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ABSTRACT
I denna studie undersöks hur romer som tigger framställs i svensk dagspress. Med hjälp av en kritisk
diskursanalys har artiklar från olika tidningar analyserats för att upptäcka vilka stereotyper som framställs
i den svenska dagspressen. Empirin baseras på 21 artiklar från tidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter
och Svenska Dagbladet. Utifrån en socialkonstruktionistisk utgångspunkt har vi valt teorierna
”stereotyping” och andrafiering. Resultatet presenteras under fyra tydliga teman som uppkom under
analysprocessen. Dessa teman är; skräck och mörker, nationalitet och etnicitet, symboler samt när   ”de  
andra”  ses  som  ett  hot  mot  ”vår”  ordning.  Undersökningen tyder på att det sker en stereotypisering och
andrafiering av romer som tigger i svensk dagspress. Studiens resultat påvisar även medias inflytelserika
position i samhället och som en bidragande faktor till den strukturella diskrimineringen. Resultatet visar
att det också finns ett fåtal artiklar som inte enbart vidmakthåller de gamla stereotyperna och ett  ”vi”  och  
”dem”,  utan  även belyser den existerande diskrimineringen av romer som tigger.

Nyckelord:
Romer, tiggare, diskursanalys, socialkonstruktionism, stereotypisering, andrafiering,  ”vi”  och
”dem”,  diskriminering.
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1. Inledning
Ständigt närvarande i dagens samhälle, vi har alla sett dem på gator och torg. Människorna som
tigger på gatorna ökar i antal och så även åsikterna om dem (Dagens Nyheter, 140408). Ett etiskt
dilemma  har  ställt  svenska  folket  i  två  olika  läger  gällande  hur  man  “ska”  se  på  människor  som  
tigger. Åsikterna som finns i omlopp i media går isär då somliga menar på att tiggarna är
delaktiga i organiserad brottslighet medan andra ser utsatta människor i en svår situation när de
betraktar tiggare. Tiggare och tiggeri kan härledas tillbaka i historien så långt som 500 år, kanske
ännu längre och är således inget nytt för varken Sverige eller Europa. Det har under denna tid
funnits och finns än idag en europeisk tradition av att stifta lagar om hur de fattiga får tigga, hur
de får röra sig och var och hur länge de får stanna (Godmorgon, världen!, 2014). Tiggare är
således inte en ny utsatt grupp, utan har förekommit under en lång tidsperiod. Idag är denna
grupp återigen aktuell för samhällsdebatten och tiggares närvaro diskuteras på flera offentliga
arenor. Allt som oftast nämns något i den dagliga medierapporteringen om gruppen.
Media har överlag ett stort inflytande på dagens samhälle och spelar i flera avseenden en viktig
roll. Inte minst gällande skapandet av normer och värderingar spelar den en avgörande roll. Vi
utsätts oavbrutet för medias rapportering och uppmuntras dagligen till att ta del av flera mediala
kanaler på diverse sätt så som i mobil teknologi, tidningar och internetskrifter.
Inte sällan ser rapportering mer eller mindre likadan ut, vilken källa man än går till. Detta gör att
vi som läsare eller lyssnare sällan blir utmanade och/eller överraskade av vad som skrivs och
således ifrågasätter vi heller inte medias budskap i den utsträckning som kanske skulle behövas
(Peterson & Petterson, 2007). Media använder sig i sin rapportering av stereotyper och
generaliseringar för att underlätta för oss att ta till oss dess information eller budskap. Således
skapar och återspeglar media föreställningar och attityder som sedan tidigare förekommer i
samhället menar Peterson & Petterson (2007). En sådan utsatt grupp som genom medias
rapportering riskerar att bli än mer stigmatiserad, är tiggare. Människor som tigger är en redan
drabbad grupp som nuförtiden också inte sällan omnämns i media med sin/sitt nationella
och/eller  etniska  ursprung  ex  “rumänska  tiggare”  eller  “romska  tiggare”  etc.    Detta  medför  risken  
att även förstärka redan vedertagna stereotyper och generaliseringar av personer med annan
nationell och/eller etnisk bakgrund så som rumäner eller romer.
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Trots att Regeringen nyligen givit ut Den mörka och okända historien - vitbok om övergrepp och
kränkningar av romer under 1900-talet (Ds 2014:8), kan det vara för tidigt att anse att vi faktiskt
lärt oss någonting av historien kring behandlingen av romer. Diskrimineringsombudsmannen
mot etnisk diskriminering (DO) konstaterar i rapporten Diskriminering av Romer i Sverige
(Diskrimineringsombudsmannen, 2004) att det finns en begränsad kunskap i majoritetssamhället
om romer och deras livsvillkor. Det saknas fortfarande kunskap om de bakomliggande
förhållanden som gjort att romer befinner sig i den marginaliserade situation som de gör. Insikten
hos staten och majoritetssamhället är marginell när det handlar om deras egen roll om att
upprätthålla romers utanförskap. DO konstaterar att dessa åsikter och antiziganistiska
föreställningar sällan ifrågasätts och att de är vanligt förekommande.
Vi ämnar i denna uppsats att, utifrån den ovan beskrivna gruppens utsatta situation i Sverige,
problematisera förhållandet mellan mediebilder och sanningsskapande diskurser om romer som
tigger i Sverige idag. Dessutom ämnar vi undersöka hur medias skildring av tiggares nationella
och/eller etniska härkomst med fokus på romer ser ut.

Relevans för socialt arbete

Då socialt arbete är ett förändringsinriktat arbetsfält som alltid ska verka för social rättvisa och
vara på de utsattas sida, är det av högsta relevans att ämnen som detta kring romer som tigger
lyfts. Det är bland annat den mediala bilden av människor som skapar fördomar och formar ett
“vi”   och   “dem”-perspektiv, vilket bidrar till ojämlika maktstrukturer i samhället som sedan
riskerar att utgöra en grund i hur vi ser vår medmänniska. Skapandet av fördomar och
föreställningar som media bidrar till kan öka romer som tiggers utsatthet och försätta dem i än
värre situationer. Av den anledningen är det av yttersta relevans för yrkesverksamma socionomer
att kunna arbeta utifrån ett kritiskt förhållningssätt och en värdegrund som inkluderar alla.
Relevansen av denna undersökning i koppling till det sociala arbetet är således hög när det gäller
skildrandet av människor på den offentliga arenan och skapandet av fördomar i ett medialt
sammanhang. Genom att synliggöra de diskriminerande diskurser som idag genomsyrar media,
möjliggör denna undersökning att medvetandegöra ojämlika förhållanden för romer som tigger,
något som är grunden för socialt arbete.
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2. Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera diskursen i svensk dagspress kring
romer som tigger. Utifrån detta syfte har vi formulerat två frågeställningar för att lättare kunna
besvara vårt syfte.
● Hur framställer svensk dagspress romer som tigger?
● Vilka stereotyper framställs i svensk dagspress kring romer som tigger?

3. Centrala begrepp
Genom uppsatsen kommer vissa centrala begrepp ofta återkomma. Vi vill därför göra ett
förtydligande med vad vi menar med dessa begrepp och poängtera att en del begrepp enbart
används i och med att författaren till vår källa har uttryckt sig med ord som dessa. Exempelvis
används benämningar som zigenare i vår uppsats och detta är i och med att källor som vi
refererat till har använt sig av detta begrepp och är således inte en term vi valt själva.
3.1 Dagspress

Dagspress är ett samlingsnamn för dagstidningar. Många dagstidningar har även sedan mitten av
1990-talet en framgångsrik Internetpublicering. Dagspress är oftast tryckta publikationer med
offentliga nyheter avsedda för att spridas bland allmänheten. Det finns krav på ett brett innehåll,
aktualitet, spridning och utgivningstäthet (Dagstidning, 2014).
3.2 Romer

Romer är en folkgrupp som bildar en etnisk minoritet. Det finns ca 20 miljoner romer i världen
varav 12-15 miljoner av dessa befinner sig i Europa. Huvuddelen av romerna i Europa är så
kallade EU-medlemmar i och med senaste EU-utvidgningen som genomförts. I Sverige
uppskattar man att det finns ca 30. 000 personer med romsk bakgrund och ungefär 30 000 romer
till om man även inkluderar de resande. Sverige erkände år 2000 romer som en nationell
minoritet (Romer, 2014).
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3.3 Zigenare och tattare

Zigenare är ett icke-romskt myntat begrepp som använts för romer tidigare. Denna beteckning
överges dock mer och mer och används i en mer begränsad betydelse (Romani, 2014). I
engelsktalande länder har romer kallats för gypsies, i Frankrike bohémiens eller gitanes, i
Spanien gitanos. Dessa namn har givits av majoritetsbefolkningen utifrån teorier om romernas
ursprung. De själva föredrar kalla sig romer, förutom sinterna i Tyskland, Frankrikes manouche
och de finska och spanska kalé. För dem betyder rom gift man. Dock accepterar de adjektivet
romsk om sitt folk (Romer, 2014).
Ibland omnämns den etniska gruppen romer även som tattare. Ursprungligen härstammar
benämningen från när de första romerna anlände till Sverige och då förväxlades med det
turkiskspråkiga folket tatarer. Begreppet tattare betecknar i huvudsak en social utanförgrupp med
resande livskaraktär (Tattare, 2014).
Vi själva väljer hellre att använda benämningen romer.
3.4 Antiziganism

Rasismen riktad mot romer betecknas med begreppet antiziganism. Antiziganismen har funnits
sedan romernas historia började för snart tusen år sedan, men begreppet myntades inte förrän i
efterkrigstidens förintelseforskning.
Antiziganismen har i perioder inneburit förföljelse av/för romer, främst under andra världskriget.
Framförallt  drabbades  de  romer  som  ansågs  “rasblandade”  vilka  beskrevs  som  “artfrämmande”  
och medfött asociala (Antiziganism, 2014).
3.5 Tiggeri och tiggare

Den generella begreppsdefinitionen på tiggare brukar betecknas som en person som
huvudsakligen livnär sig på att tigga (Tiggare, 2014). Genom tiderna har tiggare förknippats med
personer som saknar både arbete och hem (FoU, 1999:29). Tiggeri, eller som det också kallas,
bettleri, är illa sett av myndigheter men är ett sätt att försörja sig i fattiga länder. Förr i Sverige
förekom en omfattande grupp människor som vandrade längst vägarna och tiggde, s.k. luffare.
Den som då ansågs vara lösdrivare kunde enligt lagen dömas till tvångsarbete. För att komma
undan detta var man tvungen att bevisa att man hade laga försvar, det vill säga att man hade en
anställning, en egendom eller en egen rörelse. De som ansågs vara arbetshandikappade, som
exempelvis krigsinvalider, hade rätten att tigga, men då skulle dessa ha så kallade tiggarbrickor
(Tiggeri, 2014).
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3.6 Diskriminering

Diskriminering innebär särbehandling av individer och/eller grupper. Denna särbehandling
betyder att det görs ett avsteg från principen att lika fall ska behandlas lika. Det finns olika typer
av diskriminering; värdeneutral- samt positiv- respektive negativ diskriminering. Oftast när man
talar om diskriminering åsyftas den negativa diskrimineringen, alltså särbehandling av en individ
och/eller grupp som på något sätt medför besvär (Diskriminering, 2014). Enligt svensk
lagstiftning, Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) är direkt diskriminering när någon
särbehandlas på grund av bl.a. en könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, sexuell läggnig
eller religionstillhörighet på ett sätt som någon annan inte skulle behandlats i jämförbar situation.
Samma lag menar att indirekt diskriminering är när någon särbehandlas genom tillsynes neutrala
förfaringssätt eller bestämmelser. Personer med bl.a. en könsöverskridande identitet, etnisk
tillhörighet, sexuell läggnig eller religionstillhörighet kan missgynnas av detta. Såvida inte
förfaringssättet eller bestämmelsen har ett berättigat syfte (SFS 2008:567).
Diskriminering kan inte ses som en isolerad händelse utan har alltid sin grund i förtryckande
strukturer som de faktorer som nämns i lagstiftningen. Den kan också vara så väl varierande som
situationsbunden (SOU 2005:41).
3.7 Strukturell diskriminering

Den strukturella diskrimineringen avser samhällets institutionella organiseringsformer, normer
samt ordning vilka indirekt och inte sällan oavsiktligt särbehandlar personer och grupper med en
etnisk bakgrund som skiljer sig från majoritetssamhällets. Denna typ av diskriminering berättigar
och   normaliserar   indirekta   sorters   negativa   nedsättande   behandlingar   av   “de   andra”   (SOU  
2005:41).
3.8 Institutionell diskriminering

Institutionell diskriminering handlar om de arbetssätt, policyn, normer och rutiner som
dominerar inom institutioner. Denna typ av diskriminering rör även beteende som praktiseras av
personer som kontrollerar institutionerna. Institutionell diskriminering handlar också policyn och
praxis som inom institutioner med avsikt differentierar och/eller har en negativ effekt på grupper
som inte anses tillhöra majoritetsgruppen. Forskare är dock oense om handlingarna är avsiktliga
eller inte (SOU 2005:41).
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3.9 Stereotypisering

Stereotypisering sin grund i socialpsykologin och betyder att man har en simplifierad, ofta
omfattad föreställning om framträdande karaktärsdrag hos alla som är del av en viss grupp,
exempelvis nation, ras, religion eller kön, även där man själv ingår. Bilden man skapar sig av en
individ ur en särskild grupp påverkas ofta av stereotypen, utan att man närmare undersöker om
den överensstämmer med verkligheten. En stereotyp baseras ofta på viss faktisk kunskap och gör
det lättare att hantera intryck från omgivningen. Dock påverkar den inte bara tolkningen om hur
andra   ”är”   utan   också   hur   de   ”bör”   vara.   Stereotyper   medverkar   ofta   till   att   fördomar   och  
negativa attityder upprätthålls (Stereotyp, 2014). I denna uppsats kommer begreppet
”stereotyping”  även  förekomma,  då  detta  är  den  engelska  benämningen  på  stereotypisering.  

3.10 Andrafiering

Majoritetssamhällets regelmässiga handlingar som underordnar, stigmatiserar och särskiljer vissa
etniska-, religiösa- eller invandrargrupper, kallas för andrafiering. Andrafiering gör det möjligt
för rasistiska idéer och praktiker att skada och utesluta personer med invandrarbakgrund och
minoritetsgrupper från möjligheten till makt och inflytande. Andrafiering täcker förutom rasism
även in områden som sexism, narcissism och homofobi m.fl (SOU 2005:41).

4. Tidigare forskning
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur kännedomen kring den mediala diskursen om
romer som tigger ser ut. Det finns förhållandevis lite, om ens någon forskning om hur romer som
tigger framställs i svensk dagspress. Inte heller har vi funnit någon relevant internationell
forskning på området. Forskningen som finns är snarare inriktad på hur romer framställs i
mediala sammanhang, mer generellt om romers historiska bakgrund i Sverige, den
diskriminering som förekommit och än idag pågår mot romer och om tiggeri i Sverige. Istället
för att läsa tidigare forskning om romer som tigger som en målgrupp har vi tagit del av forskning
som presenterar romer och tiggare var för sig.
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4.1 Media

Då vi dagligen kommer i kontakt med media har den en omfattande betydelse i våra liv.
Nyhetsmedia är i och med detta ett dynamiskt och betydande område i dagsläget. Begreppet är
brett och inkluderar all slags offentlig kommunikation. Förutom tidningar, tv, internet och radio
ingår också reklam och annonser i begreppet. De mediala kanalerna är från början en slags
kommunikation med utgångspunkt att föra ut sina budskap till så många personer som möjligt åt
gången och har alltid ett syfte med det som kommuniceras. Syftet kan bland annat vara att skapa
debatt, underhålla, informera eller upplysa (Peterson & Petterson, 2007).
Det är viktigt att hålla sig kritiskt till det man läser eller hör i medierapportering då medias bild
av en händelse inte alltid behöver stämma överens med det faktiska inträffandet. Inte allt för
sällan kan man också läsa olika skildringar av samma händelse i olika mediala kanaler. Detta
sker naturligtvis även gällande romer som tigger och framställningen av denna utsatta grupp. Det
är således viktigt att granska media och dess diskurser.

4.1.1  Mediernas  “vi”  och  “dem”

I ett kapitel i SOU-rapporten “Mediernas   vi   och   dom” (2006:21) har Brune undersökt vilka
former och uttryck det finns av diskriminering och rasism samt för inkludering och antirasism i
tre svenska tidningar. Tidningarna som undersöktes är Dagens Nyheter, Sydsvenska Dagbladet
och Aftonbladet under två veckor år 2005. Författaren ställer bland annat frågan till materialet
som;;   “I

vilka

sammanhang

framträder

personer

och

grupper

som

inte

har

majoritetsbefolkningens  etnicitet  eller  religion?”  (SOU 2006:21, s.89)
Ett av studiens syfte var att visa om, när och hur medierna  verkar  för  att  etablera  “vi”  och  “dem”,  
alltså   skapa   gränser   mellan   den   tänkta   läsaren   och   grupper   som   benämns   som   “asylsökande”,  
“flyktingar”   eller  “invandrare.”  Brune (Ibid.) använder  i   sitt   kapitel   begreppen  “andrafiering”   att göra någon eller   några   till   ”de   andra”   samt   diskriminering för att sammanfatta den
gränssättande teknik som förekommer.
Författaren beskriver också kopplingen mellan stereotypisering och andrafiering. Hon har i sin
undersökning funnit ett flertal olika stereotypa beskrivningar av flyktingar och invandrare i
medierna. Hon påpekar att detta inte innebär att personerna har uppfört sig stereotypt eller att
händelserna   är   stereotypa,   utan   att   det   är   “vi”   som   läsare   som   egentligen   inte   vet   något   om  
7

verkligheten bakom förenklingarna som framträder på nyhetsplatsen. Men “vi”  känner  igen  oss  i  
de nyheter som rapporteras, särskilt när det handlar om brott (SOU 2006:21). Brune nämner
olika   typer   av   stereotypiseringar   som   framställs   om   “de   andra”   i   medierapporteringen   i   dessa  
tidningar:
Media  gestaltar  en  god  normalitet,  som  inkluderar  flera  goda  igenkänningsfaktorer  i  “vi”.  
Detta  ställs  emot  negativa  detaljer,  där  “de  andra”  förknippas  med  exempelvis  skräck  och  
mörker.
Stereotypiserade ensidiga beskrivningar av personer med annan nationalitet än svensk,
framställs som främmande och där den svenska nationaliteten utgör normen.
Stereotypisering kan bestå av upprepning av associationsladdade begrepp med dunkel
betydelse

som

på

olika

sätt

kopplas

i

största

allmänhet

till

religionstillhörighet/etnicitet/nationalitet. Här poängterar Brune att de symboler som
media använder sig av vid stereotypisering, aktiverar gamla fördomsmönster som sedan
ses som aktuell kunskap hos dagens mediepublik.
Stereotypisering är bunden till motsatsparet ordning-kaos,  där  “de  andra”  ses  som  ett  hot  
mot  “vår”  ordning.
Brune menar på att stereotyper är vanligt förekommande i undersökningsmaterialet, framförallt i
brottsrapporteringen. Hon framhäver att det sker diskriminering och att ”...   triviala   brott   får  
nyhetsvärde just för att de kan knytas till stereotyper om ”de andra”” (SOU 2006:21, s.116).
Diskriminering sker även i bevakningen av brott då media ofta uppger nationellt eller etniskt
ursprung hos misstänkta eller dömda personer om personen i fråga har annan nationell/etnisk
tillhörighet än majoritetsbefolkningen (Ibid.).
4.2 Bilden av romer i nyhetsmedia

I rapporten ”Romers rätt- en strategi för romer i Sverige” (SOU 2010:55) undersöker Brune i en
studie gjord år 2009 vilken bild av romer svenska nyhetsmedier året 1962 respektive 2007
presenterat. Studien visar att mönstret i 1962 års dagstidningsrapportering gällande romer kan
delas in i tre teman. Det ena temat konstaterar en bild av att zigenaren är en människa som bör
hjälpas till en högre civilisationsnivå, och att de bör ses som värda den kristna kulturen och
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humanitet   för   att   “…   kunna   inlemmas   i   sunda   och   riktiga   förhållanden   till   fasta   medborgare”
(SOU 2010:55 s.192).
Det andra temat Brune urskiljer i analysen var att ”zigenare” betraktades som om de invaderade,
lurades, bråkade och stal. Hon fann artiklar som   handlade   om   “zigenarbråk”   och  
“zigenarinvasion”,  där  uttrycken  tydligt  menade  att  zigenare  inte  var  som  “vi”,  då  de  bråkade  och  
slogs   samt  att  det   behövdes  polisbevakning  när   de  träffade  sina  “stamfränder”  (SOU  2010:55).  
En åtskillnad gjordes, då zigenare   inte   ansågs   tillhöra   “vi”-begreppet, och då med andra ord
tillhörde  gruppen  “dem”.  Denna  typ  av  framställning  av  romer,  genom  tidningarnas  rapportering,  
var något som präntades in i samhällets föreställningar och värderingar om människor. Zigenare,
“dem”,  förknippades  med  oreda  och  brottslighet,  och  samhället  förknippades  med  “vi”  och  ansåg  
sig vara redigt och grundat på goda kristna värderingar samt humanitet. Denna negativa
framställning  av  ”de  andra”  berör  Brune i rapporten ”Mediernas vi och dom” (SOU 2006:21) i
kapitlet  “Den  dagliga  dosen.  Diskriminering  i  nyheterna  och  bladet”.  Hon  menar  att  en  negativ  
presentation  av  ”de  andra” kan göras på flera olika vis. Hon visar på att vedertagna nedsättande
begrepp   så   som   “blatte”   eller   “svartskalle”   inte förekommer inom medier idag då de vill bli
sedda som seriösa och demokratiska. Dock påpekar hon att även etiketter som från början anses
neutrala, kan laddas med negativa innebörder beroende på i vilket sammanhang de används.
Det tredje temat Brune (SOU 2010:55) beskriver i sin analys handlar om hur zigenare blir
beskådade. ”Zigenare” beskrivs som färggranna men även utifrån stereotypa föreställningar så
som “Han  är  en  tvättäkta  zigenare  av  den  gamla  stammen,  snar  till  att  diskutera  affär,  vänligt  
förnöjsam, känner efter ett par dagar på en plats flyttblodet svalla igen och talar helst om
barnen”  (SOU 2010:55 s.193).
Dessa typer av journalistiska stereotyper och generaliseringar förekommer enligt Brune (SOU
2010:55) inte längre, och menar att mönstret under 2007 års dagstidningsrapportering rörande
romer,  var  av  en  mer  “skenbart  neutral  karaktär.”  Hon  fann  då  tre  dominerande  ämnesområden:  
kultur/nöje, artiklar om diskriminering av romer samt om projekt för romer. Artiklar som
sammankopplar kriminalitet och romer utgjorde mindre än 10 procent av materialet. När det
gällde artiklar om diskriminering av romer, i konkreta fall och vid diskriminering som
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strukturellt samhällsproblem, kunde hon se att romer själva sällan kom till tals utan att det var
institutioner som t.ex. Diskrimineringsombudsmannen (DO) som tillfrågades. Vid de konkreta
fallen var det ofta den berörda myndigheten eller den anklagade som fick utrymme i artikeln, och
inte offret. När det gällde artiklar angående projekt för romer kunde Brune se samma mönster,
det vill säga att det var en myndighetsrepresentant som fick fokus och romer var mottagarna av
projektet. Det enda dominerande området där romer själva fick spela huvudrollen i samma
utsträckning som etniska svenskar eller myndigheter, var inom kultur/nöje. Hon sammanfattar
sin studie med att säga att den rasistiska diskursen om romer inte finns i 2007 års nyheter på
samma sätt som i 1962 års rapportering. Hon menar på att reportrar följer den standardiserade
nyhetsstrukturen som finns idag. Myndigheter visar sig från sin bästa sida, och mottagare håller
med i det myndigheterna säger. Romernas roll är att framträda när människor i underordnade
grupper får komma till tals, så som offer för diskriminering, som tacksamma mottagare av
samhällsinsatser och/eller som enskilda speciella begåvningar. Det finns enligt Brune inte en
utpräglad rasism i journalistiken under år 2007 men dock finns en strukturell diskriminering av
romer (SOU 2010:55).
Studien presenterad ovan, förklarar orsaken till att vi vill undersöka och analysera nutidens
rapportering av romer då vi inte kan förneka att stereotyper finns och har förekommit i media om
romer,  att  romer  ansetts  tillhöra  “de  andra”  och  att  romer  fortfarande  diskrimineras  i  medier.  
4.3 Tiggeri i Sveriges historia

I  boken  “Fattigt  folk  och  tiggare”  (1974)  tar  sig  Levander  an  att  beskriva  hur  Sveriges  fattiga  och  
tiggande människors situation har sett ut sedan Gustav Vasas tid och fram till 1800-talet, med
fokus på 1500- och 1600-talen. Boken ingår i en triologi  vid  namn  “Ur  samhällsdjupen  i  forna  
tider”  som  Lars  Levander  skrev  under  1930-talet, då originalet till denna bok utgavs år 1934. I
boken  kan  man  läsa  att  författarens  syfte  med  boken  var  att  redogöra  för  ”... hur det egentligen
var, det vill säga hur rackarpack, löst folk och fattiga stackare hade det under den svenskaste av
alla tider Vasatiden”  (Levander,  1974,  s.198).  Levander  beskrivs  som  att  ha  haft  starkt  engagerat  
socialt intresse, där han med sin bok vill “…  väcka levande förståelse för de svagares situation i
samtiden”  (Levander, 1974,s.199). Anledningen till att denna bok valts är för att den är relevant
utifrån hur tiggande personer setts och behandlats av omgivningen, då boken redogör för den
faktamässiga kunskap som finns om tiggeri i svensk historia, men också utifrån hur de tiggande
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har skildrats i dåtida texter och berättelser. En annan anledning är för att se hur Levander väljer
att beskriva och redogöra för det fakta han funnit. Detta kan nämligen ge en anvisning om hur
tiggande människor skildrats och betraktats under 1930-talet. Enbart utvalda kapitel där tiggeri
och/eller  tiggare  nämnts  i  huvudrubriken  har  lästs  då  boken  är  uppdelad  utefter  ”fattigt  folk”  och  
“tiggare”.      Andra   begrepp   och   benämningar   för   tiggeri   och   tiggare,   så   som   landstrykare och
bettlare och så vidare kommer också att nämnas i litteraturbeskrivningen. Dessa är begrepp som
är valda av Levander när han återger den historiska skildringen av tiggare och tiggeri och som
används  i  boken  “Fattigt  folk  och  tiggare”.  Denna  litteraturbeskrivning  är  till  för  att  läsaren  ska  
få en historisk översiktlig bakgrund för hur synen på tiggaren i Sverige sett ut.
Levander (1974) beskriver en nöd så svår för bönderna under 1500-talet i Sverige, att de var
tvungna att skicka ut sina barn för att tigga. Om nöden/svälten var ytterst svår gick även
bönderna själva ut och tiggde. Han beskriver att människor som av olika anledningar blivit av
med sina arbeten, hamnat i högsta nöd och svält och av olika skäl tvingats tigga. I flera delar av
boken beskrivs olika grupper av människor som tiggde, exempelvis jämtlänningar som omnämns
som landsstrykare och som under 1700-talet reste till Norge för att där tigga ihop till levebrödet.
Beskrivningen av en  tiggare  kunde  se  ut  så  här,  “  Ett talrikt landstrykarelement utgjordes av mer
eller mindre supiga och förfallna svenska gesäller/.../skräddare och handskmakare, skomakare
och  strumpvävare,  repslagare  och  snörmakare/…/  man  känner  lätt  igen  dem  alla  på  den  långa  
rocken,   ränseln   och   vandringsstaven” (Levander, 1974, s.99f). Tiggeri beskrivs som högst
vanligt förekommande i Norge, Sverige, Tyskland och i Danmark. Att samhället såg tiggarna
som ett hot och som något oönskat kan man förstå när Levander (1974) beskriver att det förekom
razzior under 1500-talet, både i Danmark och i Sverige och att det under 1600-talet fanns
“tiggargubbar”   (poliser) som dagligen fångade ihop en stor grupp människor som tiggde på
gatorna i Stockholm. De tiggande sattes sedan på hospital eller i stadens fattigstugor. Under
senare delen av 1600-talet kunde en person som härbärgerade en tiggare i Stockholm, få böta
fyrtio mark, vilket på den tiden var en stor summa pengar.
Under tider då tiggeri var förbjudet, både att tigga men också att ge till tiggare, var det vanligt att
den tiggande människan försökte väcka medlidande för en sjukdom eller annan åkomma, så att
förbigående ändå skulle förbarma sig över de tiggande (Levander, 1974). Denna bild beskriver
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en enorm utsatt position där den tiggande desperat försöker få de förbigående att se dem som
människor   och   inte   som   “ohyra/ovälkommet”.   Genom   att   visa   smärta   och   känslor, väcka
medlidande och på så vis få de förbigående att förstå att de tiggande är människor, förtydligar
den utsatta positionen som de tiggande hade i samhället. Levander (1974) påtalar att de tiggande
skarorna inte var i rörelse och reste från ort till ort för att de själva ville, utan att det var
myndigheterna  som  drev  iväg  “de  bettlande  individerna”  med  hjälp  av  “tiggargubben”  (polisen)  
som  hade  som  uppgift  att  ta  med  sig  “…  stackaren till stadsporten, förmanade honom att aldrig
mera visa sig i staden igen” (Levander, 1974, s.106). I andra länder beskrivs straffen för att tigga
som i form av piskning och hårt straffarbete.
Levander (1974) redovisar i sin text att synen på tiggeri och tiggande människor har växlat under
Sveriges och övriga nordens historia. Även om historien visar på att myndigheter och samhället
har haft en sträng syn på hur dessa människor ska tas om hand påvisar dock Levander att också
en annan syn har funnits. Vid mitten av 1800-talet fanns tiggande människor som sökte sig till
gårdar på landet, som möjligen kunde avvara lite mat till dem, och tiden innan jul beskrivs som
“tiggeriets  högkonjunktur”.  I  Småland  sas  det  enligt  “en  god  seds  oeftergivliga  krav”  att  man  inte  
fick säga ifrån till någon fattig före jul. Levander (1974) beskriver en givmildhet hos folket där
det  bakades  “grovt  och  fint  bröd”  som  sedan  gavs  ut  av  barnen  till  de  tiggande.
Sverige, och de andra nordiska länderna har en historia av att gång på gång förvisa tiggande
människor som befunnits sig på gator och landsvägar. Levanders beskrivningar av tiggeri kan
också ses ur dåtidens skildring av tiggare och vad man väljer att belysa och på så vis också väljer
att inte framhäva. Beskrivningar, liknelser av och åtgärder mot tiggare i historien har varit
mångtaliga. Ofta har   de   tiggande   beskrivits   som   “tiggare”   före   att   vara   människa,   ibland   även  
med  ett  negativt  adjektiv  före  begreppet  tiggare,  exempelvis  “trasiga  tiggare”.  

5. Vetenskapsteoretiska synsätt och teoretiska perspektiv
För att kunna förklara empiriska situationer krävs att det finns teorier. Dessa innebär att man på
ett abstrakt formulerande sätt tolkar empirin. Teorierna skapar mening i de fakta som finns. Utan
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ett teoretiskt synsätt går det inte att veta vad man i början av en undersökning ska leta efter i
empirin eller veta hur resultaten ska tolkas i en studie (Giddens, 2007).
Enligt Giddens (2007) går positivismen ut på att vetenskapen enbart ska bedriva observationer av
enheter som kan erfaras genom direkta upplevelser. Utifrån observationerna kan man sedan
avgränsa sig till lagar som förklarar relationen mellan olika händelser. Via dessa bilder, som
skapas av kausala förhållanden mellan observerade företeelser kan vetenskapsmän prognostisera
vad som kommer att ske i framtiden. Bryman (2008) menar detsamma och skriver att det som
anses vara kunskap inom positivismen är enbart sådana fenomen eller händelser som kan
bekräftas av människans sinnen. Kunskap uppnås genom att det samlas in information som är
grunden för lagmässiga regelbundenheter. Inom positivismen talas det för, i kontrast till
hermeneutiken att naturvetenskapliga metoder ska användas då man studerar den sociala
verkligheten (Bryman, 2008).
Hermeneutikens centrala idé är att de forskare som analyserar en text ska eftersträva att få fram
textens betydelse ur det perspektiv som textens skapare har haft. Detta vetenskapsteoretiska
synsätt är samhällsvetenskapens metod och teori i en kontext där människans handlade ska
tolkas. Denna inriktning har som fokus att förstå den sociala verkligheten och människans
beteende istället för som positivismen, som vill förklara detsamma. Förståelsen för människan
innefattar ett empatiskt perspektiv medan förklaringen, således positivismen fokuserar på
krafterna som påverkar en människas handlingar. Det finns ett behov av att förstå saker och ting
ur den sociala aktörens perspektiv inom hermeneutiken (Bryman, 2008).
I och med att undersökningen har socialkonstruktionism som teoretisk utgångspunkt och denna
är grundad i en hermeneutisk tradition, har vi för avsikt att utgå från detta vetenskapsteoretiska
synsätt. Synsättet innefattar regler om hur en text kan tolkas på bästa sätt vilket också styrker
vårt val av metod, Faircloughs kritiska diskursanalys. Hermeneutiken ger även utrymme för
tolkning och förståelse av språket och språkets konstruktion i textmaterial, i det här fallet artiklar
från svensk dagspress, vilket är en viktig aspekt för undersökningen.
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De valda och nedan beskrivna teorierna har ansetts lämpliga att använda till uppsatsens ämne
utifrån  att  de  alla  berör  skapandet  av  “vi”  och  “dem”  och  “de  andra”,  i  bland  annat  det skrivna
språkets konstruktion och kan således användas i en diskursanalys. Teorierna konkretiserar hur
uppsatsens frågeställningar ska besvaras genom analys.
5.1 Socialkonstruktionism

Uppsatsens

vetenskapsteoretiska

utgångspunkt

är

socialkonstruktionismen.

Denna

vetenskapsteori är grundad i en hermeneutisk tradition, vilket innebär att den möjliggör en
tolkning av det som anses kunna vara socialt konstruerat för att på så sätt förstå vår omvärld
utifrån historiska händelser, sociala krafter och ideologier. Idéen bakom socialkonstruktionismen
är  att  “saker  inte  är  vad  de  verkar  vara”,  det  vill  säga  man  ifrågasätter  en  förskönad  verklighet  
och det som i samhället betraktas som vanligt. Socialkonstruktionism kan användas vid
sociologiska, historiska och filosofiska projekt där man har som syfte att analysera eller påpeka
existerande, historiskt antagna sociala samspel eller kausala sammanhang som möjligt medverkat
till uppkomsten eller skapandet av ett faktum som förekommer idag (Hacking, 2000).
Av denna anledning valde vi att använda socialkonstruktionismen som vetenskaplig teoretisk
utgångspunkt då den möjliggör för oss att analysera de historiskt konstruerade stereotyper som
finns om romer och som idag förekommer i svensk dagspress.
5.2  Den  strukturella  diskrimineringen  av  “de andra”

Kamali (SOU 2005:41) redogör   i   rapporten   “   Bortom   vi   och   dom”   för   konstruktionen   av   “de  
andra”.  Han  menar  att  “  de  andra”  skapas  och  är  en  del  i ett  formande  av  ett  “vi”.  “De  andra”  blir  
då   en   reflektion   av   “vi”   och   görs   till   att   vara   annorlunda   och   sammansatt   av   en   annan   sorts  
människor eller en annan nation och även till att vara ett “…  mindervärdigt ansiktslöst kollektiv
som  gör  “oss”  till  en  bättre  art  eller  en  bättre  kultur”  (SOU 2005:41 s.29). När detta sker skapas
en   rasism   baserad   på   en   kulturell   och   biologisk   åtskillnad.   Underlägsenheten   av   “de   andra”  
skapar en ideologi och får därmed en vetenskaplig förklaring. Denna andraism och rasism
framkallar  en  narcissism  hos  majoritetssamhället  där  “vi”  görs  till  att  vara  de  bästa  i  jämförelse  
till alla de andra, nationerna och etniciteterna (SOU 2005:41).
Kamali (SOU 2005:41) beskriver även den strukturella/institutionella diskrimineringen som
representerar den samhälleliga ordningen, normer och strukturer som indirekta och för det mesta
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utan avsikt diskriminerar personer och/eller grupper med en annan etnisk bakgrund än
majoritetssamhället.”   Den   är   baserad   på   etablerade   ideologier,   handlingsmönster   och  
procedurer som kanske inte är ämnade att diskriminera någon grupp men i praktiken
systematiskt  exkluderar  vissa  grupper  från  arbete  och  andra  möjligheter” (SOU 2005:41 s.32).
Den strukturella diskrimineringen standardiserar och gör det legitimt att utföra indirekta negativa
särbehandlingar   av   “de   andra”.   Kamali (SOU 2005:41) påpekar att den strukturella och
institutionella diskrimineringen är skenbart etnisk neutral, då den gömmer sig i den skapade
ordningen som är systematisk, normal och vardaglig. Den resulterar i ett åtskiljande, en
särbehandling som då har en ofördelaktig verkan på underordnade etniska grupper, vilket leder
till att majoritetssamhället gynnas i form av privilegier och maktpositioner. Strukturell och
institutionell diskriminering definierar Kamali (Ibid.) som majoritetssamhällets regelmässiga
gärningar som stigmatiserar, underordnar och särskiljer vissa etniska, religiösa eller
invandrargrupper. Detta kallas med ett   annat   ord   för   “andrafiering”. Han betonar även att den
strukturella diskrimineringen är lika vanlig här i Sverige som i många andra europeiska länder;
ett faktum som makthavande grupper så som forskare, politiker, arbetsgivare och journalister
avvisar och blundar för (SOU 2005:41). Diskrimineringen kan vara svår att upptäcka då den är
en del av vår vardag, av våra sociala interaktioner, dominerande maktstrukturer, regler och
procedurer. Av denna anledning behöver inte kategorisering, andrafiering och diskriminering av
en

grupp

människor

vara

avsiktliga

handlingar,

utan

ett

oavsiktligt

resultat

av

majoritetssamhällets till synes neutrala handlingar, menar Kamali (Ibid.).
5.3 Stereotyping

Stuart   Hall   (1997)   talar   om   “stereotyping”   som   handlar   om   att   människor förenklas och anses
besitta ett fåtal essentiella karaktärsdrag som menas vara grundade i naturen. Hall (1997)
hänvisar till Richard Dyer (1977) som förklarar den viktiga skillnaden mellan stereotyping och
typing. Dyer menar på att vi, utan användningen av kategorisering, skulle ha svårt, t.o.m.
omöjligt, att förstå, vår omvärld. Vi kategoriserar individer enligt de klassificerade system vi har
och   som   är   skapade   utifrån   vår   kultur.   Vi   “lär   känna”   en   person   genom   att   placera   in   denne   i  
olika kategorier. Vi skapar vår bild av en person genom att vi positionerar denne inom olika
typer av typifikationer. Exempelvis utifrån vilken roll en person spelar t.ex. lärare, chef, vilken
grupp denne tillhör utifrån klass, kön, sexuell läggning, etnicitet samt vilken personlighetstyp
personen har t.ex. glad, allvarlig, nedstämd etc. (Hall, 1997). Dyer menar på att skillnaden
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mellan typing och stereotyping är att vid stereotyping tar man enbart ett fåtal karaktärsdrag hos
en person eller grupp, överdriver dessa och reducerar alla andra karaktärsdrag hos
personen/gruppen. Med andra ord så betyder det att stereotyping reducerar, essensialiserar,
naturaliserar  och  fixerar  “skillnader”  (Hall,  1997).
Stereotyping   fixerar   åtskillnader,   det   “normala   och   accepterade”   från   det   “onormala   och  
oacceptabla”   och   exkluderar   allt   som   inte   hör   hemma   i   det   förstnämnda.   Den   sätter   upp   en  
symbolisk  gräns  mellan  det  “normala”  och  det  “avvikande”,  mellan  “vi”  och  “dem”,  mellan  det  
“accepterade”   och   det   “icke-accepterade”.   Den   främjar   “sammanhållningen”   inom   “vi”   som   är  
“normala”   och   sänder   ut   en   symbolisk   landsförvisning   till   alla   “dem”- de andra, som på något
sätt är annorlunda-“utanför   anständighetens   gränser”   (Hall,   1997).   Dyer   menar   också   på   att  
stereotyping   fungerar   som   en   typ   av   “makt”   då den klassificerar in personer utefter rådande
normer   och   konstruerar   den   exkluderade   som   “den   andra”.   Då   stereotyping   tenderar   att  
förekomma när det finns ojämlika maktstrukturer, är makten vanligtvis riktad mot den
underordnade eller exkluderade gruppen (Hall, 1997).
Då Brune (SOU 2006:21) i   avsnittet   “tidigare   forskning”   under   rubriken   mediernas   “vi”   och  
“dem”   talar   om   olika   stereotypiseringar   som förekommit och förekommer om etniska
minoritetsgrupper inom media, anser vi att denna teori är av relevans för vår analys då vi avser
att undersöka just stereotypa bilder i svensk dagspress av romer som tigger.

6. Metod och material
6.1 Urval

Grundförutsättningen för en diskursanalytisk uppsats är att urvalet av det empiriska materialet är
väl utformat. Urvalet ska så bra som möjligt kunna representera verkligheten. Det är när man gör
en diskursanalys av dagspress viktigt vilka tidningar man väljer att ta artiklar från. De tidningar
vi valde att hämta vårt material från var Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.
Alla dessa tidningar har nationell täckning och kan på så sätt nå ut till många i Sveriges
befolkning. Artiklarna som sedan valts från dessa tidningar är valda utifrån vissa kriterier. Det
var nödvändigt att ta fram vissa kriterier dels för att begränsa sökningarnas antal träffar och dels
för att öka trovärdigheten på de träffarna. De kriterier vi har arbetat utifrån när vi valt artiklar är:
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Media – Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.
Tidsram - artikel publicerad 2013-10-30 till 2014-04-30
Typ av artikel - nyhetsartikel, debattartikel, ledare, reportage.
Sökord:
“Romer  som  tigger”  (antal  träffar:  11)
“Romska  tiggare”  (antal  träffar:  5)
rom* AND tigg* (antal träffar: 162)
Ur dessa sökträffar har vi valt ut 21 artiklar som överensstämde med vårt syfte och våra
sökkriterier. 11 stycken artiklar är publicerade i Dagens Nyheter, 6 stycken artiklar i Svenska
Dagbladet och 4 stycken artiklar i Aftonbladet. Alla utvalda artiklar innehåller orden; rom* och
tigg*. Stjärnan (*) symboliserar att orden kan vara böjda på olika sätt.
Den angivna tidsramen är vald utifrån att vi ville redovisa för diskursen om romer som tigger i
dagspress under det senaste halvåret. Detta är ett aktuellt ämne i media och således finns många
träffar i Mediearkivet när man söker inom detta område. Tidsbegränsningen var därför
nödvändig och kändes rimlig utifrån de artiklar vi fick fram av våra sökningar.
Några av artiklarna som ingår i vårt material har förutom texten också en bild. Eftersom vi i
denna uppsats fokuserar på att analysera textdimensionen kommer bilderna inte undergå någon
bildanalys utan kommer enbart kommenteras som en del av artikeln och inte analyseras som en
egen faktor.
För att underlätta redovisningen av empirin, alltså de valda artiklarna och analyseringen av dessa
har vi skapat en matris. I matrisen presenteras variabler vi tagit fram och som vi sedan
strukturerat in artiklarna under. Matrisen bidrar också till att skapa en högre validitet åt studien i
och med att presentationen av empirin blir tydligare. Se Bilaga 1 – Matris över artikelinnehåll.
6.1.1 Kort bakgrund om de valda tidningarna

Aftonbladet grundades år 1830 och är en socialdemokratisk kvällstidning. Sedan år 1910 ges
tidningen ut sju dagar i veckan (Aftonbladet, 2014).
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Dagens Nyheter (DN) är en rikstäckande oberoende liberal morgontidning som grundades år
1864 och ges ut dagligen. DN utges av AB Dagens Nyheter vilken är ett dotterbolag till Bonnier
AB (Dagens Nyheter, 2014).
Svenska Dagbladet (SvD), grundades år 1884 och är en obunden moderat daglig morgontidning,
utgiven i Stockholm (Svenska Dagbladet, 2014)

Vi har använt oss av databasen Mediearkivet (Retriever Research) som vi har åtkomst till via
Mittuniversitetets databas som uppdateras dagligen. I Mediearkivet hämtade vi digitala versioner
av tryckutgåvan från Aftonbladet, Dagens Nyheter respektive Svenska Dagbladet. När vi
genomförde sökningarna i databasen ville vi så långt som möjligt använda oss av objektiva
sökord så att inriktningen på träffarna inte skulle styras av oss själva.
6.2 Validitet

Begreppet validitet syftar till giltighet, sanningen, styrkan och riktigheten i ett uttalande. Inom
samhällsvetenskapen har validitet kommit att handla om huruvida en metod undersöker vad den
menar undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009). För att ge studien en hög validitet, är ett viktigt
steg att det för läsaren är lätt att ta del av och följa med i de olika steg som författarna har gjort.
Detta underlättas för oss genom att Faircloughs systematiska analys som studien bygger på,
möjliggör redovisning av grundliga belägg för de påståenden som framkommer i diskursen samt
dokumentation av hur man har uppnått studiens resultat (Winther Jörgensen & Philips, 2000).
Matrisen som presenterar analysens material medföljer i uppsatsen som bilaga vilket stärker
studiens validitet.
6.3 Reliabilitet

Reliabilitet handlar om att studien bör ha ett stabilt och pålitligt mått på ett begrepp som inte
störs av exempelvis yttre faktorer så som tid, plats etc. (Larsson, Lilja & Mannerheim, 2005).
Kvale & Brinkmann (2009) skriver att reliabilitet syftar till forskningsresultatens tillförlitlighet.
Ofta mäts tillförlitligheten i relation till huruvida andra forskare kan komma fram till samma
resultat med samma metod fast vid en annan tidpunkt. Då diskurser är socialt konstruerade

18

förändras de oavbrutet vilket ger det som följd att undersökningens resultat enbart är
representativt för tidsperioden då studien genomförs.
För att besvara våra frågeställningar har vi har valt att använda oss av diskursanalys som metod
när vi analyserar de texter vi har tagit fram ur dagspressen. Valet av metod har gjorts då
diskursanalysen, genom att åskådliggöra hur diskursiva kontexter kan skapa ojämlika
maktstrukturer i samhället och sociala processer, kan förhindra sådana. Diskursanalys används
dock inte enbart som metod utan måste även sammankopplas med den teoretiska grunden. När
man använder sig av diskursanalys måste man därför lägga vikt vid och ta del av den teoretiska
grunden. (Winther Jörgensen & Philips, 2000). Enligt författarna Winther Jörgensen & Philips
(2000) är diskursanalys en helhetslösning med fyra olika enheter. För det första inbegriper det
diskursanalytiska angreppssättet ett filosofiskt perspektiv om vilken betydelse språket har i det
sociala skapandet av verkligheten. Den andra enheten klargör teoretiska modeller i analysen, som
beroende på den ställda forskningsfrågan varierar. Det tredje området författarna nämner är
metodologiska riktlinjer för hur man angriper just forskningsfältet. I den fjärde enheten beskrivs
specifika tekniker för språkanalys (Ibid).
6.4 Etiska överväganden

De tidningar som vi har valt artiklar från skyddas av Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära
och konstnärliga verk. I § 2 (SFS 1960:729) uppges att bland annat tidningar skyddas av denna
upphovsrätt vilket innebär att det råder en begränsning i plagiering och återskapande av verken.
Däremot godkänns i § 22 (SFS 1960:729) citering från texter som dessa och att “var  och  en  får  
citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som
motiveras av ändamålet. Citering har för uppsatsens genomförande i vissa fall varit nödvändig
vilket är en av anledningarna till att just denna lag och dessa paragrafer är av vikt för oss.
Artiklarna som valts ut för analys har innan publicering i tidning genomgått redigering och i och
med detta har de även gått igenom en viss etisk prövning vilket har gjort att vi ansett att det varit
acceptabelt att citera detta material.
6.4.1 Forskarens roll

Att   förstå   hur   det   ser   ut   “bakom”   diskursen,   hur   verkligheten   egentligen   är,   är   inte  
diskursanalytikerns primära syfte. Diskursen är i sig själv anledningen till analysen och man kan
därför aldrig komma åt verkligheten utanför diskurserna (Winther Jörgensen & Philips, 2000).
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Som forskare får man under en diskursanalys ta del av mycket material, i vårt fall många artiklar
med olika budskap. Som undersökare är det viktigt att man ställer sig objektivt till underlaget
och forsätter att vara konsekvent kritisk genom hela analysen. Det är också av högsta relevans att
som forskare vara medveten om vilka fördomar och värderingar man själv bär med sig när man
påbörjar analyserandet. Medvetandegörandet av dessa är viktigt då man i högsta grad måste
agera objektivt inför materialet och inte låter sina egna värderingar påverka analysen.
Vi som undersökare är själva en del av kulturen som vi granskar och har därmed del i många av
de självklarheter som finns i samhället och således i det material vi tar del av. Det är just dessa
självklarheter som man som forskare vill avslöja och få reda på hur vissa påståenden accepteras
som sanna utan ifrågasättning och andra inte. Som tidigare nämnt är det därför av högsta vikt att
man som forskare har som intention att ställa sig främmande inför sitt material (Ibid).
Att skriva en uppsats kring en målgrupp som romer som tigger kan skapa ett etiskt dilemma. Å
ena sida vill vi som författare skildra situationen som romer befinner sig i och lyfta
problematiken så att den uppmärksammas. Det är ett ämne som behövs diskuteras och observeras
i och med sin komplexitet. Å andra sidan vill vi genom uppmärksammandet inte bidra till att
förstärka den nidbild som redan finns kring romer och tiggare. Det är lätt hänt att vi som
författare skapar ytterligare föreställningar, eller för den delen spelar på våra tidigare förutfattade
meningar angående gruppen, genom att vi som många andra tar oss rätten att skriva om dem och
deras situation. Vi är naturligtvis sedan innan skrivandets start inte helt opåverkade av den
mediala bild som redan finns eller vad samhället signalerar rörande målgruppen, i och med detta
är vi således en del av den kontext vi ska analysera.
Det  finns  alltid  en  risk  med  att  man  förstärker  “bilder  i  våra  huvuden”  när  man  uppmärksammar  
stereotyper. För att möjligöra en distans från dem är det dock viktigt att man framhäver
diskussioner om stereotyper som de konstruktioner de är. Stereotyper är också sammankopplade
med   “vår”   självbild   och   självrespekt   (SOU   2006:21).   Av   dessa   anledningar   har   vi   valt   att  
genomföra undersökningen med hjälp av kritisk diskursanalys. För att medvetandegöra våra
åsikter och för att kunna lägga dem åt sidan har vi som författare diskuterat med varandra i hopp
om att det ska bidra positivt till vårt skrivande.
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6.5 Litteratursökning

Det material vi utgår från i uppsatsen har vi sökt oss fram till genom Mittuniversitetets
bibliotekskatalog. Vi har också tagit del av ett antal statliga utredningar (SOU rapporter) och inte
enbart tagit del av forskningen utan även efterforskat i relevanta referenser som använts i
rapporterna. I och med att vi läste många uppsatser och rapporter under tiden vi också skrev vår
egen uppsats upptäckte vi relativt fort vissa källor som återkom i många av texterna. Vi valde att
delvis fokusera på dessa ofta omnämnda referenser då vi ansåg att detta gav tyngd i deras
forskning.
En del av de källor vi har valt att referera till är något äldre. Anledningen till att vi ändå har valt
att använda oss av dessa är att för att de föreställningar vi har om omvärlden och våra
medmänniskor är historiskt förankrade.
6.6 Begreppet diskurs

Författarna Winther Jörgensen och Philips (2000) menar att diskursbegreppet är relativt vagt då
det antingen kan vara ett begränsande begrepp eller rymma idéer om att språket ordnas i olika
mönster. Mönster “...  som  våra  utsagor  följer  när  vi  agerar  inom  olika  sociala  domäner”  (2000
s.7). Egentligen kan begreppet diskurs innebära allt inom kommunikation där ibland tal, skrift,
bilder och kroppsspråk. Det råder dock en oenighet bland kunniga på området kring diskurser,
om vad det är och hur man egentligen analyserar en. Men man kan ändock säga att en diskurs är
ett   sätt   för   oss   att   beskriva   vår   verklighet,   exempelvis   genom   “politisk   diskurs”   varpå  
“diskursanalys”  på  jämförbart  vis  är  analys  av  de  mönstren  (Ibid).  
6.7 Kritisk diskursanalys

Analysen av vårt artikelmaterial genomförs med hjälp av den kritiska diskursanalysen och då
främst med Norman Faircloughs angreppssätt som utgångspunkt. Inom kritisk diskursanalys
ställs olika teorier och metoder upp för att man ska kunna analysera och problematisera samband
mellan bland annat social utveckling och diskursiv praktik i olika sammanhang i samhället.
Dessa diskursiva praktiker anses vara en betydelsefull typ av social praktik som medverkar till
att forma den sociala världen, sociala identiteter samt sociala relationer. Det är således delvis
genom diskursiva praktiker som vardaglig social och kulturell förändring och reproduktion sker
(Winther Jörgensen & Philips, 2000). Man talar om att den kritiska diskursanalysen står i ett
dialektiskt förhållande till andra sociala praktiker. Med det menas att diskurs som social praktik
skapar den sociala världen men, den skapas också själv av andra sociala praktiker. Den kritiska
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diskursanalysen hävdar att diskursiva praktiker har så kallade ideologiska effekter på sociala
grupper, vilket betyder att det exempelvis hjälper till att återskapa ojämlika maktrelationer
mellan etniska minoriteter och majoriteter (Ibid).
Denna metod, kritisk diskursanalys är därför av högsta relevans och intresse för vår uppsats, då
vi ämnar undersöka hur just en etnisk minoritet framställs i majoritetsamhällets dagspress.
Kritisk diskursanalys anses också vara politiskt engagerat och “- i frigörelsens namn-”  vara på
de gruppers sida som i vårt samhälle är undertryckta, vilket än mer motiverar oss till att nyttja
denna metod (Winther Jörgensen & Philips, 2000).
Själva syftet med kritisk diskursanalys är att belysa diskursens effekt som vidmakthåller
ojämlika maktstrukturer, detta för att kunna bidra till en social förändringsprocess i samhället
mot mer jämlika maktrelationer inom kommunikationsprocesser.   Angreppssättet   är   “kritiskt”   i  
den benämningen att det eftertraktar att utreda diskursiva praktikers funktion i upprätthållandet
av den sociala världen som betyder ojämlika maktstrukturer. Kritisk diskursanalys vill
åskådliggöra detta och eftersträvar en kritisk medvetenhet om diskursens roll i sociala relationer
(Winther Jörgensen & Philips, 2000).
6.7.2 Faircloughs kritiska diskursanalys

Som tidigare nämnt kommer vår analys vara baserad på Norman Faircloughs kritiska
diskursanalys. Anledningen till detta val är att den undersöker samband mellan texter med
sociala praktiker, vilket betyder att texten betraktas i relation till sin omgivning, hur den påverkas
av och påverkar sociala praktiker i dess närhet. Författarna Winther Jörgensen & Philips (2000)
skriver om Faircloughs angreppssätt och menar på att detta är den mest utvecklade teorin och
metoden för att undersöka bland annat kommunikation inom kritisk diskursanalysinriktning.
Fairclough använder sig av en tredimensionell modell för att genomföra en diskursanalys.
Modellen innehåller dimensioner; text (tal, skrift, bild eller blandning av det språkliga och
visuella), diskursiv praktik (produktion och konsumtion av texter) samt social praktik. Detta
innebär att materialet kan analyseras i tre olika steg för att underliggande värderingar ska
upptäckas. Enligt den diskursiva praktiken baserar sig texten på redan befintliga diskurser som
textförfattaren blivit influerad av. Diskursiv praktik visar också på att även den som
konsumerar/läser texten använder sig av redan existerande diskurser för att tolka den. Social
praktik syftar till förhållandet mellan texten och diskursiv praktik och visar på de negativa
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effekter den kan bidra till i en vidare kontext. Fairclough menar i sin kritiska diskursanalys att
språket som är socialt konstruerat kan orsaka negativa konsekvenser i samhället, exempelvis
genom skapandet av avvikelser och social kategorisering (Winther Jörgensen & Philips, 2000).
Vi avser i denna uppsats att analysera empirin utifrån Faircloughs tredimensionella modell inom
kritisk diskursanalys. Eftersom de tre dimensionerna kan analyseras var för sig ämnar vi i denna
uppsats att fokusera på textdimensionen - i vårt fall svensk dagspress. Vi kommer analysera vilka
diskurser som dominerar kring romer som tigger. Vi kommer att genomföra en undersökning
angående hur dagspressen beskriver och formulerar sig gällande romer som tigger som fenomen.

23

7. Analys
Från de 21 artiklar vi analyserat har vi sammanställt de mest förekommande begreppen om
romer som tigger. Här nedan kommer begreppen presenteras i en totalsumma för alla tre
tidningarna samt inom parentes redovisas hur många gånger begreppen förekommit i respektive
tidning.
Dominerande begrepp i artiklar:
Rumän* 185 (Aftonbladet 8, DN 134, SvD 43)
Rom* 164 (Aftonbladet 32, DN 96, SvD 36)
Tigg* 125 (Aftonbladet 4, DN 96, SvD 25)
Myndigheter (Polis, Kronofogden, Socialförvaltning) 58 (Aftonbladet 3, DN 26, SvD 29)
Stockholm 39 (Aftonbladet 4, DN 9, SvD 26)
Brott/våld mot tiggare 22 (Aftonbladet 0, DN 22, SvD 0)
EU-migranter 16 (Aftonbladet 2, DN 5, SvD 9)
Avhysning 15 (Aftonbladet 1, DN 2, SvD 12)
Tältläger 13 (Aftonbladet 1, DN 0, SvD 12)
Tiggeriförbud 12 (Aftonbladet 2, DN 8, SvD 2)
Antiziganis* 9 (Aftonbladet 1, DN 8, SvD 0)
Läger 9 (Aftonbladet 2, DN 2, SvD 5)
Kåkstad 8 (Aftonbladet 0, DN 1, SvD 7)
Organiserat tiggeri 8 (Aftonbladet 0, DN 6, SvD 2)
Erbjudande om hemresa 7 (Aftonbladet 0, DN 3, SvD 4)
Sollentuna 6 (Aftonbladet 0, DN 1, SvD 5)
Begreppen som redovisas i ovanstående lista är de mest förekommande i respektive tidning. De
oftast återkommande orden är rumän*, rom* och tigg*. Samtliga ord som presenteras i listan ger
alla en beskrivande bild (sann eller osann) för artikelläsaren, av romer som tigger och vad de
förknippas med. Listan visar på att myndigheter som polis och Kronofogden m.fl. ofta är
involverade när det gäller en situation med romer som tigger. Det är dessutom inte sällan från
Stockholmsområdet det rapporteras. Man kan utläsa att romer som tigger ofta i artiklar kopplas
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samman med någon typ av brott och/eller våld. Romer som tigger benämns många gånger som
EU-migranter som inte har en ordnad boendesituation. Olika typer av boenden som nämns i
samband de tiggande är; tältläger, läger och kåkstad. Somliga artiklar talar inte sällan också om
avhysning och erbjudande om hemresa (till hemlandet) i anknytning till boendesituation. I
samhället har det skapats en diskussion kring att införa förbud mot tiggeri och kriminalisera
organiserat tiggeri. Diskussionen om detta i dagspressen rör dock snarare konsekvenserna som
skulle uppstå om detta skulle genomföras. Således är begreppen tiggeriförbud och organiserat
tiggeri vanligt förekommande i artiklarna.
Antiziganis*, nämns i vissa artiklar och har då kretsat om diskussioner om hur situationen för
romer har varit både i Sverige och i Europa. Åsikterna kring antiziganismen går inte isär, att det
sker en ökning av detta och att Sverige inte är skonat är utan tvekan.
Det finns markanta skillnader mellan tidningarnas val av beskrivningar av romer som tigger.
Detta går också att utläsa i listan där förekomsten av varje begrepp i respektive tidning
presenteras. Tydliga exempel på detta är när ordet rumän* och tigg* nämns. Totalt omtalas
rumän* 185 gånger varav i Aftonbladet 8, DN 134 och SvD 43. Totalt omtalas tigg* 125 gånger
varav i Aftonbladet 4, DN 96, SvD 25. Det är dock en viss skillnad i mängd av artiklar valda från
respektive tidning. Från Aftonbladet är 4 artiklar valda, Dagens Nyheter 11 artiklar och SvD 6
artiklar. Detta påverkar naturligtvis utkomsten av hur många gånger begreppen nämns i
respektive tidning.
Även om många artiklar inte har som syfte att medvetet diskriminera och utpeka romer som
tigger, har vi funnit följande resultat som genomsyrar de flesta artiklarna.

Efter att ha läst artiklarna mer noggrant framkom fyra teman som vår empiri kommer att
analyseras utifrån. De fyra temana har inspirerats av Brunes (SOU 2006:21) tidigare forskning
och kommer tillsammans med Halls (1997) och Kamalis (SOU 2005:41) teorier hjälpa oss att
besvara våra frågeställningar. Hall (1997) talar om att stereotyping reducerar, essensialiserar,
naturaliserar   och   fixerar   ”skillnader” mellan   ”vi”   och   ”dem”. Temana som kommer att vara
genomgående i vår analys är; skräck och mörker, nationalitet och etnicitet, symboler och När
”de  andra”  ses  som  ett  hot  mot  ”vår”  ordning.
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7.1 Skräck och mörker

Som tidigare nämnt går det att utläsa att romer som tigger, ofta i artiklarna kopplas samman med
någon typ av brott och/eller våld. Det förs också en diskussion i samhället om huruvida förbud
mot tiggeri bör införas och om organiserat tiggeri ska kriminaliseras. En sort av stereotypisering
handlar  enligt  Brune  (SOU  2006:21)  om  att  man  väljer  att  förknippa  ”de  andra”  med  ett  flertal  
negativa detaljer. Brune (Ibid.) talar om att exempel på negativa detaljer kan vara associerade
med skräck och mörker och i vår analys av artiklarna kommer detaljerna vara våld och/eller
brott, tiggeriförbud och organiserat tiggeri. Dessa negativa detaljer som förknippas med romer
som tigger, reflekteras mot vad media gestaltar som en god normalitet som inkluderar flera
igenkänningsfaktorer  i  ”vi”.
Genom Halls (1997) teori om stereotyping kan man förklara vad som sker när vissa
”karaktärsdrag” överdrivs. Han menar då att andra egenskaper hos en person eller grupp
reduceras och förminskas. Det finns en risk att när man i media framhäver ord (negativa detaljer)
inom områdena våld/brott, tiggeriförbud och organiserat tiggeri, reducerar andra egenskaper som
romer som tigger besitter. Det här medför att det skapas  ett  tydligt  ”vi”  och  ”dem”.  
”Människor  får  ju  göra vad de vill med sina pengar, men konsekvensen kan bli
att ju generösare vi är desto fler  kommer  hit  för  att  tigga/…/Men konsekvensen
av att människor inte ger pengar kan istället bli  att  tiggarna  ”får  stryk  av  de  
som  organiserar  tiggeriet.””  (Dagens Nyheter, 131225).
Ovanstående citat vittnar om en distinkt åtskillnad som skapas i vardagligt tal, mellan  ”oss”  och  
”dem”.  Om  ”vi”  är  generösa  och  ger  pengar,  kommer  fler  av  ”dem”  att  komma  hit  för  att  också  
vilja ha. Genom   det   här   citatet   får   ”vi”   en   bild   av   hur   ”de   andra”,   i   det   här   fallet   romer   som
tigger,  ”är”.  
Ordet  människor  i  detta  citat  relateras  till  ”vi”  och  därmed  omänskliggörs  ”de  andra”,  tiggarna.  
Om   ”vi”   är   människor kan man ställa sig frågan om tiggarna kan anses vara det motsatta.
Implicit  är  det  ”vi  människor”  som  ger  pengar  till  tiggarna. Det skrivs att om ”vi”  inte  ger pengar
till tiggare skulle de kunna bli utsatta för våld av en förgivet taget tiggarorganisatör. Alltså ses
alla tiggare som en del av organiserat tiggeri.
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Ovan nämndes att romer som tigger, flertalet gånger sammankopplas med brott och/eller våld i
artiklarna som analyserats. En läsare som bara bläddrar igenom tidningen och på så sätt endast
urskiljer rubrikerna, kan lätt få uppfattningen att situationen kring romer som tigger är skapad av
”dem”  mot  någon  annan.   Läser  man  istället   mer  noggrant   och  inte  enbart  rubrikerna  upptäcker  
man ofta att artiklarna egentligen behandlar det motsatta, dvs. att det är romerna som blir utsatta
och inte tvärtom.
Ett exempel på detta är en rubrik som publicerades i Svenska Dagbladet;
”Tio  greps  när  tältläger  revs”  (Svenska Dagbladet, 140314)
I denna rubrik är det väldigt otydligt vem som faktiskt grips. När informationen om gripandet
skrivs ut i samma mening som folk som bor i tältläger är det lätt att anta att de är de som bott i
lägret som gripits. Detta riskerar att reproducera en bild av romer som gjort sig skyldiga till att
polisen, som representerar rättsväsendet, kallas till plats för att genomföra ett gripande. Läser
man istället artikeln i sin helhet framkommer det att Kronofogdemyndigheten på Kommunens
begäran genomfört en avhysning av de boende i lägret. Gripandet hade i själva verket ingenting
med de boende att göra utan polisen tillkallades på grund av att utomstående demonstrerade mot
avhysningen. En rubrik som denna skapar bilder för läsaren av att romer förknippas med
kriminalitet   och   bidrar   till   andrafieringsprocessen   som   i   sin   tur   ökar   klyfta   mellan   ”vi”   och  
”dem”.  
7.2 Nationalitet och etnicitet

De oftast återkommande orden i de analyserade artiklarna är rumän*, rom* och tigg*. Om dessa
tre mest förekommande begrepp, där de två förstnämnda begreppen berör nationalitet/etnicitet i
artiklarna slås ut på 21 artiklar blir genomsnittet rumän* 8.4 gånger, rom* 7.7 gånger, tigg* 5,9
gånger per artikel. De här nämns dessutom i kombination med de övriga orden som i svensk
dagspress förknippas med romer som tigger.
I övriga teman framkommer att tiggeri framställs som en negativ handling som hotar
majoritetssamhällets ordning och säkerhet. När tiggeri kopplas till etniciteten romsk sägs det per
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automatik att, att vara rom innebär ett hot mot majoritetssamhällets system. Därmed sker en
rasifiering där negativa egenskaper kopplas ihop med etnicitet.
När man kopplar samman det biologiska och kulturella, med andra ord essensialiserar, skapas en
rasism. I kombination med andraism, när underlägsenheten   av   ”de   andra”   blir   till   en   ideologi,  
framkallas  narcissim  hos  majoritetssamhället.  Då  görs  ”vi”  till  att  vara  bättre  i   relation   till  alla  
andra nationaliteter och etniciteter (SOU 2005:41).
De som har en annan etnisk tillhörighet än majoriteten i detta fall svensk etnicitet, omskrivs
vanligtvis i artiklarna också med en etnicitet. Det skapas en bild av att romer tigger vilket
betyder att en stereotypisering sker i och med att man överdriver användningen av
kombinationen av dessa begrepp. Det framstår som att om man är rom är man tiggare, är man
tiggare är man rom. På så vis essensialiserar man tiggeri som om att det skulle vara en
inneboende egenskap hos romer. Alltså ses ett fenomen som tiggeri ur ett essensialistiskt
perspektiv som en fast och oföränderlig, medärvd egenskap som är kopplad till etnicitet snarare
än att orsaken beror på socioekonomiska faktorer. Romernas situation kopplas således inte till
den kontext de befinner sig i, utan till det faktum att de är romer. Utifrån ett
socialkonstruktionistiskt perspektiv skulle mer fokus ligga på de förhållanden som de olika
individerna som tigger lever i.
Etniciteten blir således anledningen till att man utför en viss handling. Att vara etnisk rom
innebär att man är tiggare, vilket ytterligare förstärks i artiklarna med   att   ”förtydliga”   att  
personen har en annan nationalitet än majoritetssamhället. Det sker härigenom en andrafiering
och   därmed   förstärks   bilden   av   ett   ”vi”   som   representerar   ”den   normala”   svenskheten   och   ett  
”dem”,   de   avvikande   romerna från Rumänien. Denna sorts stereotypisering är även något som
Brune (SOU 2006:21) beskriver i sin forskning, där hon menar att personer med en annan
nationalitet eller etnicitet än svensk framställs som främmande.
7.3 Symboler

Dagens tidningar använder sig inte av de typiskt utpekande stereotyperna som var mer vanliga
förr. Exempelvis förekom sådan stereotypisering mer frekvent under år 1962, det året som Brune
undersökte och presenterade i rapporten ”Romers   rätt   – en strategi för romer i Sverige” (SOU
2010:55). Enbart för att de gamla stereotyperna inte är lika vanligt förkommande i dagens media
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försvinner inte risken att, man med liknande uttryck skapar nya stereotyper. När media använder
sig av symboler, som tidigare associerats med en viss grupp och som lett till en stereotypisering,
aktiveras gamla fördomsmönster hos exempelvis läsare.
I Svenska Dagbladet gick det i mars att läsa det nedanstående citatet, som tydligt talar för hur
upprepningen av fördomar kan se ut;
”…  orsaken till att rumänska romer reser till Sverige för att tigga är att romer
gillar att resa ”av naturen”.” (Svenska Dagbladet, 140314)
Oavsett vem som gjort detta uttalande, har det skrivits med i artikeln och kan på så sätt aktivera
gamla fördomsmönster hos läsaren. Denna typ av beskrivning av romer baseras på en gammal
stereotyp bild av dem. Citatet påvisar klart och tydligt att det fortfarande antas att romer av
naturen skulle vara resande. Därmed naturaliseras resande som ett romskt karaktärsdrag.
Brune poängterar i SOU 2010:55 att det finns etiketter som ursprungligen ansetts neutrala, men
som efter en tids användning associerats med något negativt. Begreppet rom/romer är ett tydligt
exempel på just sådana etiketter. Tidigare användes ord som zigenare och tattare då man
benämnde den romska befolkningen. Då man senare ansåg att dessa begrepp förknippades med
allt för många negativa egenskaper, som oftast inte var överensstämmande med verkligheten,
övergick man till benämningen rom. Inte bara var det en benämning som klingade mer positiv
utan det var också den som romer i Sverige själva föredrog.
Även fenomenet tiggeri har genom historien benämnts med olika ord, så som landsstrykare,
luffare, bettlar m.fl. Dessa ord är ytterst ovanliga, om inte obefintliga idag. Men,
föreställningarna om en tiggande person som en utsatt, hjälplös människa som stör den
vardagliga miljön lever vidare. Trots att själva ordet har ändrats visar flertalet av artiklarna att de
gamla fördomarna och föreställningarna lever än idag.
När två negativt laddade ord sätts samman förstärker de varandra och skapar ett nytt negativt
begrepp, i det här fallet romska tiggare.
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I och med den frekventa medierapporteringen kring romer som tigger, finns en uppenbar risk att
tiggeri på samma sätt som resande naturaliseras till ett karaktärsdrag hos romer. Alltså något
som romer av naturen skulle besitta.
Idag kan man se antydan till att också benämningen romer som tigger har fått en negativ klang,
då det mer frekvent i bl.a. media förknippas med negativa associationsladdade begrepp i
samhället. De ord som står i den ordlista som inleder analysen är nästan alla exempel på
associationsladdade begrepp med en negativ innebörd.
7.4 När ”de andra” ses  som  ett  hot  mot  ”vår”  ordning

Stereotypisering kan handla om  att  placera  in  vilka  som  tillhör  begreppet  ”ordning”  och  därmed  
vilka som tillhör  ”oordning”.  De  som beskrivs som oordning ska rättas till och efterlikna de som
har ordning. Och gör de inte det så riskerar de att stötas ut för att ordningen inte ska störas och så
långt som möjligt bevaras. Det blir alltså upprättandet av ordningen som blir fokus snarare än de
bakomliggande orsakerna till oordningen. Antingen rättar man sig efter ordningen eller så
konstrueras en exkludering av ”den  andra”.  
Ett citat som symboliserar denna typ av stereotypisering som fixerar skillnaden mellan ordning
och oordning är;
”Polisen  efter  ny  tiggarattack:  Hårdare  attityd” (Dagens Nyheter, 140402).
Det låter som på denna rubrik att det skett en ny attack gjord av en tiggare och att polisen nu
behöver skärpa bevakningen mot tiggare överlag. I realiteten handlar artikeln om hur ett
ungdomsgäng gått till attack med stenar och burkar mot sovande romska tiggare.
Ordet polis förknippas ofta med kriminalitet, oordning, kaos och olaglighet. Polisens funktion är
att motverka detta och se till att lagen efterlevs. Tiggarattack uppfattas här som ett ord författarna
har skapat själv. Vad är skillnaden mellan en tiggarattack och en vanlig attack? Rubrikskaparen
andrafierar tiggare genom att använda ett ord som det här samt fixerar tiggaren i kontexten
oordning. Tolkningen blir således att det är tiggare som har attackerat några andra. Det är också
när man läser rubriken mycket oklart vem/vilka som egentligen kommer ha en hårdare attityd.
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Det är påtagligt att händelsen är mycket problematisk och fokuset ligger på oordning ur ett
polisiärt perspektiv och inte på diskriminering.
Levander (1974) talar om att det tidigare i svensk historia genomförts razzior mot tiggare. Det
fanns dessutom   s.k.   ”tiggargubbar”   (poliser) som dagligen samlade ihop tiggare från gatorna i
Stockholm och ibland drev dem ut ur staden med uppmaningen  om  att  ”inte  visa  sig  där  igen”.  
De  dåtida  myndigheterna,  med  hjälp  av  ”tiggargubbarna”  drev  tiggande  människor  ur  städerna.  
Detta blev en orsak till varför människor som tiggde reste runt från stad till stad. På liknande sätt
får myndigheter än idag assistans av polisen för att avhysa romer som tigger, från tillfälliga
bostäder i Sverige. Ett utdrag ur Svenska Dagbladet ger oss ett konkret exempel på situationer
som dessa:
”Det  är  Kronofogden  som  genomför  avhysningen  med  hjälp  av  handräckning  
från polisen. Personal från socialtjänsten är ute varje kväll med tolk och pratar
med  de  boende  och  erbjuder  hemresa.”  (Svenska Dagbladet, 140212)
I ovanstående citat nämns tre olika myndigheter som utför två olika slags insatser. En frivillig
insats i form av erbjudande om hemresa samt en tvångsinsats, avhysning.
Myndigheters hantering av situationer som dessa bevisar att de innehar en omfattande
maktposition. De representerar de upprättade lagarna och förordningarna, vilka lägger grunden
för de värderingar och därmed de normer som finns i samhället. När myndigheter genomför
insatser,  frivilliga  eller  tvångsinsatser  med  budskapet  ””vi”  vill  inte  ha  er  här”,  fixeras skillnaden
mellan  ”vi”  och  ”dem”. På så vis andrafieras romer som tigger, återigen. Det här visar tydligt på
det som Hall (1997) talar om inom stereotyping, att en  symbolisk  gräns  sätts  upp  mellan  ”vi”  och  
”dem”.   Det   här   främjar   sammanhållningen   inom   ”vi,   som   följer   lagen”   och signalerar en
symbolisk  landsförvisning  till  alla  ”de  andra”.      
Den här typen av myndighetsutövning är ett exempel på det som Kamali (SOU 2005:41)
benämner som strukturell diskriminering. Det handlar om en diskriminering som ligger gömd i
etablerade ideologier, handlingsmönster och procedurer som oftast inte har för avsikt att
diskriminera. Dessa kan ändock leda till systematisk exkludering av vissa grupper från
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möjligheter  som  ”vi”  har,  exempelvis  arbets- och bostadsmarknaden mm. Detta medför att den
strukturella diskrimineringen gör det legitimt att särbehandla romer som tigger.

8. Diskussion
Det går utifrån studiens resultat att tyda parallella mönster med hur tiggares förhållanden
hanteras idag, jämfört med för flera hundra år sedan. Idag rapporterar media om de diskussioner
som förs om att förbjuda tiggeri och i vissa fall även göra givandet till tiggare förbjudet. Precis
som då, väljer myndigheter att stöta ifrån sig problemen kring tiggare, om än på ett mer subtilt
sätt idag.
Stereotyper finns även i nutidens dagspress men inte på ett lika uppenbart sätt, nu som förr. De är
svårare att upptäcka i dagens media i och med att rapporteringen inte innehåller de symboliskt
beskrivande orden, så som om utseendet mm.   Istället   brukas   ord   av   en   mer   till   synes   ”neutral  
karaktär”   eftersom   media   inte   vill   riskera   att   framstå   som   rasistisk.   Med   dessa,   från   en   början  
neutrala karaktärsord, får tidningen en mer demokratisk och seriös framtoning.
Det är tydligt att media har en framträdande maktposition i samhället. Resultatet visar att den
bidrar till den strukturella diskrimineringen då de återskapar stereotyper i sin rapportering. Det
går således att utläsa genom undersökningens resultat att romer som tigger andrafieras i mediala
sammanhang.
Diskussionen kring romer som tigger uppenbarar sig inte helt enformig i de olika tidningarna och
artiklarna. Därför är det ytterst svårt att skapa en generaliserad bild och således sammanfattning
av tidningarna. Detta beror dels på tidningarnas olika infallsvinklar och ideologier men också på
de enskilda artikelskribenterna. Media har som tidigare nämnt en stor makt i skapandet av bilder
av människor och företeelser. Media kan ibland komma med nya diskurser och sätta press på
samhället, men den riskerar också att återskapa och förstärka de redan befintliga fördomarna, då
man vill att läsare ska känna igen det som skrivs och därmed vilja läsa artikeln. Man vill många
gånger skapa ett intresse och fånga läsare, mer än att beröra kärnproblemet.
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Därmed är inte sagt att alla artiklarna endast rapporterar om romer som tigger för att
vidmakthålla  ett  ”vi”  och  ”dem”  och  på  så  sätt  skapa  intresse  för  läsaren.  Somliga,  om  än  ett  fåtal  
artiklar vi analyserat har valt ett mer lösningsfokuserat perspektiv på situationen. Vissa artiklar
har valt att belysa diskrimineringen mot romer samt antiziganismen som än idag existerar, för att
upplysa om bakomliggande faktorer till varför romer tvingas tigga. I flertalet fall föreslås i
samband med detta, förslag på hur det problematiska läget ska kunna motarbetas.

Med hjälp av en kritisk diskursanalys belyser denna studie att ojämlika maktförhållanden kring
romer som tigger, fortsatt lever vidare i samhället samt medias betydande roll i detta. Dolda
stereotypiseringar kan upptäckas med hjälp av en diskursanalys och därmed kan den strukturella
diskrimineringen kring romer som tigger, upptäckas. Diskursanalysen möjliggör en åtkomst av
de diskriminerande och exkluderande strukturer som finns och som annars kan vara osynliga.
Synliggörande av detta underlättar det sociala arbetets roll för samhällsförändring och
motverkande av diskriminering.
Att använda kritisk diskursanalys i denna studie har även inneburit vissa begränsningar. Det har
varit svårt att få en generaliserbar bild av romer som tiggers situation. På grund av omfattningen
av empiri har vi varit tvungna att genomföra stora avgränsningar vilket har riskerat att minska
helhetsbilden av situationen. Man riskerar genom användandet av kritisk diskursanalys att
oavsiktligt utesluta de som diskrimineras, från att själva komma till tals och definiera situationen.
Det blir på så sätt andra som fastställer de rådande förhållandena.

Det är uppenbart att det sker en ökning i samhället av romer som tigger. I och med denna ökning
och utbredning av utsatta människor är det av största vikt att det belyses inom socialt arbete.
Denna situation medför en krävande utmaning för socialarbetare. Utmaningen ligger i att, utifrån
rättvisa och grundläggande mänskliga rättigheter, ta itu med problemet. Det är viktigt att inte
fastna i stereotypiserande och andrafierande tankemönster som idag existerar. Utmaningen för
socialt arbete är att bryta dessa mönster och ersätta de historiska diskurserna som präglas av
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diskriminering och antiziganism, med nya diskurser. Det är endast en början att synliggöra och
kritisera problematiken, detta måste även leda till en förändring.

Fortsatt forskning

En fråga som flertalet av artikelförfattarna själva tar upp är huruvida tiggeri borde kriminaliseras
eller ej. Intressant för kommande forskning skulle vara att undersöka vilka konsekvenser ett
kriminaliserande av tiggeri skulle medföra. Vem/vilka skulle drabbas och hur skulle samhället
hantera det?
Vi kan också se att en lämplig fortsatt forskning skulle vara att undersöka inte bara dagspress
utan också politiska uttalanden eventuellt också anföranden från EU.
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D6D0E0861D309F1A3E&serviceId=2
2014-03-14 Ett nederlag för EU
http://web.retrieverinfo.com/services/archive/displayDocument?documentId=050915201403141307799E59A7F869
1DA0283653EDECC6&serviceId=2
2014-03-14 Rumänsk talesman: Romer har ett val om de vill tigga
http://web.retrieverinfo.com/services/archive/displayDocument?documentId=0509152014031467772BD14EAF233
CD310C7E1F4645BA4&serviceId=2
2014-04-03  “De  misshandlade  mig  med  sin  käpp”
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http://web.retrieverinfo.com/services/archive/displayDocument?documentId=050915201404030724099D45988350
54A2F17181B49959&serviceId=2
2014-04-05 Polisen efter ny tiggarattack: Hårdare attityd
http://web.retrieverinfo.com/services/archive/displayDocument?documentId=0509152014040544EE50C576CF0E9
08B3FE413460B4043&serviceId=2
2014-04-08 Rumänien vill inte samarbeta
http://web.retrieverinfo.com/services/archive/displayDocument?documentId=05091520140408CCCE4272D82C8E
8AA12B6B8243413E82&serviceId=2
2014-04-10  “Utspelet  kan  gynna  romer”
http://web.retrieverinfo.com/services/archive/displayDocument?documentId=050915201404105614428D973316EE
0B94A1028A40A87F&serviceId=2

2014-04-28 Vi ska inte vänja oss
http://web.retrieverinfo.com/services/archive/displayDocument?documentId=05091520140428CD673498892D6CA
3D09D15BEFA27642A&serviceId=2

Svenska Dagbladet:
2013-12-25 En fråga som delar Stockholm
http://web.retrieverinfo.com/services/archive/displayDocument?documentId=050803201312255F9707EF033A814
BEE148E4D4BE43D1E&serviceId=2
2013-12-26 Kåkstäderna breder ut sig
http://web.retrieverinfo.com/services/archive/displayDocument?documentId=0508032013122625406A370F46F518
7C4AC2812B1872E8&serviceId=2
2014-02-02 Tiggare körs bort av polis
http://web.retrieverinfo.com/services/archive/displayDocument?documentId=050803201402023085603AF8275FD9
F8070E9E90E65BBE&serviceId=2
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2014-02-09 Förbud skulle slå mot romerna
http://web.retrieverinfo.com/services/archive/displayDocument?documentId=050803201402094B37831BD9DE375
9806F87440A126D44&serviceId=2
2014-02-12 Okänd adress efter tömd kåkstad
http://web.retrieverinfo.com/services/archive/displayDocument?documentId=050803201402129706242AA99F7048
5898ADAAC4BA6DFE&serviceId=2
2014-03-14 Tio greps när tältläger revs
http://web.retrieverinfo.com/services/archive/displayDocument?documentId=05080320140314CE8043400EEC62C
687E8E0DC2920803E&serviceId=2
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