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The aim of this study has been to highlight and describe the perceptions of beggars, by 
studying and analyzing empirical data collected through observing different threads on a 
Swedish discussion forum. We wanted to study how beggars are mentioned in the 
discussion forum to illustrate the opinions and perceptions. To analyze the data a 
qualitative method of meaning condensation were used. The result was analyzed from a 
perspective of deviant behavior and three theories: Goffman's theory about Stigma, 
Beckers labelling theory and the theory about the established and the outsiders by Elias.  
The results showed that beggars are categorized and described as criminals, misfits and 
frauds. The results also gave us the conclusion that there are negative attitudes towards 
beggars. 
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1 Inledning 
Förmodligen har vi alla någon gång passerat en person som tigger, kanske har mötet 

bara gått obemärkt förbi, kanske har mötet väckt upp oväntade känslor. Tiggeri som 

fenomen har varit aktuellt under historien och vi anser att ämnet är både intressant och 

aktuellt att studera. Diskussioner kring tiggeri har förts både i folkmun och på politisk 

nivå, inte minst när det gäller eventuella förbud mot tiggeri. Swärd (2014:27) menar att 

beslut gällande just förbud mot tiggeri skapat debatter. De kommuner som beslutat om 

förbud och hänvisat till ordningslagen, har snabbt fått kritik från politiker samt 

myndigheter som ansett att ett sådant förbud inte var förenligt med lagen. Enligt den 

lagstiftning som finns i Sverige är tiggeri heller inte förbjudet och personer som tigger 

kan inte åtalas för detta som en brottslig handling. 

 

Tiggeri har ibland setts som något nytt och är något som ofta diskuteras om i samband 

med eu-migranter. Tiggeri är dock ingen ny företeelse (Swärd, 2014:31). Tiggeri är ett 

fenomen som varit aktuellt under historien och tiggeri har under alla tider förekommit i 

Sverige. Under 1900-talets senare del minskade dock tiggeriet efterhand samtidigt som 

Sveriges välfärd utvecklades, för att sedan under slutet av nittiotalet återuppstå i 

storstadsregionerna (Beijer 1999:11). 

 

I dag förs många diskussioner om samhällsfenomen på internet exempelvis på olika 

bloggar, i kommentarsfält på Facebook och olika forum. Internet möjliggör ett socialt 

utbyte som inte kräver något fysiskt möte och är en plats som är lättillgänglig för den 

som önskar utbyta åsikter med andra. Jönsson (2010:17) beskriver hur grunden inom 

socialkonstruktionismen är att det vi upplever, är något socialt konstruerat mellan oss 

människor och något som ständigt är en pågående process. Johansson och Lalander 

(2013:66) menar att även tanken om kön och genus är något som utformas i möten med 

andra människor. Utifrån det som beskrivs ovan skulle det ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv gå att anta att den synen som finns av tiggare skulle 

kunna vara beroende av människors skapade uppfattningar och interaktioner med 

varandra. Dessa interaktioner kan också ske på internet, vår ambition är att genomföra 

en internetstudie för att studera detta.  
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1.1 Problembakgrund 

Att medborgarna har en större känsla än tidigare av att samhället inte längre tar hand om 

de mest utslagna kan bidra till en ökad benägenhet att skänka pengar till tiggare (Beijer 

1999:13–14). Det finns de som tycker att man genom att ge personer som tigger pengar 

gör problemet större, det finns även de som anser att det är av vikt att ge pengar till 

tiggare (Swärd 2014:29). I bland annat massmedierna har de orsaker till tiggeri som 

debatterats varit exempelvis att tiggeri beror på dåliga ekonomiska tider, som i sin tur 

inneburit ökad arbetslöshet och minskningar av socialtjänstens budget. Debattörerna 

menar även att massmedier genom att skriva om hur mycket en tiggare kan tjäna på att 

tigga, bidragit till ökningen av antalet tiggare. I debatten beskrivs även hur fenomenet är 

en EU-anpassning som spridit sig från övriga länder i Europa till Sverige och att 

socialpolitiska förändringar bidragit till en attitydförändring hos invånarna, som lett till 

att det lönar sig att tigga på ett annat sätt än tidigare (Beijer 1999:13–14).  

 

På olika internetforum kan den som önskar uttrycka sin åsikt, i många fall är dessa 

åsikter också fritt tillgängliga för vem som helst att läsa samt skrivna av anonyma 

användare. Hur personer skriver på internet om hur de ser på en grupp människor, skulle 

kunna tänkas ha en inverkan på hur de som läser dessa åsikter i sin tur ser på denna 

grupp människor. Vår uppfattning är att personer uttrycker sin syn på olika grupper av 

människor starkare genom virtuella interaktioner än fysiska verbala interaktioner.  

  

Kan den synen som uttrycks genom interaktioner vara en del i processen att skapa en 

definition av tiggeri som ett socialt problem? Becker (2008:174) skriver: 

  

Men sociala problem existerar inte oberoende av en definitionsprocess. De 

är inte sociala problem därför att det ligger i deras natur att vara problem. 

De är problem därför att någon någonstans upplever och definierar dem som 

problem. 

 

Utifrån hur Becker beskriver uppkomsten av ett socialt problem, går det att anta att alla 

sociala problem är beroende av att personer uppfattar och uttrycker att dessa är problem. 

Mattus (2005:5–9) beskriver hur kommunikationen på internet har stort inflytande på 

hur och i vilken omfattning vi kan uttrycka oss, samt vikten av att vi upplever oss hörda 

och att någon tar hänsyn till de ord som yttras. Vi gör även anspråk på ett utrymme av 
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den kommunikativa arena där yttrandefrihet är en viktig del och ett ämne som ofta 

diskuteras i fråga om att vara eller inte vara. Författaren beskriver hur den yttrandefrihet 

som finns idag är omfattande och inte sällan omdebatterad. Att få yttra sina ord och 

tankar har för många grupper inte varit någon självklarhet och det fria ordet ifrågasätts. 

Författaren kopplar samman yttrandefrihet och de mänskliga rättigheterna. Mattus 

(2005) menar att det är av vikt för oss att få uttrycka oss och kommunicera fritt med 

andra människor, både i form av att ta emot information men även ha rätten till att 

förmedla den information som man önskar. Hon menar även att den yttrandefrihet som 

funnits varit begränsad till vissa klasser i samhället och att detta varit ett befäst tankesätt 

som har präglat vår inställning till yttrandefriheten. 

 

1.2 Problemformulering 

Trots att yttrandefriheten anses som en grundläggande rättighet, kan de begrepp som 

används samt den syn på tiggare som uttrycks på internet bidra till endera en mer positiv 

eller negativ bild av människor som tigger beroende på hur personer på internet 

framställer sin syn på dessa. Den tidigare forskning som vi funnit gällande vårt valda 

ämne behandlar till största del studier som inriktar sig på att undersöka mediers 

framställning av tiggare och individers syn på tiggare genom intervjuer. Denna studie 

kan därför bidra till att fylla en kunskapslucka genom att lyfta fram och synliggöra 

enskilda individers åsikter om och perspektiv på en utsatt grupp på en stor arena för 

kommunikation. Som yrkesverksam socialarbetare förväntas man kunna bemöta 

människor i många olika utsatta situationer. För att kunna göra det på ett lämpligt sätt 

anser vi att det är av stor vikt att ha kunskap och medvetenhet om den syn som finns om 

personer som befinner sig i utsatthet. Ett exempel på utsatthet i samhället är de 

människor som livnär sig genom att tigga. Mattus (2005:8–9) skriver om hur internet 

både kan bidra till att grupper exkluderas men även att personer som annars är 

marginaliserade kan vara delaktiga och få sin röst hörd. Författaren menar att det går att 

beskriva internet som något socialt konstruerat och att det även handlar om att det är en 

plats för utbyte av sociala föreställningar.  

 

Om det skulle visa sig att synen på tiggare är kategoriserande och stigmatiserande, samt 

tillskriver dessa personer olika stigmatiserande attribut är vår ambition är att vi genom 

vårt resultat samt genomförd diskussion och analys kan bidra till att medvetandegöra 

och lyfta dessa frågor. Vi vill belysa eventuella skapade stereotyper och 
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kategoriseringar som kan påverka de personer som befinner sig i en utsatt situation som 

tiggeri. Det är i socialt arbete viktigt att se till individen och dennes behov och 

rättigheter ur ett medvetet och etiskt synsätt, vi anser därför att de är av vikt att vara 

medveten om de förutfattade meningar som finns i samhället om personer som tigger.  

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att belysa hur användare på internetforumet Flashback 

uttrycker sin syn på människor som tigger i Sverige. Syftet leder fram till följande 

frågor: 

 

Vilka bilder framställs av tiggare på internetforumet Flashback? 

Vad utmärker bilden av en ”värdig” tiggare? 

 

1.4 Begreppsdefinitioner 

I det följande avsnittet presenteras relevanta begrepp kopplade till uppsatsens syfte och 

frågeställningar. 

 

Tiggeri 

Tiggeri kan beskrivas som ett sätt att utan att utföra någon motprestation försöka samla 

in pengar eller gåvor. För det mesta rör det sig om små summor (Nationalencyklopedin, 

2019a). 

 

Sociala medier 

Sociala medier är en samlad form av kommunikation, vilken kan ske genom bild, ljud 

eller text. På sociala medier kan användare lägga ut egna inlägg och mottagare kan 

besvara dessa på samma kanal. Dessa sociala medier är en sammansättning av sociala 

interaktioner och teknologi samt innehåll som genereras av användarna. Bloggar, 

internetforum och chattprogram är exempel på sociala medier (Nationalencyklopedin, 

2019b). 

 

Flashback Forum 

Flashback Forum är ett diskussionsforum på internet med en uppsjö underavdelningar 

som är grupperade efter vilket ämne de handlar om. Variationen på ämnena är stor, allt 

från kläder, barnfrågor och bilar diskuteras i diskussionstrådar (även kallade trådar) 
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samtidigt som öppna diskussioner gällande droganvändning, politisk extremism och 

prostitution pågår. Det finns moderatorer som kontrollerar att regler efterföljs men 

nästan vad som helst kan diskuteras och användarna får uttrycka sig i princip med 

vilken ton de vill (Nationalencyklopedin, 2019c). Flashback (u.å) beskriver att syftet 

med forumet är att värna om det fria ordet och att aktivt försvara yttrandefriheten. 

Målsättningen är att alla grupper i samhället ska få chans att komma till tals, även de 

med åsikter som avviker från normen.  

 

2 Tidigare forskning  
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för tidigare forskning som kan belysa aspekter 

kopplade till studien. Det första temat, kriminalisering, redogör för aspekter av hur 

samhället historiskt sett på tiggeri och argument för och emot ett förbud mot tiggeri. För 

att belysa hur människor uppfattar tiggare i fysiska möten och lyfta fram olika aspekter 

som påverkar hur de ser på tiggaren i mötet, har vi valt ut temat äkta och falska tiggare. 

Temat genus redogör för genusperspektivet i hur en person som tigger uttrycker sig 

olika beroende på kön. Det sista temat internet och sociala konstruktioner behandlar 

yttrandefrihet på internet samt belyser hur vi människor ser på olika fenomen och hur 

den synen kan påverkas av andras åsikter på internet. Efter att ha redogjort för den 

tidigare forskningen genom valda teman, avslutas avsnittet med en sammanfattning.  

 

2.1 Kriminalisering 

Dennis J. Baker (2009:213–214) beskriver i sin studie om kriminalisering av tiggeri hur 

det historiskt funnits lagar som kriminaliserat tiggeri, dock finns det idag inget som 

motiverar den gamla lagstiftningen. De sociala problem som tiggeri historiskt ansågs 

bidra till, anses idag snarare vara konsekvenser av bland annat fattigdom, hemlöshet och 

missbruk. Forskningen som finns visar hur samhällsmedborgare anser att tiggeri är 

något som bör tacklas genom andra sociala interventioner och inte genom 

kriminalisering. 

 

I dag är det en minoritet som tigger och det sker oftast på ett sätt som inte anses 

påträngande eller stötande för de som möter eller passerar tiggare. En situation som inte 

skulle tolereras är ett aggressivt bemötande eller att närma sig en person till exempel när 

denne skall ta ut pengar.  Det finns även de som tar illa vid sig då de passerar en person 
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som tigger, men denna reaktion kan vara till nytta både för tiggaren och den 

förbipasserande. Detta då dessa möten leder till att dessa personers situation blir 

synliggjord i samhället, då man får upp ögonen för att dessa situationer finns (Baker, 

2009:237–238). 

 

Bo Nilsson (2015:3:8) har skrivit en artikel om hur svenska dag- och veckotidningar 

skrivit om tiggeriet som blev allt vanligare under 2013–2014. Syftet var att beskriva hur 

medierna rapporterar om tiggare med fokus på inkludering och exkludering. I materialet 

fanns en attityd som pekar på att tiggeri är ett växande samhällsproblem som ska tas 

omhand av antingen ursprungsländerna eller EU, inte Sverige, och att det borde 

förbjudas för att stävja organiserad brottslighet och för att tiggeri kan anses störande. En 

annan diskurs som författaren uppmärksammat är en samhällskritisk sådan där 

skribenterna är kritiska till hur samhället utvecklas och till hur de sociala klyftorna 

tillåts öka.  

 

Hans Swärd (2015:268) har skrivit en artikel vars syfte är att uppmärksamma hur 

kunskapen ser ut kring det tiggeri vi ser idag, vilka konsekvenser tiggeriet kan leda till 

samt ta upp en del moraliska dilemman som brukar framhävas i forskning gällande 

synen på tiggare. Swärd (2015:281–283) påpekar även att en tiggare som beter sig 

passivt ses på ett annat sätt än någon som gör något aktivt när hen tigger. Skillnaden 

mellan att göra något aktivt när man tigger och att uppfattas som aggressiv i sin 

framtoning är hårfin. Att bete sig aggressivt i samband med att man ber om pengar är 

ofta förbjudet genom lagstiftning men skillnaden mellan aktivt och aggressivt är som 

redan nämnt ibland hårfin. Att göra tiggare till kriminella genom att förbjuda tiggeri 

leder oftast inte till någon bättre situation för de människor som inte har någon annan 

inkomst. Att kriminalisera tiggeri kan förutom att det blir som att kriminalisera 

fattigdomen i sig också göra att andra medborgare blir än mer intoleranta gentemot 

människor som anses avvikande.  

 

2.2 Äkta och falska tiggare 

Ian McIntosh och Angus Erskine (2000:2.1–2.2) menar att moraliska överväganden om 

vi ser tiggaren som äkta eller inte påverkar om vi väljer att ge dem pengar eller inte. För 

att studera hur människor upplever mötet med tiggare har författarna gjort intervjuer 

med personer som alla arbetade inne i centrum. Genom att befinna sig mitt i stan varje 
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dag kom de ofta i kontakt med tiggare på väg till och från jobbet. McIntosh och Erskine 

(2000:8.2) fann att många av de intervjuade hade regler för om de ansåg att de tiggare 

de mötte kunde anses vara äkta tiggare eller om de bara var ute efter att utnyttja 

människors välvilja. Beslutet om att ge pengar baserades på en sammanslagning av 

olika saker såsom egen ekonomi, om tiggaren utseendemässigt såg utslagen och fattig 

ut, om den intervjuade personen ansåg att välfärdssystemet var välfungerande så att det 

inte borde finnas någon anledning för någon att tigga eller om personen fick intryck av 

att den som tigger skulle ta pengarna enbart för att köpa droger eller liknande. Många 

uppgav också att de inte såg tiggaren som genuin om den hade en ny mobiltelefon i 

handen eller om de sett någon annan person komma och byta ut tiggarens filtar med 

jämna mellanrum. Att tiggare fanns omkring de intervjuade i deras vardagliga miljö 

framkallade känslor av sympati, irritation och ångest. 

 

Precis som McIntosh och Erskine (2000) tar Nilsson (2015:10–11) upp det faktum att 

många som möter tiggare kategoriserar dem som antingen genuina eller falska. En 

tidning har genom att observera en tiggare som utgett sig för att ha en 

funktionsnedsättning försökt kontrollera om tiggaren varit äkta eller inte. Efter att ha 

följt efter tiggaren har reportern sedan uppmärksammat hur tiggaren klivit ur en bil utan 

några som helst svårigheter att gå. För att en tiggare ska anses vara äkta och därmed 

berättigad till att tigga behöver den vara ett riktigt offer som råkat hamna i en utsatt 

situation. Dennes utsatthet ska också vara öppen för vem som att se, inget ska döljas. 

Materialet påvisar också att tiggare som inte beter sig passivt utan gör något aktivt för 

att folk ska ge dem pengarna uppfattas som störande och mindre äkta. 

  

Nilsson (2015:13) menar också att tiggare ofta framställs som offer där deras lidande 

och kämpiga livsvillkor lyfts fram, en lidandets diskurs. Genom att se dem som tigger 

som offer utan möjlighet att påverka sina egna liv görs de till de andra och blir på så 

sätt exkluderade. Trots att det finns medlidande och många likheter med oss andra 

skiljs de ut från mängden genom att framställas som om deras livssituation är 

permanent. Att tiggare framställs som offer blir således exkluderande, trots att det 

kanske inte alltid är avsikten.  

 

Swärd (2015:276–277) tar precis som Nilsson (2015) upp det faktum att vi gärna när det 

gäller att beskriva någon som vi anser vara annorlunda mot oss själva, framhåller just 
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det som skiljer oss ifrån varandra när vi beskriver den andre. Vi lyfter gärna fram det 

bästa med oss själva samtidigt som vi jämför med det sämsta med den andre. De 

olikheter som andra berättat späs ofta på av näste berättare och på så sätt odlas myter 

om den andre, myter som inte alltid är helt sanna.  

 

2.3 Genusperspektiv på tiggande 

Maranthi Makri-Tsilipakou (1997:126:129:131) skriver i sin artikel hur tiggeri kan ske 

genom både verbal och icke-verbal kommunikation. Det är även vanligt att båda dessa 

kombineras genom en viss klädsel, genom kroppsspråket etc. Resultatet visade att 

kvinnor i betydligt större utsträckning använde sig av verbal kommunikation i 

kombination med den icke-verbala då de bad om pengar. Kvinnor har visat sig använda 

den verbala kommunikationen på ett annat sätt än större delen av männen, där 

kvinnorna använder en röst en röst som av de förbipasserande uppfattas som klagande 

och hjälplös. Makri-Tsilipakou (1997:136) beskriver även hur kvinnor oftare än män 

skapar ögonkontakt och närmar sig de förbipasserande, ibland med en utsträckt hand. 

Kvinnor har också oftare med sina barn då de tigger. McIntosh och Erskine (2000:2.2) 

upptäckte dock ingen skillnad mellan kvinnor och män när det gäller benägenhet att 

skänka pengar till tiggare. Makri-Tsilipakou (1997:139) menar att kön delvis kan 

påverka sättet en person tigger och att detta kan strida mot hur vi tänker att en kvinna 

eller man ska agera. Hon menar även att det är viktigt att tänka på att de människor som 

tigger är mer än bara just en tiggare. De har även andra roller i samhället och i sina 

sociala liv, deras identiteter samt könsidentiteter är skapade genom andra sammanhang 

som dessa personers sociala liv och omgivningar.  

 

2.4 Internet och sociala konstruktioner 

Maria Mattus (2005) beskriver studien hon gjort som en problematisering av 

yttrandefriheten främst i förhållande till internet. Det finns aspekter av yttrandefriheten 

som är oberoende av den tid vi befinner oss i, samt aspekter att internet förändrar 

förutsättningarna för yttrandefriheten. I avhandlingen beskrivs även hur betydelsefullt 

det är för människans föreställningar om de olika fenomenen, att medier beskriver dessa 

samt hur detta påverkar hur vi som människor talar om dessa fenomen med varandra 

och hur medierna är viktiga i de ställningstaganden vi gör (Mattus, 2005:2:5). Internet 

som fenomen kan ses som något socialt konstruerat och en plats för utbyte mellan 

människor, där dessa människors olika värderingar möts. Det som skrivs på internet är 
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summan av de uppfattningar vi har och att internet påverkar oss och kan påverka och 

förändra ur ett maktperspektiv, göra personer som annars är mindre delaktiga till 

involverade, samt bidra till ett nätverksskapande (Mattus, 2005:8–9). 

 

Att människors möts och delar olika perspektiv är en aspekt av internet. En annan är 

den där personer möts utifrån likheter i intressen och åsikter om olika frågor. Det kan 

finnas både positiva och mindre positiva aspekter i detta nätverksskapande, där både 

grupperingar som har goda avsikter och grupper med extrema inriktningar får ökat fäste 

genom internet. Dessa grupperingar kan enligt författaren bidra till att personer som 

använder internet kan söka sig till de som har samma värderingar och till följd av detta 

inte blir utsatta för åsikter som motsätter sig de egna åsikterna (Mattus, 2005:26–27). 

 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskning som redovisats ovan i fyra teman, är utvalda för att belysa 

relevanta aspekter av vårt syfte och våra frågeställningar. För att få en bakgrund till vår 

studie har vi valt att använda artiklar som presenterar kunskap om olika delar av den 

studie vi skall göra. Temat kriminalisering redogör för olika perspektiv på debatten om 

huruvida det sociala problemet med tiggeri skulle kunna lösas eller inte genom att göra 

detta brottsligt, samt vad som kan bidra till hur människor uppfattar personer som 

tigger. I avsnittet för temat äkta och falska tiggare, belyses hur vi människor i 

framförallt möten med personer som tigger, skapar en uppfattning om genuiniteten hos 

dessa personer baserat på hur vi uppfattar deras attribut. Vi dömer i det möte som sker 

med en person som tigger denne på den uppfattning vi får av hens utseende, klädsel, 

uppsyn och mått av utsatthet. Vi värderar sedan bland annat utifrån dessa attribut om vi 

anser att denna person är en äkta eller falsk tiggare.   

 

Det efterföljande temat genusperspektiv på tiggare lyfter fram hur kvinnor och män 

tigger på olika sätt och använder olika typer av kommunikation, kroppsspråk och hur 

flera sociala aspekter kan påverka sättet en person tigger på. I detta avsnitt belyses även 

att det trots skillnader i hur män och kvinnor tiggde, inte upptäcktes någon skillnad i om 

mötande personer var mer villiga att ge pengar till en tiggare baserat på kön. I det 

avslutande temat internet och sociala konstruktioner behandlas och problematiseras 

yttrandefriheten och internets påverkan på våra föreställningar. Genom internet går det 

att kommunicera med varandra och skapa nätverk, det går att möta andra som är 
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likasinnade eller det motsatta. Samtidigt som dessa möten och åsikter är viktiga för ett 

socialt utbyte, är de även en del av konstruerandet av diskursen och värderingar.  

 

3 Teori 
I studien har vi valt att utgå från perspektivet avvikande beteende, vilket sedan har 

resulterat i ett val av tre stycken teorier med relevans för studien. I följande avsnitt 

kommer de valda teorierna om etablerade och outsiders, stämpling samt stigma 

presenteras. 

 

3.1 Stämpling 

Avvikande beteende är ett begrepp som introducerades under 1960-talet och 

möjliggjorde studier av grupper som tidigare varit outforskade. Beteenden som är 

kriminella och olagliga anses ofta vara omoraliska, dock är det inte givet att omoraliska 

beteenden är kriminella. Vad som är avvikande beteende beskrivs utifrån författaren 

som den statistiska definitionen, där något som inte tillhör det genomsnittliga ses som 

avvikande. Det finns även den patologiska, där sjukdom är centralt och sjukdom, 

missbruk och kriminalitet kan vara sådant som strider mot moraliska ideal. Den 

regelorienterade definitionen är ett avvikande som beror på en “oförmåga att följa 

gruppens regler” (Hilte, 1996:7–9). 

 

Howard S. Becker är ett namn som ofta kopplas med stämplingsteorin, teorin fokuserar 

på skapandet av avvikandet och stämplingen som outsider i samspelet mellan olika 

parter i samhället och de regler som dessa skapar i olika grupper. Ett avvikande 

beteende är ett beteende som skiljer sig från de regler som finns i en grupp. Avvikandet 

beskrivs som en konsekvens av de regler som en grupp använder mot en person som 

brutit mot dessa. Det faktiska regelbrottet och den efterkommande stämplingen är två 

skilda saker i Beckers teori. Det finns olika typer av avvikare och de kan stämplas efter 

att ha brutit mot regler, samt felaktigt stämplas endast för att de kopplas samman med 

en regelbrytande kontext. Det finns även personer med en typ av beteende som avviker 

och bryter mot regler men aldrig stämplas som avvikare, dessa kallas för hemlig 

avvikare.  Hur omgivningen reagerar på det avvikande beteendet är beroende av den 

sociala kontexten (Hilte, 1996:115–118). 
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3.2 Etablerade och outsiders 

Den tyske sociologen Norbert Elias (2010) studerade en undersökning av tre 

bostadsområden och han intresserade sig för hur dessa områden organiserades och hur 

sammanhållningen och interaktionerna i grupperna påverkade och bidrog till att skapa 

maktförhållanden och tillskrivande av egenskaper till den etablerade gruppen och den 

nykomna outsidergruppen. Utifrån tanken om etablerade och outsiders, finns grupper av 

människor i olika moraliska hierarkier. Det finns i dessa grupper de som uppträder på 

ett sätt som ses som moraliskt korrekt i relation till exempelvis kultur, lagar och normer. 

Denna grupp benämner författaren som den etablerade gruppen, vilken i sin tur ser 

outsidergruppen utifrån denna grupps “värsta” attribut och sin egen grupp utifrån 

gruppens “bästa” delar. Detta benämner författaren som “den moraliska 

differentieringen” (Elias & Scotson, 2010:9–12). 

 

Elias och Scotson (2010:27-33) beskriver att ett uttryck för makt som “överlägsna 

grupper” utövar är att “fästa etiketten ett lägre människovärde”, detta för att bibehålla 

den sociala status de har. En grupp kan effektivt bli stigmatiserad, då en grupp med 

makt kan utestänga en grupp utan tillgång till den makt den etablerade gruppen besitter. 

För att studera hur grupper upprätthåller sin makt och sina föreställningar om att vara 

överlägsen en annan grupp, har studier gjorts i bland annat bostadsområden. Det gick att 

se hur nya personer betraktades som outsiders och hur gruppen av etablerade 

behandlade den nya gruppen som outsiders. Det gick att urskilja hur de grupperna som 

var etablerade hade en sammanhållning som stärker utfrysning och bidrar till makten i 

gruppen. Den etablerade gruppen tillskriver gruppen av outsiders med misskrediterande 

egenskaper, utifrån de “sämsta” personerna i gruppens egenskaper. I den egna 

etablerade gruppen sker samma fenomen fast omvänt, de personer ur den etablerade 

gruppen som anses ha de “bästa” och eftersträvade egenskaperna formar hur den 

etablerade gruppen ser på sig själva. 

 

3.3 Stigma 

När något är stigmatiserande innebär det att en person anses ha negativa och 

avvikande/annorlunda egenskaper, personen anses alltså inte tillhöra det som ses vara 

normalt. Historiskt sett har stigma sitt ursprung i de antika grekernas fysiska märkning 

av brottslingar, förrädare eller slavar, där ordet stigma står för dessa märken (Jacobsson, 

Thelander och Wästerfors 2010:104). 
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Vi har förutfattade förväntningar och krav på de personer vi möter, och i mötet med 

personen kan vi upptäcka att det finns egenskaper hos hen som avviker från andra 

personer i den grupp vi placerat hen i, en mindre eftertraktad egenskap. När en person 

blir stämplad som mindre önskvärd på grund av dessa egenskaper, resulterar detta i ett 

stigma för personen då denne blir utstött på grund av att denne saknar de egenskaper 

som vi anser att en viss individ ska ha (Goffman 2014:10). De egenskaper som inte är 

förenliga med uppfattningen om vilka en människa ska ha enligt en viss grupp, kan 

också benämnas som misskrediterande egenskaper. Vilka egenskaper som är positiva 

eller föränderliga har att göra med gruppen en befinner sig i (Goffman 2014:11). 

 

Det finns enligt Goffman (2014:12) tre stycken olika sorters stigman. Han menar att den 

första är vad han beskriver som ”kroppsliga missbildningar”, den andra är när 

exempelvis alkoholism, arbetslöshet, psykiska rubbningar med mera ger ”fläckar på 

karaktären”. Den tredje menar han är de tribala stigman som kan ärvas i familjen, där 

exempel kan vara religion och ursprung. 

 

4 Metod 
Följande kapitel kommer att redogöra för kvalitativ metod och netnografi som 

forskningsmetod. Vidare beskrivs datainsamling och urval, för att sedan beskriva vald 

metod för analys, studiens tillförlitlighet samt de etiska överväganden som gjorts i 

relation till studien. Avslutningsvis redogör vi för arbetsfördelningen under studiens 

gång. 

 

4.1 Kvalitativ metod 

Då studiens mål är att studera människors syn på tiggare i trådar på ett internetforum, 

har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod. Vi har genomfört en netnografisk 

undersökning vilket innebär en etnografisk studie på internet, vårt syfte och vår 

frågeställning bygger på idéen om sociala konstruktioner. Berg (2015:10) beskriver hur 

en etnografi innebär att vi skriver om det sociala och kulturella livet hos folk. Den 

studie vi genomfört kommer därför att ha en socialkonstruktionistisk utgångspunkt.  
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Vi har samlat in textinlägg från utvalda trådar, som vi sedan tematiserat och analyserat. 

För att tolka och förstå innehållet i trådarna på internetforumet, har vi valt att använda 

oss av en kvalitativ analysmetod. Genom analysmetoden har datan tematiserats för att 

identifiera eventuella återkommande mönster i materialet. 

 

Yin (2013:15–23) beskriver den kvalitativa forskningen som en bred metod som ger 

möjligheten att studera människor i olika verkliga miljöer. Den kvalitativa metoden kan 

ge en insyn i de vardagliga roller och förhållanden där de sociala interaktionerna sker 

och deltagarna inte begränsas av forskaren. Den kvalitativa metoden är också 

fördelaktig då den i första hand kan återge en bild av deltagarnas egna synsätt istället för 

forskarens egna värderingar. Den kvalitativa forskningen erbjuder också en möjlighet 

till olika metoder och inriktningar.  

 

4.2 Netnografi 

Netnografi innebär en kombination av den etnografiska forskningen och internet. En 

etnografisk studie skriver om personer och till exempel dessa personers sociala och 

kulturella liv. Netnografi är ett sätt att studera dessa sociala och kulturella liv på 

internet. Internet beskrivs som en stor och komplex arena och netnografin som en metod 

genom vilken man kan använda för att förstå internet som bland annat en plats för 

umgänge. Den netnografiska studiens genomförande är beroende av att fältarbete 

genomförs för att samla in empiriskt material. Studier kan vara mer inriktade på en viss 

interaktion och i dessa fall beskrivs hur det då är rimligt att använda ett material som är 

helt nätbaserat (Berg, 2015:10:11:87). 

 

Vid studier på internet är det av vikt att välja ett sammanhang som skall studeras, detta 

sammanhang skall även vara relevant för den studie som skall genomföras. Det är även 

av vikt att sedan välja hur det valda sammanhanget sedan skall studeras på bästa sätt. 

Det är därefter viktigt att det går att få tillträde till dessa sammanhang samt att det finns 

stabilitet och regelbundenhet i de aktörer som kommunicerar samt att det sammanhang 

som studeras gärna får vara ett heterogent sådant för att inkludera olika perspektiv 

(Berg, 2015:78–79). 

 

Svårare aspekter av forskningen är hur utvalda sammanhang kan vara aktiva och 

kommunicerande men där forskaren inte kan vara säker på att dessa ställer sig positivt 
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till en medverkan i en studie. Det finns även en risk med att använda material som ägt 

rum tidigare då det finns en fråga om tolkning i dessa, det kan finnas material som har 

raderats ur dessa och författaren menar även att man i denna historiska information kan 

ha svårt att få en känsla av hur den tidigare konversationen sett ut (Berg, 2015:81–82).  

 

4.3 Datainsamling och urval 

Studien baseras på material från diskussionstrådar på internetforumet Flashback, då vårt 

intresse i studien är att belysa hur användare uttrycker sin syn på tiggare på forumet. 

Flashback har i dagsläget över 1,2 miljoner medlemmar, de marknadsför sitt forum som 

en plats för yttrandefrihet och en möjlighet för alla att få uttrycka sig om sina åsikter 

(Flashback, u.å). Vi har valt netnografi som metod och den används enligt Berg 

(2015:143) som ett sätt att studera och förstå de sociala liv och kulturer som återfinns på 

internet. Netnografi är en form av en etnografisk studie som genomförs på internet, 

ibland även kallat internetforskning. Berg beskriver även hur netnografisk forskning är 

viktig för att studera internet, som är en betydande plats för kommunikation samt för att 

kunna undersöka tidigare studerade fenomen på nytt vis. Vi anser därför att studera ett 

fenomen på ett internetforum är relevant och ger ett nytt perspektiv på det valda 

fenomenet.  

 

Yin (2013:133–135) skriver att för att kunna genomföra forskning, är det ett måste att 

man under denna samlar in empirisk data. Denna datainsamling kan enligt författaren 

bland annat ske genom metoden insamling, vilken kan ske genom insamling av skrivet 

material. Vårt urval under studien är baserat på trådar från internetforumet Flashback. 

Som nämnt ovan har vi använt sökord för att nå de trådar med relevanta ämnen som vi 

behövt för det empiriska underlaget. För att få en bredd på det empiriska materialet och 

samtidigt anpassa storleken på urvalet utifrån det tidsperspektiv som vi har att utgå 

ifrån, har vi valt att fokusera på cirka 10 stycken trådar. Det urval i sökord som vi 

använt då vi sökt efter trådar på forumet är: tiggeri och tiggare.  

 

På det valda forumet finns endast möjligheten att använda sökord och ingen mer 

avancerad sökmetod. Vi har därför utifrån våra sökord fått 540 träffar på sökordet 

tiggare respektive 250 träffar på tiggeri, trådarna har vi sedan begränsat ytterligare 

utifrån datum för när tråden skapades. Det tidsperspektiv vi valt för att kunna begränsa 

vårt urval är trådar mellan år 2015–2019. Berg (2015) beskriver att det i en netnografi är 
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viktigt med materialets relevans, tillgänglighet och regelbundenhet i aktörer. Vi har 

under vårt urval valt ut trådar där det i trådstarten finns en frågeställning som kan leda 

till en vidare diskussion mellan aktörerna.  

 

Tabellen 1:1 nedan redogör för en översikt av de valda trådarnas titel, antal svar, 

visningar och datum för publicering.   

Trådtitel Antal 

svar 

Antal 

visningar 

Trådens 

publiceringsdatum 

1. Skänker du pengar till tiggare?i 184  1640 2016-05-12 

2. Röt till mot en tiggare, åsikter?ii 69  2167 2018-11-06 

3. Tiggare väljer bort chans till 

jobb-försök att aktivera dem 

misslyckasiii 

77  95 2016-05-09 

4. Tiggare vägrar söka jobbiv 71  11 729 2017-04-26 

5. Svenska tiggare. Har välfärden 

kollapsat nu?v 

55  13 868 2015-12-23 

6. Tiggare åker gratis buss!vi 61 12 088 2016-01-08 

7. Vad säger man till barn om 

tiggare?vii 

36  2793 2017-07-15 

8. Tillstånd krävs för att få tigga i 

Eskilstuna (beslut 2018-06-14)viii 

168 8740 2018-06-14 

Tabell 1:1. Startfråga för respektive tråd, antal svar, antal visningar och trådens 

publiceringsdatum.  

 

Då vi valt trådarna har vi fokuserat på en helhet där både storleken på tråd, antal svar, 

samt en diskussionsfråga som kan anses relevant utifrån studiens syfte. Vår målsättning 

vid valet trådarna var att dessa skulle innehålla åsikter och att diskussioner skulle föras i 

trådarna, därav valdes trådar som enbart innehöll så kallade hatkommentarer och som 
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inte ledde till någon diskussion bland deltagarna bort. Utifrån de trådar som matchade 

våra kriterier valde vi ut 8 stycken trådar. Vår ursprungliga målsättning var ca 10 

stycken trådar. Av de trådar som var av störst relevans för oss var flera mer omfattande 

och med en större svarsfrekvens än vad vi tidigare beräknat. Efter att vi läst materialet 

och utvärderat tillsammans, ansåg vi att vi hade tillräckligt med material som grund för 

ett resultat. Vi valde därför slutligen att begränsa oss till 8 stycken trådar. Trådarna har 

sedan skrivits ut i sin helhet för en bättre överblick samt bearbetats och tematiserats. 

 

I det material som vi har behandlat, förekommer uttryck, åsikter och begrepp som kan 

uppfattas stötande och kränkande. Vi anser att det är av vikt att återge dessa begrepp 

ordagrant, då vårt syfte är att skildra synen på tiggare på ett internetforum. Vi anser att 

för att ge en transparent och sanningsenlig bild av materialet, återger vi dessa uttryck i 

sin helhet. De uttryck och begrepp som används är användarnas och inte våra personliga 

uttryck eller åsikter.  

 

4.4 Meningskoncentrering 

För att analysera vårt material har vi använt oss av Kvale och Brinkmanns (2014:245) 

modell meningskoncentrering, som är ett sätt att kategorisera utskrivet material. Att 

koda genom att välja ut nyckelord till textmaterialet beskriver Kvale och Brinkmann 

(2014:241:246) som ett hjälpmedel för att få en överblick över sitt insamlade material. 

Vanligtvis bygger meningskoncentrering på kodning som går ut på att sammanfatta 

uttalanden till kortare formuleringar i ett eller flera nyckelord för att fånga 

huvudmeningen i det sagda. Enligt Kvale och Brinkmann (2014:247) görs en analys i 

fem steg vilket vi har inspirerats av när vi analyserat vårt material. Först har vi läst 

igenom vårt material för att få en känsla för helheten. Därefter har vi markerat citat vi 

ansett intressanta i förhållande till vår studie och kodat dessa. Koder som använts har 

bland annat varit: hat, rasism, medlidande, brottsligt samt frustration. Det tredje steget 

har inneburit att vi utifrån våra utvalda citat har format teman. Ur det empiriska 

materialet markerades och valdes citat ut ur trådarna och tematiserades därefter utifrån 

innehållet i citaten. Gemensamma begrepp i dessa citat tematiserades och resulterade i 

temana bilden av tiggare som kriminella, den genuina tiggaren samt samhällsmissnöje. 

Som ett fjärde steg har vi ställt frågor till materialet utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. I det femte steget har materialet sammanflätats och kopplats till 

tidigare forskning och teori för att få en djupare förståelse för empirin. De tre teman 
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som valts till resultatet och innehållet i dem har varit utgångspunkten för skapandet av 

studiens analysteman. 

 

4.5 Etiska överväganden 

Inom forskning finns det regler och principer som är viktiga att förhålla sig till. En av 

dessa är individskyddskravet som innebär att forskaren skall arbeta för att se till att den 

som medverkar vid någon typ av forskning inte skall kränkas eller skadas genom att 

forskningen genomförs, om inte skadan anses som rimlig (Forskningsetiska rådet 

2017:13). Vetenskapsrådet beskriver hur handlingar som är allmänna, i första hand är 

offentliga handlingar och endast kan begränsas om detta krävs utifrån offentlighets- och 

sekretesslagen (SFS 2009:400). Forskning kan ske för att öka kunskapen på ett område 

eller få ny information om detta. Forskning kan bidra till en utveckling som kan gynna 

både enskilda personer och på en samhällelig nivå (Vetenskapsrådet 2017:19). 

 

Vetenskapsrådet (u.å:6–14) beskriver hur individskyddskravet kan delas in i fyra 

huvudkrav: informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och 

samtyckeskravet. Informationskravet innebär att informanterna ska informeras om 

forskningens syfte samt villkor som gäller för att delta i undersökningen. 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter gällande deltagarna i studien ska 

förvaras på ett säkert sätt så att inga obehöriga kommer åt dem. Nyttjandekravet betyder 

att de uppgifter forskaren samlat in gällande enskilda individer endast får användas för 

forskningsändamål. Med samtyckeskravet menas att det är deltagarnas rättighet att 

själva bestämma om de vill medverka i studien eller ej. Detta gäller om de medverkande 

aktivt deltar i studien. I vissa fall, exempelvis om uppgifter inhämtas från existerande 

myndighetsregister, behöver samtycke inte begäras.  

Då vi i vår studie samlar in material från internetforumet Flashback har vi efter 

avvägningar inte ansett att de personer som skrivit inlägg rimligtvis kan komma att 

skadas av den information vi samlar in och den studie vi gör. På internetforumet skrivs 

inläggen under ett användarnamn/alias, vi får inte tillgång till dessa personers 

personuppgifter av något slag. Inläggen är även att anse som offentliga uppgifter vilket 

är något som personerna som skrivit inläggen kan antas vara förtrogna med då de 

skriver dessa. Att ha i åtanke är att dessa personer inte nödvändigtvis är medvetna om 

att det de skriver kommer användas i en studie. Vetenskapsrådet (2017:13) beskriver att 

det i forskning är etiska överväganden mellan att bedriva en forskning och samtidigt ta 
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hänsyn till individens skydd. Vi anser dock att intresset i forskningsfrågan väger tyngre 

än den möjliga skada en studie skulle kunna orsaka för enskilda individer.   

 

Då man genomför en forskningsstudie skall man ta hänsyn till den lag som finns om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) trots att denna lag är 

avgränsad till att inte gälla studier på högskolenivå som vi befinner oss på i vår aktuella 

forskning, har vi ändå valt att beakta lagen. Då vi i vår studie inte behandlar sådana 

uppgifter som beskrivs i 3§ angående personuppgifter, anser vi att vår studie inte 

omfattas av etikprövningslagen då den baseras på offentliga uppgifter. 

 

4.6 Validitet och reliabilitet 

Under arbetets gång har materialet granskats och analyserats gemensamt för att få olika 

perspektiv på arbetet och dess kriterier. Yin (2013) beskriver att det under forskning är 

av vikt att stärka studiens validitet, detta genom att styrka så många påståenden som 

möjligt och att samla in, tolka och skildra denna data så att den speglar det som 

studerats (2013:83). Den data som vi samlat in i studien är tillgänglig för alla att se och 

läsa. Vi har i det initiala skedet samlat in datan i form av diskussionstrådar i sin helhet, 

dessa har vi sedan delvis valt att återge ordagrant genom citat. Vi beslutade även att 

skildra materialet med begrepp som användarna själva använder för att öka 

transparensen och äktheten i skildringen för att på så sätt öka validiteten. Då vi som 

nämnt ovan valt att använda en öppen källa som är tillgänglig för alla, anser vi att det 

ger en ökad förutsättning för att genomföra en liknande studie på materialet vilket 

därmed kan anses bidra till studiens reliabilitet. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver 

reliabiliteten som en viktig del i forskningen, där bland annat tillförlitligheten och 

möjligheten att återskapa det aktuella resultatet är grundläggande för studiens reliabilitet 

(2014:295). Trots att vi anser att det finns förutsättningar för att upprepa vår studie i 

framtiden, är vi samtidigt medvetna om att det finns en risk att materialet förändras i 

form av nya inlägg eller borttagna inlägg, samt att materialet är beroende av att 

Flashback som internetforum kvarstår.  

 

4.7 Arbetsfördelning 

Vårt arbete med uppsatsen har till största del skett gemensamt. Sökningar efter 

empiriskt material samt tidigare forskning har delats upp och till viss del även skrivits 

självständigt för att sedan bearbetas gemensamt. Vi har under uppsatsens gång arbetat i 
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ett online-dokument för att alltid ha samma version av arbetet, samt för att underlätta 

det gemensamma arbetet. Sökningarna efter trådar har delats upp, vi har sedan 

diskuterat dessa tillsammans och urvalet har skett gemensamt. Bearbetningen av 

materialet har skett självständigt i ett första skede, där materialet lästs in och kodats 

utifrån inlägg och citat. Detta har sedan gemensamt diskuterats, tematiserats och 

arbetats fram till ett resultat. Resterande delar är delvis självständigt och delvis 

gemensamt skrivna. Vi har under studiens gång regelbundet fört diskussioner med 

varandra och läst texten i sin helhet samt gjort ändringar utifrån gemensamma beslut, 

för att gemensamt kunna ta ansvar för hela arbetet.  

 

5 Resultat  
Detta avsnitt kommer att presentera resultatet av vår studie om synen på tiggare, som är 

hämtat från diskussionstrådar på internetforumet Flashback. Avsnittet kommer att vara 

uppdelat efter valda teman utifrån frågeställning samt teori. De teman som vi har valt att 

utgå ifrån är: bilden av tiggare som kriminella, den genuina tiggaren samt 

samhällsmissnöje. Dessa tre teman är tänkta att underlätta för läsaren och tydliggöra det 

material som ligger till grund för analysen. I följande resultat kommer vi att benämna 

diskussionsdeltagarna med trådskapare respektive användarnamn löpande och vid citat. 

Då vi hänvisar till tillfällen där det handlar om återkommande uttalanden av flera 

diskussionsdeltagare, kommer vi att benämna dessa som “användare” eller “deltagare”. 

 

5.1 Bilden av tiggare som kriminella  

Följande tema behandlar hur användare framställer sin syn på tiggare utifrån 

diskussioner främst om förbud och brottslighet. Flera i de olika trådarna uttrycker 

missnöje mot den lagstiftning som tillåter tiggeri. “Finns väl ingen som skänker pengar 

till dessa kriminella avskum?” skriver användaren Sourcreamchipsen i tråd 1. 

Genomgående i flera av trådarna är hur användare tar upp att de anser att det är 

kriminella ligor som skor sig på andra människor som styr dagens tiggeri, de skriver att 

de därför inte ger pengar och flera skriver i de olika trådarna att de därför önskar ett 

förbud mot tiggeri. I tråd 4 skriver användaren Mr-Mr: 

 
Förbjud tiggeriet, det är inte rasism utan ett värn mot kriminella organisationer som 

skor sig på tiggeriet. (Mr-Mr, tråd 4) 
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Liknande resonemang som handlar om förbud, kriminalitet och bedrägeri går även att se 

i flera av de andra trådarna. I tråd 7 förs en diskussion om vad föräldrar säger till sina 

barn om tiggare och om föräldrarna säger till sina barn att man ska eller inte ska ge 

pengar till de som tigger. Trådskaparen påpekar att om man säger att det är fel att ge 

kanske det finns risk att barnen tolkar det som att alla tiggare är dåliga människor och 

beter sig illa mot dem. Flera deltagare tycker det är viktigt att förklara för barnen att alla 

inte är “riktiga tiggare” och att dessa personer har ett kriminellt beteende. Användaren 

Sipofa skriver att man ska förklara skillnaden på “zigenare” och “vanliga tiggare”. 

Samma person skriver: 

 
Att en vanlig tiggare i Sverige håller ofta på med missbruk och därför är man på 

gatan, medan zigenare har valt att leva som tiggare, föder massor av barn in i 

tiggarkulturen och tvingar dem till att tigga för familjen, flyttar ständigt för att just 

tigga vilket leder till att inga unga zigenare klarar av att hitta stabilitet någonstans. 

(Sipofa, tråd 7) 

 

Deltagaren Mooon tycker att man ska förklara för barnen att ingen i Sverige behöver 

tigga och att de som ändå gör det borde åka hem istället, att ge dem pengar löser inte 

deras problem. Användaren Boskobalaban menar att hen kommer “säga som det är” till 

sitt barn, att tiggare och zigenare är samma sak och att de är kriminella. Allt de gör 

menar personen är ett skådespel och att de inte vill vara något annat. Flera deltagare 

stämmer in i att de anser att de som tigger är kriminella. Redwoodmarin skriver att det 

ingår i deras kultur, där att stjäla och tigga är ett accepterat försörjningssätt. Personen 

hävdar sedan att man kan upplysa barnet om vad en “sådan kultur” leder till vilket hen 

menar är “fattigdom, smutsighet, miserabelt äckligt boende, lathet, sorg, kriminalitet, 

och förakt från alla andra människor”.  

 

Endast en person, deltagaren motkraft, tycker man kan förklara för barnet att det finns 

många anledningar till att människor tigger, exempelvis att personen inte mår bra och 

inte kan hålla i pengar eller att en del inte vill ta emot bidrag utan hellre tigger. Eller att 

personen blivit nekad bidrag och känner att hen inte har något val.  
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I tråd 3 påstår trådskaparen Hitokiri-Battosai att det i ett projekt där en kommun valt att 

ge jobb till tiggare för att de ska slippa tigga, visat sig att tiggarna efter ca en månad, 

slutat arbeta för att istället börja tigga igen. Fler av deltagarna skriver att de inte alls är 

förvånande, tigga gör de för att tjäna in pengar till sin “boss” och då passar inte ett 

vanligt jobb. Eller att de inte vill jobba för att det är enklare att bara sitta utanför ICA. 

Användaren T.H.F.C skriver att resultatet ”...knappast är förvånande om man har den 

minsta lilla kunskap om den romska livsstilen.”. Två deltagare påpekar att anledningen 

till att de väljer att inte arbeta skulle kunna vara att de tjänar mer på att tigga. I artikeln 

trådskaparen hänvisar till nämns att ekonomiska faktorer är en bidragande faktor till att 

deltagarna valt att inte gå vidare med sina jobb. En annan deltagare skriver: 

 
Den romska traditionen går ju ut på att inte jobba. I samma ögonblick som dom 

skaffar sig ett riktigt jobb så tar dom också avstånd från sina rötter och sin kultur. 

Då ses dom inte längre som romer, varken av sina egna eller av oss. 

(verum.ariolum, tråd 3) 

 

Ekonomiska motiv, brottslighet och kulturella motsättningar till arbete är påståenden 

som återkommer i trådarna. Deltagarna uttrycker missnöje och en genomgående syn är 

att dessa personer är kriminella, lata och ovilliga till att arbeta. I tråd två diskuteras 

initialt huruvida det är okej att “ryta ifrån” till en person som tigger, diskussionen 

utvecklas sedan till olika frågor om lagstiftning, politik och att ge eller inte ge pengar. 

En användare skriver som svar till trådskaparen: 

 
...Det är inget fel på ditt agerande. Det är snarare fel på hela svenska politiken som 

låtit tiggarnas framfart få fortgå. 

 

Tiggeriet är en affärsmodell som utnyttjar människor i utsatta positioner. 

 
Hej du tiggare, varför sitter du utanför den här matbutiken för när du åtminstone 

kunnat tjäna pengar på ett städjobb? Är du efterbliven eller? 

 
Nej, denne är intrasslad i ett tiggarsystem som är kriminellt. 

 

Sjukt att samhället inte satt stopp för detta för länge sedan.” (F.Hansen, tråd 2) 
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Diskussionen fortsätter och flera svar handlar om brottslighet, samhällsresurser och 

politik. I sitt svar till diskussionen skriver användaren Mackan52 i tråd 2: 

“...Tiggeriproblemet är inte samhällets ansvar eller något vi ska lägga polisresurser på 

eller blanda in domstolar i, folk måste helt enkelt sluta vara så jävla dumma att de ger 

pengar till slöddret.”. I tråd 1 skriver användaren GeorgeWittig att hen anser att allt 

tiggeri som utförs av personer som inte är “svenska” bör vara olagligt. Flera även i 

denna tråd skriver om att de anser att tiggare tillhör olika kriminella organisationer, 

ligor och deras “bossar”, någon skriver att man därför bara bör ge mat om man skall ge 

något. Diskussionsdeltagaren fjeddo skriver att denne endast ger pengar till utvalda 

personer som denne menar sig veta behåller dessa själv. I tråd 1 fortsätter diskussionen 

om att tiggeri skulle vara en organiserad brottslighet och huruvida man som person 

stödjer detta om man ger pengar. Användaren ilpobre skriver som svar “Har aldrig gjort 

och kommer aldrig göra. Tigger gör man i u-länder och inte i civiliserade 

välfärdssamhällen som vårt där man får jobba eller utbilda sig för att tjäna pengar.”. 

Flera personer svarar även att de tycker att de ger nog genom sina skattepengar medans 

en användare skriver att tiggeri är ett fenomen som inte kommer att upphöra om inte 

lagarna ändras och börjar förbjuda detta. Användaren Orrecrist i tråd 1 skriver:  

 
håller med, helt sjukt varför man vill ge bort sina surt förvärvade pengar till någon 

lodis som man vet jobbar för organiserade ligor. Många är så vedervärdiga att man 

knappt kan hålla tillbaka med sparken när man går förbi.  

 
Vad hände med tiggarförbudet egentligen blev det nått av det? (Orrecrist, tråd 1) 

 

Flera refererar i de olika trådarna till andra länder och lagstiftningar som förbjuder 

tiggeri.  Någon skriver att tiggeri bidrar till andra brottsliga handlingar. I tråd 8 vill 

trådskaparen NurseRatched diskutera ett beslut om att tillstånd skall sökas för att få 

tigga i en svensk kommun. Flera skriver att de undrar hur det skall vara praktiskt 

genomförbart och det nämns även i tråden att användare önskar ett nationellt 

tiggeriförbud. I tråden skriver deltagaren Manskahahusvagn i sitt inlägg “Ska det vara 

förbud för röda korset, rädda barnen och kollekten i kyrkan också? Eller är det en rent 

rasistisk lag riktad mot romer?” En annan användare, xpqr1234, skriver som svar i 

tråden: 
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Jag tycker ett tiggeriförbud är fel lösning på problemet, men eftersom staten inte tar 

sitt ansvar så kan jag förstå att enskilda kommuner till slut når en bristningsgräns. 

 
För egen del tycker jag att det räcker med att tillämpa de lagar som redan finns: du 

skall ah medel att försörja dig med. Ett arbete som betalar en lön har jag inget att 

anmärka på, men att tigga är inte att försörja sig. 

 
Eller i alla fall, om tiggeri är ett acceptabelt sätt att försörja sig så kan samtliga 

kommuner i Sverige lägga ner sina socialbidrag, och hänvisa dem som vill ha 

pengar till att skaffa sig en pappmugg och vifta med denna utanför en passande 

affär. (xpqr1234, tråd 8) 

 

5.2 Den genuina tiggaren   

Detta avsnitt beskriver diskussioner där användare uttrycker sin syn på tiggare, där 

ämnena främst behandlar vad som gör en tiggare till en genuin och äkta tiggare, värd att 

skänka pengar till. Genomgående i de olika trådarna har deltagarna uppgett att om de 

skänker pengar gör de helst det till någon som är vad flera benämner som en “riktig 

tiggare”. En riktigt tiggare menar de är någon som antingen har svenskt ursprung eller 

åtminstone beter sig som de anser önskvärt. Flera uppger att de vill att tiggaren ska vara 

genuin. Inte gapig eller för framfusig. Användaren Kipp skriver: 

 
Händer att någon av de lokala hemlösa får nån tjuga samtidigt som jag pratar en 

stund med dem. Ej zigenare. (Kipp, tråd 1) 

 

En annan deltagare, SyndiKandAm92, i samma tråd skriver ”...om dom går fram till 

mig så fuckar dom sin chans”. I tråd två skriver deltagaren 3dl att hen fått nog av att se 

folk sitta och tigga för länge sedan, ibland brukar personen “be packet [...] ta sig till en 

varmare plats” personen utvecklar sedan sin ståndpunkt: 

 
Dock gäller detta enbart zlatanisterna, till Hasse och Berra finns både slant och 

macka. Man tar han om sina egna. (3dl, tråd 2)  

 

En deltagare i tråd 2 som kallar sig Lawnmoverman2011 uppger däremot att hen gett 

pengar till “en äldre rumänsk tiggare” en gång. Tiggaren såg enligt personen “uttråkad 
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och uppgiven” ut där han satt och försökte sälja något men personen uppger också att 

tiggaren: 

  
...inte höll på och gapade de sedvanliga ramsorna utan var diskret. Han nickade 

glatt för sedeln och jag fick känna mig riktigt god för några sekunder. 

(Lawnmoverman2011, tråd 2) 

 

I tråd 1 diskuterar diskussionsdeltagarna huruvida de skänker pengar till tiggare eller 

inte. Flera svarar att de skänker ofta eller då och då. Det finns även de som uttrycker att 

de inte skänker alls, samt de som endast skänker till de som “gör något för” att få några 

pengar. En användare som kallar sig VincentLel i tråden skriver: 

 
Brukar skänka några kronor då o då till min lokala tiggare på netto. Trevlig snubbe, 

han brukar även hjälpa till med att öppna dom halvtrasiga dörrarna. 

 
Annars föredrar jag att ge sådana som typ spelar musik eller gör något kreativt 

under tiden. (VincentLel, tråd 1) 

 

Diskussionen fortgår och flera uttrycker liknande åsikter, att de som tigger borde göra 

någonting för att få pengarna. Diskussionerna i tråden är flera gånger även inriktade på 

etniciteten hos de som tigger, flera skriver att de endast ger pengar till personer som de 

beskriver som “ej zigenare”. Flera åsikter är även om situationen och hur dessa personer 

anser att ge pengar till personer som tigger, endast bidrar till “problemet” alternativt att 

tiggeri bara existerar om man ger pengar, flera uttrycker därför att de inte ger och tycker 

att alla borde sluta. Även i tråd 5 uttrycker användare att de anser att personer som kan 

arbeta, skall arbeta och de skriver att dessa personer därför “inte bara skall få pengar”. 

 

Vill Du ha tiggaren kvar, betala för att han sitter där och hälsar trevligt på Dig. 
Vill Du att han skall försvinna, betala inte. Utan "kunder" så upphör problemet. 

 
Samma som med fnasken, inga torskar- inga fnask.  

 
Ganska enkelt va?! (Watcher1970, tråd 1) 
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CASHFL0W skriver “...Har däremot gett bort nån hundralapp då o då till "riktiga" 

uteliggare som frågat efter nån krona till en kopp kaffe. Det gör jag utan att tveka.”. 

Flera personer skriver att de ger pengar till personer som tigger om de har kontanter på 

sig och någon uttrycker sig om levnadsförhållandena för de som tigger. Användaren som 

kallar sig Ljuget i tråd 1 svarar trådskaparen: “Ger några kronor då & då. Ingen skada 

skedd.”. I tråd 5 diskuteras det som trådskaparen, provocative2.0, benämner som 

“svenska tiggare”, flera användare skriver att det är ett fenomen som är gammalt och 

någon menar att hen alltid sett människor som tigger, men som hen menar då har haft 

missbruksproblematik. Samma användare skriver även att denne nu upplever att fler 

äldre är ekonomiskt utsatta och tigger. Diskussionen i tråden handlar även om hur dessa 

användare uppfattar välfärdssystemet och flera beskriver att de anser att många personer 

som till exempel missbrukar förlorar rätten till stöd på grund av regler om nolltolerans 

och de skriver att dessa personer därför tvingas tigga. Bilden av den genuina tiggaren 

framställs i första hand som en person med svenskt ursprung, diskret framtoning samt en 

person som aktivt skall göra något för att förtjäna att diskussionsdeltagarna skall vilja 

skänka pengar. 

 

5.3 Samhällsmissnöje  

Detta tema belyser de åsikter som användarna uttrycker i diskussionsforumet, som 

främst speglar en syn av missnöje gentemot samhället och ett missnöje mot tiggarna. I 

tråd 1 undrar trådskaparen Svärje om diskussionsdeltagarna brukar ge pengar till 

tiggare. Personen beskriver hur trött hen är på att se dem som tigger men främst hur trött 

hen är på regeringen som beskrivs som “ynkryggar”. Trådskaparen har själv vid några 

tillfällen skänkt pengar till tiggare men då enbart till människor hen upplevt verkligt 

fattiga och enbart till äldre damer. Flera deltagare i diskussionen instämmer om att de 

ibland ger/har gett men då endast om de upplevt att tiggarna betett sig som de anser att 

de borde. Deltagaren svarttaxin anser att de som skänker pengar bidrar till att tiggeriet 

fortsätter, hen skriver: 

 

...ni bidrar till sämre levnadsförhållanden för andra, ni som är så jävla 

medmänskliga som “hjälper”. Ni cementerar tiggeriet, ni normaliserar tiggeriet, ni 

gör tiggeriet till ett jobb. Hur ska dessa människor någonsin förändra situationen I 

SINA HEMLÄNDER om ni fortsätter ge pengar? Varför ska dom jobba, när dom 

kan sitta utanför affären och få pengar av er? (svarttaxin, tråd 1) 
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En annan deltagare, användaren Baste i tråd 1, beskriver att anledningen till att hen inte 

skänker är att hen anser att vi i Sverige betalar så mycket skatt, skatt som dessutom är 

tänkt att hjälpa utsatta människor. Hen “tänker inte först betala skatt och sedan betala 

privat också”. Vidare beskriver användaren Baste att samhället gjort hen självisk och att 

det är viktigaste är att hen själv har det bra.  

 

Trådskaparen i tråd 6, vickesson, skriver att tiggare i kommunen hen bor i får åka gratis 

buss. Personen är irriterad över situationen och ställer sig frågan om vem som egentligen 

borde vara berättigad att åka gratis buss, en tiggare som inte bidrar till samhället eller 

hen som “betalar skatt och all möjlig skit till regeringen..”. Flera skribenter håller med 

om att det är sjukt och tycker att trådskaparen ska sluta betala för sig och hänvisa till att 

om inte “zigenarna” behöver betala så ska ingen annan behöva göra det heller. 

Deltagaren Fluffen skriver: 

 
Zigenare drar inte in pengar till skattkistan och ska därför inte få något gratis. Stå 

upp mot diskrimineringen mot er själva och alla andra som betalar skatt. (Fluffen, 

tråd 6) 

 

Diskussionen fortsätter och handlar om att Sverige är sjukt och en del påstår att 

anledningen till att de tillåts åka med utan att betala är att 

busschaufförerna/kontrollanterna inte vill bli utpekade som rasister. En deltagare i tråd 6 

som kallar sig Poogle skriver att “bara att utrusta sig med en ikea-påse över axeln och ett 

huckle när man åker till jobbet. Då klarar man sig utan månadskort.. :-)”. Deltagaren 

Absurd-supernovA uppger att hen känt sig kränkt av att se “zigenarpacket” åka gratis. 

Deltagaren ljuspropp håller med och menar att om svenskar “plankar” så får de böter, 

hen skriver: 

 

Jag begriper inte på svenska naiva lagar. Man ska inte diskriminera någon men att 

vissa får åka gratis och andra får betala ÄR diskriminering! (ljuspropp, tråd 6) 

 

Deltagaren GoggeGogelius i tråd 6 menar att låta en del åka gratis “är en fråga om tilltro 

till rättssamhället”. Personen skriver vidare att det inte längre finns något rättssamhälle 

och att makten brutit samhällskontraktet och grundlurat medborgarna. Personen 

uppmanar sedan resterande deltagare bland annat att: 
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Jobba svart om du kan! Mindre pengar till folkutbytesprojektet. Fuska med bidrag 

om du kan! Samma resultat. Bli motborgare. (GoggeGogelius, tråd 6) 

 

Trådskaparen i tråd 4, hejsfittan, berättar hur hen arbetar med att aktivera vissa grupper 

och introducera dessa till arbetsmarknaden igen. Personen beskriver hur denne vänt sig 

till ett 40-tal tiggare men menar att ingen av dessa varit intresserade av att delta eller ta 

emot hjälp som finns att få, till exempel en praktikplats eller ett jobb. Trådskaparens 

fråga till de andra användarna är: “Om de vill ha pengar, varför inte kämpa sig in i 

arbetsmarknaden så de får mer pengar än att sitta och tigga? Vad tror ni? Varför vägrar 

tiggare söka jobb?” Flera användare svarar och beskriver hur de tror att det handlar om 

att de som tigger tjänar mer på detta än ett lågt betalt arbete och att en person som tigger 

inte behöver betala skatt. En användare som kallar sig climasol skriver att denne ser två 

olika grupper som trådskaparen skulle kunna ha frågat, “1. Romer som kallas EU-

migranter. 2. Svenskar som är missbrukare, bostadslösa etc.” B.Dowie i samma tråd 

svarar: 

 
Så ni klumpar alltså ihop utländska tiggare med svenska långtidsarbetslösa och 

människor med psykisk ohälsa? Då tycker jag att ni till 100% ska prioritera de två 

sistnämnda grupperna. Varför i helvete ska utländska tiggare komma in i det 

svenska systemet? (B.Dowie, tråd 4) 

 
Suck. När ska samhället inse att det inte går att få dessa romer att arbeta? Det går 

helt emot deras kultur. (Banankletarn, tråd 4) 

 

Kommentarerna som fortsätter i tråden går till största del i samma spår, där personerna 

svarar att de som tigger inte vill arbeta, att arbetet frivilligorganisationer jobbar med 

borde gå till andra insatser och inte till de som användarna beskriver som “Eu-

migranter” och “romer”. Det skrivs också flera svar där användare uttrycker sitt 

missnöje mot tiggare och skriver att de personer som tigger inte kommer att börja arbeta 

då det inte tillhör den kulturen som användarna beskriver att tiggare kommer ifrån. 

 

I tråd 3 inleder trådskaparen Hitokiri-Battosai med att skriva om hur tiggare har 

erbjudits jobb i en kommun och att dessa istället återgått till att tigga istället för att 

arbeta. Trådskaparen konstaterar att denne tycker att det är arbetsmoralen som brister 
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och hen undrar om de andra användarna är förvånade och “kan vi sluta prata om att 

detta är människor som vill jobba men inte har fått en ärlig chans?”. Även i den här 

tråden är det återkommande uttalanden om att detta beror på dessa personers etnicitet 

och kultur. Det missnöje mot tiggare som framställs i trådarna fokuserar mycket på 

dessa personers ursprung och missnöjet riktas främst mot de tiggare som beskrivs som 

personer med annat ursprung än svenskt. Det diskuteras även mellan användare hur man 

kan motivera alternativt tvinga personer som tigger att börja arbeta. Även i denna 

diskussion tas ekonomiska aspekter upp och användare påstår att det är mer lönsamt att 

tigga än vad ett arbete är. Det går att återfinna mycket missnöje och åsikter om tiggarna 

i tråden och flera tycker inte heller att de har rätt till annat arbete i Sverige. Jack.Cates i 

tråd 3 svarar en annan användare som uttryckt sitt missnöje: “Kanske dessa jobb är 

sämre än tiggeri? Om du är så avundsjuk på tiggarna som "trogen skattebetalare", sluta 

jobba då och gör som tiggarna. Sluta lipa.” En användare som kallar sig olasvensson 

skriver “Att tigga ÄR deras jobb.”, användaren CaseyRyback säger ifrån mot de andra 

kommentarerna och svarar istället att tiggare utstår mycket diskriminering och 

antiziganism i Rumänien där användaren menar att många tiggare kommer ifrån, hen 

skriver även att diskrimineringen är stor i Europa. Den främsta bilden som speglas 

gällande missnöje över tiggeri handlar om ett samhällsmissnöje där användaren har 

åsikter om hur samhället agerar eller inte agerar. Det framgår även att det finns ett 

missnöje mot tiggare och en syn på dessa som icke arbetsvilliga och oberättigade till det 

svenska samhällets resurser.  

 

5.4 Sammanfattning 

Under det första temat, bilden av tiggare som kriminella, framhåller flera deltagare att 

de anser att det borde vara kriminellt att tigga, samt att det vore önskvärt med ett förbud 

mot tiggeri. Gemensamt för de olika diskussionstrådarna är att deltagarna anser att de 

som tigger ingår i kriminella nätverk styrda av bossar. Det påpekas också att man 

genom att skänka pengar till tiggare skulle stödja organiserad brottslighet. Det 

diskuteras även att det skulle vara skillnad på svenska tiggare och icke-svenska. 

 

Det andra temat, den genuina tiggaren, behandlar diskussioner som handlar om hur en 

riktig tiggare anses vara. Gemensamt för trådarna är att tiggare med svenskt ursprung 

oftare anses vara äkta tiggare och därmed förtjäna en slant. I flertalet av trådarna som 

tas upp anför deltagarna att om de skulle skänka pengar, skulle de endast göra det i de 
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fall de uppfattar tiggaren som genuin. Flera deltagare påpekar att tiggaren inte får vara 

gapig eller framfusig. Majoriteten av skribenterna vill att tiggaren ska utföra något för 

att få något, spela musik eller sälja något, de ska inte bara få. I temat diskuteras även att 

det numera finns ett flertal äldre som på grund av dålig ekonomi tvingas till tiggeri samt 

att missbrukare inte får samhällets stöd så länge de är i ett pågående missbruk och 

därmed hamnar i en situation där tiggeri är oundvikligt.  

 

I det tredje temat, samhällsmissnöje, lyfts ett missnöje mot regeringen som enligt en del 

deltagare inte gör något för att stoppa tiggeriet. Flertalet deltagare påpekar att skatten i 

Sverige är så hög att ingen borde behöva tigga. Det förs också diskussioner kring att de 

som inte är med och bidrar till samhället genom att betala skatt inte heller ska få ta del 

av några fördelar från samhället. Flera deltagare anser att det svenska samhället är fegt 

som inte gör något. Genomgående i temat är att det finns en irritation och frustration 

gentemot vad deltagarna upplever som en orättvisa i att tiggare som inte kan betala för 

sig ibland ges fördelar som exempelvis en gratis busstur. Flertalet av 

diskussionsdeltagarna uppmanar även andra att själva missköta sig eller jobba svart som 

en protest. Det förs även diskussioner kring varför det är svårt att få tiggare att skaffa 

sig ett vanligt jobb. En övervägande andel av deltagarna skriver att anledningen till att 

tiggare inte vill ha ett vanligt jobb är att det ingår i deras kultur att tigga samt att de 

förmodligen tjänar bättre på det än på att arbeta.  

 

6 Analys 
I följande avsnitt kommer resultatet av studien analyseras med utgångspunkt i Elias 

teori om etablerade och outsiders, Beckers stämplingsteori samt Goffmans teori om 

stigma. I avsnittet kommer även resultatet analyseras i relation till den tidigare 

forskning som presenterats. Utifrån teorierna har vi valt olika teman för analysen vilka 

är: kategorisering, distansering samt etnicitet.  

 

6.1 Kategorisering  

I resultatet går det att se hur det under temat bilden av tiggare som kriminella beskrivs 

hur personer som tigger anses vara kriminella, vara utnyttjade av kriminella “ligor” eller 

“bossar”, samt hur personer beskriver tiggare som förbrytare och förespråkar ett förbud 

mot tiggeri och tiggare. Personer som tigger beskrivs även utföra andra brottsliga 
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handlingar, utan att det finns belägg för påståendena. Detta skulle kunna beskrivas 

utifrån Beckers teori om stämpling, där det avvikande beteendet är sammanhörande med 

hur omgivningen uppfattar och reagerar på beteendet. Utifrån teorin om stämpling 

beskrivs även hur det är skillnad på regelbrottet och stämplingen (Hilte, 1996:115–117). 

Personer som tigger stämplas som kriminella utan att de nödvändigtvis gjort något som 

enligt lag är brottsligt, utan snarare utifrån omgivningens reaktioner och värderingar.  

 

I resultatet återfinns även ett flertal diskussionsdeltagare som anser att tiggeri bör vara 

förbjudet och hur dessa uttrycker missnöje över att tiggeri tillåts i Sverige. En grupp av 

användare tycker att de som tigger inte har samma rätt att ta del av ekonomiska resurser 

som andra utsatta. I resultattemat den genuina tiggaren går det att urskilja en bild av hur 

användarna framställer en genuin och således värdig tiggare, baserat på tillskrivna 

egenskaper så som en viss etnicitet, ett visst beteende och ett för användaren synligt 

bevis för utsatthet. Det finns en inställning att personer som är utsatta på annat vis 

förtjänar de pengar tiggarna eventuellt får genom att tigga, eller genom eventuellt stöd 

från myndigheter eller hjälporganisationer. Utifrån teorin om etablerade och outsiders, 

skulle detta gå att koppla till det som Elias och Scotson (2010:19) beskriver som 

föreställningar om outsiders och hur denna grupp ses som “opålitliga odisciplinerade 

och laglösa”. Elias & Scotson (2010) beskriver även hur “ökade skillnader” mellan 

grupper resulterar i att den moraliska stigmatiseringen ökar, samt att när det skärs ner på 

det ekonomiska skyddsnätet i samhället, minskar toleransen mot outsiders ytterligare 

(Elias & Scotson, 2010:19).  I den tidigare forskningen påtalar Nilsson (2015) att det 

finns en kritisk inställning mot samhället och ökade klyftor. Utifrån detta är det tänkbart 

att när personer upplever att deras tillgång till samhällets skyddsnät påverkas, ökar en 

känsla av missnöje och en ökad föreställning av tiggare som outsiders. 

 

De kategoriseringar som återfunnits i resultatet är genomgående kategoriseringar av 

tiggare som en grupp, det går även att urskilja hur användarna tillskriver sig själva 

värderingar och egenskaper som skulle kunna placera dem i en grupp som de anser 

överlägsna. En viktig del i Goffmans (2011) teori om stigma är hur vi bara utifrån att se 

en person, utvärderar dennes sociala identitet och tillskriver denne egenskaper och 

placerar i kategorier utifrån denna bedömning. Denna identitet är baserad på 

föreställningar och inte personens faktiska identitet (Goffman, 2011:10).  
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Sammanfattningsvis går det att se ett mönster i hur användarna benämner personer som 

tigger som en viss kategori eller grupp av människor, vilket således kan jämföras med 

stämplingsteorin och hur stämplingen av människor som brutit mot de skapade reglerna 

därmed blir kategoriserade som avvikande och outsiders (jmf. Hilte, 2008). Det går 

även att se hur dessa användare genom sina inlägg delar med sig av sin syn på dessa 

människor och de egenskaper som de tillskriver en person som tigger, en sorts 

stämpling som Goffmann (2011:10) beskriver som stigmatiserande för den människa 

som utsätts. Slutligen kan det antas att det utifrån de olika teorierna går att dra slutsatsen 

att den syn som användarna uttrycker kan vara bidragande till stigmatisering och 

utanförskap.  

 

6.2 Distansering 

I Goffmans (2014:12) teori om stigma beskrivs hur till exempel arbetslöshet är en typ 

av stigma som är misskrediterande för karaktären. I resultatet beskrivs hur användare 

uttrycker att personer som tigger generellt är ointresserade av att ha ett arbete. En 

användare har beskrivit att denne arbetat med att integrera utsatta personer på 

arbetsmarknaden och menar att de personer som tigger inte vill integreras. Resultatet 

visar hur flera användare håller med och uttrycker att det är ett aktivt val att tigga. Det 

går att dra slutsatsen att hur dessa användare framställer sin bild av tiggare och uttrycker 

sig gällande dessa personers situation bidrar till att förstärka denna bild av tiggare samt 

stigmatisera tiggeriet.  

 

I resultatet går det att se hur det är vanligt förekommande med påståenden såsom att 

tiggare är “lata”, “ovilliga” och “ociviliserade”. Inläggen handlar återkommande om att 

majoriteten av de personer som tigger väljer detta själva, att de har en större ekonomisk 

vinning i att fortsätta tigga och att de är omöjliga att integrera på en svensk 

arbetsmarknad. Tiggare beskrivs i inläggen som en grupp av personer, vanligt 

förekommande är att de tillskrivs samma bakgrund och kultur, vilket av användarna i 

flera fall används för att beskriva varför dessa inte “anpassas”. Denna bild 

överensstämmer med Elias och Scotsons (2010:36) beskrivning av hur grupper av 

etablerade ser en överlägsenhet i den egna gruppen, som också har egna värderingar och 

regler inom gruppen. Dessa etablerade är av åsikten att de som är outsiders inte har 

förmåga att följa dessa regler och värderingar. De etablerade distanserar sig från 
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outsidergruppen och undviker kontakt med den och dess värderingar för att undvika att 

associeras med dem.  

 

Resultatet pekar även på hur användare på forumet diskuterar och värderar tiggare i 

temat som vi i resultatet benämnt som den genuina tiggaren. Där beskrivs hur 

användare diskuterar hur det är mer troligt att de skänker till vissa typer av människor 

samt värderar hur de som tigger uppträder. De beskriver även att det påverkar hur den 

som tigger uttrycker sig verbalt och genom kroppsspråk när den tar kontakt. I tidigare 

forskning beskrivs hur Makri-Tsilipakou (1997) beskriver hur kön kan påverka sättet en 

person tigger på, det framgick även i den tidigare forskningen att McIntosh och Erskine 

(2000) inte upptäckte någon skillnad i om en person utifrån dess kön var mer benägen 

att skänka pengar till en tiggare. I vårt resultat har vi kunnat urskilja enstaka tillfällen 

där användare uttrycker att de oftare ger pengar till exempelvis äldre kvinnor. Vi har 

dock inte kunnat urskilja något generellt samband i att användare uttrycker att tiggare av 

ett specifikt kön skulle vara mer berättigat att skänka till än något annat. I resultatet kan 

vi se att en stor del av användarna uttrycker att de inte skänker pengar till personer som 

tigger. Utifrån de användarnamn som återfinns i resultatet och representerar de inlägg 

som valts ut, går det inte att säkert fastställa vilket kön användaren på forumet har. Det 

går därför inte heller att utifrån det resultat som presenterats i denna studie, dra några 

slutsatser om huruvida synen på tiggare utifrån dessas kön har någon påverkan på 

benägenheten att skänka pengar till tiggare. 

 

6.3 Etnicitet 

Återkommande stereotyper i alla de tre teman som återfinns i resultatet, är att tiggare 

ofta beskrivs som en grupp av personer med annan härkomst än svensk. En 

förekommande stereotyp är “zigenare och vanliga tiggare”. I resultatet går det urskilja 

ett mönster i hur flera inlägg är direkt riktade till att personer som tigger inte är från 

Sverige. Detta genom att deltagarna förutom att använda ord om påstådda 

grupptillhörigheter, också använder begrepp i trådarna som “hemländer”, “vi i Sverige”, 

“slödder”, “pack”, “svenskar” och “vi som betalar skatt”. Genomgående i resultatet är 

en tillskrivelse av attribut hos tiggare, användarna beskriver hur de uppfattar tiggarnas 

härkomst, ekonomiska och kulturella bakgrund samt beteende. Det går också att se hur 

det i inläggen visas en större förståelse och medkänsla för tiggare som användarna 

uppfattar som “svenska” och en större distans till personer som kommer till Sverige och 
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sedan tigger. Viktiga aspekter i grupper av etablerade och outsiders är hur den 

etablerade gruppen sätter ett lägre värde på den andra gruppen, vilket används för att 

bevara den överlägsenhet som den etablerade gruppen strävar efter. Detta maktvapen 

påverkar outsidergruppen och dennes medlemmars självbild (Elias & Scotson, 

2010:33). Hur användarna tillskriver tiggare som grupp “sämre” egenskaper och 

distanserar sig från dessa genom att tillskriva den egna gruppen eller sig som person 

positiva egenskaper, går även att koppla till Goffmans (2011:10) teori om stigma. En 

person som kan uppfattas ha egenskaper som är oönskade reduceras i vårt medvetande 

och får en stämpel som gör att vi som människor skiljer på denna person och ser denne 

som något mindre. Denna stämpling och tillskrivelse av egenskaper hos en annan 

person, gör att denna person utsätts för ett stigma.  

 

Även i den tidigare forskningen beskriver Swärd (2015:276–277) att människor gärna 

framhäver de sidor de anser mest positiva hos sig själva, samt de negativa hos den som 

de anser olik sig. Detta är även ett fenomen som byggs på efterhand där efterföljande 

berättare förstorar dessa olikheter. Det går i resultatet att urskilja hur användare som 

svarar på varandras inlägg, har ett liknande språkbruk och begrepp som allteftersom blir 

grövre och mer hatiska. Det går att urskilja tecken på att dessa personer påverkar och 

eldar upp varandra i diskussionen. Mattus (2005:26–27) beskriver att man på internet 

riskerar att exponeras i princip enbart till personer med samma eller liknande åsikter 

som en själv. Att personer nätverkar på internet kan generera positiva aspekter men 

även bidra till att extrema värderingar kan spridas och nå ut till personer som är 

mottagliga för dessa.  

 

I analysen har vi kunnat urskilja likheter i det resultattema som benämns som bilden av 

tiggare som kriminella och det tema som i analysen benämns som etnicitet. Dessa 

begrepp används ofta i samma kommentar, där personer som benämns vara av en viss 

etnicitet även benämns som kriminella, ofta i samma inlägg. Dessa personer beskrivs 

vara oärliga, tjuvar och bedragare. Resultatet som presenterats ovan visar att det finns 

en skillnad i synen på tiggare som benämns som “svenska” kontra tiggare med annan 

etnicitet. Under tematiseringen gick det att urskilja hur användarna uttryckte sig olika 

gentemot personer som tigger som kommer från andra länder, de uppvisade tecken på 

att ta mer hänsyn till bakgrunden hos de “svenska tiggarna”, så som 

missbruksproblematik och nykterhetskrav för försörjningsbidrag etc. De åsikter och 
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begrepp som användarna uttrycker skulle kunna bidra till att befästa och förstärka 

fördomar och normalisera den synen som uttrycks (jmf Mattus, 2005). 

 

7 Diskussion 
Det framgår av analysen att det i trådarna finns en negativ och förminskande syn på 

personer som tigger. Bilden av hur dessa personer framställs är präglad av hur 

användarna ofta uttrycker en syn på tiggare som kriminella personer, mindre värda, 

utanför och hur handlingen att tigga ofta beskrivs av användarna som självvald när det 

handlar om en person med en viss etnicitet. Det går att se hur användarna kategoriserar 

dessa personer utifrån olika omständigheter och gör skillnad på personer utifrån deras 

etnicitet, kultur och agerande. Personer som tigger som användarna ser som svenska 

tillskrivs oftare sympati och handlingen förklaras genom missbruksproblematik, 

svikande ekonomiska skyddsnät och visas en större förståelse.  

 

Ovanstående resultat visar på att personer som tigger ofta beskrivs på ett negativt sätt, 

tiggeri beskrivs som något som borde vara kriminellt och de som tigger beskrivs ofta 

som kriminella. Användarna tillskriver tiggarna en viss bakgrund och en viss etnicitet 

samt kultur. I diskussionen förekommer uttryck för missnöje över lagar, politik och 

ekonomiska resurser. Argument för ett tiggeriförbud motiveras ofta med detta missnöje 

och det inte är Sveriges ansvar att försörja personer från andra länder som tigger i 

Sverige. Det förekommer inlägg som beskriver en förståelse till eventuella 

livssituationer och bakgrunder som kan försätta en person i en utsatt situation och inte 

tycker att detta skall straffas genom ett förbud. Det går även att finna likheter mellan de 

olika temana i resultatet, där det går att se dessa ämnen ofta blandas i inläggen och att 

användarnas inlägg berör alla dessa samtidigt. Det går att se hur de som skriver inlägg 

med grovt innehåll får medhåll och att detta klimat sprider sig i tråden och de andra 

användarnas svar. Utifrån vårt resultat och vår analys går det sammanfattningsvis att 

tydligt se hur av användarna tillskrivna egenskaper så som etnicitet, ett visst beteende 

och mått av utsatthet är faktorer som bidrar till användarnas bild av vad som utmärker 

och bidrar till dessas uppfattning av en genuin och således ”värdig” tiggare. 

 

I trådarna på diskussionsforumet förekommer ett språkbruk som inte kan anses vara 

socialt accepterat och förekommande i andra sammanhang. Den tidigare forskning på 

ämnet som vi tagit del av innan studien har i första hand studerat diskursen i olika 
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medier, genom intervjuer, analyser av text författad av professionella journalister etc. 

som har ett sociala regler och normer att förhålla sig till. Analyserna av inlägg som 

uttrycker synen på tiggare på Flashback har bidragit till att belysa det språkbruk och de 

fördomar som används för att beskriva en grupp av människor. Studiens resultat och 

analys har även resulterat i ett bidrag till att belysa denna typ av problematiska 

framställning av personer som tigger. Det framgår att synen på tiggare på 

internetforumet Flashback genomgående är att dessa personer ses som kriminella, 

mindre värda och det framgår även att personer som tigger värderas olika utifrån en av 

användarna tillskriven etnicitet och kultur. Vår förhoppning är att genom studien 

medvetandegöra och belysa det synsätt som återfunnits. Vi vill även synliggöra den 

problematik som finns i tillgängligheten och normaliseringen av denna syn, på ett 

välbesökt öppet forum med över 1,2 miljoner registrerade användare. 

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Det resultat som återfinns i studien visar att tiggare kategoriseras och benämns med 

negativa egenskaper. Detta bidrar till ett utanförskap och stigmatisering utifrån dessa 

fördomar om bakgrund, kultur och etnicitet etc. Det är av vikt att inom socialt arbete 

vara medveten om det stigma som utsatta grupper utsätts för, detta för att kunna bemöta 

dessa och vara medveten om de etiska svårigheterna i vanligt förekommande fördomar. 

Vidare forskning skulle kunna vara möjlig att genomföra i olika medier, samt ur andra 

teoretiska utgångspunkter och perspektiv. Vi har i vårt arbete valt att belysa synen på 

tiggare på internetforumet Flashback, vi ser en tänkbarhet i att studera ämnet i andra 

forum, i vårt material har vi sett många politiska åsikter och åsikter om lagar, samt ett 

förbuds vara eller icke vara. Vi ser det som intressant att studera hur synen och språket 

eventuellt skiljer sig från ett anonymt forum jämfört med hur en uttrycker sig vid till 

exempel en personlig intervju. Vi har som tidigare nämnt funnit mycket uttryck av grovt 

och kränkande språk i trådarna, samt kommentarer som handlar om etnicitet och många 

gånger rent av rasistiska uttalanden vilket vi delvis förväntat oss. Något som vi 

förväntat oss att finna mer av i vårt resultat var uttalanden och värderingar om och 

utifrån tiggares kön. Det skulle vara intressant att göra en liknande studie på en annan 

plattform och då utifrån ett genus eller intersektionellt perspektiv.  
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