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Sammandrag 
Införandet av tiggeriförbud är en stor och pågående debatt i Sverige. I Stockholm infördes 

tiggeriförbud i tre kommuner år 2019, Lidingö, Täby och Danderyds kommun. I uppsatsen 

undersöks ett kommunalpolitiskt beslut om tiggeriförbud i Lidingö kommun och reservationer 

mot samma beslut. Uppsatsen syftar till att undersöka hur tiggeriförbudet kan motiveras, skapa 

en djupare förståelse för debatten om tiggeriförbud samt besvara frågeställningarna: (1) vilka 

legitimeringsstrategier påfinns i materialet? (2) hur realiseras legitimeringsstrategierna? (3) 

vilka tiggerirelaterade diskurser går att skönja i materialet? 

 För att besvara de två förstnämnda frågorna används legitimeringsanalys. Sedan identifieras 

vilka diskurser som uttrycks dels resultatet av legitimeringsanalysen, dels i texten utöver det 

som syns i legitimeringsanalysen. 

 Resultatet visar på tre huvudsakliga diskurser som benämns, problemdiskursen, 

kriminalitetsdiskursen och en internationell och europeisk diskurs. Problemdiskursen innefattar 

idéföreställningar om att fenomenet tiggeri innebär en problematik. I kriminalitetsdiskursen 

behandlas huruvida tiggeri anses vara organiserad brottslighet eller inte och i den internationella 

och europeiska diskursen syns tankegångar om att tiggeriproblematiken måste lösas nationellt 

och inom EU. Uppsatsens huvudresultat är att den belyser hur förhållandet mellan de 

realiserade legitimeringsstrategierna och de rådande diskurserna kan te sig. 

 

Nyckelord: tiggeriförbud, legitimeringsanalys, kritisk diskursanalys, kommunalpolitik.  
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1. Inledning 
Det var september månad 2017 som det för första gången beslutades om ett förbud mot passiv 

penninginsamling i en kommun i Sverige. Med andra ord beslutades det för ett tiggeriförbud. 

Vellinge kommun i Skåne reviderade då sin lokala ordningsstadga så att det inte skulle vara 

tillåtet att tigga på några specifika platser i kommunen. Beslutet upphävdes däremot av 

länsstyrelsen som menade att Vellinge kommun inte kunde visa att tiggeriet faktiskt störde den 

allmänna ordningen. Vellinge kommun överklagade länsstyrelsens beslut och ärendet togs till 

sist upp i Högsta förvaltningsdomstolen. Den 17:e december 2018 beslutade Högsta 

förvaltningsdomstolen att ge Vellinge kommun rätt och därmed möjliggöra tiggeriförbudet 

(Vellinge.se).  

 Ett knappt år senare, i slutet av september 2019, var Lidingö kommun den första i 

Stockholms län att besluta för ett tiggeriförbud. Innan året var slut hade även 

Stockholmskommunerna Täby och Danderyd beslutat för lokala tiggeriförbud. Besluten har 

dock inte varit enhälliga och har alstrat en voluminös debatt. I samtliga av 

Stockholmskommunerna har besluten överklagats till förvaltningsrätten (P4 Stockholm). Trots 

den polemiska relationen mellan debattens två läger säger båda sidorna att de står för samma 

målsättning, att bekämpa fattigdom. 

 I den här uppsatsen vill jag med en legitimeringsanalys studera hur legitimeringar för och 

mot tiggeriförbud kan te sig i en kommunalpolitisk kontext. Legitimeringsanalysen är en teori 

och metod utvecklad av Theo van Leeuwen (jfr. van Leeuwen 2007, 2008). 

Legitimeringsanalysen kan ge svar på hur en utsaga konstrueras som legitim. Legitimeringarna 

besvarar varför något ska göras eller göras på ett speciellt sätt (van Leeuwen 2007:93). Därför 

är det intressant att tillämpa analysmodellen på texter som legitimerar, eller delegitimerar, ett 

politiskt beslut. Utifrån legitimeringar är det även möjligt att undersöka vilka diskurser som 

kommer till uttryck. En definition av diskursbegreppet kan härledas till Foucault, en samling 

regler praktiker som på ett systematiskt sätt formar objekten de diskuterar (jfr. Foucault 

1972:48f & Mills 2004:53f). Diskurser kan alltså forma hur vi ser på världen och eftersom 

diskurser realiseras och kan uttydas i texter (Hornscheidt & Landqvist 2014:88) blir det 

intressant att undersöka vilka diskurser som uttrycks i en kommunalpolitisk kontext. En analys 

av kommunala texter kan ge ”en inblick i de värderingar och normer som råder under en viss 

tid och på en viss plats” (Helgesson 2017:111). 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande uppsats är att belysa hur tiggeriförbud kan motiveras av kommunala 

partier i Stockholms län. Således syftar jag även att ge en djupare förståelse för den pågående 

debatten om tiggeriförbud. Jag undersöker både hur partier för och emot ett förbud motiverar 

sina ståndpunkter. Materialet består av en förslagsskrivelse om att införa tiggeriförbud av 

Lidingös kommunstyrelse samt reservationer mot tiggeriförbudet från oppositionspartierna. 

Uppsatsens syfte kan konkretiseras med följande frågeställningar: 

• Vilka legitimeringsstrategier finns i materialet? 

• Hur realiseras legitimeringsstrategierna? 

• Vilka tiggerirelaterade diskurser går att skönja i materialet? 

 

1.2 Disposition 
I uppsatsens inledande kapitel här har jag redogjort för en kort bakgrund till de svenska 

tiggeriförbuden samt för uppsatsens syfte och vilka frågeställningar jag ämnar besvara. I avsnitt 

2 redogör jag för tidigare forskning om tiggeri samt och andrafiering av tiggare. I avsnitt 3 

beskriver jag uppsatsens teoretiska utgångspunkter i och med en socialkonstruktivistisk syn på 

språk samt den kritiska diskursanalysen. I avsnitt 4 presenterar jag det analyserade materialet 

och i avsnitt 5 redogör jag metodologiskt för legitimeringsanalysen och diskursanalysen samt 

problematiserar min egen roll som forskare. I avsnitt 6 följer den utförda analysen och i avsnitt 

7 presenterar jag först en kort sammanfattning för att sedan föra en diskussion om mitt resultat, 

material, min metod samt om framtida forskning. 

2. Tidigare forskning 
I följande avsnitt kommer jag att presentera tidigare forskning som ligger till grund för min 

uppsats. Inledningsvis formulerar jag en begreppsdefinition för tiggeri och tiggare. Därefter 

följer ett avsnitt då jag presenterar forskning som gjorts om tiggeri och tiggeriförbud i olika 

vetenskapliga fält. Avslutningsvis redogör jag för forskning om andrafiering av tiggare. 

 

2.1 Begreppsdefinition 
Inledningsvis vill jag definiera vad tiggeri faktiskt är. Nationalencyklopedin definierar tiggeri 

som ”genom vädjan, bön eller begäran försöka insamla medel eller allmosor utan att utföra 

någon motprestation, oftast rör det om små summor.” (NE.se). I lagtexter och 
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ordningsföreskrifter syns ofta termen passiv penninginsamling vilket kan ses synonymt med 

tiggeri (jfr. Lidingö stads författningssamling 2019). Att penninginsamlingen är passiv syftar 

till att personen som tigger oftast befinner sig på en plats och vädjar om hjälp från den 

förbipasserande allmänheten istället för att aktivt söka upp välgörare (polisen.se 2019). En 

tiggare är således en person vars huvudsakliga livnäring utgörs av tiggeri (Beijer 1999). 

 

2.2 Tiggeri och tiggeriförbud som fenomen 
Tiggeri har studerats inom ett flertal olika forskningsinriktningar och kontexter. Den 

kanadensiske professorn Arthur Schafer (1998) diskuterar om det är, ur ett etiskt och moraliskt 

perspektiv, en god idé att förbjuda tiggeri. Han ställer frågan om konsekvenserna av passivt 

tiggeri är tillräckligt allvarliga för att rättfärdiga lagstadgade förbud som eventuellt påverkar 

andra sociala värderingar. Under 80-talet och 90-talet ökade antalet tiggare dramatiskt i många 

kanadensiska stadskärnor vilket ledde till en debatt om att förbjuda tiggeri. Inom den här 

debatten skiljer Schafer på två typer av tiggeri, passivt och aggressivt. Det passiva tiggeriet är 

det vanligaste, icke hotfulla, tiggeri då någon sitter och exempelvis sträcker fram en 

pappersmugg för att be om pengar. Aggressivt tiggeri är en mer hotfull situation då någon 

konfronterar en annan människa för att tigga, exempelvis står i vägen för dem eller tar tag i 

dem. Schafer menar att det är en viktig distinktion att göra i debatten om att förbjuda tiggeri 

(Schafer 1998:4). Ett potentiellt argument för tiggeriförbud som Schafer lyfter är den så 

kallade ”broken windows”-hypotesen som kortfattat går ut på att om mindre samhälleliga 

störningsmoment så som tiggeri, bråkiga ungdomsgäng och berusning på offentliga platser 

tillåts (symboliskt förklarat som ”broken windows”) så kommer grövre kriminalitet att öka 

(Schafer 1998:6). Schafer är däremot negativ till tiggeriförbud. Han menar att konsekvenserna 

av förbudet i sig är värre än konsekvenserna av att tillåta tiggeri. Ett av huvudargumenten 

Schafer utgår från är att tiggeri blir för många fattiga och utsatta människor det enda sättet att 

yttra sig i en sorts offentlig debatt. När människor inte har tillgång till offentliga 

diskussionsforum och debattplattformar blir deras enda sätt att uttrycka sin utsatta situation och 

den bakomliggande problematiken att synas på gatorna. Han skriver: ”to ban or severly restrict 

a person’s right peacefully to ask others for help would jeopordize some of the most cherished 

rights of a democratic society” (Schafer 1998:17). Med andra ord menar Schafer att införa 

tiggeriförbud är att ta ifrån människor deras yttrandefrihet. 

 Sandra Jeppesen är ytterligare en forskare som studerat tiggeri inom en kanadensisk kontext. 

I sin artikel From the “War on Poverty” to the “War on the Poor”: Knowledge, Power, and 
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Subject Positions in Anti-Poverty Discourses (2009) använder hon kritisk diskursanalys i en 

fallstudie för att undersöka vilka diskurser som kan skönjas i kanadensiska artiklar rörande 

fattigdom och bekämpandet av den. Jeppesen lyfter hur det ofta konstrueras en, eventuellt 

oavsiktlig, andrafiering när akademiker och journalister skriver om fattigdom. De som faktiskt 

befinner sig i fattigdom kategoriseras ofta som andra människor än ”resten av oss” och blir 

därav distanserade från de som forskar och skriver om fattigdom (Jeppesen 2009:488). Vidare 

tar Jeppesen upp diskurserna om ”fattigdom” och ”de fattiga” och hur de relaterar till varandra 

(Jeppesen 2009:492). Antingen beskrivs alltså fattigdom i sig som ett problem som behöver 

åtgärdas eller så diskuteras de människor som faktiskt lever i fattigdom. Dessa diskurser syns 

då olika mediaaktörer beskriver bekämpningen av fattigdom som antingen ”war on poverty” 

eller ”war on the poor” (Jeppesen 2009:493f). Den här diskursiva uppdelningen är inget nytt 

utan har en lång historia. Det är sällan människor i fattigdoms materiella, demografiska eller 

epistemologiska aspekter som är ämnet i diskurser om fattigdom. Diskurserna uppstår ofta ur 

dominerande politiska och ideologiska tankeställningar. Alltså är det inte alltid det samhälleliga 

problemet fattigdom som står i fokus inom diskurser om att bekämpa just fattigdom. Istället är 

det politiska och ideologiska agendor som är grunden i diskurserna (Jeppesen 2009:492). 

Jeppesen exemplifierar hur denna diskursiva uppdelning kan te sig genom att lyfta hur 

tiggeriförbud infördes i kanadensiska Ontario i slutet av 90-talet. Den dåvarande borgmästaren 

brukade vad Jeppesen kallar ”anti-poor” retorik då han exempelvis sa att vissa fattiga bara var 

gangsters och för fula för att få jobb. Jeppesen skriver att det var den typen av retorik, som 

alltså går mot de fattiga istället för fattigdom, som ledde till införandet av tiggeriförbudet i 

Ontario (Jeppesen 2009:493).  

 Ytterligare en diskurs som Jeppesen lyfter är vad hon kallar ”the deserving poor” (Jeppesen 

2009:493), ungefär de förtjänta fattiga (jfr. även Katz 2013 & Flock 2014). De förtjänta fattiga 

är hjälplösa människor som anses förtjäna att få hjälp och allmosor. Diskursen om att det finns 

förtjänta fattiga konstruerar per automatik föreställningen om att det finns en motpol oförtjänta 

fattiga. Flock beskriver det som att förtjänta fattiga är ”riktiga” tiggare som faktiskt behöver 

allmänhetens hjälp och välvillighet medan oförtjänta fattiga snarare är ”professionella” tiggare 

som på ett organiserat vis tigger för att de ser det som en profitabel inkomstkälla, inte för att de 

faktiskt behöver det (Flock 2014:40). Vidare finns det uppfattningar om att de oförtjänta fattiga 

också överdriver sitt utseende, i form av kläder och genom att simulera fysiska åkommor, för 

att på så sätt väcka sympati hos allmänheten och därav få fler allmosor. Att tiggare har en 

gemensam nationell tillhörighet, bor tillsammans och tigger tillsammans skulle inom diskursen 

om oförtjänta fattiga också visa på att de tillhör ett organiserat gäng som tigger (Flock 2014:40). 
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 Tiggeri har även studerats ur ett ekonomiskt perspektiv. Ekonomiprofessorn Patricia K. 

Smith (2005) har i en amerikansk kontext studerat vilka faktorer som påverkar en stads 

benägenhet att förbjuda tiggeri. Inledningsvis lyfter hon två huvudsakliga anledningar till varför 

en kommunfullmäktige (min översättning av ”city council”) inför ett tiggeriförbud. Antingen 

på grund av att ledamöterna i kommunfullmäktige själva störs av tiggeriet, eller på grund av 

påtryckningar från potentiella väljare (Smith 2005:552). Vidare lyfter Smith bland annat att 

städer med hög brottslighet tenderar att i högre grad förknippa tiggeri med kriminalitet och 

därav vara mer benägna att införa tiggeriförbud (Smith 2005:553). Den etniska mångfalden i 

en stad är ytterligare en påverkande faktor av medborgares inställning till tiggeri. Smith menar 

att om en uppfattning finns att flertalet av tiggare har en annan etnisk tillhörighet så kan det öka 

benägenheten för medborgare att vilja införa tiggeriförbud (Smith 2005:553). Stora 

inkomstklyftor är ytterligare en bidragande faktor. Smith skriver: ”Wealthier communities may 

also perceive beggars as a threat to their well-groomed image.” (Smith 2005:553). Från en 

kinesisk kontext skriver doktoranden Ryanne Flock (2014:40f) att markägare kan ha en negativ 

inställning till tiggare då deras närvaro kan dra ner marknadsvärdet. Deras närvaro kan ses som 

en symbol för stadens oförmåga att hantera tiggeriproblemet. 

Vilka politiska ideologier som är framträdande i en stad påverkar dess benägenhet till 

tiggeriförbud. Smith menar att mer politiskt konservativt orienterade samhällen tenderar att se 

fattigdom och tiggeri som orsakat av individens tillkortakommanden snarare än av sociala 

orättvisor. Därav är konservativt styrda städer mer benägna att införa tiggeriförbud (Smith 

2005:553). Därutöver är den generella utbildningsnivån hos en stads befolkning en potentiellt 

bidragande variabel. Smith menar att människor med högre utbildning kan tendera att tro det 

är större hjälp att skänka sina pengar till hjälporganisationer snarare än individuella tiggare. En 

sån åsikt skulle därav leda till att städer vars befolkning har högre utbildning är mer benägna 

att införa tiggeriförbud (Smith 2005:554). Slutligen lyfter Smith att antalet tiggare också har en 

betydelse för troligheten att en stad inför tiggeriförbud. Hon skriver: ”It seems unlikely that 

a ”small” number of beggars would merit the attention necessary for government to take action 

against them” (Smith 2005:554). 

 

2.3 Fattiga som ”de andra” 
Under det sena 1700-talet och i början av 1800-talet började en ny syn på fattigdom och fattiga 

ta form i västvärlden. Fattiga började ses som annorlunda till och med biologiskt underlägsna, 

som människor man skulle undvika (Katz 2013). Andrafiering av fattiga är således något som 
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förekommit under en lång tid. När en grupp människor andrafieras är det lättare och mer 

sannolikt att de särbehandlas (jfr. Sahlin & Machado 2008:176). Socionomerna Tobias 

Davidsson och Frida Petersson skriver:  
 

Orättvisa, kränkande handlingar som leder till att vissa berövas materiella och sociala rättigheter kan bara 
ursäktas och rättfärdigas på basis av att de konstruerar som ”den Andre” – personer som är olika ”Oss” och 
därför inte behöver bedömas efter samma mått, eller behandlas med samma hänsyn och respekt. (Davidsson 
& Petersson 2016a:17) 

 

I samma antologi utgår de från Howard Beckers definition av ”de Andra” som ”en förment 

homogen grupp som inte är som vi” (Davidsson & Petersson 2016b:44). Ruth Wodak benämner 

den diskursiva konstruktionen av ”in-groups” och ”out-groups” i termer av inkludering och 

exkludering (Wodak 2011:61). Därav är andrafiering en diskursiv handling. Exkludering 

definierar Wodak som berövandet av tillgång, implementerad av den sociala elitens explicita 

eller symboliska makt (Wodak 2011:60). Exkluderingen kan bland annat ta form som berövande 

av tillgång till deltagande, medborgarskap, information och arbete. Davidsson och Petersson 

(2016b:49) lyfter även exkluderingsprocesser i relation till människors spatiala tillgång. Att 

begränsa människors tillgång till allmänna utrymmen kan således beskrivas som diskursiv 

exkludering. Ett exempel på det är då människor med missbruksproblematik ses som ett 

störande moment som bör undanröjas (Davidsson & Petersson 2016b:49). Avslutningsvis 

skriver Davidsson och Petersson att undersöka hur social exkludering realiseras med diskursiva 

praktiker är ”viktigt för kritisk samhällsvetenskaplig forskning” (Davidsson & Petersson 

2016b:52). 

3. Teori 
I följande avsnitt redogör jag för uppsatsens teoretiska ansats, den kritiska diskursanalysen. Jag 

beskriver även den socialkonstruktivistiska synen på språk som jag utgår från. 

 

3.1 Socialkonstruktivistisk syn på språk 
I uppsatsen utgår jag från en socialkonstruktivistisk syn på språk och språkande vilket är vanligt 

inom diskursforskning med kritiska ansatser (Seiler Brylla et al. 2018). Utifrån det konstruktiv-

istiska perspektivet ses verkligheten som konstruerad. Alltså är ingenting, till exempel idéer 

eller kategoriseringar, förgivettagna eller sedda som något naturligt. Vår sociala värld och vår 

uppfattning av den ses istället vara konstruerad i och med våra handlingar, en sådan handling 

är vårt språk och språkande (jfr. Hagren Idevall 2016:14, Wojahn 2015:15f).  
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3.2 Kritisk diskursanalys 
Den diskursteoretiska grund jag bygger min undersökning på är den kritiska diskursanalysen 

som den beskrivs av bland andra Norman Fairclough (1992). Inom den kritiska 

diskursanalytiska traditionen finns olika definitioner av begreppet diskurs. Fairclough använder 

diskursbegreppet på åtminstone två olika sätt (jfr. Sandberg 2020:26f). Han använder det dels 

för att beteckna ’text’ eller ’talat språk’ på ett mer allmänt plan. Diskursbegreppet enligt den 

definitionen har jag inte behov av i uppsatsen. Faircloughs andra definition har en vidare 

bemärkelse och avser ett visst perspektiv på världen, han skriver att diskurs betecknar ”different 

ways of structuring areas of knowledge and social practice” (Fairclough 1992:3). Utifrån den 

definitionen är det möjligt tala om exempelvis en akademisk diskurs för att benämna ett vidare 

akademiskt perspektiv eller diskurser om tiggeri för att diskutera olika sätt att tala om och se 

på tiggeri. 

Jag tillämpar en begreppsdefinition formulerad av Gustav Westberg (2016). Han utgår från 

en socialkonstruktivistisk tradition och definierar diskurser som ”socialt konstruerade 

kunskaper som formar, reglerar och möjliggör mänsklig erfarenhet” (Westberg 2016:19). 

Jämfört med Fairclough har Westberg en mer explicit socialkonstruktivistisk diskursdefinition 

vilket är motivationen bakom att använda den istället för Faircloughs definition. Eftersom 

begreppsdefinitionen är grundad i socialkonstruktivismen menar Westberg att mänsklig 

erfarenhet kan formuleras från olika perspektiv (Westberg 2016:19). Därav tillåter Westbergs 

definition mig att, på ett övergripande sätt, analysera vilka åsikter, förgivettaganden och normer 

som konstrueras och reproduceras av författarna till det analyserade materialet, som i mitt fall 

är kommunala partier. Vidare menar Westberg att det är genom diskurser som verkligheten blir 

möjlig att erfara (Westberg 2016:19). Genom att analysera de diskurser som reproduceras i 

materialet är det därav möjligt att få en inblick i den världsbild som där skapas.  

Ett viktigt antagande inom den kritiska diskursanalysen är att diskurser både är 

konstituerande och konstituerade av den sociala världen på samma gång (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000:66 ff). Därav står diskurser i ett dialektiskt förhållande till situationella kontexter 

och sociala strukturer. Kort sagt innebär det att diskurser både formar och blir formade av 

sociala strukturer och processer. Anna Gustafsson konkretiserar det här på ett tydligt sätt med 

formuleringen ”Diskurser konstruerar alltså verkligheter, och den kritiska diskursanalysen 

sysslar med studier av den språkliga manifesteringen av denna konstruktion, tillsammans med 

studier av kontext och diskursiv praktik” (Gustafsson 2009:44). 
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 Den kritiska aspekten inom den kritiska diskursanalysen ligger i att ett av målen med 

diskursanalysen är att blottlägga maktstrukturer och ideologier som skapar och upprätthåller 

ojämlika förhållanden (Fairclough 1992:12, Winther Jørgensen & Phillips 2000:69). Ända-

målet bakom teorin blir därav emancipatoriskt i och med att arbeta för social förändring mot 

mer jämlika maktförhållanden. Samtidigt finns det variationer inom fältet så till vida i hur pass 

stor grad forskaren fokuserar på den emancipatoriska aspekten. Seiler Brylla, Gustav Westberg 

och Daniel Wojahn (2018:17ff) beskriver hur det finns tre olika nivåer av kritik, text- & diskurs-

intern, ideologisk och prospektiv kritik. Text- och diskursintern kritik innebär att ”undersöka 

hur enskilda texter och samtal fungerar övertygande och manipulerande” (Seiler Brylla et al. 

2018:18) vilket är den nivå jag främst använder som den kritiska ansatsen i uppsatsen. 

Ideologisk kritik ämnar synliggöra exempelvis populistiska eller propagandistiska diskursiva 

praktiker. Prospektiv kritik kan sägas vara den mest emancipatoriska och marxistiskt 

inspirerade formen av kritik, den strävar efter att synliggöra och förändra maktstrukturer och 

sociala relationer (Seiler Brylla et al. 2018:20). Värt att nämna är att även om jag huvudsakligen 

utgår från text- och diskursintern kritik så är gränserna mellan de olika kategorierna inte kniv-

skarpa. Därav är det möjligt att inslag av de andra två kategorierna också kan förekomma i 

uppsatsen. 

 Diskurser kan bland annat ta sig uttryck som rekontextualiseringar. Kortfattat innebär det 

att ett element, som kan vara både språkligt eller innehållsligt, flyttas från en kontext till en 

annan (jfr. Sandberg 2020:33f). Ett element kan alltså konstitueras av något konkret språkligt, 

som exempelvis ordval, men också som något mer abstrakt innehållsligt som ett tankemönster 

eller en idé. Citat är ett tydligt exempel på en sorts rekontextalisering, då sätts ett yttrande i en 

ny kontext. Även hela texter kan ses som rekontextualiseringar, inte främst av ordval eller idéer 

då utan av sociala praktiker (Sandberg 2020:34) vilket är ett grundkoncept hos van Leeuwen 

(2008). Sociala praktiker kan kortfattat beskrivas som ”socialt reglerade sätt att göra saker på” 

(Westbergs 2016:24 översättning från van Leeuwen). Se avsnitt 5.1 Legitimeringsanalys för 

vidare diskussion av sociala praktiker. En social praktik kan alltså rekontextualiseras genom att 

bland annat uttryckas i text. När ett element rekontextualiseras påverkar det dess betydelse och 

funktion. Den betydelseförändringen kallas en transformation (Sandberg 2020:34). En sorts 

transformation är legitimeringar. En legitimering är en ”transformationstyp som reproducerar 

och reglerande och rättfärdigande kunskaper om sociala praktiker” (Westberg 2016:25). Vidare 

benämner Westberg legitimeringar som ett diskursivt fenomen på textnivå som samtidigt 

innefattar större sociologiska och sociopolitiska dimensioner (Westberg 2016:25). Jag fortsätter 

att diskutera begreppet i avsnittet 5.1 Legitimeringsanalys nedan. 
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4. Material 
Uppsatsens material består av fem skriftliga reservationer till beslutet om att revidera Lidingö 

kommuns allmänna ordningsföreskrifter, med andra ord beslutet om att införa tiggeriförbud på 

vissa platser i kommunen, samt förslagsskrivelsen från Lidingö Kommunstyrelse. En 

reservation är då en ledamot uttrycker att denne inte håller med om beslutet. De kan föregås av 

en skriftlig motivering men detta är inte obligatoriskt (Kommunallagen 2017:725 §27). Jag har 

analyserat skriftliga reservationer mot tiggeriförbudet i Lidingö kommun. Dessa är bilagor till 

Lidingö stads kommunfullmäktiges protokoll från 30-09-2019 som jag har hämtat från Lidingö 

kommuns hemsida (lidingo.se). Reservationerna kommer från fem olika partier i kommunen: 

Centerpartiet (C), Liberalerna (L), Socialdemokraterna (S), Miljöpartiet (MP) och 

Vänsterpartiet (V). Texterna är mellan ungefär en halv A4-sida till fyra A4-sidor långa. En mer 

detaljerad beskrivning av respektive reservation tar jag upp i analysavsnittet. Förslagsskrivelsen 

kommer från Kommunstyrelsen och är även den hämtad från Lidingö kommuns hemsida. 

Under rådande mandatperiod hade Moderaterna (M), Lidingöpartiet (LP), Liberalerna (L) och 

Kristdemokraterna (KD) majoritet (lidingo.se). 

5. Metod 
I följande avsnitt kommer jag att redogöra för metoden jag använt för min analys. Först 

beskriver jag översiktligt analysmodellen i avsnittet 5.1 Legitimeringsanalys. Sedan beskriver 

jag de olika legitimeringsstrategierna i enskilda avsnitt. Därefter ger jag, i avsnittet 5.2 Svensk 

legitimeringsanalys, en kort överblick över hur legitimeringsanalysen använts tidigare i Sverige 

för att etablera hur metoden utvecklats i en svensk kontext. Sedan redogör jag, i avsnitt 5.3 

Diskursanalys för mitt tillvägagångssätt vid den utförda diskursanalysen. Till sist förklarar jag 

och problematiserar hur min egen forskarroll har inneburit vissa förutsättningar för 

undersökningen. 

 

5.1 Legitimeringsanalys 
För att besvara mina frågeställningar kommer jag utgå från Theo van Leeuwens (2008) 

legitimeringsanalys. Valet av legitimeringsanalysen baserar jag på att den beskriver hur sociala 

praktiker motiveras i en text. Karin Helgesson beskriver sociala praktiker kort som ”ett särskilt 

handlingsmönster i ett visst sammanhang, ett handlingsmönster som styrs och begränsas av 

sociala normer och förväntningar” (Helgesson 2017:114). En social praktik kan alltså innebära 

nästan vad som helst (jfr. Sandberg 2020:35). Enligt van Leeuwen använder vi olika 
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legitimeringsstrategier för att motivera sociala praktiker eller för att delegitimera och kritisera 

dem (van Leeuwen 2008). Van Leeuwen definierar en legitimering som ett svar på 

frågan ”Varför?”, det vill säga, varför ska något göras eller varför ska något göras på ett visst 

sätt? Det här kan ske både explicit eller mer implicit (van Leeuwen 2007:93). Van Leeuwen 

uppger att det finns fyra huvudsakliga legitimeringsstrategier, Gustav Westberg redogör även 

för dessa på svenska i sin avhandling Legitimerade föräldraskap 1870–2010 (2016). De fyra 

strategierna är: 

• Auktoritetslegitimering, då en praktik legitimeras genom hänvisning till en 

auktoritet, exempelvis en forskare eller expert men även lagtexter och förordningar. 

• Moralisk legitimering, då en praktik legitimeras med hänvisning till värderingar 

eller positivt laddade diskurser. 

• Rationalisering, då en praktik legitimeras utifrån förnuft. Detta kan göras genom 

att något konstrueras som naturligt eller beskrivs som ändamålsinriktat. 

• Mytopoesis, då en praktik legitimeras med hänvisning till berättelser eller exempel 

där någon belönas för att ha utfört någonting på ett visst sätt. 

 

För att identifiera de legitimeringsstrategier som används i materialet har jag närläst texterna 

och markerat de påfunna strategierna. Jag har inte utfört en kvantitativ sammanställning av 

legitimeringsstrategierna då det inte skulle vara till någon hjälp för att besvara de tidigare 

nämnda frågeställningarna (se avsnitt 1.1). 

 

5.1.2 Auktoritetslegitimering 

Auktoritetslegitimeringar sker då en social praktik legitimeras (eller delegitimeras) med 

hänvisning till någon form av auktoritet. Det innebär alltså att man genom 

auktoritetslegitimering säger att en social praktik ska göras på ett visst sätt för att någon 

auktoritet säger att det ska göras så (jfr Westberg 2016:44). Van Leeuwen delar in 

auktoritetslegitimeringar i tre underkategorier: auktorisering, rekommendation och sed (jfr. 

Helgesson 2017:115, Westberg 2016:43ff). Auktoriseringar kan i sin tur delas in i två ytterligare 

underkategorier: personlig och opersonlig. Vilka som har legitim potential att vara personliga 

auktoriteter är kontext- och diskursbundet. Potentialen av en personlig auktoritet bygger på 

dennes status i en viss situation. Till exempel kan föräldrar och lärare agera personliga 

auktoriteter i relation till barn (jfr van Leeuwen 2008:106). Opersonliga auktoriteter är 

inanimata och kan realiseras av exempelvis lagtexter eller regler. Även de är kontext och 
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diskursbundna då det krävs överenskommelser mellan praktikdeltagarna om vad som har 

potential att vara en auktoritet (jfr Westberg 2016:44). 

Rekommendationslegitimeringar realiseras av att antingen experter eller förebilder 

åberopas som auktoriteter. Expertauktoriteter får sin legitimerande potential på grund av sina 

kunskaper och kompetens istället för sin status (som de personliga auktoriteterna kan få). 

Expertauktoriteter kan till exempel vara forskare. Förebilder får sin legitimerande potential 

utifrån till exempel hur de beter sig eller vad de tror på snarare än deras faktiska kunskaper. De 

kan realiseras av exempelvis kändisar eller politiska figurer (van Leeuwen 2008:107). 

 Auktoritetslegitimeringar av sedvanetyp kan delas in i två undergrupper då de kan realiseras 

antingen genom att tradition åberopas eller konformitet. Traditionslegitimeringar innebär att en 

praktik legitimeras med motiveringen ”så har vi alltid gjort”. Konformitetslegitimeringar 

motiveras istället med hänvisning till vad en majoritet eller många andra tycker, tänker eller 

gör (Westberg 2017:44). 

 

5.1.3 Moralisk legitimering 

Den andra legitimeringsstrategin, moraliska legitimeringar, motiverar praktiker utifrån 

moraliska värdesystem eller positiva diskurser. Antingen kan det göras genom att beskriva en 

praktik som bra/dålig men vanligare är att moraliskt laddade diskurser åberopas. Det görs sällan 

explicit utan impliceras exempelvis genom att beskriva en praktik som naturlig eller normal. 

Därav uttrycks moraliska legitimeringar inte av någon gemensam språklig form utan syns i 

diskurser som är närvarande i texten (van Leeuwen 2008:110). 

 Van Leeuwen skiljer på moraliska legitimeringar som realiseras genom evaluering, 

abstraktion och jämförelse. Evalueringar uttrycks ofta med adjektiv men inte alltid. Det är då 

en praktik legitimeras genom att konstrueras som bra, naturlig eller kulturellt värdesatt 

(Westberg 2016:45f). 

 Abstraktioner innebär att en praktik legitimeras genom att refereras till på ett abstrakt 

moraliserande sätt. Den legitimerande aspekten ligger i konnotationerna till den abstrakta 

representationen. Van Leeuwen (2008:112) exemplifierar strategin bland annat genom att 

praktiken ”playing in the playground” legitimeras med formuleringar som ”getting along with 

others” eller ”cooperate”. Att ett barn ska få leka på lekplatsen legitimeras alltså med att 

beskriva det som ett bra sätt för barnet att öva på sin sociala förmåga. 

 Den sista typen av moraliserande legitimeringar är jämförelsen. Då legitimeras en praktik 

genom att jämföras med en annan praktik som anses moraliskt sund. Därav besvarar jämförelser 
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frågan varför något ska göras med svaret ”praktik X bör göras eftersom den liknar praktik Y” 

(Westberg 2016:46).  

 

5.1.4 Rationalisering 

Den tredje legitimeringsstrategin är rationaliseringar som motiverar praktiker utifrån deras 

rationella och förnuftiga förankring. Van Leeuwen (2008:113f) delar in rationaliseringar i två 

undergrupper instrumentell rationalisering och teoretisk rationalisering.  

 Instrumentella rationaliseringar legitimerar praktiker utifrån deras mål, syften, 

användningsområden och effekter. Samtidigt säger van Leeuwen att inte alla syften kan vara 

legitimerande. För att en praktiks syfte ska ha legitimerande potential måste det finnas en viss 

moraliserande aspekt (van Leeuwen 2008:113). Instrumentella legitimeringar kan delas in i 

undergrupperna målorientering, medelorientering och resultatorientering (jfr Westberg 

2016:46). Målorientering är då en praktik legitimeras utifrån dess mål. Den svarar alltså på 

varför något ska göras med ”gör praktik X för att nå mål Y”. 

 Medelorientering liknar målorienteringar såtillvida att de båda tillskriver praktiker ett mål 

eller syfte. Skillnaden ligger i att medelorienteringar rationaliserar genom att konstruera 

praktiker som medel för att nå ett syfte snarare än att fokusera på själva syftet i sig. Westberg 

förklarar att medelorienteringar ger uttryck för ”den rationaliserade betydelsen […] ’X:ande 

möjliggör/främjar/hjälper Y’, där ’X’ alltså rationaliseras som ett medel för ’Y’” (Westberg 

2016:46–47). 

 Resultatorienteringar legitimerar praktiker utifrån effekten och resultaten om följer 

praktiken. De kan alltså uttrycka betydelsen ”gör X så att Y blir/leder till Z”, Z är då effekten 

som uppnås i och med praktiken X. Westberg tydliggör förhållandena mellan de olika typerna 

av instrumentella legitimeringar: 

Gemensamt för de tre typerna av instrumentell rationalisering är att de innehåller 1) en syftesfull handling 
eller praktik, dvs. den praktikaspekt vars syfte behöver konstrueras, 2) själva syftet, som kan vara en process, 
handling eller tillstånd, samt 3) en syfteslänk, dvs. det led som sammanlänkar en syftesfull praktik med dess 
syfte. (Westberg 2016:47) 

De teoretiska rationaliseringarna kan även de delas in i tre underkategorier, definition, 

förklaring och förutsägelse. Definitioner aktualiserar rationaliserande sanningar om vad 

engagemang i en praktik innebär. Exempelvis kan de ge uttryck för ”att X:a innebär att Y:a”. 

På ett liknande sätt fungerar förklaringarna. Skillnaden ligger i att fokus istället riktas mot 

praktikdeltagare. En praktikdeltagare X kan beskrivas ha/vara/göra Y och på så sätt legitimera 

X (jfr Westberg 2016:47). Ett exempel skulle kunna vara att ’dansören X är glad(Y)’ alltså 
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legitimeras dans i och med att praktikdeltagaren X är glad till synes på grund av att vara dansör. 

Till sist uttrycker förutsägelser legitimeringar av praktiker utifrån förutsägelser om deras 

framtida utveckling (Westberg 2016:47). Exempelvis kan praktiken att ett skrubbsår gör ont 

legitimeras med ”det går över”. 

 

5.1.5 Mytopoesis 

Den fjärde övergripande legitimeringsstrategin är mytopoesis, då praktiker legitimeras med 

hjälp av exemplifieringar och narrativer där huvudpersonen påverkas positivt av att ha deltagit 

i praktiker som behöver legitimeras (van Leeuwen 2008:117f). Mytopoesis kan delas in i två 

underkategorier, varningsberättelser och moraliska berättelser (Helgesson 2017:115). 

Varningsberättelser används delegitimerande medan moraliska berättelser används 

legitimerande. 

 

5.2 Svensk legitimeringsanalys 
I en svensk kontext har legitimeringsanalysen använts till en rad olika projekt. Bland annat har 

Anna Gustafsson studerat legitimeringar i sin avhandling Pamfletter! (2009) då hon studerat 

vilka legitimeringsstrategier som använts i politiska pamfletter från det sena 1700-talet. I ”Ni 

ska skriva enkelt – det står i lagen” (Lind Palicki & Nord 2014) undersöker Lena Lind Palicki 

och Andreas Nord hur klarspråk legitimeras för skribenter i offentlig verksamhet. 

Språkvetarna Henrik Rahm och Sanna Skärlund samt ekonomen Peter Svensson har i 

Monopolets moral: de nordiska alkoholmonopolens legitimeringsarbete (2019) använt 

legitimeringsanalysen för att studera hur alkoholmonopolen legitimeras i nordiska länder. 

Gustav Westberg har i sin, tidigare nämnda, avhandling Legitimerade föräldraskap 1870–2010 

(2016) analyserat hur föräldraskap har legitimerats vid tre nedslag under perioden 1870–2010. 

Han ämnar alltså undersöka hur man har svarat på frågan: ”Varför ska vi vara föräldrar på 

särskilda sätt?” under perioden och hur svaren ter sig gentemot varandra (Westberg 2016:15). 

Även Karin Helgesson har använt legitimeringsanalys i sin text ”Sortera smart”: Legitimering 

i kommunala informationsmaterial om sopsortering (2017). Hon studerar där hur kommuner 

legitimerar varför medborgarna bör sopsortera. Och vad det säger om synen på miljöfrågor i 

kommunala texter. 

 Sammantaget är legitimeringsanalysen en väl beprövad metod i en svensk kontext inte bara 

på politiska texter utan på texter som syftar till att övertyga mottagaren om avsändarens 

ståndpunkter. Således ter sig legitimeringsanalysen vara lämplig till mitt material. 
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5.3 Diskursanalys 
För att besvara min sistnämnda frågeställning, vilka tiggerirelaterade diskurser går att skönja 

i materialet? utför jag en diskursanalys. Jag grundar den delvis på legitimeringsanalysens 

resultat samt delvis på ytterligare en närläsning av materialet. Westberg förklarar 

att ”legitimeringsprocesser kan alltså göra diskurser legitima dvs. transformera dem till legitima 

förgivettaganden och frigöra dem från behovet av att legitimeras” (Westberg 2016:25). Således 

finns det diskursiva praktiker som inte legitimeringsanalysen belyser eftersom de inte 

legitimeras, istället kan de exempelvis konstrueras som förgivettaganden. 

Efter legitimeringsanalysen utför jag ytterligare en närläsning av materialet och med ett 

induktivt arbetssätt identifierar jag, utifrån Westbergs diskursdefinition (jfr. avsnitt 3.2 Kritisk 

diskursanalys) både diskurser som visats i (de)legitimeringar 1  påvisade av legitimerings-

analysen samt diskurser som inte identifierats av denna. I socialkonstruktivistisk anda har jag 

inte analyserat några på förhand givna aspekter och kategoriseringar. Istället har jag tagit 

hänsyn till, bland annat, vad som framställts som självklart känt, eller förgivettaganden, 

exempelvis i form av utsagor som introduceras i bestämd form. Jag har även tagit hänsyn till 

ideologiskt värdeladdade hävdande, exempelvis yttranden om politiska frågor som bör hanteras 

nationellt och internationellt. I diskursanalysen fokuserar jag på diskurser relaterade till tiggeri 

och tiggare. 

 

5.4 Forskarens roll 
I och med en socialkonstruktivistisk utgångspunkt ser jag kunskap som konstruerad. Det 

innebär bland annat att jag ser min egen kunskap och de teoretiska ställningstaganden min 

uppsats bygger på som en representation av världen bland många andra möjliga 

representationer (jfr. Winter & Jørgensen 2000:29). Min egen positionering påverkar således 

de kvalitativa tolkningar jag gör i min analys. Därav anser jag det vara, i linje med exempelvis 

Wojahn (2015:34), av vikt att förklara min egen forskarroll för att vara så transparent som 

möjligt. Jag ställer mig kritiskt till att införa tiggeriförbud vare sig enskilt i en kommun eller på 

en nationell nivå. En på annat vis positionerad forskare kan tänkas belysa andra aspekter och 

göra andra tolkningar än de jag har gjort. Eftersom jag lägger min kritiska ansats på en textuell 

 
1 Jag använder begreppet (de)legitimeringar för att benämna både legitimeringar och delegitimeringar samtidigt. 



   19 

och diskursintern nivå menar jag att min positionering inte påverkar studiens resultat i lika hög 

grad som om studien hade haft en prospektiv ansats. 

6. Analys 
Analysavsnittet är disponerat med två underrubriker. Först presenterar jag den utförda 

legitimeringsanalysen. Därefter följer avsnittet 6.2 Diskursanalys under vilken jag redogör för 

de huvudsakliga diskurserna jag funnit i materialet. 

 

6.1 Legitimeringsanalys 
Följande avsnitt är disponerat så att jag inleder med legitimeringsanalysen av 

kommunstyrelsens förslagsskrivelse. Därefter presenterar jag de fem reservationerna i enskilda 

avsnitt. Avslutningsvis utför jag en kort summering av vad jag funnit med 

legitimeringsanalysen. 

 

6.1.1 Kommunstyrelsen förslagsskrivelse 

Kommunstyrelsens förslagsskrivelse om införande av ett tiggeriförbud består av cirka två A4-

sidor. Texten innehåller såväl auktoriseringar, moraliska (de)legitimeringar och 

rationaliseringar. Det förekommer både personliga och opersonliga auktoritetslegitimeringar. 

Kommunstyrelsen skriver exempelvis:  
 

I och med Högsta förvaltningsdomstolens dom i slutet av 2018 som rörde införandet av ett förbud mot passiv 
insamling av pengar i Vellinge, finns nu förutsättningar att agera mot tiggeri på lokal nivå. Stöd för att i lokala 
ordningsföreskrifter reglera penninginsamling i form av tiggeri på offentlig plats finns också i uttalanden från 
justitieutskottet (2016/17:JuU18 s. 85). (Bilaga 6) 

 

Först hänvisas till förvaltningsdomstolens dom, jag menar att det finns både personliga och 

opersonliga aspekter i den auktoriseringen. Dels hänvisas till själva domen i sig vilket är en 

opersonlig auktorisering. Men samtidigt får Högsta förvaltningsdomstolen också en auktoritär 

eller en expertroll i formuleringen. Det ger en personlig auktorisering. En liknande tolkning kan 

göras i citatets sista mening. Där åberopas dels justitieutskottets uttalande vilket ger en 

opersonlig auktorisering samtidig som justitieutskottet i sig även får en auktoritär roll vilket då 

ger en personlig auktorisering. Senare i texten finns även prov på auktorisering av sedvanetyp, 

det står: ”Tiggeriet på dessa platser uppfattas av många som en störning i det offentliga rummet 

och därför kan förbjudas med stöd av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna.” (Bilaga 6). 
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Formuleringen uppfattas av många hänvisar till konformitet till majoriteten. Förbudet 

legitimeras utifrån att det är många som ser det som en störning. 

 Texten innehåller en moralisk legitimering, ”Om vi inte agerar som samhälle kommer 

organiserad brottslighet fortsätta att utnyttja fattiga EU-medborgare för sin egen vinnings skull.” 

(Bilaga 6). Då Kommunstyrelsen lyfter att den organiserade brottslighetens utnyttjande av 

fattiga EU-medborgare måste motverkas och det i form av ett tiggeriförbud menar jag att de 

åberopar en humanistisk värdegrund. Med humanistisk värdegrund syftar jag på en värdegrund 

baserad på ideal om medmänsklighet i strävan efter ett bättre samhälle. 

 Rationaliseringen som finns i texten syns i det andra stycket: 
 

Tiggeriförbud borde enligt oss egentligen vara en fråga för nationell lagstiftning, men vi kan och vill inte bli 
stillasittande och betrakta lagstiftarens passivitet i frågan. Med vetskap om att vi inte på lokal nivå kan lösa 
de problem som tiggeriet för med sig i hela landet, vill vi ändå markera och göra vad vi kan för att bidra till 
problemets lösning. (Bilaga 6) 

 

Jag tolkar citatet som en instrumentell rationalisering utifrån hänvisning till effekten av ett 

tiggeriförbud. Kommunstyrelsen legitimerar tiggeriförbudet genom att kalla det en markering 

på vad som behövs göras på en nationell politisk nivå. Effekten av tiggeriförbudet blir således 

att visa vad Lidingös Kommunstyrelse tycker borde genomföras i hela landet. 

 

6.1.2 Centerpartiet 

I Centerpartiets reservations första mening förekommer vad jag tolkar som en moralisk 

värdering då det står: ”Det är ovärdigt att människor i dagens Europa är så fattiga att de behöver 

tigga.” (Bilaga 1). Det som legitimeras är egentligen Centerpartiets åsikt att ingen i Europa ska 

behöva tigga, vilket framgår av meningen efteråt. På sätt och vis försöker de väl legitimera 

åsikten att ”fattigdom är något negativt”. Den moraliska värderingen ligger i alla fall i att det 

är ovärdigt att människor måste tigga på grund av fattigdom. Det är alltså omoraliskt att 

människor ska behöva tigga. Eftersom det är en moralisk legitimering går det inte att tyda det 

från det språkliga uttryckssättet men i och med värderande ord som ovärdigt går det att utläsa 

en legitimering grundad i ett moraliskt värdesystem. 

 Inte långt senare i texten framkommer instrumentella rationaliseringar. Bland annat skriver 

Centerpartiet: 
 

Ett lokalt förbud flyttar endast problemet inom kommunen eller till andra kommuner. I värsta fall flyttar staden 
tiggeriet från offentliga platser och in i bostadsområdena med det tiggeriförbud i tio stadsdelscentrum som 
föreslås. (Bilaga 1) 
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Med andra ord delegitimerar de tiggeriförbudet genom att hänvisa till nytta och förnuft. 

Tiggeriförbudet sägs inte har någon effekt på den grundläggande problematiken, därav är det 

ologiskt och irrationellt. Delegitimeringen finns på flera ställen i texten, i reservationens sista 

stycke står det ”Förslaget ger sig på symtomet och inte orsaken till problemet”. (Bilaga 1). 

Samtidigt förstärker Centerpartiet sin åsikt med att poängtera att problemet måste hanteras på 

nationell och europeisk nivå, det vill säga ett motförslag om hur problemet istället bör lösas. 

 Reservationen avslutas med ytterligare en rationell delegitimering. Centerpartiet anser att 

ett tiggeriförbud skulle innebära en felanvändning av ordningsmaktens resurser och att 

resurserna skulle göra ”större nytta exempelvis genom att ge sig på̊ de kriminella nätverk och 

den människohandel som riskerar utnyttja dessa utsatta människor” (Bilaga 1). Här nämns 

nyttan explicit vilket visar på att det är en rationell delegitimering. 

 

6.1.3 Liberalerna 

I Liberalernas reservation mot tiggeriförbudet på Lidingö är det två legitimeringsstrategier som 

dominerar, moraliska legitimeringar och rationaliseringar. De rationaliseringar som syns är 

instrumentella rationaliseringar där tiggeriförbudet delegitimeras utifrån att det inte kommer 

lösa att människor tvingas tigga utan enbart flytta på problemet. Bland annat skriver 

Liberalerna ”Genom att införa ett lokalt förbud på tio platser på Lidingö är sannolikheten stor 

att de som i dag tigger väljer att flytta sig till en annan plats” (Bilaga 2). Som tidigare nämnts 

innehåller de instrumentella rationaliseringarna ofta även en moralisk aspekt. I det här fallet 

nämns hur omoraliskt det är att flytta och försvåra livet för någon som redan är så pass utsatt 

att den tvingas till tiggeri. Det omoraliska ligger i att enbart flytta problemet till någon annan 

istället för att försöka hjälpa de utsatta personerna. Dessa moraliserande aspekter syns tydligt i 

formuleringar så som ”Att sitta utomhus i vårt klimat och vädja till medmänniskors välvilja för 

att försörja sig är ingen värdig tillvaro. Det är inte heller en långsiktig lösning på fattigdom” 

(Bilaga 2). Jag tolkar inte de formuleringarna som direkta delegitimeringar av tiggeriförbudet 

men beskrivningen av att tiggeri inte är en värdig tillvaro tillför till den moraliska aspekten av 

de instrumentella rationaliseringarna som finns i materialet. Tiggeriförbudet delegitimeras 

ytterligare utifrån att polisen skulle få för mycket att göra, Liberalerna skriver att polisen istället 

för att upprätthålla tiggeriförbud bör ”fokusera sina resurser där problemen är större” (Bilaga 

2). 

 De moraliska legitimeringarna som dyker upp går på liknande spår som de tidigare nämnda 

moraliska aspekterna. Liberalerna nämner att man istället för att förbjuda tiggeri på 

kommunalnivå bör arbeta med EU för att länder ska se till att deras medborgare får en dräglig 
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tillvaro. Det syns i formuleringar som ”Med bättre möjlighet till utbildning och arbete i 

hemländerna skulle de som tigger hitta andra möjligheter till försörjning än att åka långt bort 

från hem och familj för att tigga på Lidingö” (Bilaga 2). Här dyker även ett familjeperspektiv 

upp då det beskrivs hur man bör hjälpa utsatta människor slippa åka bort från just sin familj. 

 

6.1.4 Socialdemokraterna 

Socialdemokraternas reservation är en relativt lång text (ca två A4-sidor) men innehåller trots 

det färre explicita (de)legitimeringar än exempelvis Liberalernas och Centerpartiets 

reservationer som båda är kortare (ca en halv A4-sida vardera). Reservationen inleds med 

formuleringen ”Vi socialdemokrater menar att ett lokalt förbud mot tiggeri inte löser problemet” 

(Bilaga 3). Det kan delvis tolkas som en instrumentell rationalisering men jag menar att det 

även går att läsa in en auktoritetslegitimering. Då subjektet specificeras som socialdemokrater 

kan tolkningen göras att socialdemokraterna som parti åberopas som en auktoritet. 

Socialdemokraternas auktoritetsställning konstrueras vidare i följande textavsnitt. 

Formuleringar som ”Vi socialdemokrater har i över 100 år kämpat för att riva de strukturer som 

tvingar människor att stå med mössan i hand utlämnade till enskilda välgörare” (Bilaga 3) 

porträtterar partiet som en slags humanistisk auktoritet som länge kämpat för att hjälpa utsatta 

människor. Formuleringar som denna bygger upp, vad som i den klassiska retoriken kallas, 

ethos2, det vill säga karaktär, hos Socialdemokraterna. I och med att detta ethos konstrueras 

menar jag att socialdemokraterna själva får en auktoritär potential. Textstycket saknar däremot 

explicita (de)legitimeringar. Det fastställer istället Socialdemokraternas syn på tiggeri och 

fattigdom. Exempelvis står det: 
 

I vår syn på alla människors lika värde och ett välfärdssamhälle som ska omfatta alla ingår inte den förnedrande 
försörjningsform som tiggeri är. Allmosor har aldrig varit och får aldrig vara ett modernt välfärdssamhälles 
svar på fattigdom och utsatthet. (Bilaga 3) 

 

I formuleringen finns det ingen tydlig (de)legitimering angående beslutet om tiggeriförbud, det 

är snarare tiggeri som fenomen som delegitimeras. Ett sådant ställningstagande kan likaväl 

användas i en argumentation både för eller emot ett tiggeriförbud. Det finns liknande exempel 

i och med formuleringar som ”Tiggeri är aldrig en väg ur fattigdom. Tillsammans måste vi 

motverka tiggeriet och dess orsaker” (Bilaga 3) och ”Flera insatser behöver genomföras för att 

få bort den utsatthet som tiggeri innebär” (Bilaga 3). Trots att textstycket innehåller få explicita 

 
2 Ethos är vad Aristoteles beskrev som en talares trovärdighet baserad på dennes karaktär. (Miyawaki 2018) 
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legitimeringsstrategier så menar jag att det ändå får en delegitimerande funktion i och med den 

sista meningen i reservationen. Den lyder: ” Därför säger vi nej till förslaget om att införa ett 

lokalt förbud mot tiggeri på Lidingö” (Bilaga 3) och står på en egen rad. I och med att inleda 

med ett därför syftar meningen tillbaka på den bild som konstruerats av Socialdemokraterna i 

tidigare textstycke och svarar på frågan varför ska något göras eller varför ska något göras på 

ett visst sätt som är, den ovan nämnda, definitionen av legitimeringar (van Leeuwen 2007:93). 

Däremot är det inte helt tydligt vilken typ av delegitimeringsstrategi det är. Jag tolkar det som 

en personlig auktoritetslegitimering då det återigen är Socialdemokraterna som åberopas som 

auktoritet. Varför bör man inte införa ett tiggeriförbud på Lidingö? Därför att 

Socialdemokraterna säger nej till det. Då Socialdemokraterna i tidigare textstycke konstruerats 

som en humanistisk auktoritet som värnar om de utsatta och fattiga är det närmast en 

rekommendationslegitimering där Socialdemokraterna blir förebilden som åberopas. Jag menar 

att de åberopas som förebild snarare än expert då det är deras åsikter och ställningstagande mot 

utsatthet och fattigdom som tas upp, inte faktiska kunskaper och meriter som hade krävts för 

att jag skulle tolka Socialdemokraterna som en expert istället. 

 Precis innan den avslutande meningen finns några explicita delegitimeringar. De är 

mestadels moraliska delegitimeringar. Bland annat lyfts den etiska problematiken med 

införandet av ett tiggeriförbud. Socialdemokraterna menar att ”Det är inte etiskt försvarbart att 

vi på Lidingö ska fatta beslut om att kriminalisera människor som i en utsatt situation passivt 

ber om hjälp” (Bilaga 3). De ifrågasätter även avsikten med förslaget, ”Det är därför inte på 

något sätt trovärdigt att förslaget skulle bygga på en ärlig vilja att hjälpa dessa utsatta, de som 

ber om hjälp” (Bilaga 3). Även det är en moralisk legitimering då det är värdegrunden att vara 

ärlig som åberopas.  

 

6.1.5 Miljöpartiet 

Miljöpartiets reservation är, på ungefär fyra A4-sidor, den längsta i materialet. Den är 

disponerad så att inledningsvis listar Miljöpartiet fyra frågeställningar: 

Ett lokalt förbud mot tiggeri enligt förslagsskrivelsen skär igenom fler olika frågeställningar: 
● Ska vi lagstifta mot en specifik kulturell grupp av människor? 
● Ska polisens resurser användas till att avvisa och bötfälla tiggare? 
● Stör människor som tigger ordningen på Lidingö? 
● Finns det bättre sätt än förbud att hjälpa människor som tigger? (Bilaga 4) 

Därefter besvaras frågorna i enskilda avsnitt. Reservationen innehåller alla typer av 

legitimeringsstrategier förutom mytopoesis. I avsnittet då de besvarar den första 
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frågeställningen, ”Ska vi lagstifta mot en specifik kulturell grupp av människor?” (Bilaga 4) 

finns exempel på alla de tre resterande legitimeringsstrategierna. Först lyfts att förslaget till 

förbud explicit inte riktar sig mot en specifik grupp människor men Miljöpartiet menar att då 

romer från Bulgarien och Rumänien ”utgör 90 procent av de som kommer till Sverige för att 

samla in pengar” (Bilaga 4) så riktar sig förslaget i praktiken till just romer. Det delegitimeras 

inledningsvis med formulering ”Att på detta sätt rikta ett generellt förbud för att komma åt en 

specifik kulturell och etnisk grupp är inte förenligt med den rättssyn som vårt samhälle vilar på” 

(Bilaga 4). Jag menar att den meningen går att tolka både som en opersonlig 

auktoritetslegitimering då Sveriges rättssyn åberopas som auktoritet och som en moralisk 

delegitimering då det är diskriminering av en specifik kulturell grupp som pekas ut. Det är alltså 

en delegitimering grundad i ett värdesystem. Längre ner på samma sida finns ytterligare en 

auktoritetslegitimering, då en personlig sådan. Det står:  
 

Det är lätt att se att ett lokalt förbud mot att tigga är ett slag i luften om man seriöst vill hjälpa dessa människor. 
Tvärtom så riskerar ett förbud att öka utanförskapet. Vi vet att i de länder där man lagstiftat mot tiggeri har 
stigmatiseringen och marginaliseringen ökat. Hot och trakasserier riskerar också att få legitimitet. Enligt 
Thomas Hammarberg, som varit Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter under flera år och 
arbetat för romernas rättigheter både i Sverige och övriga Europa, riskerar förbud att användas som ursäkt för 
att fortsätta diskrimineringen av romer i deras hemländer. (Bilaga 4) 
 

Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter Thomas Hammarberg hänvisas till som 

personlig auktoritet. I och med titeln konstrueras hans potential som expertauktoritet. Ett 

genomgående mönster i Miljöpartiets reservation är att det på flera ställen används flera 

legitimeringsstrategier i en och samma formulering. Första meningen i citatet ovan är en tydlig 

instrumentell rationalisering då det är effekten, eller avsaknaden av effekten, som används för 

att delegitimera tiggeriförbudet. Den efterföljande meningen menar jag går att läsa både som 

en moralisk delegitimering och som en rationalisering. Det beror på hur man ser på det ökade 

utanförskapet som lyfts. Dels går det att se ur ett individperspektiv genom att fokusera på de 

utsatta människor som utanförskapet gäller. På så sätt är det en moralisk delegitimering då en 

värdegrund baserad på exempelvis alla människors lika värde aktualiseras. Om man istället ser 

en grupp människors utanförskap som en onytta på samhällsnivå, i och med att de hamnar 

utanför samhället, inte integreras och därav inte kan varken bidra eller dra nytta av samhälleliga 

funktioner, innebär formuleringen en instrumentell rationalisering. Effekten av beslutet är i det 

fallet det som åberopas i delegitimeringen. Ytterligare ett exempel på en formulering som 

uttrycker flera legitimeringsstrategier samtidigt syns i meningen: ”Det grundläggande i svensk 

lagstiftning är att vi stiftar lagar mot förövare, inte mot offer. Här vill majoriteten vända på den 

rättsordningen och kriminalisera tiggeriet för att komma åt människohandel.” (Bilaga 4). 
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Formuleringen är tagen ur ett stycke där Miljöpartiet diskuterar det påstådda organiserade 

tiggeriet som skulle ligga bakom organiserad brottslighet och människohandel.  Jag menar att 

citatet dels innehåller en opersonlig auktoritetslegitimering där svensk lagstiftning är 

auktoriteten. Det finns även en viss aspekt av sedvana här då Miljöpartiet säger hur vi i Sverige 

vanligtvis stiftar lagar. Samtidigt finns det här moraliserande inslag då tiggarna kategoriseras 

som offer som utnyttjas för att komma åt påstådd människohandel. 

 Miljöpartiet använder på ett ställe i reservationen en auktoritetslegitimering av sedvanetyp. 

De skriver: ”Runt 276 kommuner anser inte att tiggeri kräver polisinsatser i deras kommun, 

men det anser Lidingös politiska majoritet att det gör. Det är anmärkningsvärt.” (Bilaga 4) Då 

konformitet till majoriteten av landets kommuner används som argument ger det en 

delegitimering av sedvanetyp. 

 Miljöpartiets reservation avslutas med en personlig auktoritetslegitimering. De 

skriver: ”Istället för förbud, vill vi att Lidingö stad ska stödja frivilligorganisationers arbete. 

Det skulle också ge signal om att Lidingö är en humanitär kommun i Raoul Wallenbergs anda 

som ser en utsträckt hand som en möjlighet att hjälpa.” (Bilaga 4). Raoul Wallenberg åberopas 

som en personlig auktoritet vars anda kommunen bör eftersträva. Samtidigt lyfts det hur 

Miljöpartiet vill att kommunen ska framställas, vilka signaler kommunen ska ge ut. Där ser jag 

inslag av en instrumentell rationalisering då effekten av att inte införa ett tiggeriförbud lyfts 

fram. 

 

6.1.6 Vänsterpartiet 

Vänsterpartiets reservation är cirka en halv A4-sida lång och innehåller legitimeringsstrategier 

av alla typer förutom mytopoesis. Den första delegitimeringen dyker upp i reservationens andra 

mening: ”Vänsterpartiet menar att tiggeriförbud är en ineffektiv och inhuman väg att gå för att 

komma till rätta med det faktum att det finns människor som söker sig till Sverige för att tigga.” 

(Bilaga 5). I meningen syns flera olika (de)legitimeringsstrategier. Tiggeriförbudets 

ineffektivitet lyfts först vilket ger en instrumentell delegitimering. Samtidigt beskrivs förbudet 

som inhumant vilket ger en moralisk delegitimering då en humanistisk värdegrund hänvisas till.  

Det kan argumenteras för att meningen uttrycker en auktoritetslegitimering där Vänsterpartiet 

blir den åberopade auktoriteten. Jag har valt att inte göra den tolkningen då subjektet 

Vänsterpartiet inte byggs upp som en auktoritet i texten. En jämförelse kan göras med 

Socialdemokraternas reservation (Bilaga 3) där subjektet socialdemokrater ges en tydligare 

auktoritär ställning. Socialdemokraterna får även där en tydligare avsändarroll då ett vi används. 

Som nämndes ovan byggs samtidigt ett ethos upp, det vill säga karaktär, hos 
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Socialdemokraterna med formuleringar som: ”Vi socialdemokrater har i över 100 år kämpat för 

att riva de strukturer som tvingar människor att stå med mössan i hand utlämnade till enskilda 

välgörare” (Bilaga 3). Några sådana ethosbyggande formuleringar finns inte i Vänsterpartiets 

reservation. 

 I reservationens (de)legitimeringar går det att skönja två huvudsakliga drag. Flera moraliska 

(de)legitimeringar med hänvisning till human och inhuman politik används av Vänsterpartiet. 

Det står bland annat: ”En humanare politik hade varit att göra de förutsättningar som denna, 

redan utsatta, grupp lever under idag så bra som möjligt. Exempelvis genom mer ordnade 

boenden, tillgång till dusch och toalett, utbildning och hjälp till ordnat arbete.” (Bilaga 5). Här 

legitimerar alltså Vänsterpartiet sitt motförslag till tiggeriförbudet genom att hänvisa till sin 

egen humanare politik. Hänvisningar till en humanistisk värdegrund används även vid 

delegitimeringar så som: ”Att införa ett förbud mot tiggeri är i grunden enbart ett utslag av 

inhuman symbolpolitik som slår hårt mot ett fåtal individer. En sådan politik kan Vänsterpartiet 

aldrig ställa sig bakom.” (Bilaga 5). Tiggeriförbudet beskrivs alltså här som inhuman 

symbolpolitik och delegitimeras därav genom att säga att det går emot den humanistiska 

värdegrunden som Vänsterpartiet har. 

 Det andra huvudsakliga draget är (de)legitimeringar som utförs genom instrumentella 

rationaliseringar då de syftar på att ett tiggeriförbud inte löser något problem över huvud taget. 

Vänsterpartiet skriver bland annat: 
 

Ett tiggeriförbud på Lidingö är också att göra ett problem av något som i själva verket inte utgör ett speciellt 
stort problem alls. Antalet tiggare i kommunen är lågt och det ordningsstörande som passivt tiggeri innebär är 
inte heller något som borde föranleda en ändring av de lokala ordningsföreskrifterna. (Bilaga 5) 

 

I citatet aktualiseras en resultatorienterad instrumentell rationalisering. Tiggeriförbudet 

delegitimeras alltså med hänvisning till dess effekt eller snarare avsaknaden av dess effekt. 

Eftersom Vänsterpartiet menar att tiggeriet inte är något problem så kan inte heller 

tiggeriförbudet ha någon effekt som en åtgärd på ickeproblemet. I reservationens nästa stycke 

finns formuleringen: ”Att förbjuda det tiotal personer som tigger på Lidingö att göra det 

kommer enbart flytta problemet över Lidingöbron och in i Stockholm stad eller möjligen andra 

kringliggande kranskommuner.” (Bilaga 5). Nu beskrivs dock tiggeriet som ett problem men 

efter att det specificeras att det enbart är ett tiotal personer som tigger. På så sätt håller alltså 

Vänsterpartiet sin ståndpunkt om att det inte är ett problem och formuleringen innebär snarare 

om tiggeriet ska kallas ett problem så kommer ett förbud fortfarande inte att lösa det. Det är 
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återigen effekten av tiggeriförbudet som används för att delegitimera det. Den påstådda 

problematiken kommer enbart att flytta på sig och inte lösas. 

 Vänsterpartiets reservation innehåller även en tydlig auktoritetslegitimering. De 

skriver: ”Intresset för att få till ett tiggeriförbud har också varit lågt bland de tillfrågade 

remissinstanserna. Den enda handlare som svarat på remissen skriver exempelvis 

uttryckligen ’vi har inga synpunkter’” (Bilaga 5). Här realiseras en personlig auktorisering 

som delegitimeringsstrategi där de tillfrågade remissinstanserna är den åberopade 

auktoriteten. Avsaknaden av engagerat stöd från remissinstanserna tolkar alltså 

Vänsterpartiet som ett argument mot tiggeriförbudet. 

 

6.1.7 Summering 

För att summera så är alla huvudkategorier av legitimeringsstrategier, förutom mytopoesis, 

representerade i materialet. En generell trend från oppositionspartierna är att tiggeriförbudet 

delegitimeras genom att hänvisa till avsaknaden av önskad effekt. Kommunstyrelsen å andra 

sidan legitimerar tiggeriförbudet på ett liknande sätt genom att hänvisa till dess önskade effekt. 

Även moraliska delegitimeringar som åberopar etiska aspekter är vanliga. Gemensamt för hela 

materialet är att samtliga textavsändare uttrycker på något vis att deras åsikter om hur 

tiggeriproblematiken bör lösas. Den tendensen samt ytterligare diskurser diskuteras vidare 

avsnittet i 6.2 Diskursanalys nedan. 

 

6.2 Diskursanalys 
I följande avsnitt kommer jag redogöra för de huvudsakliga diskurser jag funnit i min 

analys av materialet. Som nämndes i avsnitt 3.2 Kritisk diskursanalys ovan utgår jag från 

att diskurser är ”socialt konstruerade kunskaper som formar, reglerar och möjliggör 

mänsklig erfarenhet” (Westberg 2016:19). 

 

6.2.1 Problemdiskursen 

Först vill jag benämna en diskurs som eventuellt kan tyckas självklar men jag anser den 

ändå värd att nämna. Bland annat för att den är en av de få diskurser som kommer till 

uttryck i materialets samtliga texter. Det är föreställningen om att tiggeri är ett faktiskt 

problem som behöver åtgärdas. Jag väljer att benämna den problemdiskursen. Den kretsar 

kring att tiggeri är något som behöver bekämpas och att tiggare befinner sig i en utsatt 

situation.  
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Problemdiskursen kommer till uttryck på olika sätt i materialet och även då den är 

genomgående finns det vissa aspekter av den som inte delas av alla textavsändare. En sådan 

aspekt är vad som är det problematiska med tiggeriet. I kommunstyrelsens förslags-

skrivelse står det att tiggeriet ”uppfattas av många som en störning i det offentliga rummet” 

(Bilaga 6). Det är en auktoritetslegitimering sedvanetyp av tiggeriförbudet med hänvisning 

till många som en sorts majoritet. Denna aspekt ställer sig Miljöpartiet emot, i sin 

reservation skriver de att personer som tigger på Lidingö ”varken stör ordningen eller är 

särskilt många” (Bilaga 4). Dock menar Miljöpartiet fortfarande att tiggeriet är ett problem, 

bara att problematiken inte tar form som en ordningsstörning i Lidingös kommun. De lyfter 

istället att den huvudsakliga problematiken ligger i utsattheten och diskrimineringen som 

tiggare ofta utsätts för. Det syns bland annat i formuleringar om vad Miljöpartiet anser vara 

bättre åtgärder: ”På nationell nivå ska vi fortsätta att arbeta i EU för mänskliga rättigheter 

och minska utanförskap och diskriminering.” (Bilaga 4). Den problemsynen delas även av 

Vänsterpartiet som i sin reservation skriver: ”Till grund för tiggeri finns rasism och 

diskriminering i tiggarnas ursprungsländer riktad mot minoriteter så som romer och andra 

resandefolk.” (Bilaga 5). De beskriver även tiggeri som något som vi behöver ”komma till 

rätta med” (Bilaga 5) och reproducerar därav föreställningen om tiggeri som ett problem. 

Gemensamt för Miljöpartiet och Vänsterpartiet är då att de beskriver tiggeriet som ett 

problem men att problemet i sig inte är specifikt lokaliserat till Lidingös kommun. I såväl 

Centerpartiet, Liberalerna och Socialdemokraternas reservationer (Bilagor 1–3) expliceras 

tiggeri som ett problem eller sprunget ur grundproblem. 

 I materialets samtliga texter uttrycks även på något sätt föreställningar om tiggares 

utsatta situation. I reservationerna (Bilagor 1–5) skrivs det uttryckligen, till exempel att 

tiggare är ”utsatta människor” (Bilaga 4) och att en av anledningarna till tiggeri är att 

tiggarna utsätts för diskriminering (Bilagor 2–5). I kommunstyrelsens förslagsskrivelse 

skrivs det inte lika bokstavligt om tiggarnas utsatta situation. Det står bland annat att 

tiggeri ”riskerar […] att permanenta fattigdom, utanförskap och dåliga levnadsvillkor.” 

(Bilaga 6). Tiggarnas situation benämns alltså inte explicit som utsatt men det antyds i och 

med att tiggeri medför risken att hamna i utanförskap och dåliga levnadsvillkor. Vidare 

formuleras det att vi som samhälle måsta agera så att inte ”organiserad brottslighet 

[kommer] fortsätta att utnyttja fattiga EU-medborgare för sin egen vinnings skull” (Bilaga 

6). Här konstrueras alltså tiggare vara utsatta genom att vara utnyttjade av organiserad 

kriminalitet. 
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 Utöver tiggarnas utsatta situation står det i flera av reservationerna uttryckt att tiggeri 

är en ovärdig tillvaro (Bilagor 1–3). Exempelvis säger Liberalerna att tiggeri inte är 

någon ”värdig tillvaro” (Bilaga 2) och Socialdemokraterna benämner tiggeri 

en ”förnedrande försörjningsform” (Bilaga 3). I Centerpartiets reservation dyker det här 

upp en intressant motsättning. Först sägs det vara ovärdigt att människor i dagens Europa 

behöver tigga. Sedan formuleras att Centerpartiet anser det ”olämpligt att göra det 

kriminellt att be om hjälp” (Bilaga 1). Det ger att tiggeriet både beskrivs som ”att be om 

hjälp” och som ”ovärdigt”. Därav konstrueras en idé om att det är ovärdigt att be om hjälp. 

 

6.2.2 Kriminalitetsdiskursen 

Organiserad brottslighet är ett tema som återkommer i flera av materialets texter. Bland 

annat beskrivs tiggeriet som organiserad brottslighet (Bilaga 6) eller så diskuteras att 

polisen inte borde belastas med att lagföra tiggare och istället fokusera på organiserad 

brottslighet (Bilaga 2) vilket därav konstruerar tiggeri och organiserad brottslighet som två 

skilda fenomen. Den här diskursen väljer jag att kalla för kriminalitetsdiskursen. De olika 

textavsändarna förhåller sig alltså till kriminalitetsdiskursen på olika sätt beroende på 

huruvida tiggeriet klassificeras som organiserad brottslighet eller inte.  

 Lidingös kommunstyrelse uttrycker det som förgivettaget att tiggeriet är organiserat. 

De skriver: 

Det organiserade tiggeri som vi i dag ser i hela landet gör det i praktiken omöjligt för de som hamnat i tiggeri 
att själva ta ansvar för sina liv och sin försörjning på annat sätt än att tigga. (Bilaga 6) 

Genom att i bestämd form skriva ”Det organiserade tiggeri” reproduceras förgivettagandet om 

att tiggeri är en organiserad social praktik. Här är det möjligt att utröna diskurser om 

förtjänta/oförtjänta fattiga (jfr. Jeppesen 2009; Katz 2013; Flock 2014). Eftersom tiggeriet 

beskrivs av kommunstyrelsen som organiserat går det att hävda att de åberopar diskursen som 

oförtjänta fattiga (se avsnitt 2.2 Tiggeri och dess förbud som fenomen ovan). I 

Socialdemokraternas reservation (Bilaga 3) skrivs det inte lika explicit att tiggeriet är 

organiserat, däremot står det: ”De som tjänar pengar på andras tiggeri och utsatthet ska straffas. 

Samarbetet inom EU för att bekämpa organiserad brottslighet är därför extremt viktigt.” (Bilaga 

3). Alltså reproduceras en idéföreställning om att det förekommer att organiserad brottslighet 

står bakom tiggeri. Miljöpartiet ställer sig tveksamma till kommunstyrelsens antagande om att 

tiggeriet är organiserat och skriver: ”Undersökningar visar att den allra största delen av tiggeriet 
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organiseras frivilligt av personerna själva, inte av tredje part som tvingar någon till att samla in 

pengar och skor sig på detta." (Bilaga 4).  

Relaterat till kriminalitetsdiskursen är de olika partiernas ställningstagande till huruvida 

ordningsmaktens resurser bör spenderas på att avhysa tiggare. Lidingös kommunfullmäktige 

anser uppenbarligen det eftersom de lägger fram förslaget om tiggeriförbud vilket 

ordningsmakten förväntas upprätthålla. Liberalerna skriver, i form av en instrumentell 

rationalisering, att ordningsmaktens resurser bör gå till större problem än att avhysa tiggare, så 

som att ”motverka organiserad brottslighet och klara upp villainbrott” (Bilaga 2). Liknande 

åsikter om att avhysning av tiggare är en felprioritering av ordningsmaktens resurser kan ses på 

ett flertal ställen i materialet och oftast i form av instrumentella rationaliseringar. Centerpartiet 

skriver exempelvis att de ”anser inte heller att ordningsmaktens resurser ska läggas på att flytta 

människor som i en utsatt situation passivt ber om hjälp.” (Bilaga 1). I Miljöpartiets reservation 

lyfter de att polisens resurser inte borde läggas på att ”avvisa och bötfälla människor som sitter 

stilla utanför en matvarubutik” (Bilaga 4). Centerpartiet och Miljöpartiet nämner passiviteten i 

tiggeriet vilket antyder att det anses vara en viktig aspekt att ta upp. Det tangerar indelningen 

Schafer (1998) gör mellan passivt och aggressivt tiggeri (se avsnitt 3.2 ovan). Han säger 

även ”Passive panhandling is a nuisance, not a menace” (Schafer 1998:2), ungefär att tiggeri 

är, för den gemene medborgaren, ett bekymmer inte ett hot. 

 

6.2.3 Nationell och europeisk diskurs 

En återkommande diskurs i materialet är den om att tiggeriet är ett problem som måste angripas 

på en nationell och europeisk nivå. Diskursen benämner jag en nationell och europeisk diskurs 

och den behandlar idéföreställningar både om att tiggeriproblemet bör lösas på nationell och 

europeisk nivå samt att det inte går att lösa problemet på en kommunal nivå.   

Lidingös kommunstyrelse motiverar bland annat sitt förslag som en markering för vad som 

de anser borde göras på nationell nivå. De skriver att: ”Tiggeriförbud borde enligt oss 

egentligen vara en fråga för nationell lagstiftning” (Bilaga 6). Såväl Centerpartiet, Liberalerna 

och Socialdemokraterna (Bilagor 1–3) lyfter vikten av att tiggeriet måste angripas på en EU-

nivå. Det finns en motsättning i hur kommunstyrelsen och oppositionspartierna anammar denna 

diskurs. Hos oppositionspartierna uttrycks diskursen i delegitimeringar av tiggeriförbudet. I 

Centerpartiets reservation syns exempelvis den instrumentella legitimeringen ”Frågan måste 

hanteras på nationell och europeisk nivå för att ge verklig effekt på grundproblemet” (Bilaga 

1). Diskursen kan skönjas i en moralisk legitimering i Liberalernas reservation, ”Dessutom bör 

det genom EU-samarbetet ställas krav på alla medlemsländer att ta hand om sina medborgare 
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så att de får en dräglig tillvaro” (Bilaga 2). Socialdemokraterna nämner EU-länders ansvar för 

de egna medborgarna och lyfter bland annat avtal med Rumänien och Bulgarien som den 

socialdemokratiska regeringen ingått i som motverkande åtgärder till tiggeriproblemet. 

Miljöpartiet skriver i sin reservation:  
 

Vår uppfattning är att det bästa stöd som kan ges på kommunal nivå är att inom ramen för den sociala 
verksamheten bidra till de frivilligorganisationer som arbetar i Sverige och i hemländerna. Det finns 
organisationer som hjälper till med allt från sjukvård till att förmedla jobb. På nationell nivå ska vi fortsätta 
att arbeta i EU för mänskliga rättigheter och minska utanförskap och diskriminering. (Bilaga 4) 

 

I reservationen beskriver Miljöpartiet utsattheten hos och diskrimineringen av romer som 

bakomliggande faktorer till tiggeriproblemet. Alltså innebär arbetet i EU för att minska 

utanförskap och diskriminering en åtgärd på europeisk nivå som ämnar att, bland annat, åtgärda 

tiggeriproblemet. 

 Flera av oppositionspartierna och kommunstyrelsen nämner också inte bara att tiggeriet 

borde hanteras på europeisk och nationell nivå utan att det inte är möjligt att lösa det på en 

kommunal nivå. Kommunstyrelsen skriver: ”Med vetskap om att vi inte på lokal nivå kan lösa 

de problem som tiggeriet för med sig i hela landet, vill vi ändå markera och göra vad vi kan för 

att bidra till problemets lösning.” (Bilaga 6). I sin tur skriver Miljöpartiet exempelvis ” Det är 

lätt att se att ett lokalt förbud mot att tigga är ett slag i luften om man seriöst vill hjälpa dessa 

människor.” (Bilaga 4). Den nationella och europeiska diskursen åberopas alltså på olika sätt 

av de två sidorna i frågan om tiggeriförbudet. Oppositionspartierna använder sig av diskursen 

för att delegitimera ett tiggeriförbud medan kommunstyrelsen använder diskursen för att 

legitimera sitt förslag om tiggeriförbudet. 

7. Avslutande diskussion 
Följande avsnitt är disponerat med fyra underrubriker. Först kommer jag att göra en kort 

sammanfattning av uppsatsens syfte och av den genomförda analysen. Därefter följer en 

resultatdiskussion där jag resonerar kring förhållandet mellan legitimeringsanalysen och 

diskursanalysen utifrån valda exempel. Sedan redogör jag för en material- och metoddiskussion 

där jag reflekterar över och problematiserar mina val av material och metod. Avslutningsvis 

redogör jag för mina reflektioner om potentiell framtida forskning. 
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7.1 Sammanfattning 
Inledningsvis i uppsatsen hade jag tre frågeställningar, vilka legitimeringsstrategier finns i 

materialet? hur realiseras legitimeringsstrategierna? och vilka tiggerirelaterade diskurser går 

att skönja i materialet? Jag har tillämpat frågeställningarna på ett material bestående av en 

kommunalpolitisk förslagsskrivelse samt reservationer mot beslutet för förslaget. Att göra en 

legitimeringsanalys om tiggeriförbud i en kommunalpolitisk kontext är intressant av flera olika 

anledningar. Bland annat kan det belysa hur olika aktörer motiverar sin ståndpunkt vilket jag 

åsyftar ska ge en djupare förståelse av debatten. Det är även viktigt då det är en pågående debatt 

eftersom alla beslut för tiggeriförbud i Stockholms län har överklagats (P4 Stockholm). Att 

analysera till synes vardagliga texter, så som kommunalpolitiska texter, är också av vikt. 

Helgesson skriver att genom att analysera till synes banala och vardagliga texter ”kan man alltså 

få en inblick i de värderingar och normer som råder under en viss tid och på en viss plats” 

(Helgesson 2017:111). Legitimeringsanalysen visar att alla huvudkategorier av 

legitimeringsstrategier förutom mytopoesis påfinns i materialet. Jag har genomgående i 

analysen exemplifierat hur de olika strategierna realiseras. Slutligen genomförde jag en 

diskursanalys utifrån vilken jag lyfte tre huvudsakliga diskurser problemdiskursen, 

kriminalitetsdiskursen och en nationell och europeisk diskurs.  

 

7.2 Resultatdiskussion 
Syftet med min uppsats är att belysa hur tiggeriförbud kan motiveras av kommunala partier i 

Stockholms län och på så sätt skapa en djupare förståelse för den pågående debatten om 

tiggeriförbud. Jag anser mig ha uppfyllt det syftet i och med att min legitimeringsanalys visar 

och exemplifierar hur både Lidingös kommunstyrelse legitimerar sitt förslag om tiggeriförbud 

samt hur de olika oppositionspartierna delegitimerar förslaget och legitimerar sin egen stånd-

punkt. Uppsatsens huvudresultat menar jag är att den belyser hur förhållandet mellan de 

realiserade legitimeringsstrategierna och de rådande diskurserna kan te sig. Vid ett flertal 

instanser utgår både kommunstyrelsen och vissa av oppositionspartierna från samma diskurser 

men de förhåller sig till dem på olika sätt för att bejaka sin egen hållning. I problemdiskursen 

syns det exempelvis genom att kommunstyrelsen förhåller sig till den bland annat med en 

auktoritetslegitimering, de skriver ”Tiggeriet på dessa platser uppfattas av många som en 

störning i det offentliga rummet” (Bilaga 6). Fokus läggs alltså på att en del av problematiken 

är att många invånare i kommunen ser tiggeriet som ett störande fenomen. Flera av oppositions-
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partierna lägger istället fokus på tiggeriets bakomliggande faktorer som den stora 

problematiken, Vänsterpartiet skriver exempelvis ”Till grund för tiggeri finns rasism och 

diskriminering i tiggarnas ursprungsländer riktad mot minoriteter så som romer och andra 

resandefolk.” (Bilaga 5). Den övergripande föreställningen, att tiggeriet är ett problem, delas 

alltså av de båda sidorna men vinklas på olika sätt för att stödja den egna hållningen. Med det 

sagt hävdar jag inte att kommunstyrelsen inte ser rasism och diskriminering föreliggande 

tiggeriet som ett problem. Det är mycket troligt att de delar den synen. Jag pekar endast på hur 

detta vinklas i materialet och att det skiljer sig mellan kommunstyrelsen och oppositions-

partierna. Att här lyfta in Jeppesens artikel (2009) ger en intressant jämförelse. Som nämnt ovan 

gör hon en distinktion mellan ”war on poverty” och ”war on the poor” (Jeppesen 2009:493f). 

Jag menar att man kan se en ”war on the poor”-retorik i kommunstyrelsens förslagsskrivelse. 

När de legitimerar sitt förslag utifrån att tiggeriet är en ”störning i det offentliga rummet” tolkar 

jag det som att de syftar på tiggarna i sig som den själva störningen i det offentliga rummet. 

Eftersom det således är individerna, tiggare, som försöker motverkas menar jag att det är 

en ”war on the poor”-retorik. Enligt Jeppesen innebär sådan retorik att utövaren inte syftar till 

att åtgärda själva fattigdomsproblematiken utan grundar istället sin hållning i politiska och 

ideologiska agendor (Jeppesen 2009:492). Hos vissa av oppositionspartierna finns det istället 

exempel på ”war on poverty”-retorik. Centerpartiet skriver exempelvis ”För att få bort tiggeri 

behöver fattigdomen och utsattheten utrotas.” (Bilaga 1) vilket alltså fokuserar på att de bakom-

liggande faktorerna till tiggeri, fattigdom och utsatthet måste åtgärdas istället för att det skulle 

vara tiggarna i sig som behövde åtgärdas. 

En liknande observation kan göras om kriminalitetsdiskursen. Inom den diskursen hanteras 

bland annat huruvida tiggeriet anses vara organiserad brottslighet eller inte. Förhållandet mellan 

huruvida tiggeri konstrueras som organiserat eller inte och om ordningsmaktens resurser bör gå 

till att avhysa tiggare är intressant. Oppositionspartierna realiserar generellt sett inte en syn på 

tiggeriet som organiserad brottslighet. Flera av dem använder även instrumentella 

rationaliseringar angående användningen av ordningsmaktens resurser för att delegitimera 

tiggeriförbudet. Liberalerna skriver exempelvis: ”Polisen bör istället fokusera sina resurser där 

problemen är större såsom t ex att motverka organiserad brottslighet och klara upp villainbrott.” 

(Bilaga 2). I dessa fall fungerar kriminalitetsdiskursen, eller förnekandet av att tiggeriet är 

organiserat som premissen till rationaliseringarna. Det uttrycks således att tiggeriet inte borde 

prioriteras av ordningsmakten eftersom det inte är organiserad brottslighet. Kommunstyrelsen 

å andra sidan konstruerar tiggeriet som organiserad brottslighet, därav blir det rättfärdigat att 

ordningsmaktens resurser går till att bekämpa tiggeriet. Således finns alltså den gemensamma 
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grunden att ordningsmakten bör fokusera sina resurser på att motverka organiserad brottslighet. 

Men huruvida tiggeriets antas vara organiserat eller inte påverkar hur den diskursen kan 

användas legitimerande för den egna hållningen. Återigen ger en jämförelse med Jeppesen 

(2009) en intressant diskussion. Kommunstyrelsens kategorisering av tiggeriet som organiserat 

åberopar de diskurser om förtjänta och oförtjänta fattiga3 som Jeppesen bland andra tar upp (jfr. 

Jeppesen 2009, Katz 2013 & Flock 2014). Då kommunstyrelsen uttrycker att tiggeriet är 

organiserat som ett förgivettagande ger att de också ser på tiggarna som oförtjänta fattiga. En 

del av definitionen av oförtjänta fattiga är just att de på ett organiserat vis tigger som en 

professionell försörjningsform (Flock 2014:40). 

Ytterligare en jämförelse och diskussionspunkt jag vill belysa är en angående Smiths (2005) 

artikel (se avsnitt 2.2). Hon skriver bland annat ”Wealthier communities may also perceive 

beggars as a threat to their well-groomed image.” (Smith 2005:553). Jag skulle klassa Lidingö 

som en rik kommun (med andra ord en wealthy community) då medelinkomsten där är cirka 

50% högre än genomsnittet i landet (scb.se). Flera av de faktorer Smith nämner som influerar 

en stads benägenhet att införa tiggeriförbud stämmer in på Lidingös kommun. Utbildningsnivån 

är högre än det nationella genomsnittet och det är en politiskt konservativt lagd kommun 

(scb.se). Däremot skriver Smith, som tidigare nämnts, ”It seems unlikely that a ”small” number 

of beggars would merit the attention necessary for government to take action against them” 

(Smith 2005:554). Detta stämmer inte överens med Lidingös kommun om man utgår från hur, 

bland andra, Miljöpartiet beskriver situationen, ”Det har konstant funnits ca ett dussin personer 

som tigger på Lidingö.” (Bilaga 4). 

 

7.3 Material- och metoddiskussion 
När jag inledde arbetet med min uppsats visste jag i stort sett bara att jag ville göra en 

legitimeringsanalys och att jag ville studera debatten om tiggeriförbud. En sådan studie hade 

kunnat utföras på en mängd olika typer av material. Motiveringen bakom mitt materialval är 

baserad på flera olika faktorer. För det första avgränsade jag mig geografiskt till en kommun 

på grund av materialomfånget. I och med att jag utfört en högst kvalitativ undersökning 

behövde jag ett material som inte var alltför omfångsrikt. Valet föll på Lidingö kommun för att 

jag var intresserad av att undersöka tiggeriförbuden i Stockholm. Bland annat på grund av att 

debatten om tiggeriförbud i Stockholm är relativt aktuell då de tre införda tiggeriförbuden 

 
3 Se även avsnitt 2.2 Tiggeri och dess förbud som fenomen ovan för utförligare begreppsredogörelse. 
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beslutades om i slutet av 2019. Lidingös kommun var den första kommunen i Stockholms län 

som beslutade om tiggeri vilket också delvis motiverade valet. Materialtypen, det vill säga en 

förslagsskrivelse och reservationer, valde jag bland annat på grund av att de är väl ämnade för 

en legitimeringsanalys. Genrerna i sig innebär snarast motiveringar bakom ett beslut och 

motiveringar mot ett beslut. Jag ser det också som positivt att texterna är mycket beslutsnära så 

att säga, texterna behandlar direkt beslutet om tiggeriförbud jämförelsevis med om jag hade 

analyserat sekundärtexter så som debattartiklar. Det möjliggör för mig att analysera 

(de)legitimeringarna bakom förbudet i sig istället för en tredje parts (de)legitimerande åsikter 

om beslutet. En potentiell kritikpunkt till mitt materialval är att för-sidan representeras av en 

text, kommunstyrelsens förslagsskrivelse, medan mot-sidan representeras av fem reservationer. 

Den här obalansen ter sig naturlig med tanke på att varje förslagsskrivelse innebär en 

motivering medan den kan mötas av ett flertal reservationer från olika partier. Om studien hade 

varit kvantitativ hade detta inneburit ett problem. Jag menar att eftersom min studie är kvalitativ 

och jag inte hävdar att resultaten är generaliserbara ser jag denna obalans som försumbar. 

 I och med materialets motiverande karaktär har metoden visat sig vara väl anpassad till 

undersökningen. Med resultatdiskussionen i avsnitt 7.2 ovan har jag även ämnat att visa hur 

legitimeringsanalysen och diskursanalysen kompletterar varandra. Eftersom legitimerings-

analysen inte är uppbyggd så att den kan belysa förgivetttaganden som inte behöver legitimeras 

(Westberg 2016:25) kan den med fördel kompletteras med ytterligare analys. Westberg gör 

exempelvis detta i form av en diakron studie vilket möjliggör för honom att belysa diskurser 

som går från att behöva legitimeras till att senare vara taget för givna. Då min studie är synkron 

var det tillvägagångssättet inte en möjlighet. Den utförda diskursanalysens potential som 

värdigt komplement till legitimeringsanalysen menar jag framgår av min studies resultat. 

 

7.4 Framtida forskning 
Debatten om tiggeriförbud är omfångsrik och pågående. Således behövs ytterligare studier om 

den genomföras. Framtida studier skulle exempelvis kunna använda den tillämpade metoden i 

den här uppsatsen på ett expanderat material. I Stockholms län är det ytterligare två kommuner 

som infört tiggeriförbud och i landet i sin helhet är det ett tiotal. Tiggeriförbud har även blivit 

nedröstat i bland annat Göteborgs kommun. En jämförelse mellan olika kommuner hade kunnat 

ge en djupare förståelse för debatten i sin helhet. Eftersom metoden visat sig fungera väl på 

politiska beslut skulle det även vara intressant att tillämpa den på andra politiska beslut utanför 

debatten om tiggeriförbud. Avslutningsvis är det analyserade materialet långt ifrån fullständigt 
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uttömt och potential för en mängd ytterligare studier finns. Exempelvis hade en studie 

fokuserad på social kategorisering av tiggare kunnat komplettera resultatet med en än bredare 

bild av de idéföreställningar som kommer till uttryck.  



   37 

Referenser 

Skriftliga referenser 
Beijer, Ulla, 1999: Tiggeri – ett nygammalt fenomen. Stockholm: Forsknings- och  

utvecklingsenheten, Socialtjänstförvaltningen. 

Davidsson, Tobias & Petersson, Frida 2016a: En introduktion. I: Social Exkludering. 

Perspektiv, process, problemkonstruktion. Davidsson, Tobias & Petersson Frida red. 

Lund: studentlitteratur.  

Davidsson, Tobias & Petersson, Frida 2016b: Definitioner och diskussioner om social 

exkludering som begrepp och perspektiv. I: Social Exkludering. Perspektiv, process, 

problemkonstruktion. Davidsson, Tobias & Petersson Frida red. Lund: studentlitteratur. 

Fairclough, Norman 1992: Discourse and social change. Cambridge: Polity press.  

Fairclough, Norman & Ruth Wodak 1997: Critical Discourse Analysis. I: Teun  

van Dijk (red.), Discourse Studies. A multidisciplinary introduction. Vol. 2. Discourse as 

social interaction. London: Sage. S. 258–284. 

Flock, Ryanne, 2014: Panhandling and the contestation of public space in guangzhou. China 

Perspectives, (2), 37-44. 

Focault, Michel 1972: The archeology of knowledge. New York: Pantheon books. 

Gustafsson, Anna, 2009: Pamfletter! En diskursiv praktik och dess strategier i tidig svensk 

politisk offentlighet. I: Lundastudier i nordisk språkvetenskap A. 66. Lund: Språk- och 

litteraturcentrum, Lunds universitet.  

Hagren Idevall, Karin, 2016: Språk och rasism. Privilegiering och diskriminering i offentlig, 

medierad interaktion. Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala uni- 

versitet. Uppsala: Institutionen för nordiska språk.  

Helgesson, Karin, 2017: ”Sortera smart”: Legitimering i kommunala informationsmaterial om 

sopsortering. I: Karin Helgesson, Hans Landqvist, Anna Lyngfelt, Andreas Nord & Åsa 

Wengelin (red.), Text och kontext: Perspektiv på textanalys. Malmö: Gleerups, s. 111–

126.   

Hornscheidt, Lann, & Landqvist, Mats, 2014: Språk och diskriminering. Lund: 

Studentlitteratur. 

Jeppesen, Sandra, 2009: From the “War on Poverty” to the “War on the Poor”: Knowledge, 

Power, and Subject Positions in Anti-Poverty Discourses. I: Canadian Journal of 

Communication, 34(3), 487-508. Toronto. 



   38 

Katz, Michael B. 2013: The Biological Inferiority of the Undeserving Poor. I: Social Work 

and Society International Online Journal. Vol. 11, No 1. 

Mills, Sara, 2004: Discourse. 2nd ed. London: Routledge. 

Rahm, Henrik & Skärlund, Sanna & Svensson, Peter, 2019: Monopolets moral: de nordiska 

alkoholmonopolens legitimeringsarbete. Tidsskriftet Sakprosa, band 11, nummer 2. 

Sahlin, Ingrid & Machado, Nora, 2008: Diskriminering och exkludering. En introduktion. 

Socialvetenskaplig tidskrift 15 (3–4) s.174-184. 

Sandberg, Malin, 2020: Från beslut till broschyr. Intertextualitet, äldre kultur i texter inom en 

statlig satsning. Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. 

Schafer, Arthur, 1998: Down and out in Winnipeg and Toronto : the ethics of legislating 

against panhandling. Ottawa : Caledon Institute of Social Policy. 

Seiler Brylla, Charlotta & Westberg, Gustav & Wojahn, Daniel, 2018: C som i kritik. Kritiska 

perspektiv inom text- och diskursstudier. I: Kritiska text- och diskursstudier. [ed] Daniel 

Wojahn, Charlotta Seiler Brylla, Gustav Westberg, Huddinge: Södertörns högskola, 2018, 

nr 6, s. 9-36 

Smith, Patricia K. 2005: The Economics of Anti-Begging Regulations. American Journal of 

Economics and Sociology 64(2), s. 549–577. 

van Leeuwen, Theo, 2007: Legitimation in discourse and communication. I: Discourse & 

communication, 1, 91–112. 

van Leeuwen, Theo, 2008: Discourse and Practice. New Tools for Critical Discourse 

Analysis. New York: Oxford University Press. 

Lind Palicki, Lena & Nord, Andreas, 2014. ”Ni ska skriva enkelt – det står i lagen”. 

Legitimeringar av klarspråk i en utbildning för myndighetsskribenter. I: Språk i 

undervisning (s. 37–47). Rapport från ASLA:s vårsymposium Linköping 11–12 maj 2012. 

ASLA:s skriftserie, 24. 

Miyawaki, Kaori 2018: Rhetoric, Aristotle’s: Ethos. I: The SAGE Encyclopedia of 

Communication Research Methods. s. 1479–1480. 

Westberg, Gustav, 2016: Legitimerade föräldraskap 1870–2010. En diskurshistorisk 

undersökning. Stockholm studies in Scandinavia Philology, N.S., 61. Stockholm: 

Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet. 

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips Louise, 2000: Diskursanalys som teori och metod. 

Lund: Studentlitteratur. 



   39 

Wodak, Ruth, 2011: ‘Us’ and ‘Them’: Inclusion and Exclusion – Discrimination via 

Discourse. I: Gerard Delanty, Ruth Wodak, & Paul Jones (red.). Identity, Belonging and 

Migration. Chicago;Liverpool: Liverpool University Press.  

Wojahn, Daniel, 2015: Språkaktivism. Diskussioner om feministiska språkföränd-  

ringar i Sverige från 1960-talet till 2015. Diss. Uppsala: Uppsala universitet. 

 

Digitala referenser 
Kommunallagen, 2017:725 §27, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kommunallag-2017725_sfs-2017-725 

Lidingo.se, Lidingö stad, 

https://www.lidingo.se/toppmeny/stadpolitik/sastyrslidingo/politikochnamnder.4.2805193

11f6c25b56880004411.html 

Hämtad 14-05-2020 

Lidingö stad 2019: Lidingö stads författningssamling, F53/2019 

https://www.lidingo.se/download/18.222cdd3d16df1e33a0f15e0/1572346051519/KS_201

9_197-Allmänna%20lokala%20ordningsföreskrifter%20-%20för%20antagande.pdf 

Hämtad 19-05-2020 

NE.se, Nationalencyklopedin, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tiggeri 

Hämtad 05-05-2020 

Polisen.se, Polisen, 2019, https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2019/augusti/forbud-mot-passiv-

penninginsamling-i-centrala-katrineholm2/ 

 Hämtad 19-05-2020 

P4 Stockholm, Sveriges radio, 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=7386292 

 Hämtad 15-05-2020 

Statistiska centralbyrån, scb.se, https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/kommuner-

i-siffror/#?region1=0186&region2=00 

 Hämtad 24-05-2020 

Vellinge.se, Vellinge kommun, https://vellinge.se/nyhetsarkiv/2018/12/tiggeriforbud-infors-

pa-fem-platser-i-vellinge/  

 Hämtad 15-05-2020 

  



   40 

Bilagor 

Bilaga 1 Lidingö kommunfullmäktige 19-09-30 
Det är ovärdigt att människor i dagens Europa är så fattiga att de behöver tigga. Centerpartiet 

menar att ingen i Europa ska behöva tigga. För att få bort tiggeri behöver fattigdomen och 

utsattheten utrotas. Frågan måste hanteras på nationell och europeisk nivå för att ge verklig 

effekt på grundproblemet. Ett lokalt förbud flyttar endast problemet inom kommunen eller till 

andra kommuner. I värsta fall flyttar staden tiggeriet från offentliga platser och in i 

bostadsområdena med det tiggeriförbud i tio stadsdelscentrum som föreslås. Konsekvenserna 

av det lokala förbudet kan inte förutses. Centerpartiet anser även det orimligt att göra det 

kriminellt att be om hjälp. Förslaget ger sig på symtomet och inte orsaken till problemet. Vi 

anser inte heller att ordningsmaktens resurser ska läggas på att flytta människor som i en 

utsatt situation passivt ber om hjälp. Centerpartiet anser att ordningsmaktens resurser gör 

större nytta exempelvis genom att ge sig på de kriminella nätverk och den människohandel 

som riskerar utnyttja dessa utsatta människor. 

 

Bilaga 2 Lidingö kommunfullmäktige 19-09-30 
Liberalernas är kritiska till att införa ett tiggeriförbud på Lidingö. Vi anser inte att ett förbud 

mot att be om pengar eller ett förbud att ge pengar löser varken de grundläggande problemen 

eller de bakomliggande orsakerna till tiggeri. De människor som idag tigger kommer ofta från 

EU-länder där fattigdomen är stor och minoriteter diskrimineras. Att sitta utomhus i vårt 

klimat och vädja till medmänniskors välvilja för att försörja sig är ingen värdig tillvaro. Det är 

inte heller en långsiktig lösning på fattigdom. Genom att införa ett lokalt förbud på tio platser 

på Lidingö är sannolikheten stor att de som i dag tigger väljer att flytta sig till en annan plats. 

I stället för att införa ett lokalt tiggeriförbud på Lidingö bör det nationella stödet till 

organisationer som bedriver ett effektivt arbete på plats öka. Dessutom bör det genom EU-

samarbetet ställas krav på alla medlemsländer att ta hand om sina medborgare så att de får en 

dräglig tillvaro. Med bättre möjlighet till utbildning och arbete i hemländerna skulle de som 

tigger hitta andra möjligheter till försörjning än att åka långt bort från hem och familj för att 

tigga på Lidingö. Slutligen har vi i dag för få poliser i regionen och polisen måste därför 

prioritera bland sina uppgifter. Vi anser inte att polisens uppgifter då bör öka med denna 

uppgift. Polisen bör istället fokusera sina resurser där problemen är större såsom t ex att 

motverka organiserad brottslighet och klara upp villainbrott.  

Amelie Tarschys Ingre (L)  
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I Liberalernas reservation mot tiggeriförbudet på Lidingö är det två legitimeringsstrategier 

som dominerar, moraliska legitimeringar och rationaliseringar. Rationaliseringar var alltså då 

förnuft eller logik hänvisas till medan moraliska legitimeringar hänvisar till någon typ av 

värdesystem (Helgesson 2017). De rationaliseringar som syns är instrumentella 

rationaliseringar där tiggeriförbudet delegitimeringas utifrån att det inte kommer lösa att 

människor tvingas tigga utan enbart flytta på problemet. Bland annat skriver 

Liberalerna ”Genom att införa ett lokalt förbud på tio platser på Lidingö är sannolikheten stor 

att de som i dag tigger väljer att flytta sig till en annan plats”. Som tidigare nämnts så 

innehåller de instrumentella rationaliseringarna ofta även en moralisk aspekt. I det här fallet 

nämns hur omoraliskt det är att flytta och försvåra livet för någon som redan är så pass utsatt 

att den tvingas till tiggeri. Det omoraliska ligger i att enbart flytta problemet till någon annan 

istället för att försöka hjälpa de utsatta personerna. Dessa moraliserande aspekter syns tydligt i 

formuleringar så som ”Att sitta utomhus i vårt klimat och vädja till medmänniskors välvilja 

för att försörja sig är ingen värdig tillvaro. Det är inte heller en långsiktig lösning på 

fattigdom”. Jag tolkar inte de formuleringarna som direkta delegitimeringar av tiggeriförbudet 

men beskrivningen av att tiggeri inte är en värdig tillvaro tillför till den moraliska aspekten av 

de instrumentella rationaliseringarna som finns i materialet. Tiggeriförbudet delegitimeras 

ytterligare utifrån att polisen skulle få för mycket att göra, Liberalerna skriver att polisen 

istället för att upprätthålla tiggeriförbud bör ”fokusera sina resurser där problemen är större”. 

 De moraliska legitimeringarna som dyker upp går på liknande spår som de tidigare 

nämnda moraliske aspekterna. Liberalerna nämner att man istället för att förbjuda tiggeri på 

kommunalnivå bör arbeta med EU för att länder ska se till att sina medborgare får en dräglig 

tillvaro. Det syns i formuleringar som ”Med bättre möjlighet till utbildning och arbete i 

hemländerna skulle de som tigger hitta andra möjligheter till försörjning än att åka långt bort 

från hem och familj för att tigga på Lidingö”. Här dyker även ett familjeperspektiv upp då det 

beskrivs hur man bör hjälpa utsatta människor slippa åka bort från just sin familj. 

 

Bilaga 3 Lidingö kommunfullmäktige 19-09-30 
Vi socialdemokrater menar att ett lokalt förbud mot tiggeri inte löser problemet. 

Frågan om tiggeri engagerar. Ingen av oss vill vänja oss vid eller acceptera orsakerna till att 

fattiga människor, på grund av utsatthet och diskriminering väljer att sitta och tigga. I mångas 

ögon upplevs detta provocerande eller känslomässigt utmanande. För oss Socialdemokrater är 
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tiggeri och fattigdomens orsaker extra utmanande. I vår syn på alla människors lika värde och 

ett välfärdssamhälle som ska omfatta alla ingår inte den förnedrande försörjningsform som 

tiggeri är. Allmosor har aldrig varit och får aldrig vara ett modernt välfärdssamhälles svar på 

fattigdom och utsatthet. Tiggeri är aldrig en väg ur fattigdom. Tillsammans måste vi motverka 

tiggeriet och dess orsaker. Vi socialdemokrater har i över 100 år kämpat för att riva de 

strukturer som tvingar människor att stå med mössan i hand utlämnade till enskilda välgörare. 

Vi har istället byggt ett samhälle där alla får samma möjligheter. I dagens globaliserade värld 

måste den politiska kampen föras vidare i EU. Rätten till utbildning, en grundtrygghet vid 

sjukdom eller arbetslöshet, möjlighet att försörja sig ska gälla i alla EU-länder och för alla 

landets invånare. Vi kommer inte att passivt se på när tiggeri och hemlöshet normaliseras. 

Flera insatser behöver genomföras för att få bort den utsatthet som tiggeri innebär. Vi behöver 

både verka för att de som i dag tigger erbjuds ett alternativ i hemlandet samt tydliggöra 

gällande lagar och regler i Sverige. Om tiggeri utgör störande av allmän ordning ska det även 

fortsättningsvis vara möjligt för fastighetsägare eller företag att säga nej till tiggeri. Det är bra 

att det finns regler för att upprätthålla denna ordning och trygghet. Möjligheten att avhysa 

otillåtna bosättningar behöver bli bättre, samtidigt som de som är på plats måste behandlas 

rättssäkert och med hänsyn till sin situation. Därför behövs en översyn av ordningslagen, för 

att tydliggöra att samma regler ska gälla i alla kommuner. Antiziganism får aldrig accepteras. 

För att skapa möjlighet till arbete och utbildning för de utsatta EU-medborgare som i dag 

tigger vill vi förstärka de avtal som den socialdemokratiskt ledda regeringen har ingått med 

Rumänien och Bulgarien, samt genom att initiera en bred samverkan mellan kommuner och 

ideella organisationer. EU- medlemskapet och den fria rörligheten är en frihet under ansvar. 

Sverige ska fortsätta kräva att varje enskilt EU-medlemsland tar ansvar för sina medborgares 

välfärd, utbildning och möjlighet till försörjning. Frågan om EU-medborgares vistelse i 

Sverige måste vara ett nationellt ansvar. Även regler och riktlinjer som är nödvändiga att 

besluta om bör vara desamma i alla kommuner. Olika beslut i olika kommuner kommer ge 

olyckliga konsekvenser. De som tjänar pengar på andras tiggeri och utsatthet ska straffas. 

Samarbetet inom EU för att bekämpa organiserad brottslighet är därför extremt viktigt. Det 

behövs kraftfulla insatser för att Sverige och länder inom Europa ska utvecklas till mer 

jämlika samhällen, fria från fattigdom, kränkningar och diskriminering, så att tiggeriets 

orsaker kan utrotas. Förslaget till beslut innebär att passiv insamling av pengar ska förbjudas 

på tio olika platser på Lidingö. Vi menar att det är fel väg att gå och kan inte instämma i att 

införandet av detta förbud skulle bidra till problemets lösning. Det är inte etiskt försvarbart att 

vi på Lidingö ska fatta beslut om att kriminalisera människor som i en utsatt situation passivt 
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ber om hjälp. Det är därför inte på något sätt trovärdigt att förslaget skulle bygga på en ärlig 

vilja att hjälpa dessa utsatta, de som ber om hjälp. Tvärtom kommer beslut om att förbjuda 

passiv insamling av pengar, genom att införa lokala tiggeriförbud i svenska kommuner, ge 

tydliga och destruktiva signaler till Bulgarien och Rumänien, det vill säga de länder som de 

flesta människor som tigger i Sverige kommer ifrån. Stigmatiseringen och diskrimineringen 

av romer och deras utsatthet kommer att öka, såväl här på Lidingö, som i övriga Sverige, 

Europa - inte minst i de berörda romernas egna hemländer. Därför säger vi nej till förslaget 

om att införa ett lokalt förbud mot tiggeri på Lidingö. Daniel Larson, gruppledare, 

Socialdemokraterna Lidingö 

 

 

Bilaga 4 Lidingö kommunfullmäktige 19-09-30 
Utsatta människor behöver stöd, inte förbud. Majoriteten föreslår ett förbud mot tiggeri på 10 

platser på Lidingö som ett tillägg till de lokala ordningsföreskrifterna. Det finns både 

juridiska och humanitära anledningar till att kritisera förslaget. Vi vill att Lidingö ska verka i 

Raoul Wallenbergs anda, som vi uppmärksammar varje år med tal och prisutdelningar. Ett 

lokalt förbud mot tiggeri enligt förslagsskrivelsen skär igenom fler olika frågeställningar: 

● Ska vi lagstifta mot en specifik kulturell grupp av människor? 

● Ska polisens resurser användas till att avvisa och bötfälla tiggare? 

● Stör människor som tigger ordningen på Lidingö? 

● Finns det bättre sätt än förbud att hjälpa människor som tigger? 

Ska vi lagstifta mot en specifik kulturell grupp av människor? 

Ändringen i de lokala ordningsföreskrifterna avser all form av passiv pengainsamling (s.k. 

tiggeri) oavsett vem som tigger. I förslagsskrivelsen är det dock tydligt att förbudet riktar sig 

mot en specifik grupp av människor, romer från Bulgarien och Rumänien. De utgör över 90 

procent av de som kommer till Sverige för att samla in pengar. Att på detta sätt rikta ett 

generellt förbud för att komma åt en specifik kulturell och etnisk grupp är inte förenligt med 

den rättssyn som vårt samhälle vilar på. Romerna är sedan många århundraden en 

diskriminerad folkgrupp i Europa. En stor del av den romska befolkningen i Europa dödades 

av nazisterna under andra världskriget. Även i Sverige har romerna diskriminerats länge. 

Fram till 1960-talet var de svenska romerna utestängda från samhället. Man var tvungna att 

bo i tält eller i "zigenarläger". Resandefolket drabbades av tvångssteriliseringar, 

tvångsomhändertaganden av barn och tvångsassimilation. Det dröjde ända till slutet på 1960-
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talet innan romska barn fick gå i skolan trots att de var svenska medborgare. Medan 

situationen för romer i Sverige långsamt har blivit bättre har den i Rumänien och Bulgarien 

inte blivit det. Romerna har diskriminerats ända fram till dags datum, vilket skapat en stark 

polarisering. Misstänksamhet, fördomar och bristande tillit finns åt båda håll mellan 

majoritetsbefolkningen och romerna. Romerna lever i stort i ett parallellsamhälle, i vad vi 

skulle kalla för kåkstäder. Det är mycket svårt för dem att få tillgång till arbetsmarknaden, 

utbildning och sjukvård. De pengar som EU anslagit till hjälp för romerna har också 

försvunnit på vägen och inte kommit fram. Frivilligorganisationer som arbetar i dessa länder 

har svårt att få stöd av det offentliga. Det är lätt att se att ett lokalt förbud mot att tigga är ett 

slag i luften om man seriöst vill hjälpa dessa människor. Tvärtom så riskerar ett förbud att öka 

utanförskapet. Vi vet att i de länder där man lagstiftat mot tiggeri har stigmatiseringen och 

marginaliseringen ökat. Hot och trakasserier riskerar också att få legitimitet. Enligt Thomas 

Hammarberg, som varit Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter under flera år 

och arbetat för romernas rättigheter både i Sverige och övriga Europa, riskerar förbud att 

användas som ursäkt för att fortsätta diskrimineringen av romer i deras hemländer. “Inte ens 

de humana svenskarna vill veta av dessa människor.” Ett förbud mot att be sina 

medmänniskor om ekonomisk hjälp leder i förlängningen till ett samhälle som vi inte vill ha. 

Att stifta lagar mot en specifik kulturell grupp av människor tillhör en historia som vi borde 

lära oss av att inte upprepa. Det är en farlig dörr att öppna. 

Ska polisens resurser användas till att avvisa och bötfälla tiggare?  

Det står tydligt i ordningslagen att de lokala ordningsföreskrifterna endast får användas till att 

hålla ordning. En kommun kan inte meddela föreskrifter som syftar till annat. I Vellinge-

domen i Högsta förvaltningsdomstolen står det tydligt att domen utgår från att syftet är att 

upprätthålla ordning. Domen ger inget utrymme för använda ordningslagen för andra syften. 

Ändå skriver majoriteten att den vill införa ett förbud mot att tigga på Lidingö för att markera 

att man vill ha ett nationellt förbud. Majoritetens syfte, att man vill skicka politiska signaler, 

är därför ett missbruk av ordningsstadgan och borde bara av den anledningen inte röstas 

igenom. Ordningsföreskrifterna får inte heller strida mot en högre lag. Vid Göteborgs 

kammarrätt pågår ett mål där Vellinge-domen överklagats för att den anses strida mot 

Europakonventionen och Regeringsformen. Syftet är att få domen prövad som en 

rättighetsfråga till skillnad mot enbart en ordningsfråga. Att be om hjälp för sin försörjning är 

idag en rättighet för människor som inte ser någon annan utväg, inte ett brott som ska 

bekämpas av polis. Majoriteten skriver svepande att människor som tigger medfört problem i 

hela landet och att man vill bidra till problemets lösning. Idag är det bara 12-14 kommuner 
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som går vidare med att införa förbud mot eller tillståndsprövning för att tigga. (Dagens 

Samhälle, 15 september 2019) Runt 276 kommuner anser inte att tiggeri kräver polisinsatser i 

deras kommun, men det anser Lidingös politiska majoritet att det gör. Det är 

anmärkningsvärt. Man säger sig också genom förbudet vilja motverka människohandel, att 

om vi inte agerar som samhälle kommer organiserad brottslighet fortsätta att utnyttja fattiga 

EU-medborgare för sin egen vinnings skull. Det påstås också att det finns ett organiserade 

tiggeri i hela landet som i praktiken gör det omöjligt för människor som hamnat i tiggeri att 

själva ta ansvar för sina liv och sin försörjning på annat sätt än att tigga. Undersökningar visar 

att den allra största delen av tiggeriet organiseras frivilligt av personerna själva, inte av tredje 

part som tvingar någon till att samla in pengar och skor sig på detta. Det grundläggande i 

svensk lagstiftning är att vi stiftar lagar mot förövare, inte mot offer. Här vill majoriteten 

vända på den rättsordningen och kriminalisera tiggeriet för att komma åt människohandel. Det 

finns dessutom redan lagar mot människohandel och utnyttjande som lett till fällande domar. 

Det är bättre att polisen lägger resurser på det istället för att avvisa och bötfälla människor 

som sitter stilla utanför en matvarubutik. I praktiken innebär majoritetens förslag att polisen 

ska rondera dessa områden eller rycka ut på tips och anmälningar för att avvisa personer som 

sitter där. För den avvisades del är det bara att gå iväg och komma tillbaka när polisen gått 

eller sätta sig strax utanför området. Att bötfälla utländska personer som saknar legitimation, 

uppgifter om adress eller tillgång till betalningssystem är i princip omöjligt att verkställa. 

Förbudet kommer att leda till merarbete för polisen och kronofogden, utan att det ger någon 

effekt annat än att de som avvisas eventuellt försvinner från Lidingö till en annan kommun. 

Om syftet med förslaget är att enbart få personer som tigger att försvinna från Lidingö för att 

man stör sig på dem, utan någon verklig omtanke om deras situation, skulle det vara ett 

humanitärt och medmänskligt haveri. 

Stör människor som tigger ordningen på Lidingö? 

Det har under de två senaste åren inte inkommit någon anmälan till Lidingö stad om 

ordningsstörning inom de aktuella områdena. Polisen hittade bara två anmälningar i sitt 

register under samma period som är kopplade till att tigga. Ingen av dem gäller 

ordningsstörning. Någon ökning av antalet tiggare har inte heller skett. Det har konstant 

funnits ca ett dussin personer som tigger på Lidingö. En enda handlare svarade på den remiss 

staden skickade ut. Och hade inga synpunkter. Att över hälften av de kommuner som tidigare 

planerat införa förbud har lagt ned planerna visar att Lidingö är i stark minoritet i 

Kommunsverige. Bilden av ett Lidingö som är sig självt nog riskerar dessvärre att förstärkas. 

Då personer som tigger på Lidingö varken stör ordningen eller är särskilt många finns ingen 
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anledning att införa ett förbud. Finns det bättre sätt än förbud att hjälpa människor som 

tigger? Fattigdom och utanförskap är komplexa frågor som kräver mer än enkla “lösningar” 

som förbud. Majoriteten framställer ett förbud mot tiggeri som ett sätt att undvika permanent 

fattigdom, utanförskap och dåliga levnadsvillkor, och öka det personliga ansvarstagandet och 

egenförsörjningen. Det är en kraftig förenkling av verkligheten. Romernas situation i 

Rumänien och Bulgarien kan i längden bara lösas genom att diskrimineringen och 

utanförskapet upphör genom att tilliten växer mellan romerna och övriga samhället. Att 

förvänta sig att dessa människor med hjälp av ett tiggeriförbud ska resa sig upp, skriva ett cv 

och få ett jobb eller starta ett företag i Sverige eller något av sina hemländer är naivt och 

bortser från både historien och dagens situation. Den hjälp som EU ger dessa länder är inte 

heller hela lösningen då pengarna inte når fram eftersom pengarna går via de offentliga 

institutionerna och inte via frivilligorganisationerna. Enligt Thomas Hammarberg går 

pengarna som samlas in i Sverige till att förbättra levnadsstandarden i hemländerna. Många 

som tigger säger att de hellre skulle vilja jobba, men att det är för svårt att få jobb för dem. 

Tidigare åkte många till södra Europa och jobbade på plantager med att plocka frukt och 

liknande. Men sedan de stängts ute från den arbetsmarknaden började man åka norrut. Vår 

uppfattning är att det bästa stöd som kan ges på kommunal nivå är att inom ramen för den 

sociala verksamheten bidra till de frivilligorganisationer som arbetar i Sverige och i 

hemländerna. Det finns organisationer som hjälper till med allt från sjukvård till att förmedla 

jobb. På nationell nivå ska vi fortsätta att arbeta i EU för mänskliga rättigheter och minska 

utanförskap och diskriminering. Det är också viktigt att politiken sänder signaler som inte 

ytterligare förstärker utanförskapet, utan tvärtom uppmuntrar till hjälp och stöd. Istället för 

förbud, vill vi att Lidingö stad ska stödja frivilligorganisationers arbete. Det skulle också ge 

signal om att Lidingö är en humanitär kommun i Raoul Wallenbergs anda som ser en utsträckt 

hand som en möjlighet att hjälpa.  

Patrik Sandström, Miljöpartiet 

 

Bilaga 5 Lidingö kommunfullmäktige 19-09-30 
En möjlighet har öppnats upp för att införa lokala tiggeriförbud i Sveriges kommuner. Detta 

är en fråga som drivits fram av en längre tids debatt. Vänsterpartiet menar att tiggeriförbud är 

en ineffektiv och inhuman väg att gå för att komma till rätta med det faktum att det finns 

människor som söker sig till Sverige för att tigga. Till grund för tiggeri finns rasism och 

diskriminering i tiggarnas ursprungsländer riktad mot minoriteter så som romer och andra 
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resandefolk. Att tigga i Sverige är för många en lösning för att kunna garantera sina barns 

skolgång och andra livsnödvändiga utgifter. Ett tiggeriförbud på Lidingö är också att göra ett 

problem av något som i själva verket inte utgör ett speciellt stort problem alls. Antalet tiggare 

i kommunen är lågt och det ordningsstörande som passivt tiggeri innebär är inte heller något 

som borde föranleda en ändring av de lokala ordningsföreskrifterna. Intresset för att få till ett 

tiggeriförbud har också varit lågt bland de tillfrågade remissinstanserna. Den enda handlare 

som svarat på remissen skriver exempelvis uttryckligen ”vi har inga synpunkter.” Det är en 

märkbar trend i den styrande majoritetens politiska linje att de problem som uppstår i 

kommunen helst bör lösas någon annanstans. Att förbjuda det tiotal personer som tigger på 

Lidingö att göra det kommer enbart flytta problemet över Lidingöbron och in i Stockholm 

stad eller möjligen andra kringliggande kranskommuner. En humanare politik hade varit att 

göra de förutsättningar som denna, redan utsatta, grupp lever under idag så bra som möjligt. 

Exempelvis genom mer ordnade boenden, tillgång till dusch och toalett, utbildning och hjälp 

till ordnat arbete. Att tigga är inte ett förstahandsval för någon. Att införa ett förbud mot 

tiggeri är i grunden enbart ett utslag av inhuman symbolpolitik som slår hårt mot ett fåtal 

individer. En sådan politik kan Vänsterpartiet aldrig ställa sig bakom.  

/Jonas Lundgren (V)  

 

Bilaga 6 Kommunstyrelse förslagsskrivning, DNR – KS/2019:197  
Ingen ska behöva tigga i Sverige. Även om fattigdom inte kan förbjudas i sig, är tiggeri aldrig 

en väg ut ur fattigdom. Istället riskerar det att permanenta fattigdom, utanförskap och dåliga 

levnadsvillkor. Människors vilja och förmåga till eget ansvar och egen försörjning är en 

vägledande princip på Lidingö. Det organiserade tiggeri som vi i dag ser i hela landet gör det i 

praktiken omöjligt för de som hamnat i tiggeri att själva ta ansvar för sina liv och sin 

försörjning på annat sätt än att tigga. Tiggeriförbud borde enligt oss egentligen vara en fråga 

för nationell lagstiftning, men vi kan och vill inte bli stillasittande och betrakta lagstiftarens 

passivitet i frågan. Med vetskap om att vi inte på lokal nivå kan lösa de problem som tiggeriet 

för med sig i hela landet, vill vi ändå markera och göra vad vi kan för att bidra till problemets 

lösning. Om vi inte agerar som samhälle kommer organiserad brottslighet fortsätta att utnyttja 

fattiga EU-medborgare för sin egen vinnings skull. I och med Högsta förvaltningsdomstolens 

dom i slutet av 2018 som rörde införandet av ett förbud mot passiv insamling av pengar i 

Vellinge, finns nu förutsättningar att agera mot tiggeri på lokal nivå. Stöd för att i lokala 
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ordningsföreskrifter reglera penninginsamling i form av tiggeri på offentlig plats finns också i 

uttalanden från justitieutskottet (2016/17:JuU18 s. 85).  

Vårt förslag är att förbjuda passiv insamling av pengar (tiggeri) på följande tio platser runt om 

på Lidingö:  

Rudboda torg 

Källängstorget på Näset 

Lidingö centrum 

Torsviks torg 

Baggeby torg 

Larsbergs centrum inkl. ICA Kvantum Området i Högsätra vid Willys och Max Skärsätra torg 

Breviks centrum 

Området i Käppala vid ICA Supermarket  

De utpekade platserna är de som i översiktsplanen angetts som områden för centrum/service 

och som har gemensamt att de befolkas av många människor främst på grund av den 

affärsverksamhet som bedrivs där. I samtliga områden finns någon form av matbutik eller 

dagligvaruhandel. Tiggeriet på dessa platser uppfattas av många som en störning i det 

offentliga rummet och därför kan förbjudas med stöd av de allmänna lokala 

ordningsföreskrifterna. Områdena där förbudet ska gälla är utmärkta på kartor som bilageras 

ordningsföreskrifterna. Stadens lokala ordningsföreskrifter genomgick en mer omfattande 

revidering år 2016. Några ytterligare förslag på ändringar är därför inte aktuella och ärendet 

behöver därför inte heller sändas på remiss till övriga nämnder. Däremot bör 

polismyndigheten ges tillfälle att yttra sig liksom de näringsidkare som bedriver verksamhet 

inom de områden som föreslås omfattas av förbudet mot passiv insamling av pengar.  

Synpunkter på förslaget ska inkomma till kommunstyrelsen senast den 1 augusti 2019.  

 

Daniel Källenfors                 Ida Wahlbom 

Kommunstyrelsens ordförande              Stadssekreterare  


