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Sammanfattning 
Under 2013 och 2014 har det skett en ökning av antalet EU-medborgare som tigger i Sverige. 
Det har varit ett hett ämne för offentlig debatt och åsikterna har varit många och delade. Det 
finns flera obesvarade frågor och situationen är komplex. Behovet av kunskap i ämnet ses därför 
som stort. Syftet med denna uppsats var att studera medias framställning av tiggeri och romer, 
samt att genom intervjuer ge en bild av den verklighet som romerna i Umeå upplever. Dessa 
framställningar jämfördes sedan mot varandra. För att göra detta har en mediestudie gjorts där 49 
tidningsartiklar från dagstidningarna Dagens Nyheter och Västerbottens Kuriren granskats. Det 
har gjorts tre intervjuer med romer. En kvalitativ innehållsanalys har använts för att analysera 
samtligt material. Mediestudien visade att tidningarnas framställning av romer och tiggeri främst 
handlar om romernas utsatta situation, samt diskussioner rörande ansvarsfrågan. Intervjuerna 
visade att det som främst präglar romernas verklighet är utsattheten, samt att familjen har stor 
betydelse.  
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1. INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund 
Under 2013 och 2014 har det skett en ökning av antalet EU-medborgare som tigger på svenska 
gator. Det är ett fenomen svenskar inte är vana att se och frågorna har varit många. Det har 
debatterats runt omkring ämnet, om de som tigger verkligen befinner sig i nöd, om det rör sig om 
organiserad brottslighet eller vem som egentligen bär ansvaret för deras situation. ”Tiggarna” 
tenderar att både uppröra och beröra, så väl politiker som samhällsmedborgare och oavsett om 
det gäller förbud eller hjälpinsatser verkar frågan framkalla starka känslor. 
 
I dagsläget befinner sig cirka 60 romer i Umeå. De har kommit till Umeå från Rumänien och 
försörjer sig genom att tigga. Majoriteten bor i husvagnar. Några bor som en tillfällig lösning i 
två lägenheter som lånats ut, ett par bor i en bil. Samtliga husvagnar har inte tillgång till 
elektricitet vilket innebär att de måste värmas upp med gasol. Detta innebär en relativt hög 
kostnad. Boendefrågan ses i nuläget som en av de mest akuta frågorna då vintern är på intåg 
(Personlig kommunikation, samordningsansvarig Pingstkyrkan 24 oktober 2014). 
 
Upplevelsen av att det finns ett kollektivt intresse av att vilja veta och att vilja förstå, är en av 
anledningarna till denna uppsats. En annan anledning till vårt val av uppsatsämne är att vi båda 
två under våren 2014 utförde vår VFU- verksamhetsförlagda utbildning/praktik i Toronto. Där 
var fenomenet tiggeri väldigt utbrett och en vanlig inkomstkälla för hemlösa och fattiga. När vi 
sedan återvände till Sverige och Umeå möttes vi av en något förändrad stadsbild som innefattade 
fenomenet tiggeri även här. Vårt intresse grundar sig mycket på den upplevelse och erfarenhet vi 
har med oss från tiden i Toronto, men samtidigt handlar det om ett intresse av att försöka sprida 
kunskap om ett fenomen eller socialt ”problem” som är minst sagt aktuellt, relativt nytt och 
outforskat i Sverige, framförallt i mindre städer som Umeå. 
 
Denna uppsats kommer på grund av den aktuella situationen i Umeå att fokusera på Romer och 
tiggeri. Därför kommer inte benämningar som EU-medborgare eller EU-migranter att användas 
annat än om dessa begrepp krävs i ett specifikt sammanhang, eller har använts i tidigare 
forskning. Vi kommer att använda oss av benämningen romer som kommer av ordet ”rom” och 
betyder människa på romani (Unga Romer, 2014).   
 
1.2 Problemformulering 
Som nämns i inledningen är tiggeri ett relativt nytt fenomen för Umeås stadsbild. Det har varit 
ett omdebatterat ämne och medierna skriver om romerna. Massmedia har en stor inverkan, deras 
beskrivning av vissa samhällsfenomen kan vara vinklade och begränsa alternativa betraktelsesätt. 
Detta kan kallas “makten över tanken” (Bergström & Borgström 2012). Mediebilderna blir 
därför betydelsefulla för hur ett fenomen förstås av läsare, lyssnare eller tittare och vi anser det 
därför viktigt att analysera och försöka förstå vad massmedierna faktiskt innehåller.  
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Här följer exempel på hur uttalanden kan ta sig uttryck i sociala medier och vilken inverkan det 
kan ha på människor som läser det.”Tiggare åker BMW och snattar oxfilé” (Fria Tider, 2014, 23 
april). två exempel på motreaktioner från allmänheten som uttrycks i tidningen Fria Tider: det är 
”Förakt för de mest utsatta” och ”Sprider myter om tiggare” (Fria Tider, 2014, 23 april).  
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att studera medias framställning av tiggeri och romer, samt att 
genom intervjuer ge en bild av den verklighet som romerna i Umeå upplever. Dessa 
framställningar kommer sedan att jämföras mot varandra. 
 
Frågeställningar: 
·         Vad skriver två dagstidningar om romer och tiggeri? 
·         Hur beskriver romerna sig själva och sin situation i Sverige? 
·         Vilka skillnader/likheter finns i mediernas och romernas berättelser?  

 
1.4 Ansvarfördelning  
Inledningsvis sökte vi litteratur och tidigare forskning tillsammans. För att sedan göra arbetet 
mer effektivt fördelade vi de skriftliga arbetsuppgifterna mellan varandra. När det gäller 
mediestudien har Marie haft ansvar för Dagens Nyheter och Emma för Västerbottens Kuriren. 
Det ansvaret har inneburit att leta artiklar och koda materialet för att sedan göra en analys. 
Intervjuerna var vi båda varit delaktiga i. Vi har tillsammans kodat materialet och gjort en 
analys. Samtlig text har bearbetats ett flertal gånger, struktur, språk och innehåll har setts över 
gemensamt. Vi anser att det delade författarskapet har varit positivt eftersom att vi har diskuterat 
mycket, och bollat tankar och idéer. Författarskapet har fungerat bra i detta arbete då vi har 
kompletterat varandra.   

1.5 Definition av begreppet tiggeri 
Nationalencyklopedin definierar begreppet på följande sätt; ”tiggeri, bettleri, är ett av 
myndigheterna illa sett men i fattiga länder svårutrotat sätt att försörja sig. I det äldre svenska 
samhället fanns alltid en omfattande grupp längs landsvägarna kringvandrande tiggare (se 
luffare). Den som stämplades som lösdrivare kunde med lagens hjälp dömas till tvångsarbete. 
För att slippa detta måste man kunna bevisa att man hade laga försvar, dvs. att man hade 
anställning, egendom eller egen rörelse; jfr försvarslös. Myndigheterna kunde ge vissa 
arbetshandikappade, t.ex. krigsinvalider, rätt att tigga. Dessa kunde då utrustas med särskilda 
tiggarbrickor” (Hellspong, 2014). 
 
Beijer (1999) beskriver tiggeri som ett nygammalt fenomen. Det är något som traditionellt alltid 
har förekommit i Sverige, i den meningen att människor ber om pengar utan att samtidigt erbjuda 
en vara eller tjänst i retur. Under senare delen av 1900-talet i takt med Sveriges 
välfärdsutveckling och folkhemmets utbyggnad försvann dock tiggeriet successivt, för att sedan 
några år tillbaka återuppstå. 



7	  
	  

 
Historiskt sett har tiggare i alla tider förknippats med en person som är hemlös och arbetslös. 
Tidigt kallades arbetslösa, hemlösa, sjuka och fattiga för lösdrivare och en lösdrivarlag innebar 
en åtstramning mot dessa människor med hot om spöslitning, öronens avskärande och 
landsförvisning. Efter Gustav Vasas maktövertagande på 1500-talet skärptes inställningen till 
lösdrivare ytterligare. De behövdes som arbetskraft och därför förbjöds tiggeri. Blickar man 
bakåt i tiden kan man alltså utläsa att det sätt att angripa frågor som fattigdom, sjukdom och 
hemlöshet till stor del bestått av förordningar, lagar och straff (Beijer, 1999).  
 
2. TIDIGARE FORSKNING 
 
I det här avsnittet kommer tidigare forskning om begreppet tiggeri, samt en studie av hur romer 
kan framställas i rumänsk media att presenteras. Det finns i dagsläget lite svensk forskning när 
det gäller fenomenet tiggeri. Därför används endast en svensk studie och övrig forskning är 
internationell. Den svenska studien kommer att presenteras sist.  

Den kanske mest omfattande studien som gjorts när det gäller majoritetssamhällets syn på tiggeri 
och interaktionen de emellan är en studie gjord i Edinburgh. Där gjordes 55 intervjuer med 
stadsbor om deras föreställningar och upplevelser av tiggeri som fenomen, med fokus på själva 
mötet mellan tiggaren och den potentiella givaren. Ett huvudresultat i denna studie var att mötet 
med tiggaren framstod som en moraliskt ambivalent upplevelse, och att informanterna tenderade 
att vilja kategorisera tiggare antingen som ”genuina” eller ”falska” i sin nöd och sitt behov. Som 
förklaring till detta drar författarna slutsatsen att ett troligt skäl kan vara den sociala 
interaktionens unika karaktär. Till skillnad från andra möten mellan främlingar som sker i det 
marknadsekonomiska samhället sker detta möte utan ömsesidighet (Erskines & McIntosh, 2000). 

I ytterligare en studie som gjorts undersöks interaktionen mellan tiggare och potentiell givare och 
författarna Munoz & Potter (2014) utvecklar en spelteoretisk modell. Den utgår från en teoretisk 
förståelse av de båda parterna som rationella aktörer som vill maximera vinst och minimera 
förlust. Detta kan i korthet beskrivas som följande: 
Maximera vinst- inkomst för tiggaren, altruistisk (osjälviskhet) för givare. 
Minimera förlust- inkomst för tiggaren, moralisk för givare.   
 
Även i denna studie pekar forskarna i sina slutsatser på det faktum att givarens välvilja att ge är 
beroende av huruvida denne uppfattar tiggaren i verklig nöd eller inte. En annan faktor som kan 
anses ha en påverkan är den enskilde givarens potentiella altruism. Som i sin tur tenderar att vara 
beroende av välfärdssystemets utveckling, samt det samhälle och den specifika kontext där 
interaktionen sker enligt forskarna. 
 
Fitzpatrick & Kennedy (2001) studerar fenomenet tiggeri genom att utforska vilka konsekvenser 
detta fenomen har för socialpolitik och socialt arbete som praktik. Detta görs utifrån en tidigare 
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studie om tiggeri som gjorts i Glasgow och Edinburgh av författarna år 2000. De omvärderar här 
den gemensamma förståelsen av tiggeri som en ”hemlöshetsfråga” och menar på att begreppet 
”roughsleeping” i princip utan undantag var en väg in till att börja tigga, medan ett säkrat boende 
var långt ifrån en garanterad väg ut ur tiggeri. De menar också att dessa begrepp inte kan 
studeras isolerat från dess sociala kontext i försök till att hitta lösningar, och sätter fokus på den 
sociala exklusion som tiggeri leder till.  
 
De hävdar vidare att detta är speciellt viktigt och betonar vikten av ett holistiskt angreppsätt för 
de som ska möta och hjälpa individer ut ur tiggeri. De vill i sin studie också betona att valet att 
börja tigga visade sig vara varken lätt eller önskvärt, utan berodde i majoritet på desperata 
omständigheter. Det fanns få fördelar med att tigga, i princip bara pengarna. Det fanns desto fler 
nackdelar som kyla, tristess och verbala trakasserier från den allmänna befolkningen. Det ska 
dock ändå belysas att många valde att tigga framför andra oattraktiva sätt att få ihop pengar för 
att de ansåg det vara ett lagligt och ärligt sätt. Det visade sig dock att de flesta önskade att sluta 
tigga och eftersträvade ett ”normalt liv”. Förhoppningar för framtiden kretsade till stor del runt 
tre faktorer, ett hem, ett jobb och relationer. 
 
Adriaenssens & Hendrickx (2011) försöker i en studie gjord i Bryssel uppskatta inkomsten hos 
människor som tigger. De gör denna uppskattning i tre grupper bestående av, urinvånare, 
kvinnliga romer med barn och kvinnliga romer ensamma utan barn. Dessa grupper utgör den 
större majoriteten bland tiggare i Bryssel. De vill i sin studie presentera en metod för att kunna 
uppskatta intäkterna bland människor som tigger. De menar vidare att det finns en skillnad på 
dessa grupper då urinvånarna är födda i Belgien och talar något av de officiella språken. 
Medlemmarna i denna grupp är ofta hemlösa och har en bakgrund som präglas av alkohol och 
eller drogmissbruk. Bakgrunden för den romska gruppen ser lite annorlunda ut. De flesta är 
ursprungligen från Rumänien och viktiga bakomliggande faktorer här är den svåra ekonomiska 
situationen i östra Europa jämfört med västra Europa, och den höga arbetslöshet och fattigdom 
som speciellt romer är utsatta för. De är även utsatta för diskriminering och rasism. Gruppen 
bestående av urinvånare tenderade att ha högre produktivitet både vad gäller värde och frekvens, 
det vill säga de tillbringade mer tid till att tigga vilket också resulterade i mer pengar. Detta kan 
förklaras med att de i större utsträckning inte har några barn att ta hand om, och på så sätt kan 
ägna mer tid åt att tigga. En del av urinvånarna har även tillgång till någon form av ekonomisk 
fördel från välfärdssystemet utöver sitt tiggande. Det är trots detta omöjligt att säga att denna 
grupp klarar sig från att hamna över gränsen för fattigdom. Forskarna menar slutligen att det 
mest pressande problemet bland människor som tigger, och särskilt bland romer är deras 
förbluffande låga livsstandard. Om deras uppskattade inkomst ska bevisa någonting så är det att 
romer som tigger är i stort behov av socialt stöd istället för kriminell disciplinering.   
 
Woodcock (2007) diskuterar i sin studie medias bild av romerna i Rumänien. En av många 
problematiska faktorer som tas upp i artikeln är att det råder en stor konflikt i benämningen av 
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romerna. Rumäner identifierar romer med den stereotypa bild som media visar. 
Majoritetsbefolkningen vill urskilja sig från romerna och använder därför begreppen tigani, roma 
och rroma. Tigani är relaterat till maffian och kriminalitet, och syftar till att romerna är 
kriminella. Rroma har använts främst av organisationer för mänskliga rättigheter och är en 
gammal jämförelse med stereotypen tigani. Den rumänske aktivisten för romers rätt, Dan 
Oprescu säger följande ”It is clear that they can call Roma many different things, even ”angels”, 
but if the reality doesn´t change, even “angels” will come to be pejorative” (Woodcock, 2007, 
s.508). 
 
Media kan ses som en tillgång för att förstå diskussionen om Tigani och EU – Europeiska 
Unionen. I media framkommer bevis om att det finns utbredd stereotypisk bild av Tigani. 
Ett exempel på hur romerna framställs i rumänsk media är följande skrivet av tidningen 
Evenimentul Zilei. 
“Tigan women of the Caldarari people from Galati have hit the books. They are learning the 
alphabet, learning to ad 2 plus 2, and basic good manners. They come to school directly from 
their palaces filled with furniture and electrical goods.” (Woodcock, 2007, s.507). 
Artikeln gav en skenbar positiv bild av romernas utveckling. Den negativa undertonen syntes 
tydligt. Artiklar liknande denna är vanligt förekommande i rumänska medier (Woodcock, 2007). 
 
Som ovan nämns finns det lite svensk forskning om tiggeri därför används här en masteruppsats. 
Den kan ses som en inledning till vidare forskning i ämnesområdet. Denna studie undersöker 
människors upplevelser och föreställningar av fenomenet tiggeri i Stockholms offentliga rum. 
För att göra detta har Hansson (2014) intervjuat 30 stockholmare. Ett huvudsakligt perspektiv i 
denna studie är att tiggeri som fenomen är beroende av tid och plats och på så sätt påverkar dessa 
faktorer hur fenomenet förstås. Författaren menar att närvaron av hitresande EU-migranter som 
tigger i staden kan förstås som ett nytt fenomen, ett fenomen som betyder att det skett en 
förändring på platsen. Som i de tidigare nämnda internationella studierna framkommer även här 
tendensen att som eventuell givare vilja kategorisera det föreställda behovet hos tiggare som 
genuint eller falskt. Genuiniteten avgörs här av i vilken grad man upplever transparens, och 
opålitligheten av tiggares framställda livshistorier som en upplevelse av frånvaro av transparens. 
När det gäller att skänka pengar till en främling visar även denna studie en ambivalens i en 
situation som upplevs som ovanlig. Studien visar även att det finns en utbredd osäkerhet om EU-
migranternas livssituation och egentliga syfte med att komma till Stockholm för att tigga, 
återigen sammankopplat med begrepp som genuinitet och opålitlighet (Hansson, 2014).   
 
3. KUNSKAPSÖVERSIKT 
 
3.1 Romer i Rumänien & EU 
Romerna är Europas största minoritet. I Europa bor omkring 12 miljoner romer, och i Rumänien 
är 9 procent av befolkningen romer, ungefär 1,7 miljoner. Regeringens officiella siffra är 700 
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000. Siffrorna är osäkra eftersom beteckningen rom har blivit så förknippad med diskriminering 
att många döljer sitt ursprung (European communities, 2004). 
 
Sedan 2007 är Rumänien medlemmar i EU. Som medlemsstat är man förpliktad att följa de 
direktiv som finns, och för romerna är det främst två EU- direktiv som är särskilt viktiga: det år 
2000 antagna EG-direktivet om likabehandling av enskilda personer oavsett ras och etniskt 
ursprung (2000/43/EG) och direktivet om allmänna ramar för likabehandling inom arbetslivet 
(2007/78/EG)” (Europeiska Kommissionen, 2014). Dessa direktiv fastställer en ram för 
bekämpning av diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung (Cederberg, 2010). 
Rumänien har även undertecknat ”FN:s konventioner om mänskliga rättigheter” Där kan man 
hitta konventionen ”Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter” 
(Regeringskansliet, 2011). ”2. Konventionsstaterna åtar sig att garantera att rättigheterna i denna 
konvention utövas utan diskriminering av något slag på grund av ras, hudfärg, kön, språk, 
religion, politisk eller annan åskådning, nationell eller social härkomst, egendom, börd eller 
ställning i övrigt” (Regeringskansliet, 2011. s. 31). 
 
Romerna har historiskt sett varit socialt, ekonomiskt och politiskt marginaliserade i nästan 
vartenda Europeiskt land de har bott och levt i (Ram, 2010). Detsamma gäller för romerna i 
Rumänien och än idag är deras levnadsstandard i landet en dyster läsning. Rapporter framställer 
romerna som de ”fattigaste bland de fattiga” och de lever ofta under extremt svåra förhållanden 
som kan beskrivas som långt under U-landsnivå. Det handlar om att inte kunna äta sig mätt och 
att som barn inte gå färdigt grundskolan eller hoppa av i mellanstadiet. Det handlar om att 
romska barn på rutin placeras i skolor för mentalt handikappade barn. I Rumänien lever två av 
tre romer under existensminimum och en tredjedel bor i bosättningar som liknar kåkstäder och 
som ofta saknar rinnande vatten. Hög arbetslöshet är en annan faktor, många romer har aldrig 
haft ett formellt jobb och många menar i sin tur att svårigheten att hitta ett jobb till stor del beror 
på deras etnicitet (European Roma Rights Centre, 2013). 
 
Romer rapporterar även i märkbart större utsträckning att de lider av minst en kronisk sjukdom 
eller känner en rädsla och ett hot av sjukdom jämfört med majoritetsbefolkningen, och de har 
väldigt begränsad åtkomst till medicinsk hjälp (Hernàndez-Quevedo, Masseria, Mladovsky 
2010). En stor undersökning gjordes 2009 i alla EU:s medlemsländer i syfte att försöka få en bild 
av rasism i unionen. Den visade att diskriminering och rasistiskt våld är betydligt vanligare än 
vad officiell statistik har visat. Bland romerna uppgav så många som varannan tillfrågad att de 
blivit diskriminerade (Cederberg, 2010). 
 
Ett av syftena med den fria rörligheten är att öka de mänskliga rättigheterna genom att ge 
människor möjligheten att fritt resa mellan länder inom EU. Till exempel ger det människor som 
lever under väldigt fattiga förhållanden i sina egna länder möjligheten att söka sig till andra 
länder i försök att förbättra sin levnadsstandard. Detta i sig har gett romerna den möjligheten, 
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och resultatet av detta ser vi idag på gatorna i flera västeuropeiska länder. Här fortsätter de dock i 
stor utsträckning att mötas av rasism, diskriminering och exklusion. Den främsta faktorn för att 
lämna det land man lever i tenderar att vara just fattigdom. Det har från EU:s sida gjorts försök 
att få medlemsländerna att ta ansvar för sin romska befolkning genom att göra en plan för 
integrering av Europas romer. Målet var att säkerställa tillgång till utbildning, sjukvård, arbete 
och bostäder. För att nå dit skulle medel användas från de gemensamma strukturfonderna - ett 
instrument som används för att jämna ut sociala och ekonomiska skillnader inom unionen. EU 
avsatte många miljoner till Rumänien för att satsa på sina fattigaste, däribland romerna. När det 
återstod ett år av den sex år långa perioden hade bara en liten del plockats ut och använts. Det 
finns olika faktorer som kan förklara detta, bland annat politisk ovilja som nämns ovan, samt 
ineffektiv förvaltning och korruption (European Roma Rights Centre, 2013). 
 
Det mesta som finns att läsa om romer är negativt, så som forskning, rapporter, historia och 
tidningsartiklar. De framställs ofta som ett ”problem” och som en etnisk minoritet utan egentlig 
tillhörighet. Sammantaget ger detta en bild av människor som lever i utsatthet där ingen verkar 
vilja ta ett ansvar. Var hör romerna hemma? Vem ska föra deras talan? Varken EU:s 
medlemsländer eller EU:s institutioner verkar eniga om vems ”problem” de är, eller eventuella 
lösningar (Balabanova &Trandafoiu, 2014). 
 
3.2 Situationen i Umeå 2014 
Under 2014 har Umeå Kommun kallat till ett flertal möten för att ta beslut och upprätta riktlinjer 
att förhålla sig till gällande romerna som befinner sig Umeå. I juni, efter ett offentligt möte 
gällande individer som tigger beslutade Socialnämnden att ge föreningsbidrag till Rommin 
(Romer i minoritetsgrupp), samt ett utökat föreningsbidrag till Öppen Gemenskap för att hjälpa 
det utsatta EU-medborgarna. Under samma period togs även beslutet att Umeå kommun skulle 
starta upp en samordningsorganisation, som i september tillföll Pingstkyrkan som gavs 100 000 
kr för att utföra uppdraget. Pingstkyrkan har i och med detta uppdrag blivit tilldelade ett antal 
kontaktpersoner, varav en av dessa inom socialtjänsten (Personlig kommunikation, ansvarig 
Pingstkyrkan). 
 
I oktober 2014, kallade Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) till ett möte för att ta beslut om 
lösningar och förhållningssätt angående de utsatta EU-medborgarna. “Västerbottens Kuriren”, 
som hade fått ta del av de förslag som lagts fram och detta togs upp i en artikel (Saha, 2014, 27 
oktober) som kom att skapa kraftiga reaktioner hos invånarna i kommunen. Artikeln nämnde 
bland annat att det skulle kunna bli aktuellt att stänga det romska lägret i Umeå och att de 
boendealternativ som sedan stod till följd var att hyra en lägenhet, bo på hotell och vandrarhem 
eller att vara inneboende hos någon. I protokollet som efterföljde mötet lades ett flertal förslag på 
beslut fram (Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2014). Ett urval av dessa är till exempel: att 
barnperspektivet alltid ska uppmärksammas i samband med insatser; att individuellt anpassade 
lösningar ska gå före storskaliga kollektiva lösningar samt; att Umeå kommun ej vill avhysa 
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någon. Samtidigt lades inget förslag fram på hur boendesituationen ska lösas långsiktigt. En av 
de få lösningar som för tillfället finns är till exempel en betald hemresa. I och med detta fortsätter 
kommunen att stödja frivilliga organisationerna, med Pingstkyrkan som huvudansvariga i 
samordningen. 
  
Vilka de långsiktiga lösningarna kommer att bli är svårt att utröna. Kommunen menar att de 
juridiska förutsättningarna måste bli tydligare för att de kommunala verksamheterna och bolagen 
ska kunna få till ett bra arbete, och inte arbeta fel från början. 
 
4. METOD 
 
Följande metoddel kommer att inledas med en beskrivning av litteratursökning. Sedan redovisas 
urvalsprocess, tillvägagångssätt och analysmetod för mediestudien. Efter det kommer samma 
begrepp att beskrivas för intervjuerna. Slutligen kommer begreppen tillförlitlighet, trovärdighet 
och generaliserbarhet att diskuteras. 
 
4.1 Litteratursökning 
För att hitta relevant litteratur i form av böcker har vi använt oss av Umeå universitetsbibliotek, 
samt Älvsbyns bibliotek och Skellefteå stadsbibliotek. Vetenskapliga artiklar har hittats genom 
universitetets databas socIndex men även Google Scholar. Sökorden; romer, tiggeri, EU, romani, 
begging, Romania, Europe har använts. 
 
4.2 Urvalsprocess & tillvägagångssätt mediestudie 
I den här uppsatsen ville vi undersöka medias framställning av hur romer och tiggeri som 
fenomen beskrivs och berättas om, och för att göra detta behövde vi granska tidningsartiklar och 
göra en textanalys. För att avgränsa materialet valdes en nationell dagstidning; ”Dagens 
Nyheter” (DN) för att få ett bredare perspektiv, samt en lokal/regional dagstidning; 
”Västerbottenskuriren” (VK) på grund av den specifika situationen i Umeå. I så stor utsträckning 
som möjligt valdes reportage och nyhetsartiklar från de båda dagstidningarna. Det finns också ett 
fåtal debattartiklar från varje tidning, dessa togs med för att de ansågs relevanta och diskuterade 
ämnen kopplade till syftet.  
 
Universitetsbibliotekets mediearkiv ”Retriever” användes för att hitta artiklar och det gjordes en 
avgränsning till åren 2013 och 2014 då den tidsperioden ansågs mest relevant för syftet. 
Sökordet ”tiggare” användes och cirka 30 artiklar valdes ut från respektive tidning. Valet av 
artiklar baserade sig på relevans för undersökningen (Bergström & Boréus, 2012).  
 
4.3 Metod mediestudie 
För att analysera materialet användes en kvalitativ innehållsanalys. Analysen innefattar en 
process av att identifiera, koda, samt kategorisera grundläggande mönster eller teman i det 
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empiriska materialet. Man strävar efter att få till en kategorisering av den eller de företeelser som 
är av intresse. För att kunna göra detta krävs en kodning av texten i termer av vissa 
ämnesområden. Det krävs här även ett tolkande perspektiv då man också strävar efter att kunna 
ställa mer djupgående frågor om vad som sker i texten, det vill säga det som ligger under ytan 
(Bryman, 2011). 
 
Varje artikel sammanfattades och det gjordes en identifiering av vad som sades i texten för att 
kunna hitta meningsbärande enheter. Dessa är meningar eller fraser som innehåller relevant 
information för frågeställningarna. En kod är en etikett på en meningsenhet som kortfattat 
beskriver innehållet. En kategori utgörs sedan av flera koder med liknande innehåll. Utifrån 
dessa kategorier skapades sedan ett tema. Temat tolkades som den underliggande meningen i 
kategorierna (Bryman, 2011). 
 
Här följer exempel på hur vi har gått tillväga för att koda och kategorisera materialet för att 
sedan hitta gemensamma teman. 
 
Dagens Nyheter (DN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Västerbottens Kuriren (VK) 

Tema  Makt och maktlöshet 
 

  Latent 
nivå 

Kategorier Ett liv i 
utkanten 

Vem äger 
frågan? 

Rumänien 
ett land i.. 

Sveriges 
utmaning 

 

Underkategorier  Försök till 
orsak och 
förklaring  

 Den enskilda 
individens 
inre konflikt 

 

Kodord Saknad 
Skam 
Försörjning 
Utnyttjad 
Exklusion 

Ansvar 
Agera 
Samarbete 
Förhandla 
Fri rörlighet 

Likgiltighet 
Politisk 
ovilja  
Oförmögna 
Resurser 

Ambivalens 
Genuinitet 
Social fråga 
Integrering  

Manifest 
nivå 

Tema  Två sidor av samma mynt 
 

 Latent nivå 

Kategorier Umeåbornas 
delade åsikter 

Viljan/oviljan att ta 
ansvar 

Romerna - 
utsattheten driver 
dem bort från 
hemlandet 

 

Kodord Fördomar 
Problem 
Splittringar 
Åsikter 

Ansvar 
Samarbete 
Debatter 
Kommunen 
Lagstiftning 

Överleva 
Försörjning 
Familj 
Diskriminering 
 

Manifest 
nivå 
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Ett viktigt begrepp när det kommer till textanalyser är tolkningen. Det handlar dels om att tolka 
de texter som ska analyseras, men också att sedan tolka analysen och resultatet. Filosofen 
Gadamer framhåller att varje läsare närmar sig en text med en förförståelse eller fördom, och 
utan det är tolkning omöjligt. Våra individuella upplevelser, vår uppfattning av världen, 
människorna i samhället, socialt sammanhang, utbildning och kunskaper om det området för 
texten, allt detta påverkar vår förståelse av texten (Bergström & Borgström, 2012). 
  
4.4 Urvalsprocess & tillvägagångssätt intervjuer 
För att kunna undersöka romernas egen upplevelse av sin situation behövde vi komma i kontakt 
med dem. Den urvalsmetod som användes var en kombination av snöbollsurval och 
bekvämlighetsurval. Ett snöbollsurval för att vår första kontakt ledde oss vidare till fler 
potentiella intervjupersoner. Ett bekvämlighetsurval för att vi begränsades till de personer som 
fanns tillgängliga, samt talade ett språk som gjorde det möjligt att kommunicera (Bryman, 2011). 
Hur detta har gått till kommer att beskrivas nedan. 
 
Genom att försöka prata med romerna i stan kom vi i kontakt med två personer som kunde 
relativt bra engelska och på så sätt blev vi tipsade om att det anordnades en middag för alla 
romer varje tisdag kväll i Pingstkyrkans lokaler. Genom att närvara vid dessa träffar kunde vi 
successivt lära känna människorna där. Vi har lagt mycket tid på att skapa ett förtroende och 
bygga relationer med dem. Efterforskningar om vilka språk som talades i gruppen gjordes, och 
efter det kontaktades ansvariga för internationella studenter. På så sätt kunde vi nå ut med 
information om att vi sökte hjälp med översättning samt vilka språk som var aktuella. Detta 
resulterade i att vi kom i kontakt med en student som talade grekiska och kunde hjälpa oss att 
översätta och tolka vid ett intervjutillfälle. Efter det genomfördes även en intervju på engelska. 
Sammanlagt har vi intervjuat tre romer i denna studie.  
 
Vi använde oss av semistrukturerad intervju och utgick från en intervjuguide med specifika 
teman. Denna metod ansågs lämpad för att frågorna inte behöver ställas i följd, samt att frågor 
som inte finns i intervjuguiden kan ställas om de anknyter till något som intervjupersonen har 
sagt (Bryman, 2011). För att analysera materialet användes även här en kvalitativ 
innehållsanalys. 
 
4.5 Metodologisk reflektion 
I förhållande till de intervjuer som gjorts har det funnits ett antal svårigheter. Det känns relevant 
att beskriva och reflektera över dessa lite närmare. Den första och kanske största svårigheten har 
varit språket. En tolk hade varit optimalt, men ekonomiska förutsättningar för att möjliggöra det 
saknades. De personer som vi inledningsvis var i kontakt med och som behärskade engelska bäst, 
reste från Umeå och i och med det försvann två potentiella intervjupersoner. 
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En annan faktor som upplevts problematisk var svårigheten i att avtala en tid för intervju och 
sedan hålla den tiden. Vid ett flertal tillfällen bestämdes tid och plats utan att intervjupersonen i 
fråga dök upp. Det gick vid de tillfällena inte heller att nå personen via det telefonnummer som 
fanns uppgivet. Vid ett intervjutillfälle ändrades den tänkta platsen, detta med anledning av att 
det än en gång inte fungerat med det som avtalats. Det fanns ett antal störningsmoment som 
gjorde intervjun tämligen svår att genomföra, samt att den skedde på en begränsad engelska. 
 
Dessa svårigheter har på olika sätt påverkat både materialet men också genomförandet av denna 
undersökning. När det gäller genomförandet har det problematiska legat i att det varit 
tidskrävande. Det har många gånger upplevts som att samma arbete har gjorts dubbla gånger i 
och med att det inte fungerat med intervjutillfällen och planering. Därför har det också ansetts 
nödvändigt att genomföra intervjuerna när vi väl lyckats komma i kontakt med 
intervjupersonerna, trots att dessa tillfällen inte har varit optimala. När det sedan kommer till 
materialet har detta påverkats av att det funnits en brist i att kunna uttrycka sig tillräckligt 
språkmässigt. Detta begränsade möjligheten till en djupare konversation och gjorde det svårare 
att beskriva känslor och detaljer. De störningsmoment som funnits har även påverkat materialet. 
Det har inte funnits någon möjlighet till transkribering då ena intervjun skedde på grekiska.  Det 
kan tänkas att vi har missat en del information av intervjun eftersom att vi inte vet hur vår “tolk” 
ställde frågorna, samt hur intervjupersonerna besvarade dem. Den andra intervjun spelades inte 
in för att intervjupersonen ej gav sitt samtycke. Vi har därför endast utgått från anteckningar i vår 
analys av samtliga intervjuer. 
 
På grund av det begränsade antalet intervjuer samt den problematik dessa har innefattat kanske 
en annan metod hade varit mer optimal. Det kanske hade varit bättre att endast göra en 
mediestudie och på så sätt kunna studera medias framställning i större omfattning. Hade vi haft 
ekonomiska förutsättningar för en tolk, samt mer tid för att genomföra studien är det troligt att vi 
hade fått ut mer av intervjuerna. Vi vill här diskutera begrepp som anses relevanta i förhållande 
till de svårigheter som vi stött på genom arbetets gång. Tillförlitlighet består av fyra kriterier, alla 
har en motsvarighet i kvantitativ forskning. Trovärdighet är en motsvarighet till intern validitet, 
överförbarhet svarar mot extern validitet, pålitlighet kan jämföras med reliabilitet samt en 
möjlighet att styrka och konfirmera som motsvarar objektivitet (Bryman, 2011).   
 
För att stärka tillförlitligheten i den studie vi har gjort vill vi reflektera över ovanstående begrepp 
och huruvida vi kan uppfylla eller inte uppfylla dessa. För att öka trovärdigheten beskrivs urval 
och tillvägagångssätt noggrant. För att öka pålitligheten har vi antagit ett granskande synsätt 
genom att ge en fullständig redogörelse över samtliga steg i processen. Dessa går att följa med 
god insyn, både när det gäller intervjuer och mediestudien (Bryman, 2011). Något som däremot 
är bristande när det gäller trovärdigheten är möjligheten att rapportera resultatet till 
intervjupersonerna, för att dessa ska kunna bekräfta att vi uppfattat det som sagts på rätt sätt 
(Bryman, 2011). Förklaringen till detta är den språkproblematik vi tidigare nämnt.  
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När det gäller överförbarhet är det svårt att säga att det undersökningen visar gäller för samtliga 
människor som befinner sig i en liknande situation. Det kan dock tänkas att det är generaliserbart 
för romer som befinner sig i Sverige för att tigga. Vi har försökt göra vår framställning så 
detaljrik som möjligt för låta läsaren bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan 
kontext. För att kunna dra större generella slutsatser skulle fler och mer omfattande studier 
behöva genomföras. Under arbetets gång har vi reflekterat över våra roller som forskare. Vi har 
fått påminna oss själva om att inte låta våra personliga värderingar påverka utförandet. Det är 
svårt att vara fullständigt objektiv i samhällelig forskning, därför är det viktigt att reflektera över 
detta (Bryman, 2011). 
 
4.6 Etiska principer 
Enligt vetenskapsrådet (2013) ska mänskliga rättigheter och grundläggande friheter alltid beaktas 
vid etikprövning. Forskningen kan bara accepteras om den kan utföras med respekt för 
människovärdet. Människors trygghet och säkerhet bör prioriteras framför samhällets och 
vetenskapens behov.   
 
Inför varje intervjutillfälle har det fyra etiska forskningsprinciperna berörts. Intervjupersonerna 
har blivit upplysta om information, samtycke, konfidentialitet och nyttjandekravet. I förväg fick 
intervjupersonerna information om arbetets syfte och att deltagandet var frivilligt. Att de kunde 
avbryta när helst de ville, samt att det insamlade materialet endast kommer att användas för 
denna undersökning och sedan förstöras när arbetet är avslutat. På grund av språkliga 
kommunikationssvårigheter har denna information förmedlats på svenska, engelska och 
grekiska. Samtliga intervjupersoner har gett ett muntligt medgivande (Vetenskapsrådet, 2013). 
 
4.7 Etisk reflektion 
I mötet med människor är det viktigt att se den andra som en likvärdig person. Detta bör ske med 
respekt och vänlighet. Makt kan ta sig olika uttryck och förekommer i många olika sociala 
sammanhang. Ett typiskt exempel på social maktutövning är den makt som utövas mellan 
tjänsteman och klient (Blennberger, 2006). Vi har därför funderat mycket på våra egna roller och 
olika etiska aspekter. Vilket ansvar har vi och hur kan vi göra för att jämna ut maktfördelningen? 
 
När vi påbörjade arbetet med uppsatsen diskuterade vi den eventuella risken att 
intervjupersonerna skulle kunna hamna i en beroendeställning gentemot oss. Med det menar vi 
den utsatta situation de befinner sig i, med ett stort behov av pengar och mat. För att undvika 
detta har vi försökt lära känna dem bättre och skapa förtroende för att kunna jämna ut eventuella 
maktaspekter. Vi har även reflekterat över vikten med en neutral mötesplats, där vi befinner oss i 
en miljö som gör att vi hamnar på samma nivå. Detta har åstadkommits genom att relationerna 
skapats på Pingstkyrkan. Vi upplevde aldrig att det fanns några förväntningar på ersättning eller 
mat från deras sida för den tid som de avsatte för att delta i intervjuerna. Däremot ville de inte att 
intervjuerna skulle ske under den tid som de tiggde. 
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5. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
I det här avsnittet kommer en redogörelse för de teorier vi har haft som utgångspunkt. Dessa 
kommer senare att användas för att analysera, tolka och förstå resultaten. Vi har valt dessa teorier 
för att vi ser på tiggeri och romer som en social fråga som har blivit politisk. Den grundar sig i 
fattigdom och marginalisering av människor men omges av många politiska frågor på flera 
nivåer, från EU till regeringar och ner till kommuner. Därför kommer vi att försöka analysera 
både de politiska och de sociala aspekterna.  
 
5.1 Organisationsteori 
Denna teori kommer att användas för att försöka förstå den problematik det kan innebära att stå 
inför ett socialt problem och samtidigt behöva förhålla sig till regler och riktlinjer. Här kommer 
vi att fokusera på den politiska och organisatoriska problematiken som frågan innefattar. Det 
kommer här att redogöras för begrepp som organisation, byråkrati samt begreppet street level 
bureaucracy.   
 
Människor sluter sig samman och arbetar gemensamt med att försöka uppfylla ett mål som inte 
skulle ha klarats av på egen hand. Ett sådant samarbete kan kallas organisation. Ett huvudsakligt 
syfte är att det gemensamma målet ska bli lättare att uppfylla samt att det ska ske mer effektivt 
genom samarbete och samverkan. I modern tid har organisationer ett stort inflytande och det 
behöver inte alltid vara av godo. Det gör att individen tappar kontrollen över vissa företeelser 
som istället behandlas av myndigheter. Det innebär att organisationerna sitter på en stor makt 
och kontroll över individerna, som ofta är maktlösa och inte kan göra motstånd (Giddens, 2006). 
 
Weber utvecklade den första systematiska tolkningen av de moderna organisationernas 
uppkomst. Han menade att organisationer på ett stabilt sätt samordnar människors aktiviteter. 
Alla större organisationer är enligt Weber i mer eller mindre utsträckning byråkratiska. Han 
hävdar att byråkratisk makt är det enda sättet att hantera de administrativa krav som stora sociala 
system ställer. Merton granskade den byråkratiska idealtypen och visade ett antal faktorer som 
han kallade dysfunktioner. Han menade att byråkrater var utbildade att helt förlita sig på 
skriftligt formulerade regler och tillvägagångssätt. Det krävs därför ingen flexibilitet, eller 
användning av eget omdöme för att hitta och se flexibla lösningar (Giddens, 2006). 
 
Lipsky (2007) skapar begreppet gräsrotsbyråkrat (street level bureaucracy). Det kännetecknas av 
att arbeta direkt med människor, till exempel klienter inom offentlig verksamhet och ofta finns 
ett relativt stort handlingsutrymme. Dessa behöver till skillnad från den traditionella byråkraten 
även ta hänsyn till individen och inte bara arbeta efter regler och riktlinjer. De är dock trots detta 
tillbakahållna av regler, direktiv och praxis i den egna yrkesgruppen. Arbetet sker inom ramen av 
politiska beslut, kommunala riktlinjer och organisationens mål. Arbetsuppgifterna för en 
gräsrotsbyråkrat är ofta komplexa och innefattar situationer som kräver mänskliga aspekter och 
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en extra känslighet och förståelse. Byråkratiska beslut tas ofta under förhållanden där det finns 
för lite tid och information. Det handlar om att vara begränsad till resurser och samtidigt fatta 
snabba beslut (Lipsky, 2007).    
 
5.2 Social skiktning 
Social skiktning används för att beteckna en systematisk ojämlikhet mellan olika grupper inom 
samma samhälle. Det finns fem olika skiktningsprinciper, klass, kön, etnicitet, ålder och 
sexualitet. Här kommer begreppen etnicitet och klass att beskrivas närmare. Slutligen kommer 
begreppet intersektionalitet att förklaras. Dessa tre begrepp känns relevanta för att tolka och 
analysera resultatet. Här lägger vi fokus på den sociala frågan där etnicitet och klass kan 
användas för att förstå den utsatta situationen. Begreppet intersektionalitet kommer sedan att 
användas för att förstå kombinationen av dessa och dess inverkan på varandra (Edling, Liljeros, 
2010).     
 
Etnicitet tar sin utgångspunkt i kultur, och är ett begrepp som anses viktigt att studera för att 
förstå hur människor från andra kulturer fungerar. Risken med denna framställning är dock en 
undertext som talar om att etnicitet behövs för att ”vi” ska förstå ”dom andra”. I olika 
sammanhang antas vi inta olika sociala identiteter, som till exempel kvinna eller läkare, och 
etnisk identitet är bara en av dessa. Den etniska identiteten grundar sig i en föreställning om att 
en grupp skiljer sig från en annan genom kulturell bakgrund och tradition (Eriksen, 1998).   
 
Det vi i västvärlden är, upplevs som en självklar och oreflekterad utgångspunkt mot vilken alla 
skillnader mäts. På så sätt blir etnicitet ett uttryck för västerländsk etnocentrism (Sernhede, 
2010). Begreppet etnocentrism kan beskrivas som ett sätt eller en belägenhet att se sin egen 
kultur som central. Utifrån detta synsätt bedöms och tolkas andra kulturer med utgångspunkt i 
villkor och värden formade i det egna kultursystemet (Lindholm Schulz, 2014). 
 
En gemensam kärna i begreppet klass kan sägas vara att klassförhållandena grundas i 
arbetsdelningen och materiella villkor. Klass handlar om vad vi gör, och vad vi har tillgängligt 
för vår försörjning (Svallfors, 2010). Ytterligare två relevanta begrepp att lyfta fram i förhållande 
till klassbegreppet är resurser och intressen. Resurser är sådant som gör det möjligt för en individ 
att vårda sina intressen, de kan vara materiella (pengar), eller immateriella (olika färdigheter). 
Intressen kan beskrivas som bidragande till det allmänna välbefinnandet, eller det som uppfyller 
ett behov hos en individ, en grupp, eller ett samhälle. Marx är starkt förknippad med 
intresseanalysen och utgick från att samhällets materiella bas kännetecknades av relationer 
mellan människor. Det vill säga att vilka intressen, och vem vi kommer att dela dessa med 
avgörs helt av vilka resurser vi har kontroll över. De som äger egendom kommer till exempel att 
dela en viss uppsättning av intressen och de egendomslösa kommer att dela en annan uppsättning 
av intressen. Sådana delade intressen ger upphov till olika samhällsklasser.  
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Med hjälp av begreppet social skiktning och dessa skiktningsprinciper kan man beskriva och 
förklara förekomsten av orättvisa och ojämlikhet i samhället. Det är vanligt bland 
samhällsmedborgarna att tillhöra flera kategorier, därför kan det vara viktigt att studera 
kombinationen och effekten av ett antal dimensioner samtidigt. Intersektionalitet är ett begrepp 
som har blivit vanligt för att analysera hur människor omsluts av såväl klasstrukturer som etniska 
relationer. Begreppet används för att studera vad som händer i skärningspunkten mellan olika 
former av social skiktning. Det går inte att i förväg säga vilken av dessa skitningsprinciper som 
är viktigast, utan man bör se till hur de samverkar och förstärker eller motverkar varandra i 
verkliga livssituationer (Ahrne, 2010).  
 
5.3 Social uteslutning 
Social uteslutning handlar om hur människor på olika sätt kan stängas ute från delaktighet i 
samhället. Begreppet fokuserar på ett antal faktorer. Dessa faktorer kan beskrivas som fyra 
dimensioner och betyder att de förutsättningar som majoriteten av befolkningen har inte 
inkluderar alla individer och grupper i samma samhälle (Giddens, 2006). Denna teori har valts 
för att tolka och förstå olika orsaker som kan leda till att vissa grupper stängs ute från övriga 
samhället. Även här läggs fokus på de sociala aspekterna när det gäller frågan, så som fattigdom 
och vad den innebär, samt vad den kan ha för konsekvenser för individer eller grupper i ett 
samhälle. 
 
Den första dimensionen är fattigdom: Det är svårt att definiera begreppet fattigdom utan att ställa 
sig frågan vad är välbefinnande? Är det att vara vid god hälsa, ha tillgång till utbildning eller att 
äta sig mätt? Förklaringen till fattigdomen kan delas in i två kategorier: Dels teorier som menar 
att individen själv är ansvarig för sin fattigdom, och dels teorier som betraktar fattigdom som en 
uppkomst av samhället och dess strukturer. Dessa två kategorier kan också ses som “skyll på 
offret” och “skyll på samhället” och det synsättet innebär att de fattiga får skulden för att de har 
levt länge i sin utsatthet(Giddens, 2006). Inom sociologi använder man sig av ytterligare två 
begrepp: Absolut fattigdom och Relativ fattigdom. Begreppet absolut fattigdom som även kallas 
för extrem fattigdom, grundar sig i idén om överlevnad. De grundläggande behoven såsom mat, 
skydd och kläder måste finnas för att en människa ska må bra. Om inte dessa behov är 
tillräckliga så sägs individen leva i absolut fattigdom. Begreppet relativ fattigdom innebär 
ekonomisk utsatthet kopplat till den generella levnadsstandarden i ett visst samhälle. Fattigdom 
uppfattas som något kulturellt och syftar till att en generell standard inte går att använda överallt. 
Alla människor är olika och även deras behov, därför skiljer det sig mellan olika samhällen. 
Beroende på samhället kan vissa produkter ses som nödvändiga, men samma sak i ett annat 
samhälle kan klassas som en lyxprodukt. 
 
Den andra dimensionen är utestängning från arbetsmarknaden: arbetet är av stor vikt för 
människan, inte bara för att det ger en ekonomisk inkomst utan också för att det innebär socialt 
arbete och gemenskap. Att uteslutas från arbetsmarknaden kan leda till andra 
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uteslutningsdimensioner, till exempel fattigdom, bristande tillgång till service och avsaknad av 
sociala relationer. Den tredje dimensionen är utestängning från servicesektorn: grundläggande 
samhällsservice såsom möjlighet till kommunikation, transport och vård är viktigt. Den fjärde 
dimensionen är utestängning från sociala relationer: Det går uteslutas från sociala relationer på 
flera sätt. Det kan vara så att en individ inte har möjlighet att delta i gemensamma aktiviteter 
exempelvis besöka släkt, fira högtider eller ta semester. Det kan också handla om ett bristande 
samhällsengagemang såsom att rösta i allmänna val och inte engagera sig i den kommunala 
politiken (Giddens, 2006). 
 
6. MEDIESTUDIE 
 
I den här delen kommer resultaten från den kvalitativa innehållsanalysen som gjorts av 
tidningsartiklarna att presenteras. Samtliga artiklar från DN finns numrerade i bilaga 1 och 
artiklar från VK i bilaga 2. Vid varje citat finns en referens med författare och artikelnummer 
(art.#).  
 
6.1 Resultat av Dagens Nyheter (DN) 
”Dagens Nyheter” är en oberoende liberal dagstidning. Den ställer sig fri från partier, 
organisationer och ekonomiska maktområden. Den står även för objektivitet och oberoende 
verksamhet på alla plan. Papperstidningen läses av 793 100 personer mellan 15 och 79 år och 
DN.se har cirka 1,5 miljoner webbläsare per vecka (Dagens Nyheter, 2014). 
 
Utifrån de artiklar som studerats i DN framkom fyra kategorier, varav kategori två och fyra även 
har underkategorier. Dessa blev: “ett liv i utkanten”, “vem äger frågan - försök till orsak och 
förklaring”, “Rumänien ett land i…”, “Sveriges utmaning - den enskilda individens inre 
konflikt”. Det gemensamma tema som kunde utläsas ur dessa kategorier blev “makt och 
maktlöshet”. Här följer en redogörelse för samtliga kategorier samt temat med efterföljande 
analys av kategorierna. Temat kommer att analyseras i diskussionen.  
 
Ett liv i utkanten 
Den mest framträdande kategorin beskriver situationen utifrån den utsatta människans 
perspektiv. Den beskriver känslor och svårigheter men även vad som värdesätts i livet. Man kan 
utläsa en bild av en ständig strävan. En kamp för att överleva och en önskan och en vilja till 
förändring och ett annat liv. Den sammantagna bilden speglar en känsla av att befinna sig utanför 
samt en avsaknad av tillhörighet. 
 
“Det är svårt. Jag saknar att känna mig mänsklig” (Hökerberg, art.# 9). 
 
“Jag ska inte behöva leva så här” (Hökerberg, art.# 5). 
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”Vi lever inte som man och hustru när vi är i Sverige. Det finns ingen plats för det” (Hökerberg, 
art.# 7). 
 
Vem ”äger” frågan? 
- försök till orsak och förklaring 
Efter föregående kategori träder ansvarsfrågan in som den näst framträdande. Här med en 
underkategori som försöker ge orsaker och förklaring till denna omdebatterade fråga. Här 
beskrivs den komplexa situationen som innebär att ingen riktigt vill ta ett ansvar och det talas 
mycket om EU. Var börjar problematiken, och var slutar den? Finns det några konkreta förslag 
eller finns det inget riktigt intresse för frågan? Man diskuterar orsaker som fattigdom, historia, 
korruption och ekonomiska kriser. Det är svårt att finna svar på dessa frågor och här förtydligas 
bilden ytterligare av hur komplicerad och komplex den här situationen är. Den involverar 
människor och länder på samtliga nivåer medan ingen riktigt verkar veta hur och om de ska 
agera. 
 
“Huvudansvaret ligger hos Rumäniens regering, men den misär som råder på Europas bakgård 
är också hela Europas angelägenhet”(Helmerson, art.# 4). 
 
“Om kommissionen tagit frågan på verkligt allvar skulle den ha organiserat arbete mer effektivt- 
nu är ansvaret splittrat och samordningen usel” (Hökerberg, art.# 12). 
  
Rumänien- ett land i… 
Den tredje kategorin kom att handla om Rumänien och vad som händer och inte händer i landet. 
De framstår som ”oförmögna" att ta hand om sina medborgare och visar inte heller något intresse 
i frågan. En politisk ovilja beskrivs som förklaring på varför pengar från EU inte når fram eller 
används till det de är till för. Det finns en likgiltighet i frågan och man satsar hellre på egen 
politisk vinning. En ökad flykt från Rumänien leder till att människor hamnar ”utanför synfältet” 
och på så sätt gör Rumänien det lätt för sig genom att “problemet försvinner”. 
 
“Rumänien har alltså lyckats behandla en utsatt minoritetsbefolkning så illa att denna har 
tvingats ut ur landet på tiggarturnéer hundratals mil bort” (Helmerson, art.# 4). 
 
“Den politiska viljan att satsa på romer saknas. Tvärtom vet kommunpolitiker att de riskerar en 
valförlust om skattemedel används för att delfinansiera en satsning på romer” (Hökerberg, art.# 
12). 
 
Sveriges utmaning 
- och den enskilda individens inre konflikt   
Den sista kategorin berör och beskriver en utmaning av den svenska samhällsmodellen och 
välfärden. Man är överens om att något måste ske men man har svårt att enas i frågan. Här talas 
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det om kommuners ansvar och arbete, och ”problemet” benämns främst som en social fråga. 
Samtidigt målas det upp en bild av svenskarna som hjälpsamma och empatiska, och som vill 
ställa krav på Rumänien. Som en underkategori till detta beskrivs den enskilda människans 
ambivalens i frågan. Är de verkligen i nöd? Vad är sant och vad är falskt? Ska man ge eller inte 
ge? Vill man se förbud eller hjälpinsatser? Det finns en rädsla för att känna sig ”lurad” och det 
verkar pågå ett ständigt ställningstagande i att välja att se eller vända bort blicken. 
 
“För det är ju så det är, en ömsesidig förnedring, både av den som tigger och den som ger- eller 
inte ger. Av den som - i likhet med mig själv och de flesta andra i det här landet- har varit med 
om att bygga upp ett samhälle där tiggeri och allmosor ersatts av rätten till bistånd” (Vinterhed, 
art.# 23). 
 
“Vi vill hjälpa individer och familjer, men är samtidigt rädda för att bidra till organiserad 
brottslighet” (Paulsen, Schmidt & Wikström. art.# 24). 
 
Tema - Makt och maktlöshet 
Det underliggande temat som vi finner i samtliga kategorier definieras som “makt och 
maktlöshet”. Det finns en underliggande diskussion som speglar dessa begrepp i förhållande till 
de olika aktörer som förekommer i kategorierna.  
 
Den enskilda individen i första kategorin upplever en maktlöshet över sin egen livssituation. Det 
finns en frustration i att behöva fly för att hitta en möjlighet till försörjning och överlevnad. 
Dessa individer blir beroende av att människor vill skänka pengar utan att få något tillbaka, och 
på så sätt har den allmänna befolkningen makt över deras inkomst. 
 
EU har makt att fatta beslut i frågan, och enskilda länder upplever en maktlöshet genom 
svårigheter att påverka vad som händer. Rumänien har makten över en utsatt grupp som inte kan 
överleva i sitt eget land, och den maktlöshet romerna upplever över att inte kunna påverka 
situationen driver de istället ut ur landet. Även Sverige känner sig maktlöst, medias framställning 
speglar en bild av att allmänhetens befolkning såväl som kommuner inte vet vad de ska göra eller 
hur de ska ställa sig i frågan.  
 
Hur man än vänder och vrider på denna komplexa fråga speglar samtliga kategorier olika 
maktaspekter. Från människan som sitter på gatan och tigger för sin överlevnad, till länder som 
inte vet hur de ska göra, till politiker som inte heller vet hur de ska ta ställning till frågan. Men 
inte minst EU. Samtliga organisationer besitter på ett eller annat sätt makt. De kan agera och 
fatta beslut som påverkar andra människors liv och levnadssituation, och dessa olika skillnader i 
makt går att utläsa i medias framställning av tiggeri och romer.  
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6.2 Analys av Dagens Nyheter 
I den här delen kommer ovanstående resultat att analyseras. Detta kommer att ske med hjälp av 
de teorier som presenterades i avsnittet teoretisk utgångspunkt samt tidigare forskning. Den 
första kategorin “ett liv i utkanten” vittnar om drömmen om ett bättre liv. Ett liv där man kan 
känna sig som en värdig människa. Det här visar att DN:s framställning av romer och tiggeri till 
största del har handlat om den utsatta situationen och känslan av att befinna sig utanför 
samhället. Det är svårt att ge en förklaring till detta utanförskap då det kan tänkas bero på flera 
faktorer. I vårt resultat tycker vi oss se att fattigdom är en orsak till att inte känna sig mänsklig 
och att behöva fly för att hitta vägar till försörjning. Därför har vi här valt att lägga fokus på 
begreppet absolut fattigdom. Begreppet grundar sig i idén om överlevnad och att de 
grundläggande behoven så som mat och skydd ska vara uppfyllda för att en människa ska må bra 
(Giddens, 2006). Det skulle nog kunna sägas att den absoluta fattigdomen leder till en utsatthet 
men även ett utanförskap- att inte kunna vara en del av det som anses som majoritetssamhället 
och på så sätt uteslutas från arbets- och bostadsmarknaden. För att romerna ska kunna förse sina 
barn med mat, behöver de be andra människor om pengar. Utifrån detta tycker vi oss se att 
romerna som befinner sig i den här situationen faller in under begreppet absolut fattigdom.  
 
Den andra kategorin “vem “äger” frågan - försök till orsak och förklaring” speglar tydligt att det 
är flera olika aktörer som framkommer i DN:s framställning, det är dels romerna själva, men 
även politiker på olika nivåer, samt människor verksamma inom organisationer som på ett eller 
annat sätt berörs av frågan. Den visar också ett antal olika faktorer som försök till att förklara 
orsaker till detta fenomen. Det framträder delade meningar om vem som bär ansvaret och vilka 
som bör agera. Vi har här valt att använda oss av olika sätt att se på begreppet byråkrati. Enligt 
Weber är alla större organisationer mer eller mindre byråkratiska och det är det enda sättet att 
hantera de administrativa krav som stora sociala system ställer. Merton menade i sin tur att det 
fanns en rad dysfunktioner med detta, varav en var att byråkrater helt förlitar sig på skriftliga 
regler och man förväntas inte vara flexibel och använda sitt eget omdöme (Giddens, 2006). Det 
är intressant att här studera dessa olika synsätt och i det här fallet fundera över huruvida en 
kombination av dessa synsätt vore optimalt. Det går inte att komma ifrån att frågan till stor del 
styrs av organisationer och myndigheter, samtidigt som den tenderar att kräva flexibilitet. Det är 
inte bara regler och riktlinjer som kan lösa denna fråga för att hjälpa människor som är utsatta. 
En av svårigheterna ligger i just detta, att behöva ta hänsyn till två sidor. Regler och riktlinjer i 
den ena änden, och den utsatta människan i den andra. För att hantera den här typen av 
problematik är det dock troligt att det som Weber menar krävs någon form av organisering och 
samverkan, men det bör finnas en mellanväg som kan tillfredställa båda sidor samtidigt som det 
sker på ett effektivt sätt.  
 
Den tredje kategorin “Rumänien - ett land i..” beskriver Rumänien som aktörer och deras 
regering och politiska intresse i frågan. Det kunde även här vara relevant att reflektera över 
begrepp som byråkrati och organisation. Detta för att föröka förstå den bild som framkommer av 
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hur Rumänien som land har behandlat frågan politiskt. Istället vill vi dock lägga fokus på 
begreppen etnicitet, klass och intersektionalitet. Romerna är en egen etnicitet och utifrån 
resultatet ser vi tendenser på hur etnicitetsbegreppet leder till en känsla av “vi och dom”. En av 
riskerna med användandet av begreppet är att det leder till att skapandet av etnicitet blir en form 
av klassificering, och på så sätt gör att en minoritet utesluts från samma rättigheter som 
majoritetsbefolkningen (Eriksen, 1998). Romer tvingas att fly och lämna landet för att överleva, 
och vi tycker oss se att en av anledningarna är att de inte ses som en del av befolkningen. Därför 
innefattas de inte heller av samma rättigheter som majoriteten av befolkningen och på grund av 
att de är romer blir det svårare att leva i Rumänien.   
 
Samtidigt blir det en fråga om klass. Om man ska se på indelningen av samhällsklasser utifrån 
arbetsfördelning hamnar romerna här i ett underläge. De flyr landet för att hitta en källa till 
inkomst och på så sätt räknas de till den lägsta klassen i det egna landet. Även detta bidrar till en 
uppdelning av “vi” och “dom” och det skapas med andra ord en ojämlikhet mellan grupper i det 
egna samhället (Svallfors, 2010). Med hjälp av intersektionalitetsbegreppet kan vi reflektera över 
vad det innebär att dessa två begrepp möts (Ahrne, 2010). Romerna har både en annan etnicitet 
än majoritetsbefolkningen, och tillhör en lägre klass i samhället. Frågan är om dessa påverkas 
och uppkommer av varandra? Vi anser här att genom att benämna och förstå romerna som en 
annan etnicitet med annan kultur och bakgrund, hamnar Rumänien i den situationen att de skapar 
en samhällsklass lägst ner i samhället. Ett folk de helst inte vill se och som de inte heller vill ta 
hand om. Dessa begrepp påverkar på det sättet varandra, samtidigt som de förstärker den utsatta 
situationen för individen.   
 
Den sista kategorin “Sveriges utmaning - och den enskilda individens inre konflikt” visar att  
det här är ett relativt nytt fenomen för Sverige som samhälle och det finns ingen färdig “mall” för 
hur detta ska hanteras. Det finns en föreställning om hur det svenska samhället ska se ut och 
fungera. Detta fenomen stör och skakar om den bilden och Sverige står plötsligt inför ett 
“problem” som inte går att placera i en redan färdig kategori, och det finns heller ingen struktur 
att gå efter. Vi ser detta som en form av etnocentrism (Lindholm Schulz, 2014). Sverige vill se 
och förstå detta fenomen utifrån den egna kulturen och samhället. Vi tänker oss att det finns en 
begränsning med det synsättet. Det finns en risk med att använda det egna västerländska 
samhället som utgångspunkt för att studera och förstå nya fenomen i samhället. Det framkommer 
i DN att den svenska samhällsmodellen utmanas i och med detta “problem”, och det framställs 
som något som tillhör andra länder och kulturer.  
 
När det gäller den enskilda individen kan man tydligt se att den framställda bilden speglar en 
ambivalens i frågan. Det kan göras tydliga kopplingar till vad tidigare forskning visar. Den 
svenska studie som Hansson (2014) har gjort i Stockholm visade att det fanns en utbredd 
osäkerhet om det egentliga syftet med att tigga. I den studien, precis som i den här kategorin 
framkom begrepp som genuinitet, opålitlighet och rädslan för att bli lurad. Individen brottas med 
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en konflikt som handlar om att ge eller inte ge, men man tenderar att vilja veta vad pengarna går 
till.    
 
6.3 Resultat av Västerbottens Kuriren (VK) 
“Västerbottens Kuriren” är en frisinnad liberal dagstidning. VK:s huvudsakliga nyhetsområde 
täcker Västerbottens län med undantag för Malå, Norsjö och Skellefteå kommun. Den ges ut alla 
dagar utom söndagar. Upplagan är 32 400 exemplar och räckvidden är 119 000 läsare 
(Mediekompaniet, 2013). 
 
Här kommer på samma sätt som ovan för DN, de kategorier som har framkommit ur de 
studerade artiklarna i VK att presenteras. Dessa blev: “umeåbornas delade åsikter”, 
“viljan/oviljan att ta ansvar”, “romerna - utsattheten driver dem bort från hemlandet”. Det 
gemensamma tema som kunde utläsas ur dessa kategorier blev “två sidor av samma mynt”. Även 
här kommer en efterföljande analys av kategorierna. Temat analyseras i diskussionen. 
 
Umeåbornas delade åsikter 
I den första kategorin beskrivs att det finns fördomar gentemot romer som folk, men även att det 
finns en misstänksamhet om deras sätt att försörja sig. Denna misstänksamhet manifesteras på 
olika sätt. Dels diskuteras det om vissa tiggare är så “sjuka” som de utger sig att vara. Förutom 
detta debatteras återkommande i artiklarna om tiggeriet är organiserat och om ska det förbjudas. 
Det framkommer även att det finns en svårighet för den enskilda individen att själv behöva göra 
ett aktivt val om att ge eller inte ge pengar. Detta visar att det finns en osäkerhet i vad som är 
sant och falskt, och en svårighet att ta ställning till ett fenomen som man inte riktigt vet vad det 
innebär.  
 
”Diskussionen om att förbjuda tiggeri handlar om att mildra allmänhetens känsla av obehag 
över att möta en utsatt människas verklighet” (Okänd författare, art.# 12). 
 
Viljan/oviljan att ta ansvar 
Den andra kategorin handlar om den omtalade ansvarsfrågan. Här beskrivs romernas utsatta 
situation främst lokalt men även nationellt och internationellt, samt vilka aktörer som är 
inblandade och vilket ansvar de bör ta. De aktörer som synliggörs är Umeå kommun , Rumänien 
och EU. Det framkommer att det råder en förvirring bland aktörerna och att de själva inte vet vad 
som bör göras och vem som ska göra vad. Den olösta boendesituationen för romerna i Umeå är 
tydligt framträdande. Det går det att utläsa att det råder frustration bland många umeåbor i just 
denna fråga.  
 
"Nu måste kommunen ta sitt ansvar" (Turborn, art.# 23)  
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I svaret på frågan om hur kommunen ser på situationen ger en kommunpolitiker följande svar: 
”Jag vet inte om vi överhuvudtaget har något ansvar för det där” (Turborn, art.# 24). 
 
Romerna – utsattheten driver dem bort från hemlandet 
Den tredje kategorin handlar om romerna och deras inställning till Rumänien. Det framkommer 
att Rumänien är ett korrupt land som inte gör något för att förbättra levnadsstandarden för sina 
minoritetsinvånare. Romerna uttrycker en frustration över att inte kunna försörja den egna 
familjen. För att överleva har det tagit sig till Sverige i hopp om ett bättre liv. 
 
"Ingen skulle resa tusentals kilometer för att tigga om alltig var bra hemma" (Ekinge, art.# 6). 
 
"Saknaden efter fruar och barn i hemlandet är stor, men när de har råd att åka tillbaka till 
Rumänien vet ingen" (Turborn & Björkstrand, art.# 18). 
 
Tema - Två sidor av samma mynt 
Varje kategori speglar en ambivalens. Det finns två sidor, och man skulle kunna säga “å ena 
sidan, å andra” sidan om det mesta. Den enskilda individen upplever ett dilemma i att inte riktigt 
veta vad som är sant. Man brottas med val som att ge eller inte ge, samtidigt som ett visst 
intresse finns av att kunna hjälpa till. Människor i samhället är upprörda över situationen och 
anser att kommunen bör agera, medan politikerna i sin tur inte riktigt verkar veta om de 
överhuvudtaget har något ansvar. 
 
Här speglas även en frustration och en besvikelse över Rumänien. Människor tvingas fly för att 
hitta en möjlighet att försörja sig, samtidigt som de lämnar familj och relationer bakom sig. 
Romernas flykt från hemlandet vittnar om att något inte är bra, och det är oklart vad Rumänien 
gör för att hjälpa sina medborgare.    
 
6.4 Analys av Västerbottens Kuriren (VK) 
I denna del kommer ovanstående resultat att analyseras. Detta kommer att ske med hjälp av de 
teorier som presenterades i avsnittet teoretisk utgångspunkt samt tidigare forskning. Utifrån den 
första kategorin “Umeåbornas delade åsikter” tycker vi oss kunna se att allmänheten upplever att 
tiggeri och fattigdom inte är en del av det samhälle som de är vana att se. På grund av denna nya 
samhällsbild uppstår det ofta ett moraliskt dilemma för den enskilda individen i mötet med 
tiggaren. Detta kan kopplas till den tidigare forskningen av Erskines & McIntosh (2000) som 
menar att det är viktigt för givaren att veta om tiggaren är ”genuin” eller ”falsk” i sin nöd och sitt 
behov. Vidare menar forskarna att detta kan bero på det sociala mötets unika karaktär, då detta 
sker utan ömsesidighet. Denna forskning speglar svårigheten för den enskilda individen i själva 
mötet. Vi tycker vi oss även kunna utläsa att allmänheten tenderar att se tiggeri utifrån 
”västerländska måttmätt” och på så sätt uppstår en så kallad etnocentrism. Sernhede (2010) 
menar att detta begrepp kan beskrivas som att man ser sin egen kultur som central. Kanske är det 
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så att samhället måste tänja på sina gränser om vad som tillhör en viss kultur? Studeras 
fenomenet tiggeri genom att sätta den västerländska traditionen som norm tänker vi oss att risken 
blir att det skapas en ”vi” och ”dom” situation. Där ”dom”, blir ”dom andra”, ”dom” som inte 
hör hemma i vår kultur och som därför heller inte kan passa in och förstå den.  
 
I den andra kategorin “Viljan/oviljan att ta ansvar” tycker vi oss kunna utläsa att allmänheten 
anser att huvudansvaret för romerna i Umeå ligger hos kommunen. Sett ur ett större perspektiv 
menar allmänheten att det är Rumänien och EU som bör ta ansvar för dem. Giddens (2006) 
menar att det främsta syftet med en organisation är att människor gemensamt jobbar mot samma 
mål. Organisationer har ett stort inflytande, men det kan också göra individerna försvarslösa på 
grund av den makt som inflytandet har. Umeå kommun är en stor organisation med många 
anställda, de anställda har lagar och riktlinjer att förhålla sig till och det begränsar även deras 
handlingsutrymme. Eftersom att det inte finns några lagar om förhållningssätt gentemot de romer 
som befinner sig i Sverige just nu, så tolkar vi det som att det kan bli svårt att uppnå ett 
gemensamt mål i dagsläget. 
 
I den tredje kategorin “Romerna – utsattheten driver dem bort från hemlandet” kan vi se att 
romerna uttrycker ett missnöje över Rumänien. För att förstå hur vissa grupper eller individer i 
samhället exkluderas använder vi oss av social uteslutning och de fyra dimensionerna (Giddens, 
2006). Vi kan i denna kategori se att alla människor i ett samhälle inte har samma tillgångar och 
förutsättningar som majoriteten av befolkningen. Det framkommer även att romerna utesluts från 
arbetsmarknaden, servicesektorn och sociala relationer i Rumänien. Denna exklusion kan tänkas 
leda till ett liv i fattigdom.  
 
Vi använder oss här av begreppet relativ fattigdom för att diskutera huruvida fattigdom kan 
förändras. Denna kategori beskriver den utsatta situationen i Rumänien får romerna att lämna 
landet. Det i sig vittnar om en situation där det är svårt att leva ett liv där de grundläggande 
behoven blir uppfyllda, så som mat, boende och försörjning. Med begreppet relativ fattigdom 
säger man att fattigdom kan ses som något kulturellt och på så sätt blir relativ beroende på den 
kontext den befinner sig i. Det är alltså svårt att använda en generell levnadsstandard överallt då 
människor är olika och behoven varierar i olika samhällen (Giddens, 2006). Sverige innebär en 
annan kontext än Rumänien och därför förändras fattigdomen mellan dessa olika länder. Det vi i 
Sverige skulle definiera som ett liv i fattigdom skulle kunna motsvara ett drägligt liv i Rumänien. 
Det kan sägas att Sverige har en hög lägsta standard. 
 
7. INTERVJUER 
 
7.1 Resultat av intervjuer 
Här kommer resultaten från intervjuerna att presenteras. Detta kommer att ske i form av 
refererande text och citat. Det anses relevant för att ge en bild av den kontext och de 
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omständigheter som har präglat intervjutillfällena. Intervjupersonerna utgörs av två män och en 
kvinna. De är mellan 17 och 25 år. Samtliga kommer från samma stad i Rumänien och har 
befunnit sig i Sverige cirka 2 år, de har varit i Umeå sedan våren 2014. Efter det följer en 
redogörelse för de kategorier och det tema som framkommit, detta efterföljs av en analys av 
kategorierna. Tema analyseras i diskussionen.   
 
Här kommer förkortningen IP att användas och i den här berättelsen står den för 
intervjupersonerna som vid första intervjutillfället var två. Vi det första intervjutillfället hade vi 
bestämt en tid och en plats för intervjun. När vi kom till platsen på utsatt tid var IP inte där. Vi 
fick börja med att försöka få kontakt via ett telefonnummer till en annan person då IP inte hade 
tillgång till egna telefoner. Till slut får vi kontakt och kan komma igång med intervjun. Den sker 
på grekiska då IP är mer bekväma med att tala det språket och en internationell student hjälper 
till med översättningen. Vi är alltså fem personer i rummet och det kan sammantaget talas fyra 
språk om vartannat. IP är ivriga att svara på frågorna och vår “tolk” översätter till oss på 
engelska. Vi befinner oss i en neutral miljö men det känns i rummet att vi är en blandning av 
olika kulturer. IP uttrycker att de tycker att det är roligt att vi vill göra intervjuer och beskriver att 
det känns bra att någon vill lyssna på vad de har att säga.  
 
Även inför det andra intervjutillfället hade vi bestämt datum, tid och plats med en intervjuperson. 
När vi kom till platsen var IP inte där. Vi ringde då till ett telefonnummer som tillhörde en 
släkting till IP, och fick inget svar då telefonen visade sig vara avstängd. En timma senare kom 
vi dock i kontakt med IP och intervjun kom att flyttas från tänkt intervjuplats till en annan. Detta 
gjorde att det förekom en del störningsmoment.  IP matade sitt barn, människor sprang in och ut, 
och vid ett tillfälle ringde telefonen. Sammantaget en stökig miljö med många yttre faktorer och 
även här framkom tydliga kulturskillnader. 
 
Utsatthet 
Intervjupersonerna beskriver och uttrycker en frustration. De berättar om en bristfällig utbildning 
och svårigheten med att hitta jobb. De beskriver även Rumänien som ett svårt land att leva i på 
grund av bland annat korruption, och att de anser att regeringen inte gör något för att förbättra 
situationen. De uttrycker även att de upplever rasism och diskriminering i Rumänien och menar 
att det beror på deras etnicitet.   
 
“Jag gillar inte Rumänien och det inte finns några jobb för zigenare, folket i Rumänien är 
rasistiska mot oss” IP 3 
 
“Vi tyckte om Grekland, men det var en tuff arbetsmarknad och när jobben sinade så blev de 
omöjligt för oss att stanna kvar” IP 2 
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Intervjupersonerna säger att det blir bättre behandlade i Sverige och att de flesta umeåbor är 
snälla och hjälpsamma. Samtliga IP säger vid upprepade tillfällen att de vill ha ett jobb och tjäna 
pengar. De tycker inte om att behöva tigga, men att de inte har något annat val. 
 
“Jag skäms när jag tigger” IP 3 
 
Familjen i centrum 
Intervjupersonerna berättar att inom romsk tradition utgör familjen en central betydelse. Att få 
barn tidigt är viktigt, och uppfyller man inte det så riskerar man att stötas bort från familjen. 
Samtliga IP säger att familjen betyder allt och att de i princip är beredda att göra vad som helst 
för den. Det framkommer också att de är villiga att flytta hundratals mil för ett jobb som inte ens 
är säkrat.    
 
“Familjen betyder allt för oss” IP 1 
 
“Hade det varit bra i Rumänien hade vi inte sökt oss till andra länder” IP2 
 
Tema - Nomader i sökandet efter ett bättre liv  
Det gemensamma tema som kan utläsas ur de två ovanstående kategorierna blev “nomader i 
sökandet efter ett bättre liv”. Kategorierna ger en bild av ett resande folk som inte får ta del av 
samma rättigheter som andra. Det handlar bland annat svårigheter att få en ordentlig utbildning 
och ett jobb. I och med upplevelsen av att Rumänien är ett svårt land att leva i behöver de därför 
söka sig till andra länder. Den huvudsakliga orsaken är att hitta ett arbete för att kunna försörja 
sig och sin familj och i förlängningen handlar det om att överleva.  
 
7.2 Analys av intervjuer  
I den första kategorin “utsatthet” framkommer flera exempel på social uteslutning. Alla IP 
upplever att de har diskriminerats på grund av sin etnicitet. Begreppet etnicitet kan ses som ett 
verktyg för att placera människor i kategorier baserade på ursprung och kultur. Vi anser att det 
finns en risk för att med denna kategorisering skapa ett “vi och dom” klimat som leder till ökad 
exkludering (Eriksen, 1998). Begreppet bör därför användas med försiktighet. Det kan med 
fördel vara till hjälp för att tolka och förstå andra kulturer, men bör inte leda till en ökad 
segregering som gör att vissa grupper i ett samhälle inte får ta del av samma möjligheter som 
övriga majoritetsbefolkningen. För romerna kan vi se att bristfällig utbildning och hög 
arbetslöshet leder till exkludering från två viktiga sociala sammanhang och det är skola och 
arbete (Giddens, 2006). Vi tycker oss även se att romerna är utestängda från vad man kan kalla 
grundläggande service. De omfattas inte av det sociala skyddsnät som andra individer i samhället 
gör och får inte stöd och hjälp av socialtjänsten.  
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Den andra kategorin “familjen i centrum” vittnar om att det centrala i romernas liv är familjen. 
Vi tänker oss att en anledning till den stora betydelsen kan vara behovet av att tillhöra. Som 
nämns i stycket ovan riskerar romernas bristfälliga utbildning att resultera i hög arbetslöshet och 
på så sätt utesluta de från viktiga sociala sammanhang. Det i sig gör att deras största tillhörighet 
blir familjen. I olika sammanhang intar vi olika sociala identiteter (Eriksen, 1998). För romerna 
tycker vi oss se att den etniska identiteten samt identiteten som familjemedlem i form av fru eller 
pappa blir de viktigaste. Detta beror troligen på avsaknaden av andra sociala identiteter så som 
student, arbetskollega eller yrkestitel som lärare eller annat. Det är även troligt att det beror på 
kultur och tradition, och på grund av att de inte har något eget land blir den egna traditionen 
viktig att bevara, och familjens betydelse blir extra framträdande.   
 
8. DISKUSSION 
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen var att studera medias framställning av tiggeri och romer, samt att 
genom intervjuer ge en bild av den verklighet som romerna i Umeå upplever. Detta för att sedan 
jämföra dessa framställningar och studera skillnader och likheter. Vi anser att syftet delvis är 
uppfyllt. I och med att intervjuerna som tidigare nämnts påverkats av ett antal svårigheter, så 
som språkproblematik och störningsmoment under intervjutillfällena ser vi dock på resultaten 
från dessa som svaga och bristfälliga. Vi anser däremot att resultaten från mediestudien har 
kunnat visa Dagens Nyheters, respektive Västerbottens Kurirens framställning av tiggeri och 
romer. Vad gäller jämförelsen av dessa framställningar är vi medvetna om att den inte blir helt 
rättvis då kvalitén på resultaten är olika. Vidare diskuteras huruvida de frågeställningar vi har 
utgått från har besvarats.  
 
Vad skriver media om romer och tiggeri? Här anser vi att frågeställningen blir besvarad. Vi 
kan ge en bild av vad media skriver om tiggeri och romer baserad på artiklar från de två 
tidningarna Dagens Nyheter och Västerbottens Kuriren. Det går dock inte att säga att denna bild 
är representativ för all media men den ger en viss bild av vad två dagstidningar kan skriva om 
gällande detta ämne.  
 
Hur beskriver romerna sig själva och sin situation i Sverige? Denna frågeställning anser vi 
dock inte att vi kan besvara på ett önskvärt sätt. Vi kan till viss del ge en bild av hur romerna ser 
på och beskriver sin egen situation, men på grund av resultatet blir denna bild begränsad.  
 
Vilka skillnader och likheter finns i dessa berättelser? Som ovan nämnt är vi medvetna om att 
det finns skillnader i kvalitén på de olika resultaten och att jämförelsen därför blir svårare att 
göra. Vi kommer trots detta att diskutera de skillnader och likheter vi tycker oss se, och anser 
därför att denna frågeställning kan besvaras. Den mest framträdande likheten ser vi i 
beskrivningen av den utsatta situationen och känslan av att vara utanför. Det framkommer tydligt 
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i både medias framställning och romernas egna upplevelser. Hur den utsatta situationen 
framställs i media är relativt likt den berättelse vi har fått genom våra intervjuer.   
 
I media framställs dock allmänhetens åsikter och osäkerhet när det gäller fenomenet tiggeri, samt 
den politiska frågan om ansvar. Detta beror troligen på att media har för avsikt att rapportera om 
ett fenomen utifrån olika synsätt, och då är intresserade av flera faktorer runt omkring. Medan 
våra intervjuer mest hade fokus på den upplevda situationen och på så sätt ger oss svar som 
beskriver deras livssituation. Utifrån intervjuerna kunde vi se att betydelsen av familjen var 
central och att romerna var beredda att flytta för att hitta en försörjning och på så sätt sträva efter 
ett bättre liv. Detta uttrycktes starkt i intervjuerna men framställs inte alls på samma sätt i media. 
Utifrån intervjuerna tycker vi oss se att betydelsen av familjen är starkare än betydelsen av 
landet. De flyttar hellre till andra länder för att hitta möjligheter till jobb och på så sätt försöka 
göra livssituationen bättre för sig och sin familj.  
 
I media har det skrivits om att många romer försöker dölja sin identitet för att undvika att bli 
utsatta för diskriminering. De intervjuer som gjorts visar dock en helt annan bild där 
intervjupersonerna känner sig stolta över sin identitet och sitt ursprung. De försöker inte 
framställa sig som någon annan och uppger även att de känner en styrka och en gemenskap, samt 
att de gärna framhäver sin familj. Vi ser att tidningarna tenderar att tillskriva romer en identitet 
som baserar sig på att de är tiggare. Denna benämning kan anses negativ och eventuellt leda till 
en risk att samhället ser på romer endast som tiggare och inte som människor med andra 
färdigheter och egenskaper. Vi tänker oss att inverkan blir större på en mindre ort som Umeå i 
jämförelse med till exempel Stockholm. När tidningarna skriver om gruppen “tiggarna” i Umeå 
blir det mer utpekande och kan tänkas påverka den allmänna befolkningen i större utsträckning.   
 
Diskussion av teman för mediestudien 
“Makt & maktlöshet” var det tema som återkom genom samtliga kategorier i resultatet av de 
analyserade artiklarna från Dagens Nyheter. Detta visar att makt och maktlöshet är begrepp som 
till stor del finns med i tidningens framställning av tiggeri och romer. Här handlar det till stor del 
om organisationer. Det handlar dels om EU:s ansvar i frågan, men också Rumäniens och 
Sveriges. Det går inte att komma ifrån att organisationer sitter på stor makt och har ett stort 
inflytande i den här frågan. Den enskilda individen är på sätt och vis utlämnad till att förlita sig 
på organisationer och myndigheter och vad dessa fattar för beslut, och blir på så sätt maktlösa 
(Giddens, 2006). Det är en relativt lång väg mellan en människa som sitter på gatan och tigger 
och till exempel en politiker. Genom detta tema har vi kunnat utläsa att det finns maktskillnader i 
det mesta DN rapporterar om i frågan, men det går inte alltid att läsa direkt i texten utan måste 
ofta tolkas mellan raderna. 
  
Ett annat sätt att studera begreppen makt och maktlöshet när det kommer till medias 
framställning är att studera vilka aktörer som ges utrymme, samt om och i så fall hur detta 
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utrymme skiljer sig. I DN:s framställning ges ett relativt stort utrymme till organisationer och 
diskussioner som rör ansvarsfrågan. Den största kategorin handlade om romernas utsatthet och 
vittnar på så sätt om att de också har getts ett stort utrymme. Sammantaget skulle man kunna 
säga att det är romernas egna bild kontra vilka bör agera. Vi ser positivt på fördelningen av 
utrymme i förhållande till begreppet makt. Hade romerna som är de mest maktlösa i den här 
frågan också getts minst utrymme i media hade detta bara inneburit mer makt åt de som redan 
har den. Vi har tidigare nämnt begrepp som makt över tanken, och att media kan ha den inverkan 
på läsare, lyssnare eller tittare. På så sätt är det bra att romernas egna röster blir hörda och att de 
får ta plats för att kanske minska risken för att medias framställning ska bli alltför styrd och 
vinklad. DN har gjort en omfattande artikelserie som även vann stora journalistpriset för årets 
berättare år 2013. Detta kan vara bra att ha i åtanke när man tittar på resultatet och analysen. Det 
kan anses troligt att artikelserien gjorts omfattande och grundligt och på sätt involverat flera 
aktörer för att kunna ge en så bred bild som möjligt. Det kan tänkas att detta har haft en inverkan 
på att framställningen ser ut som den gör.  
 
“Två sidor av samma mynt” var det tema som framkom av samtliga kategorier i resultatet av de 
analyserade artiklarna i Västerbottens Kuriren. Samhällsmedborgarna vet inte hur de ska ställa 
sig i frågan, ge eller inte ge? Är det organiserad brottslighet eller “verklig” nöd? Vem har ett 
ansvar, kommunen eller ligger det på individerna att skänka pengar och mat för att hjälpa till? 
Vem ska agera om inte ens kommunen verkar veta vad de har för ansvar? Det här är frågor som 
framkommer i VK:s framställning av tiggeri och romer och som också leder oss fram till detta 
tema.  
 
Det finns en ambivalens bland samtliga aktörer som ges utrymme i tidningen och det speglar att 
frågan är relativt ny för Umeå. Munoz och Potter (2014) säger i sin forskning att välviljan att ge 
pengar till en tiggare är beroende av huruvida denne uppfattas i verklig nöd eller inte. En annan 
faktor är den enskilda individens upplevda altruism. Det vill säga hur mycket det betyder för den 
enskilda individen som ger att känna sig medmänsklig och osjälvisk. Den som eventuellt ger 
pengar får ingenting tillbaka förutom den eventuella känslan av att ha gjort något “bra”. Hur 
stark den känslan är varierar från person till person, men forskarna menar också att detta tenderar 
att vara beroende av välfärdssystemets utveckling och det samhälle och den kontext där mötet 
sker. Utifrån detta ser vi på den ambivalens som beskriv ovan. I Sverige är vi vana att det är 
samhället som tar hand om och stöttar utsatta människor då vi har ett relativt utvecklat 
välfärdssystem. Genom att studera de delade meningar som VK speglar med stöd av denna 
forskning får vi en ökad förståelse av kontextens betydelse för fenomenet tiggeri, och vi tycker 
oss se att den välfärd vi lever i har en inverkan på hur fenomenet förstås.  
 
Det gemensamma tema som gick att utläsa ur de två kategorierna från intervjuerna blev 
“nomader i sökandet efter ett bättre liv”. Utifrån detta tema kan vi se att romerna är ett folk utan 
egentlig tillhörighet, och att de inte ses som en del av Rumäniens befolkning. Vi tolkar detta 
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tema inte bara som att de tvingas fly landet, utan även som att romerna tillhör en lägre klass. 
Enligt Svallfors (2010) handlar klass om hur vi försörjer oss och vilka tillgångar vi har. Som vi 
har tolkat intervjupersonerna, så kan denna klasskillnad vara orsaken till att resurserna är skevt 
fördelade i landet. Vi funderar på vad denna klasskillnad egentligen grundar sig i. Tidigare i 
analysen har vi diskuterat begreppen etnicitet och klass för att sedan studera dessa tillsammans 
med hjälp av begreppet intersektionalitet. Det är svårt att säga vad som uppkommer av vad, men 
att de påverkas av varandra är något vi tycker oss se när vi reflekterar över vad som händer när 
dessa begrepp möts. Vi tror dock utifrån vår tolkning att det är etniciteten som leder till 
klassindelningen. Romerna är en egen etnicitet och de ses som “dom andra”. Det har tidigare 
framkommit att de diskrimineras och inte ges samma rättigheter som övriga befolkningen, och 
där skapas en lägre samhällsklass som inte innehar samma tillgångar eller samma möjlighet till 
försörjning som majoritetsbefolkningen.   
 
Det kan här även vara intressant att fundera över förklaringen till fattigdom. Det finns teorier 
som menar att individen själv bär ansvaret för sin fattigdom men också teorier som menar att 
fattigdom är en uppkomst av samhällets strukturer. På så sätt kan förklaringen delas in i två 
kategorier där den ena kan ses som “skyll på offret”, och den andra som “skyll på samhället” 
(Giddens, 2006). I det här fallet tycker vi oss se att romernas fattigdom är en uppkomst av 
samhällets strukturer. De tvingas att fly från Rumänien för att hitta ett bättre liv, och det borde 
kunna ses som ett resultat av att samhället har ett ansvar i den fattigdom och den utsatta situation 
romerna befinner sig i. Att säga att de själva bär ansvaret för sin fattigdom är svårt i ett samhälle 
där de diskrimineras och inte har samma rättigheter som majoritetsbefolkningen.  
 
Relevans för socialt arbete  
Fenomenet tiggeri känns relevant för socialt arbete då det antas vara ett problem som kommer att 
finnas i det svenska samhället nu och framåt. Som vi nämnde i inledningen har det under de 
senaste åren skett en ökning av antalet EU-medborgare som kommer till Sverige för att tigga. Vi 
har i den här uppsatsen skildrat delar av den problematik som rör frågan genom att visa vad 
media rapporterar, samt genom att visa en viss bild av hur romer kan uppleva sin situation. Dessa 
framställningar har visat delade meningar och svårigheter i att ta sig an frågan, samt den utsatta 
situationen dessa människor befinner sig i.  
 
Det kan sägas att detta fenomen är en social fråga som har blivit politisk. I grund och botten 
handlar det om människor i behov av stöd och hjälp men olika organisationer och myndigheter 
sitter på makten när det gäller beslutsfattande. På grund av ett antal komplikationer tenderar 
fokus att istället hamna på de politiska aspekter som speglar frågan då den berör flera länder och 
aktörer. Det speglar en situation där det är många steg mellan den människa som sitter på gatan 
och tigger, till den som kan göra något för att påverka. Det är en svår balans mellan att vilja 
hjälpa den utsatta och samtidigt följa regler och lagar. Den här frågan är komplex, det finns så 
många olika aspekter som vi tidigare har diskuterat. Vi anser dock att frågan behöver 
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uppmärksammas och det bör bli tydligare hur svensk socialtjänst ska agera och vad de ska ha för 
ansvar. De sociala och politiska aspekterna bör gå hand i hand men för de som ska arbeta med 
det sociala är det viktigt att förstå fenomenet och vara medveten om hur man kan hjälpa och vad 
man får göra.  
 
Vi vill använda Lipskys begrepp street level bureaucracy för att studera den aktuella situationen i 
Umeå. I kunskapsöversikten gavs en beskrivning av hur det i dagsläget ser ut i Umeå kommun. 
Kommunen har gett ett samordningsansvar till Pingstkyrkan och på så sätt överlåtit ansvaret till 
frivilliga organisationer, men har även utsett en kontaktperson inom socialtjänsten. Det finns en 
professionell socialtjänst som i “vanliga fall” arbetar med sociala frågor och utsatta människor. 
När det gäller fenomenet tiggeri och romer står denna inför en ny situation där man sedan 
tidigare inte vet hur man ska agera. Inom socialtjänsten arbetar så kallade gräsrotsbyråkrater som 
Lipsky (2007) beskriver. Det är människor som arbetar efter regler och riktlinjer men som 
samtidigt behöver ta hänsyn till individer och situationer som kräver känslighet. I sitt arbete har 
de ett handlingsutrymme för att försöka möjliggöra detta. På sätt och vis befinner sig frågan 
delvis på gräsrotsnivå i och med den kontaktperson som finns inom socialtjänsten, men det mesta 
arbetet och ansvaret har kommunen alltså överlåtit på de frivilliga organisationerna.  
 
I det här fallet funderar vi över om man gjorde det enkelt för sig genom att ge ett 
samordningsansvar till en frivillig organisation? Varför inte använda den socialtjänst som finns? 
Som vi har diskuterat tidigare är denna fråga inte helt enkel att hantera. Vi har utifrån våra 
resultat diskuterat den problematik som kan uppstå inom organisationer där hänsyn behöver tas 
till två sidor. De frivilliga organisationerna hanterar i dagsläget situationen och försöker 
samordna och förmedla insatser och resurser. Det borde i praktiken innebära att de delvis ställs 
inför samma problematik. De vill hjälpa de utsatta människorna men har inte obegränsat med 
resurser för att kunna göra detta. Däremot kan de med sin fria vilja och sitt ideella arbete kanske 
göra mer än vad socialtjänsten kanske hade kunnat göra för den enskilda individen. De ställs 
samtidigt inför samma princip när det gäller organisering. På något sätt måste denna samverkan 
mellan frivilliga organisationer också struktureras och planeras, på samma sätt som det måste ske 
inom en organisation som kommun och socialtjänst.  
 
Vi funderar vidare på hur arbetet med denna fråga bör ske och vilken hjälp som egentligen 
behövs när det gäller fenomenet tiggeri. Fitzpatrick & Kennedy (2001) sätter i sin forskning 
fokus på den exklusion tiggeri leder till, och betonar vikten av ett holistiskt angreppssätt för de 
som vill möta och hjälpa individer ut ur tiggeri. De menar till exempel att ge ett boende till en 
person som tigger inte löser hela problematiken, utan det bör ses till samtliga faktorer som kan 
tänkas påverka levnadsstandarden. De frivilliga organisationerna arbetar i dagsläget främst med 
de kortsiktiga lösningarna som handlar om att hitta tak över huvudet. Vi tänker oss att det på 
längre sikt krävs någon form av struktur som utifrån detta holistiska synsätt kan diskutera och 
utveckla mer långsiktiga lösningar.     
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Förlag på vidare forskning 
Under arbetet med denna uppsats har vi insett att det inte finns så mycket svensk forskning när 
det gäller fenomenet tiggeri. Troligtvis beror detta på att tiggeri är mer utbrett i andra länder och 
har varit det under en längre tid. Vi har funderat en del över vidare forskning i ämnet och anser 
helt klart att behovet finns. Dels för att förstå fenomenet, men också för att bättre kunna veta hur 
det kan bemötas och hanteras när det kommer till stöd och hjälpinsatser. Det kan dels vara bra att 
utveckla den forskning Hansson (2014) påbörjat med sin masteruppsats, som fokuserar på 
allmänhetens åsikter om tiggeri. Även att studera interaktionen mellan den som tigger och den 
som ger vilket ett antal internationella studier har gjort. Vi har sedan funderat vidare på ett 
intressant spår för forskning, att undersöka vad som främst styr valet av ort. Om man tänker på 
EU-medborgare, eller som i den här uppsatsen romer från Rumänien, som åker till andra länder 
för att hitta en försörjning. Med Sverige som exempel, i vilken stad kan man tjäna mest pengar 
på att tigga? Vilken stad har mest hjälparbete? Vilken stad har sedan mest tiggare? Styr 
möjligheten till högst inkomst också vilken stad som har mest tiggare? Eller är det de städer som 
satsat på ett genuint hjälparbete som har flest tiggare? 
 
Ett annat förslag på vidare forskning är att undersöka huruvida kommuner i Sverige har en 
befintlig policy för tiggande romer. Om så är fallet skiljer sig dessa åt? Finns det kommuner som 
inte har någon policy alls?  
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Bilaga 3 
- Intervjuguide intervjupersoner 
 
Bakgrundsfrågor: 
• Vilket år är du född? 
• Vart är du född? 
• Berätta lite om din uppväxt (Skola, jobb, boende, miljö, familj osv.) 
 
Rumänien & Sverige: 
• Hur skulle du beskriva ditt liv i Rumänien? 
• Hur länge bodde du i Rumänien? 
• Vad är det för skillnad mellan Rumänien och Sverige? (Skola, jobb, boende, miljö, familj osv.) 
• Hur fick du höra talas om Sverige? 
• När kom du till Sverige? 
 
Umeå: 
• Hur hamnade du i Umeå? 
• Hur tror du att människor ser på dig här? 
• Vilka är dina upplevelser av människorna i Umeå? 
• Under den tid du har tillbringat i Umeå, märker du någon skillnad på hur människor bemöter 
dig, samt vad människor ger? (Kläder, mat, pengar.) Jämför den första tiden med dagsläget. 
 
Svensk media: 
• Vad har du för upplevelser av svensk media? 
• Hur tror du att svensk media framställer dig och din livssituation? 
 


