 Proudfoot (2011). 
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productive way. This is something worth further investigation in the 
context of other geographical scales.  

The findings of the thesis have also relevance for research on na-
tionalism, racism and what is (problematically) called “fake news” or 
“alternative facts”. The thesis’ systematization of Žižekian conceptual-
ization of ideology as a matter of socially structured action patterns in 
causal relationship with unconscious desires and drives could be useful 
in studies of, for example, the phenomenon of climate denial and the 
global rise of neo-fascism. 
Due to the thesis’ over-ambitious and essayistic character, many intel-
lectual threads are presented that are left undeveloped. I hope these 
reflections, as well as the more straight-forward conclusions, can in-
spire others to further develop these ideas with alternative theoretical 
perspectives or new empirical data.   
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