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Abstrakt 

Tiggare/tiggeri är fenomen som blivit allt vanligare i vårt svenska samhälle. Samtidigt som 

företeelsen av tiggare/tiggeri blivit mer synlig har även röster som kräver ett förbud av tiggeri 

höjts. Märkbart är hur det via social media sprids budskap med starka argument som belyser 

den problematik många människor upplever med tiggeriet. Via social media skapas uppslut-

ningar med olika mål, som växer och frodas i nätets öppna rum.  

Syftet med vår studie är att få en förståelse för vad en sammanslutning av människor, i detta 

fall ett Facebook evenemang, kan generera i form av kommunikativ praktik samt vilken in-

verkan social media kan ha i frågan om dess förmåga att sprida ett budskap. Vi vill sedermera 

förstå uppropet och det budskap som förmedlas samt se till hur social media spelat roll för 

dess utveckling.  Med en netnografiskt inspirerad forskningsmetod undersöker vi det sociala 

liv och samspel som sker online, men inom ett begränsat rum, det vill säga det evenemang vi 

valt att studera. Vår teoretiska referensram utgår från Canettis teori om massan makt vilken vi 

knyter an till vårt nätverksamhälle och till sociala medier. Vidare utgår vi från begreppet 

Framing vilket är en kulturell inramning vilken beskriver hur sociala rörelser konstrueras, 

tolkas och beskriver verkligheten, samt rörelsens egen roll. 

Ur ett sociologiskt perspektiv vill vi förstå uppropet "Förbjud tiggeriet nu", dess budskap samt 

hur dess mobilisering skedde inom ett offentligt rum som Facebook. Resultatet visar på hur ett 

budskap växer fram, hur det förmedlas och hur det sprids samt vilken stark förmåga till mobi-

lisering ett offentligt evenemang på social media har. 

Nyckelord 

Tiggare/tiggeri, upprop, protest, social media 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Beggars / begging are a phenomena that have become increasingly common in Swedish socie-

ty. While the phenomena of beggars/begging has become more visible also also voices calling 

for a ban on begging are being raised. Noticeable is how  social media spread the message 

with strong arguments that highlight the problems many people experience with beggary. So-

cial media has created digestions with different objectives, which thrives in the open rooms of 

the internet. 

The purpose of our study is to get an understanding of what an association of people, in this 

case a Facebook event, can generate in terms of communicative practice and the impact social 

media can have on the question of its ability to spread a message. We want to understand the 

petition and the message conveyed and see how social media played a role in its development. 

With a netnographic inspired research, we examine the social life and interactions that occur 

online, but within a limited space,  the events we have chosen to study . Our theoretical 

framework is based on Canetti's theory of mass power which we are linked to our network 

society and social media. Furthermore, we assume the concept of Framing, which is a cultural 

setting which describes how social movements are constructed, interpreted and describing 

reality, as well as the movement's own role. 

From a sociological perspective, we want to understand the appeal "Prohibit begging now," its 

message and how its mobilization took place in a public space such as Facebook. The results 

show how a message grows, how it is communicated and how it is spread and how strong 

ability to mobilization a public event on social media. 
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Beggars/begging, petition, protest, social media 
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1. Inledning 
 

"Varannan vill förbjuda tiggeri" 

                                                                                                         

Ovanstående rubrik presenterades i bland annat Västerbottenskuriren och Expressen den 3 

April 2015 (expressen.se & vk.se ). Rubriken återspeglar en del av den nyhetsrapportering om 

tiggare/tiggeri som en tid tillbaka varit synlig. Under våren har frågan om hur Sverige skall 

tackla det ökade flödet av EU-migranter som tar sig hit för att tigga vuxit sig stor. Diskussion-

er gällande EU:s fria rörlighet har länge figurerat samt huruvida detta kan komma att påverka 

den migration som sker. Det har funnits en oro för att EU-medborgare från exempelvis öst 

Europa kommer söka sig till rikare länder, för att få ta del av den välfärd och de ekonomiska 

resurser som finns där. Under 2013 genomförde EU-kommissionen en studie för att undersöka 

om den oro för välfärdsturism som uttryckts av ett antal medlemsländer var befogad, i studien 

fann de dock att det fanns föga bevis för att så skulle vara fallet (europaportalen.se). Idag ser 

vi dock hur en annan typ av migration börjat ta form. I slutet av 2014 rapporterade bland an-

nat Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter att antalet EU-migranter som tagit sig till Sverige 

för att tigga ökat markant det senaste året (svd.se & dn.se). 

Frågan om ett införande av tiggeriförbud har aktualiserats över i stort sett hela Europa. Tidigt 

i våras kunde vi följa hur Norges regering skickade ut ett lagförslag om ett nationellt tiggeri-

förbud på remiss vilket senare röstades ner i det norska Storetinget. Samtidigt införde ett fler-

tal Europeiska länder lokala eller nationella förbud (dn.se). Det var bland annat lagförslaget i 

Norge samt de diskussioner som under en tid rasat kring tiggare/tiggeri på sociala medier, 

som gjorde oss nyfikna på att titta närmare på den uppståndelse och de protester som fenome-

net ”tiggare” gett upphov till.  

Vi har på Facebook (FB) kunnat följa ett antal olika protester som dykt upp och vuxit i en 

rasande fart. Vårt intresse låg i att studera en av de protester som fenomenet ”tiggare’ gett 

upphov till. Den 25 november 2014 startades ett upprop som ett offentligt evenemang på FB 

vilket kallades ”Förbjud tiggeriet nu”. Uppropet startades för att skapa en namninsamling, 

vilken ämnades sändas till riksdagen. Detta för att visa på att det bland svenska medborgare 

fanns en önskan om att förbjuda tiggeri. I slutändan lyckades gruppen samla in över 18 000 
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namnunderskrifter, ”digitalt mobilisera” över 74 000 deltagare och generera en aktiv debatt på 

uppropets evenemangssida.  

Det svenska samhällets utveckling sett till den ökande migrationen av såväl EU-medborgare 

som flyktingar från krigshärdar m.fl. har väckt starka känslor bland befolkningen. Detta tycks 

bidra till en växande xenofobi bland svenska medborgare som i allt högre grad börjat prote-

stera mot det svenska samhällets öppenhet. Sociala medier skapar idag rum för de individer 

som delar en gemensam oro eller åsikt, och tycks ha blivit ett välanvänt verktyg i syfte att 

sprida sanning såväl som lögn. 

1.1 Syfte & frågeställning 

Syftet med denna uppsats utmynnar i att genom egen reflektion skapa en förståelse för de fak-

torer som låg till grund för FB-uppropet Förbjud tiggeriet nu, och hur dessa är kopplade till 

den kommunikativa praktik och gruppdynamik som förekom på uppropets FB-sida. Då social 

media numera används flitigt som ett verktyg för att sprida information m.m, gav det oss an-

ledning att titta närmare på de framställningar av och den information om tiggare/tiggeri som 

spreds under uppropets korta men explosiva levnadstid. Vi ämnar även titta närmare på 

huruvida informationsspridningen är fakta baserad, styrs av individuella eller gemensamma 

föreställningar och hur detta tas emot. Undersökningens övergripande frågeställning är; 

1. Hur kan vi förstå uppropet Förbjud tiggeriet nu? 

För att besvara vår övergripande fråga ställs även följande frågeställningar upp; 

2. Vilket budskap förmedlas genom uppropet? 

3. På vilket sätt har social media spelat roll, för utvecklingen av uppropet "Förbjud tigge-

riet nu"?                                      
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning. Inledningsvis presenteras en kort bakgrund till 

proteströrelser genom tid, samt tidigare forskning som kan ge en utökad förståelse av vårt 

studerade fenomen. De artiklar som presenteras relaterar alla till vår studie på olika sätt.  I en 

av artiklarna har forskarna använt sig av liknande metod och materialinsamling och dess stu-

dieobjekt var av snarlik art. Övriga artiklar berör aspekter så som social medias roll vid sprid-

ning av information och mobilisering, samt den emotionella dynamik som ofta ligger till 

grund för- och genomsyrar en protest.    

2.1 Bakgrund 

Genom historien har rörelser fungerat som ett verktyg för social förändring och denna typ av 

kollektiv mobilisering har ofta visat sig vara framgångsrik. Ett exempel på detta är arbetarrö-

relsen som uppstod under mitten av 1800-talet och som verkade för lika rättigheter oavsett 

klasstillhörighet, en av de största jämlikhetsfrågorna över tid. Under olika tidsepoker har olika 

typer av rörelser vuxit fram, vissa har befunnit sig i konflikt med samhällsstrukturer andra har 

uppkommit som ett svar på en oro i samhället. Gemensamt för flertalet är att de använt sig av 

såväl fysiska protester som namninsamlingar för att göra sin röst hörd (Ring 2007).  

Protester kan förekomma i en rad olika kontexter. Sedan lång tid tillbaka har protestaktioner i 

form av stora demonstrationer varit det vanligaste sättet att visa missnöje på, arbetarrörelsen 

organiserade tidigt strejker för att tvinga fram bättre arbetsvillkor (Ring 2007). Det har blivit 

vanligare att protestaktioner tar formen av civil olydnad, till exempel organiserade Occupyrö-

relsen bland annat ockupationer av allmänna platser (Theocharis m.fl. 2014).  

Nils Gustafsson (2012) diskuterar i sin studie, The Subtle Nature of Facebook Politics - Swe-

dish Social Network Site Users and Political Participation,   kring att aktivt engagemang i 

exempelvis politiska organisationer kräver tid. I dagens samhälle där många medborgare ofta 

känner tidspress blir online aktivism ett nytt sätt att delta i frågor som är viktiga för dem. I 

förhållande till det utgör alltså internet och sociala medier ett ovärderligt kommunikativt verk-

tyg för aktivister med olika mål, såväl vid skapandet av en protest som vid mobiliseringen av 

en aktion vare sig det sker ”offline” eller ”online”.  

Jennifer Earl och Katrina Kimport (2008) beskriver hur nätaktivism, såväl politisk som opoli-

tisk ökat markant i takt med ett ökat användande av Internet. Protester som praktik kan idag  

inte kopplas på samma sätt till sociala rörelser utan protester har blivit mer ”mainstream”, det 
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vill säga blivit ”en del av vardagens politik”. Med detta menar författarna att protester som 

praktik normaliserats på ett sådant sätt att de idag används mer frekvent av individer i deras 

vardag, för att visa på missnöje i både små och stora frågor. Sammanfattningsvis har protester 

utvecklats från att vara en aktion som historiskt sett främst använts inom sociala rörelser, till 

att bli en mer generell handling som idag används av både enskilda individer och intresse-

grupper med fler. 

2.2 Vetenskapliga artiklar 

Det var i början av 90-talet som Internet började användas av den svenska allmänheten. Sedan 

dess har utvecklingen kommit långt, uppkoppling finns överallt och verktygen för använd-

ningen har blivit fler. Statistiska centralbyrån angav i en rapport (2012) att åtta av tio svenskar 

använder Internet varje dag. Sociala nätverkssajter har blivit ett stort fenomen och en plats för  

social interaktion. Att internet och social media på senare tid blivit en ny plattform för protest-

rörelser både med och utan politisk anknytning, lyfts fram i ett antal av de vetenskapliga artik-

lar vi studerat.  

 

Nils Gustafsson (2012) diskuterar i The Subtle Nature of Facebook Politics - Swedish Social 

Network Site Users and Political Participation, social medias relation till politiskt deltagande 

i Sverige. Gustafsson utför fokusgrupps-intervjuer med tre kategorier av svenska FB använ-

dare, politiskt aktiva, icke politiskt aktiva samt medlemmar av intresseorganisationer. Den 

hypotes som ställs i studien utgår från att sociala nätverkssajter så som exempelvis Facebook, 

effektivt bidrar till att sprida information samt erbjuder ett mer flexibelt och bekvämt sätt för 

individer att delta i olika frågor och att det på ett gynnande sätt påverkar delaktighet.  

 Ett flertal av Gustafssons respondenter såg spridningen av politisk information 

som något positivt. Vissa av de politiska aktivister som intervjuades medgav att de hade en 

tydlig strategi för vilken typ utav inlägg de valde att skriva eller dela när det kom till att väcka 

intresse för viktiga frågor. Andra respondenter medgav att de ibland agerade på den informat-

ion de stötte på, exempelvis genom att diskutera ämnet med kollegor på lunchrasten eller ge-

nom att skriva brev till berörda beslutsfattare. Ett flertal av de respondenter som inte var poli-

tiskt aktiva, framhävde att de kände att politiskt organiserade FB-grupper ibland kunde moti-

vera dem till större politisk aktivitet. Dock får Gustafsson inget riktigt svar på sin hypotes och 

hänvisar till att studien är alltför begränsad för att kunna dra generella slutsatser huruvida den 

enskilde individen påverkas. Gustafsson menar ändå på att studien visar att alla respondenter 

värderar de ökade möjligheter som informationsspridning av politiska frågor via sociala me-
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dia innebär, ett sätt att nå ut för de politiskt aktiva och ett sätt att informera sig för de icke 

aktiva. I relation till det hänvisar Gustafsson till att det finns studier som pekar på att sociala 

medier som plattform för olika politiska frågor inte kommer bidra till större deltagande bland 

individer som inte är politiskt aktiva, men att det samtidigt finns forskning som visar att in-

formationsspridning på sociala medier kan göra individer mer benägna att diskutera olika so-

ciala och politiska frågor vilket bidrar till ökat deltagande. Det finns därmed en tvetydig 

forskning.  Betydelsen av att  utföra mer studier av proteströrelser och sociala rörelser online 

framhålls av både Gustafsson (2012) och Teocharis m.fl. (2014).  

 

Theocharis m.fl. (2014) tar i artikeln Using Twitter to mobilize protestaction: online mo-

bilization patterns and action repertoires in the Occupy Wall Street, Indignados, and Aganak-

tismenoi movements upp det ökande och omfattande användandet av sociala medier för prote-

ständamål och hänvisar till händelser i Spanien, Grekland och USA där politiska aktivister till 

stor del använde sociala medier för att kommunicera och organisera sig. Sedan början av 

2000-talet har ett antal stora folkliga uppror och protester skakat världen genom vilka prote-

stanterna sökt radikala förändringar av den nationella och globala politiken. Till grund för ett 

flertal av dessa protester låg en utbredd allmän känsla av social- och ekonomisk ojämlikhet. 

 I den undersökning som utfördes, valde forskarna att använda sig av material produ-

cerat tre år tidigare. Det vill säga ett stort antal av de inlägg som förekom på Twitter inom 

respektive rörelse under två av de veckor, då protester/demonstationer offline pågick för fullt. 

Den kommunikation och interaktion forskarna var intresserade av hade alltså redan tagit plats. 

Cirka 2000 tweets
1
 samlades slumpvis in från respektive rörelses mest framträdande hashtag

2
. 

Därefter gick forskarna igenom ett mindre antal tweets för att finna tydliga kategorier som 

kunde avslöja hur Twitter användes som plattform för politisk aktion, denna procedur uppre-

pades sedan ett flertal gånger för att försäkra sig om tydligheten i kategorierna. 

 Theocharis m.fl. tar upp att man inom social rörelseforskning blivit allt mer intresserad av 

hur social/digital media bidrar till politisk mobilisering, aktivism och åsiktsbildning. Sociala 

nätverkssajter så som Twitter och Facebook har börjat anta en intressant roll.  

Twitter användes flitigt av aktivister under Occupy-rörelsen i USA, medan Facebook var det 

forum som användes för diskussioner och mobilisering av Occupy-rörelsen i Holland. 

                                                           
1 En tweet är ett inlägg eller ett meddelande på Twitter. (http://www.mediesprak.fi/sprakrad.aspx?id=776#.VV4PEe-JjIU) 
2 Hashtag är en symbol för att märka ord och fraser. Mikrobloggen Twitter och fotodelningsappen Instagram är några av de 

plattformar där #hashtags används för att markera att ett inlägg handlar om ett särskilt ämne.      

http://www.portablamedia.se/ordlista/hashtag/ 
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I slutsatsen framkommer dock att Twitter inte alls använts för mobilisering av politiska akt-

ioner i den utsträckning som forskarna tidigare trott, utan snarare använts för att främja dis-

kussionen kring socio-ekonomisk ojämlikhet och politikernas otillräcklighet. Denna sam-

hällsdiskurs bland aktivister, media och allmänheten främjades särskilt genom användning av 

tidningsurklipp, videos och länkar rörande ämnet i delade tweets. Sammanfattningsvis innebar 

Twitter en digital plattform som aktivisterna använde för att understödja informationssprid-

ning och den protest kommunikation som förekom online, snarare än för mobilisering av de 

politiska aktioner som tog plats offline.   

 

 Theresa Lynn Petray (2011) diskuterar i sin artikel Protest 2.0: online interactions and Abo-

riginal activists om hur olika sociala rörelser har blivit allt mer beroende av internet för in-

formationsdelning/spridning och koalitionsbyggnad. Hennes studie undersöker närmare hur 

missgynnade grupper i samhället, i detta fall den australiensiska ursprungsbefolkningen abo-

riginer, förlitar sig på sociala nätverkssajter för att göra sin kamp känd för en bredare publik.. 

Petray anger att sociala nätverkssajter sedan mitten av 1990-talet använts flitigt av aktivister 

knutna till olika sociala rörelser, i syfte att sprida budskap både lokalt och globalt. Med ett 

enkelt knapptryck ökar engagemanget och deltagandet i sociala rörelser, dessa elektroniska 

framställningar av protester når ut till en bredare publik och sprider sig snabbare än någonsin 

på sidor som exempelvis FB, där anhängare kan diskutera och debattera. Sammanfattningsvis 

menar Petray att sociala nätverkssidor och elektroniska upprop blivit allt vanligare då dessa 

tillåter aktivism i olika former för alla samhällsgrupper.  

  En utveckling inom internetanvändandet benämns "Web 2.0", en term som 

myntades av DiNussi 1999. I stället för broschyrliknade webbsidor där budskap förmedlas har 

webbsidorna utvecklats till att bli sidor där alla är författare, då webbsidor ofta är öppna för 

kommentarer. Dock hävdas det att detta var syftet med webben redan från början, men just 

"Web 2.0" kännetecknas av ett kollektivt skapande där digital kommunikationsteknik möjlig-

gör skapande av nya transkulturella former genom öppna ytor för interaktion. Sociala nät-

verkssajter, så som FB, sprider intressen, både politiska och sociala, via länkar till artiklar och 

händelser. Via ett offentligt utryck av tankar sprider anhängare sina budskap till hela sitt nät-

verk av "vänner" och gör det på så vis enkelt att balansera en multipel identitet med det verk-

liga jaget. "Web 2.0" gör det möjligt för aktivister av olika slag att kommunicera snabbt med 

en bred publik och supportrar kan snabbt organisera sig då kommunikationen är ögonblicklig. 

Theresa Lynn Petray menar vidare att detta slag av proteströrelser bör ha tydliga mål, för att 

säkerställa effektivitet och meningsfulla protester. Värvandet av nya medlemmar bör dessu-



7 
 

tom ske avsiktligt och riktas till "rätt" målgrupp för att protesten inte ska ta annan riktning än 

vad tänkt från början.  

Noorin Ladhani (2011) skriver i sin artikel, The Organizing Impact of Social Networking, om 

effekterna av organisering av social aktivism på social medier. Ladhani diskuterar kring en 

essä skriven av Malcolm Gladwell, en engelsk-kanadensisk journalist och författare. I sin essä 

hävdar Gladwell att sociala medier som plattform för social aktivism, visserligen möjliggör 

enkel spridning av information, men att denna typ av aktivism medför minimal påverkan utåt . 

Ladhani medger att Gladwell har en poäng då det under internationella kriser går att se en 

ökning av protestgrupper på sociala medier,  vilka producerar protestrelaterade inlägg men 

som sällan bidrar till någon mätbar påverkan. Vad Ladhani vill få fram är att de mål eller den 

avsikt som ligger bakom social aktivism online inte går att jämföra med den typ av fysisk 

aktivism som återfinns offline. Ladhani argumenterar för att social aktivism som bedrivs on-

line istället bör betraktas som ett sätt för människor att organisera sig, delge sina tankar, 

sprida information samt utöva sin rätt till yttrandefrihet. 

  Att FB är ett kraftfullt verktyg för online organisering visar Ladhani på i följande 

exempel. I december 2009 grundades en protestgrupp på FB, av en man vid namn Christopher 

White. Gruppen kom att kallas "Canadians Against Proroguing Parlament", i svenskt tal 

”Kanadensare mot ajournering av parlamentet”. FB-gruppen gav kanadensiska invånare en 

plats att uttrycka sin oro över vad de ansåg vara negativa förändringar i den befintliga demo-

kratin. Den kanadensiska premiärministern ,som i december 2008 vann valet men fick bilda 

minoritetsregering, ville med en ajournering av parlamentet förhindra oppositionens planer på 

att genomföra en förtroendeomröstning gentemot regeringen. Detta ansåg många vara hotfullt 

mot demokratin i landet varav protestgruppen startades. På tjugosex timmar växte FB-

gruppen från ingenting, till att ha 147. 000 medlemmar. Vid artikelns skrivande bestod grup-

pen av 204. 000 medlemmar. Den snabba tillväxten på FB resulterade i att "Canadians 

Against Proroguing Parlament" blev den starkaste organiserade grupp som stred för frågan. 

Ladhani anger att denna användning av FB, som ett kraftfullt verktyg för organisering medför 

stora möjligheter för aktivister på ett sätt som inte funnits förr. Sociala medier likt FB är och 

förblir en kritisk komponent vid stora globala händelse, där anhängare kan utöva sin yttrande-

frihet, dela information samt organisera sig.  

 

Inom forskning av sociala rörelser har det under senare år identifierats en emotionell dynamik 

som kan spåras genom protesters olika faser. James Jasper (2014) diskuterar i sin artikel Con-
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structing Indignation: Anger Dynamics in Protest Movements kring hur detta tar form och 

vilka effekter det kan ha. Den emotionella dynamiken inkluderar bland annat solidaritet inom 

en grupp, motiv för åtgärd och moralens roll i politisk handling. Protester har visat sig vara en 

utmärkt plats att studera känslor på, då många arrangörer av en protest medvetet spelar på 

olika känslor för att attrahera och behålla deltagare. Detta är något som kan ske i skapandet av 

en gemenskap, genom spridandet av information som signalerar att något i samhället inte är 

som det ska, eller genom användandet av klassiska stereotyper för att göra en poäng.  

Jasper menar att en moralisk grundad ilska eller upprördhet ofta är avgörande 

för många aspekter av en protest, det vill säga att ilska eller upprördhet kan motivera individer 

till deltagande, rikta skulden för sociala problem, skapa sympati och beundran eller styra stra-

tegiska val. Han tar även upp solidaritet och hur kollektiv identitet har spelar en stor roll när 

det kommer till att förklara varför individer engagerar sig i vissa frågor, detta då skapandet av 

solidaritet och känslan av en kollektiv identitet stärker det interna nätverket och känslan av att 

kunna påverka. Medlemmar av en grupp upplever ofta en ömsesidig känsla av kärlek, respekt 

och tillit, liksom de kan dela känslor av ilska och upprördhet utanför gruppens spektra. De 

delade känslorna blir en stärkande faktor i gemenskapen då man upplever att de som har 

samma synsätt  måste vara goda människor. Det gemensamma synsättet, känslan av gemen-

skap och ömsesidigt förhållande till en konflikt, är viktiga faktorer i skapandet av en kollektiv 

identitet.      

 Jasper (2014) anger att aktivister har ett behov av att skapa och bevara känslan 

av moraliska förpliktelser och att just känslan av detta har förmågan att både dra till sig nya, 

samt behålla befintliga deltagare i en grupp.  Genom att skapa moraliska dilemman eller på-

visning av att kulturella normer kränks, kan den enskilde individens känslor och handlande 

påverkas.  Det är också särskilt när medborgare känner sig svikna av sina myndigheter som 

protester uppstå. Känslan av svek genererar ilska som i sin tur genererar en protest, och är 

ilskan ofullständig riktas den inte sällan mot någon/något att lägga skulden på. Avslutningsvis 

skriver Jasper att det i studiet av protester är viktigt att studera de känslor som återfinns och 

att detta är möjligt att göra oavsett den metod som används. 

 

2.3 Sammanfattning  

Ovan redovisad forskning har gett oss förutsättningar att förstå hur utvecklingen av en protest 

online går till, vad som kan ligga till grund för en protest samt vilken dynamik det kan ge 

upphov till.  Exempelvis Jaspers (2014) forskning visar på att missnöje och upprörda känslor 

ofta är något som ligger till grund för och kan motivera till en protest, något som rörelse aktö-
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rer känner till och ibland utnyttjar för att nå ett mål. Jaspers artikel tydliggjorde vikten av att 

titta närmare på det budskap som förmedlades via uppropets deltagare och bidrog till skapan-

det av vår andra frågeställning. Den ledde även till ett klargörande i syftet d.v.s. att vi var in-

tresserade av att titta närmare på bland annat de framställningar som gjordes och hur detta 

mottogs. 

Ladhani (2011) och Petray (2011) tydliggjorde att dagens sociala medier som plattform spelar 

en roll i utvecklingen av en protest, detta genom att agera som en mobiliseringsstruktur, om 

än främst online. Även spridandet av information kunde ses spela stor roll för att engagera 

och motivera individer som kanske vanligtvis inte skulle upplåta sin tid till sådan praktik. Nå-

got som klargjordes efter att vi läst dessa artiklar var att vi var i behov av att finna teoretiska 

begrepp som kunde förklara vilken roll social media spelade i utvecklingen av uppropet.  Vil-

ket bland annat föranledde vårt val av Henry Jenkins (2008) tre begrepp mediekonvergens, 

kollektiv intelligens och deltagarkultur.  

Samtidigt som det finns stora likheter i dessa studier återfann vi även viss olikhet. Åtminstone 

en av artiklarna pekar på att social media är ett viktigt verktyg för mobilisering, medan en 

annan visar att plattformen inte används till mobilisering i sådan utsträckning som tidigare 

trotts. Detsamma kan sägas gälla hypotesen om ökat deltagande genom användning av social 

media, måhända beror det snarare på frågan, än på sociala medier som rekryteringsplattform. 
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3. Teoretisk referensram 

 

I kapitlet presenteras det teoretiska perspektiv vi valt att utgå ifrån och som på olika sätt be-

skriver hur och varför människor samlas kring frågor som är av vikt för dem. Vidare presente-

ras begrepp som förklarar en del av den kommunikation och informationsspridning som idag 

sker i eller via sociala medier för att skapa opinion samt öka deltagandet i relation till en spe-

cifik sakfråga. Vi inleder med Elias Canettis teori om Massan som förklarar hur en folkmassa 

kan växa fram ur tillsynes ingenting samt vilka drag och egenskaper den kan ha. 

3.1 Massans makt 

Canetti (1985) beskriver den folkliga massan som ett tillsynes många gånger spontant feno-

men, människor samlas och gruppen växer sig allt större och större. I samlingens kärna är 

massan dock inte så spontan som den kan se ut. Canetti menar att även om en massa kan upp-

stå tillsynes relativt spontant, så finns i regel alltid ett redan planerat mål. Men utanför kärnan 

kan massan ses som spontan, de som ansluter dras med, vare sig deras syfte är att uppnå målet 

eller att bara följa med. Massans drift att växa är stark och är något av det den gör bäst. Den 

öppna massan är dess naturliga form och den består så länge tillväxt sker. Massans tillväxt 

känner inga gränser utan kan vid tillfälle växa sig hur stor som helst, men när tillväxten väl 

stannar av, påbörjas upplösningen. 

Motsatsen till den öppna massan är den slutna massa som enligt Canetti inriktar sig främst på 

att bestå. Den slutna massan skapar gränser, en struktur och det är inte möjligt för vem som 

helst att bli del av den. Dock kan det komma tillfälle då den slutna massan öppnar sig och 

tillåter andra att bli en del av dess gemenskap, dock menar Canetti (1985:13) att ”utomstå-

ende räknas inte på allvar dit”.  

Det finns enligt Canetti (1985:20-21) ett flertal märkbara drag hos massan,  varav ett är att 

den har ”en känsla av att vara förföljd”. Med grund i det uppvisar den ofta en retlighet 

gentemot de individer eller grupper som upplevs vara fientliga. Påhopp som kommer utifrån 

bidrar endast till att stärka massan och den gemenskap individer inom den känner.  

De individer som ansluter sig till massan utgör inte en helt homogen grupp, de besitter alla 

olika egenskaper, personligheter och av samhället tilldelad position. De faktorer som många 

gånger håller människor isär försvinner i massans gemenskap och alla upplever sig vara 

varandras motsvarighet. Detta kan liknas vid när individer samlas kring ett gemensamt mål, 
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då spelar gruppens olikheter oftast ingen roll och de arbetar tillsammans för att uppnå någon-

ting. Canetti (1995) återger hur de som motsäger sig massan och dess mål betraktas som ett 

hot. Som exempel på detta tar han upp polisväsendet som har möjlighet att skingra massan 

och därigenom kan utgöra ett utomstående hot. Av de egenskaper massan besitter presenteras 

fyra som dess mest utmärkande drag, vilka kan uppträda i högre eller lägre grad; 

1. Massan strävar alltid att växa 

2.  Inom massan råder jämliket 

3. Massan gillar förtätning 

4. Massan behöver en riktning, ett mål      

Canetti (1985:27) 

Canetti (1985) gör en distinktion mellan fem olika typer av massor som utgår från deras emot-

ionella drivkraft. Han tar upp den förföljande massan, den flyende massan, förbudsmassan, 

den omstörtande massan och festmassan. Av dessa fem är det endast en vi här presenterar, 

nämligen förbudsmassan.  

Förbudsmassan förklaras bland annat som ett fenomen vilket kan uppstå då ett gammalt eller 

nytt förbud aktualiseras och börjar ”verka med allra största kraft” Canetti (1985:55). Förbu-

det utmärker sig ofta genom att det för många anses vara av en negativ karaktär och enskilda 

individer kan känna en förväntan från samhällets sida att anpassa sig utefter det. Här tar mas-

sans ”samhörighet uttryck i hur de resolut vägrar” (Canetti 1985:55). Individen ser det som 

ett hot mot sin livsföring och många sluter sig samman för att på något sätt göra uppror mot 

ett sådant förbud. Att det är ett verkligt och tvingande förbud som skapar förbudsmassan anser 

vi måste tolkas mer abstrakt. Vår uppfattning och tolkning av Canettis teori om förbudsmas-

san resulterar i, att när vad som kan uppfattas som ett hot för individens livsföring i stort upp-

står kan ett mål för att avvärja detta hot stakas ut. En massa så som förbudsmassan skapas för 

att på olika sätt uppnå sitt utsatta mål, en massa som vägrar att anpassa sig utefter den sam-

hällsutveckling som sker.  

3.2 En digital revolution 

Internet och 2000-talets växande digitala kommunikation har gett upphov till ett stort antal 

nätbaserade gemenskaper. Nya sociala medier så som Myspace, Twitter och Facebook har 

medverkat till nya former av social gemenskap som inte är avhängig fysisk interaktion. Ma-

nuel Castells (2001) beskriver denna nya era som en informationsteknologisk revolution, en 

revolution som genomsyrar all mänsklig aktivitet.  
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Enligt Eric Karlsson (2012:89) beskriver tidiga kommunikationsmodeller inom medieforsk-

ningen, mediepubliken som en relativt ”homogen och passiv massa.” Som ett exempel på 

detta tar han upp transmissionsmodellen som utvecklades på 1940-talet, vilken ger en bild av 

hur kommunikationsprocessen via medier så som TV och tidningar såg ur förr. Den kommu-

nikation och informationsspridning som förekom då var i stort sett enkelriktad, då den gick 

direkt från avsändare till mottagare utan möjlighet för mottagaren att kommunicera tillbaka. 

Denna kommunikationsmodell gav sällan premisser att föra en mångsidig offentlig diskuss-

ion, något som genom dagens tvåvägskommunikation blivit alltmer vanligt.  

I takt med att digitala medier utvecklats har möjligheten till deltagande i olika frågor ökat. 

Omskapade villkor har gjort det möjligt för en tidigare passiva massa att medverka i offent-

liga diskussioner samt bidra med informationsspridning på ett helt nytt sätt (Karlsson 2012). 

En av effekterna av den enkelriktade kommunikationens slut, menar Castells (2000)  har in-

neburit att gränsen mellan vem som är medieproducent och mediekonsument inte är lika tyd-

lig som förr. Karlsson hänvisar till Allan 2005 som konstaterat att digitaliseringen bidragit till 

att exempelvis ”ögonvittnesskildringar” och ”enskildas nyhetsrapportering” idag har större 

möjlighet till spridning samt att mediepubliken kan vara delaktiga i debatter på ett helt nytt 

sätt, informationen sprids snabbt och når en allt större publik. Vi kan numera ta del av ny-

hetsmaterial producerat av privata aktörer vilka tar bilder eller filmar händelser av olika slag. 

Från Syrien har vi på Youtube och via Facebook sedan en tid tillbaka fått ta del av oroväck-

ande bilder samt filmatiseringar skapade av privat personer som befunnit sig på plats. Karls-

son (2012:92) beskriver hur det blir allt vanligare att den enskilda medborgaren tar över ny-

hetsmedias granskande och bevakande roll. Denna typ av ”omvänd övervakning” syftar enligt 

Karlsson till att användas gentemot personer i en överordnad position och att den genom det 

har potential att ”bli en motståndshandling genom att väcka debatt och opinion kring krav på 

politiskt förändring”.  

Henry Jenkins (2008) beskriver tre begrepp vilka han ser som centrala i förståelsen av dagens 

mediesystem nämligen mediekonvergens, kollektiv intelligens och deltagarkultur. Främst pre-

senteras dessa som en hjälp i analysen av nya mediers demokratiska potential. Mediekonver-

gens syftar till en förklaring kring hur spridning av information mellan olika medier idag 

speglar de förändringar som skett på den mediala arenan under senare tid. Informationssprid-

ningen specifikt sett till fenomenet ”enskildas nyhetsrapportering” som kan flöda fritt emellan 

olika sociala medier vilket bidrar till att gränserna suddas ut. Begreppet kollektiv intelligens 

beskriver ”den kunskapsproduktion som uppstår kollektivt när många delar med sig av in-
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formation på ett individuellt plan”, något Jenkins (2008:16) menar kan ta form på exempelvis 

sociala nätverkssajter. Produktionen av denna typ av kunskapande kännetecknas av ”att en 

mängd individuella röster tillsammans utgör en kollektiv nätgemenskap”, som inte på samma 

sätt påverkas av en förutbestämd hierarki. Jenkins menar att mediekonvergens och kollektiv 

intelligens tillsammans har gett upphov till en ny typ av deltagarkultur, som alltjämt främjar 

ett mer aktivt deltagande men också bidrar till ett mer passivt deltagande, vilket ofta benämns 

som ”slackeraktivism” (Mozorov 2009) eller ”fem minuters aktivism” (Earl 2010).  

3.3 Framing 

Kulturell inramning benämns även som ”Framing” inom den sociala rörelseteorin. Begreppet 

som presenterades på mitten av 80-talet av David Snow och Robert Benford, är ett av tre 

grundpelare som det politiska processperspektivet (PPP) vilar på. Det teoretiska begreppet 

som Snow och Benford utvecklade och anpassade i linje med Goffmans ramteori beskriver 

hur ”sociala rörelser konstruerar, tolkar och beskriver verkligheten, samt rörelsens egen 

roll” (Wettergren & Jamison 2006:20). Wettergren m.fl. visar på betydelsen av begreppet när 

de med hänvisning till Snow och Benford bryter ned det i tre delar; 

1. Diagnostisk inramning – problemidentifiering och tilldelning av orsak eller skuld 

2. Prognostisk inramning – angivande av problemets lösning och identifikation av strategier, 

taktik och måltavlor 

3. Motiverande inramning – utarbetandet av en logisk grund för handling som fastslår nödvän-

digheten att agera                                             

                                                                                      (Wettergren & Jamison 2006:20) 

Är rörelsens inramning i linje med föreställningar om något som finns i samhället finns det 

stora förutsättningar  att locka individer till deltagande (Wettergren m.fl. 2006). Användning-

en av framing som ett analytiskt verktyg, ger forskaren möjlighet att skapa en djupare förstå-

else kring hur denna praktik kan skapa förutsättningar för ett större deltagande och engage-

mang 

Enligt Snow och Benford (2000) förekommer det ofta diskursiva processer inom en rörelse 

där man genom inramning kopplar eller anpassar erfarenheter och händelser för att passa in i 

ett givet sammanhang. Detta för att förmedla ett perspektiv eller en uppfattning på ett överty-

gande sätt. Genom denna typ av strategiska process kan ramar utvecklas och användas för att 

uppnå ett specifikt syfte. Exempelvis kan det vara för att få tillgång till resurser, mobilisera 

sig eller lyckas med nyrekrytering. Snow och Benford presenterar ramöverbryggande, ramför-
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stärkning, ramförlängning och ramomvandling som fyra olika identifierade strategiska pro-

cesser. Ramöverbryggande åsyftar en ”sammankoppling av två eller flera ideologiskt likfor-

miga men strukturellt osammanhängande ramar” i relation till ett visst problem eller en viss 

fråga. Det vill säga att en rörelse med hjälp av ett lyckat ramöverbryggande kan knyta till sig 

en mängd olika individer till rörelsen genom att måla upp eller hänvisa till ett specifikt pro-

blem eller en fråga som dessa individer på något sätt känner igen. Ramförstärkande används 

för att förstärka befintliga föreställningar och värderingar. Snow och Benford tar upp hur ras-

istiska grupper, enligt tidigare forskning av Berbier 1998, använt sig av en ”nyrasistisk” reto-

rik fylld av positivt laddade ord, som en förstärkning för att omskapa den negativa bild som 

personer kopplade till den ideologiska riktning man stod för. Ramförlängning betyder att rö-

relsen går utanför sina grundläggande intressen, de anpassar sig för att inkludera andra frågor 

som de tror kan vara av vikt för möjliga deltagare. Ramomvandling syftar enligt Snow och 

Benford (2000) till att ”ändra gamla överenskommelser och betydelser och/eller generera 

nya” genom ”låna” statistik och annan forskning söker vissa rörelser att omvandla befintliga 

ramar för att skapa trovärdighet. De olika strategiska processer en rörelse kan genomgå för att 

på olika sätt knyta till sig nya deltagare skapar en spännande rörelsedynamik.  

Vårt val av teori och teoretiska begrepp gav upphov till de tre teman som ställts upp i ana-

lysen, vilka även knyter an till de frågeställningar uppsatsen bygger på. Genom Canettis teori 

om massan ges möjlighet att se och förstå vad som kan ligga till grund för att exempelvis ett 

upprop blir till och växer sig stort. Begreppen som rör sociala medier, kommunikation och 

informationsspridning, visar på vikten av ny teknik och knyter an till utvecklingen av upp-

ropet, medan Framing bidrar till en förståelse av det budskap som gruppen producer
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4. Metod 
 

I detta kapitel presenteras den metodansats vi inspirerats av, vårt val av metod, urval, in-

samling av material, etiska ställningstaganden samt vår förförståelse och reflektion.  

4.1 Netnografi 

I vårt val av metodansats kom Netnografi att bli den ansats som stämde bäst in på den typ av 

studie vi ville genomföra. Vi valde att endast inspireras av den netnografiska ansatsen då vi 

inte hade möjlighet att använda oss av den fullt ut. Vi genomförde observationer knutna till en 

specifik nätgemenskap, antog rollen som fullständiga observatörer samt tog ställning till ett 

flertal av de etiska aspekter som är viktiga vid genomförandet av en netnografisk studie.  

Netnografin är en form av etnografi, som undersöker det sociala livet och samspelet på nätet 

(Kozinets 2011). Då en stor del av vår sociala värld idag på många sätt utspelar sig i en digital 

värld har behovet av en forskningsmetod anpassad för forskning på Internet skapats. Vårt allt 

större deltagande i nätgemenskaper har bidragit till att gränserna mellan det sociala livet on-

line respektive offline delvis suddats ut. Den netnografiska metodologin har vuxit fram för att 

på etnografisk väg ge förståelse för det sociala och kulturella liv som skapas i vår tids digitala 

värld (Berg 2011). Sedan Internets tillkomst har ett flertal stora gemenskaper och kommuni-

kationskanaler skapats, exempel på detta är Twitter, Myspace och Facebook vilka har gemen-

samt att de bidrar till skapandet av social interaktion. Kozinets (2011) beskriver att netnogra-

fin kan användas för att studera både enskilda individer, grupper/gemenskaper, sociala ansam-

lingar eller sammankomster. Sett utifrån vårt val av studieobjekt, ett upprop som förekom på 

Facebook och vars existens mer eller mindre endast förekom online, har vi valt att med fördel 

använda oss av den netnografiska ansatsen.  

4.2 Kvalitativ metod  

Den Netnografiska ansatsen föranleder ett val av eller en kombination av kvalitativ och kvan-

titativ metod. Val av metod bör sättas i direkt relation till den fråga som skall undersökas 

(Kozinets 2011). Då vi avsåg att undersöka förekomsten av ett specifik digitalt upprop, hur 

det arrangerades, hur det kunde generera ett så stort antal individer att interagera under en 

relativt kort period samt vilket meningsskapande uppropet innebar valde vi att endast använda 

oss av kvalitativ metod. Vår förhoppning var att utföra både observationer samt en eller flera 

intervjuer med skaparen av uppropet samt med den/de personer som verkade som administra-

törer på evenemangssidan. Efter att noggrant utformat en intervjuguide satt i relation till vår 
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frågeställning kontaktades vederbörande. Vi var noga med att presentera oss som sociologi-

studenter från Högskolan i Halmstad, varför vi sökte kontakt samt syftet med vår uppsats. Av 

anledningar vi inte vet något om, fick vi aldrig någon respons på den kontakt vi tog, den/de 

personer som mottog vår förfrågan vilken skickades två gånger, valde helt enkelt att inte svara 

alls. Detta ledde till att vi i slutändan endast genomförde observationer, i den antagna rollen 

som fullständig observatör. 

4.3 Rollen som fullständig observatör 

I rollen som fullständig observatör menar Bertilsson (2014:116) att ”netnografen endast ob-

serverar och tolkar onlinekommunikation”. Rollen innebär enligt Bertilsson (2014) att vi som 

forskare ges möjlighet att fånga naturligt uppkommen kommunikation då vi undviker att på-

verka de som observeras. 

Vårt studieobjekt startades som en namninsamling på en evenemangssida på FB. Ett upprop 

som engagerade ett stort antal individer att interagera under en begränsad tidsperiod. Skaparen 

till evenemanget bildade parallellt med detta ett FB – Community kallat ”Förbjud Tiggeri”, en 

sida som också var av intresse för oss att observera då den skapades som en förgrening av 

uppropet. Kozinets (2011) anger att forskaren själv bör agera aktör i det sociala samspel som 

förekommer i den nätgemenskap som studeras och att om detta samspel väljs bort bör det fin-

nas väldefinierade argument som förklarar begränsningen av engagemang. Då tidsperioden 

för evenemanget passerat fanns ingen möjlighet för oss som forskare att på ett meningsfullt 

sätt interagera i den gemenskap som förekommit. Med grund i det samt det faktum att endast 

ett begränsat antal inlägg producerades under perioden för fältarbete, mellan den 6 - 17 april, 

valde vi därmed att anta vad Bertilsson (2014) kallar rollen som fullständig observatör. Valet 

kom sig dock även av kommunikationens natur. Hade vi valt att istället anta rollen som full-

ständig deltagare, det vill säga på ett aktivt sätt deltagit i konversationerna tror vi att detta 

hade lett till störningar av gruppens dynamik men även hämmat deltagarnas naturliga kom-

munikation, som om än i liten grad fortfarande förekom, genom rollen som fullständig obser-

vatör kunde vi undvika just det.  

4.4 Urval och insamling av material 

Bengtsson (2011) påpekar vikten av att noggrant och välmotiverat välja sitt studieobjekt uti-

från det fält vi som forskare är intresserade av. När denna process startade hade vi en relativt 

klar bild av vilket ämne och fält vi ville titta närmare på. Vi hade båda uppmärksammat före-

komsten av olika proteströrelser på social media och upplevde att flera av dessa hade en ex-
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plosiv tillväxttakt. Valet av ”Förbjud tiggeriet nu” som det specifika fall vi ville titta närmare 

på kom sig både av evenemangets specifika syfte samt det faktum att deltagarantalet ökade så 

snabbt. Det förekom alltså en stor tillväxt under en relativt kort tid. Att tillväxten gick så 

snabbt kopplar vi till den allmänna diskussion och uppståndelse, som skapats kring den ök-

ning av EU-migranter/tiggare som rapporteras om under en tid. Det material som presenteras i 

resultatet, är representativt för en stor del av den kommunikation som tog plats på uppropet.  

En majoritet av materialet är hämtat från den nätgemenskap som förekom på den öppna 

evenemangssidan på FB, för uppropet Förbjud tiggeriet nu. Sedan tiden för namninsamlingen 

gick ut den 28 februari 2015 förekom fortfarande en viss aktivitet, den var dock inte av 

samma magnitud som den var mellan november-14 till februari-15. Det källmaterial som sam-

lades in innefattade allt som de aktiva på forumet valt att skriva och lägga ut under tiden 25 

november 2014 till och med den 17 april 2015 vilket var över 900 inlägg med tillhörande 

svar. Insamlingen av material gjordes genom att vi systematisk tog skärmdumpar, det vill säga 

fotografiska kopior på inlägg, länkar och svar som i ett första led sparades dag för dag. I nästa 

led utvecklades huvudteman med koppling till vår teoretiska referensram. När vi gått igenom 

allt materiel två gånger fann vi tydliga uttryck som kunde kategoriseras samt kopplas till våra 

teman, vilket möjliggjorde en snävare sortering av det vi såg. Denscombe (2007) påpekar att 

bland annat tidigare teorier kan ge en fingervisning kring vad som bör stå i fokus för forska-

ren uppmärksamhet vid en observation. Då vi avsåg att skapa en förståelse kring uppropet i 

sig, den informationsspridning som förekom och den påverkan detta kunde ha, var det rele-

vant att utgå från begrepp som kan kopplas till detta, samt mer precist vilka uttryck detta kan 

ta. Huvudtema ett och två skapade utifrån Canettis teori om hur ”massan formas och växer”, 

under huvudtema tre samlades material som kunde kopplas till begreppet framing. Huvud-

tema fyra kallade vi FB som mobiliseringsstruktur, här samlades material som härrörde till 

hur social media användes som ett rum för gemenskap samt ett verktyg för spridning av in-

formation. Denna kategorisering användes även under insamlingen av tidigare producerat 

källmaterial. Källmaterial av detta slag, det vill säga sparade interaktioner inom en nätgemen-

skap innebär en gedigen samling av ”äldre” observationsdata, som i en netnografisk studie 

utgör ett utmärkt komplement till observationsdata insamlad i realtid (Kozinets 2011). Det 

material som slutändan presenteras är en bråkdel av allt som samlats in. 

4.5 Netnografisk analys 

Inom Netnografin återfinns två typer av dataanalys, hermeneutisk tolkning är en av dessa två. 

Kozinets (2011: 163) anger att analysen av kvalitativa data inom netnografin är induktiv, det 
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vill säga att slutsatser dras utifrån den information som samlats in. För att skapa förståelse för 

ett studerat fenomen måste ”dess konstitutiva delar brytas ned för att sedan jämföras på olika 

sätt”.  Den netnografiska analysen ger oss möjlighet att skapa en tydligare bild av uppropet 

genom  att spåra och identifiera  de faktorer som varit grundläggande för dess utveckling och 

dynamik. Vilket vi bland annat gjort genom att fastställa hur kommunikationsmönstret såg ut, 

vilket innehåll det har/haft samt den interaktion som förekommit.   

4.6 Etiska ställningstaganden   

Under studiens gång har vi stött på en mängd etiska överväganden som är specifikt problema-

tiska vid användning av Netnografi. Kozinets (2011) tar upp fyra frågor som är viktiga inom 

en netnografisk forskningsetik. Fråga ett, handlar om nätgemenskapen kan ses förekomma i 

ett offentligt kontra privat rum och fråga två behandlar frågan om samtycke. Vår insamling av 

material tog plats på FB, en nätverkssajt som erbjuder möjlighet för användaren att välja vad 

som presenteras och om det skall vara offentligt eller privat. I FB:s datapolicy återges att FB-

användaren äger allt innehåll han eller hon publicerar på den sociala nätverkssajten samt att;  

”Offentlig information är all information som du delar offentligt, samt informationen i din offentliga 

profil eller innehåll som du delar på en Facebook-sida eller i ett annat offentligt forum. Offentlig in-

formation är tillgänglig för alla i och utanför våra tjänster och kan ses och nås via sökmotorer på 

nätet.” (facebook.com)  

Uppropet, vårt studieobjekt ägde rum på ett öppet evenemang på FB. Att det var öppet inne-

bar att skaparen av sidan angett att sidan skulle vara synlig och ge åtkomst till alla som fann 

ett intresse av den. De deltagare som valde att kommunicera på forumet gjorde alltså ett med-

vetet val att dela sina tankar i ett högst offentligt rum. Kozinets (2011) anger att ”Internet an-

vänds ofta som ett medium för att publicera texter, och medlemmarna av olika kulturer är fullt 

medvetna om denna offentliga funktion”.  Med grund i detta menar vi att ett intrång i deltaga-

res privata rum inte på något sätt gjordes. Även copyright skyddat material, exempelvis kopie-

ring av ett skrivet meddelande kan vara tillåtet för forskaren att använda om det faller under 

”skäligt bruk” (Kozinets 2011). Här fann vi stöd i Upphovsrättslagen, 26§ st.1 punkt. 3, att 

”var och en får återge vad som muntligen eller skriftligen anförs vid offentliga debatter om 

allmänna angelägenheter.” Den textbaserade interaktion som fördes på uppropets sida menar 

vi kunde liknas vid en offentlig debatt om en allmän angelägenhet. 

Vi funderade länge kring hur frågan om samtycke skulle tacklas, framförallt då det material vi 

avsåg att använda var producerat av ett stort antal aktörer samt då en del av materialet eventu-
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ellt kunde anses vara av en känslig natur. Då vi efter upprepade försök ej fått kontakt med 

grundaren av uppropet, trots att vi utförligt förklarat syfte med studien och den typ av material 

som skulle samlas in, tog vi tystnaden som ett informerat samtycke från denne. Gällande all 

den kommunikation som företogs i evenemangets ”offentliga rum” menar vi att alla som del-

tog i den, informellt godkänt användning av producerade texter.  

I fråga tre tydliggör Kozinets att vi som forskare måste ta ställning till huruvida vår forskning 

kan vålla någon skada genom den framställning som görs. Vi såg inte att det fanns risk att 

vålla någon deltagare skada då alla aktörers identitet genomgående skyddas genom fiktiva 

alias. Vår intention var inte heller att på något sätt  vinkla eller lägga in våra subjektiva värde-

ringar i det vi såg och på så vis fann vi att ingen form av skada skulle kunna ske. Kozinets 

(2014:197) hänvisar till Susan Herring 1996 som påpekar att forskaren inte behöver ”presen-

tera vissa forskningsresultat för att behaga deltagarna” i den undersökning som företas.  

Den fjärde och sista frågan Kozinets vill att forskaren tar ställning till om hur anonymisering-

en skall gå till. Ett övervägande gjordes kring att anonymisera uppropet, men vi kom fram till 

att fiktiva alias knutna till citerade deltagare var nog. Deltagarna deltog i ett offentligt evene-

mang och den kommunikation som försiggick där, vilket vi menar innebar ett medvetet val 

och en större exponering än här.  

4.7 Förförståelse & Reflektion  

Vår förförståelse bidrar i viss del till tolkningen och förståelsen av vårt material.  Debatten 

kring tiggeri har följts av oss båda och det är inte ett samtal som lämnar någon oberörd. Lik-

som många av deltagarna på uppropet ställs vi dagligen inför mötet med tiggeri och vi har 

båda tankar kring det. Sett till debatten har vi även där en delvis färgad bild, då vi båda upple-

ver att den inte enbart handlar om tiggeri som samhällsproblem utan att det även finns grund 

för att säga att den till viss del handlar om främlingsfientlighet. 

Att vi precis som uppropets deltagare ställts inför liknande möten med tiggare/tiggeri ger oss 

en värdefull insikt att sätta i relation till uppropet som fenomen. Som vi klargjort innan var 

vår intention att bibehålla ett objektivt perspektiv, med det sagt vill vi tillägga att vi insåg att 

vår förförståelse ändå kunde komma att färga den tolkning som gjordes.    

Det har i metodlitteraturen om Netnografi blivit uppenbart att metodansatsen fortfarande är 

relativt ny. Beroende av vilken författare som skriver kan användningen av Netnografisk me-

tod tolkas på olika sätt. Kozinets (2011) lägger tyngd vid vikten av att utföra deltagande ob-
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servation medan Stina Bengtsson (2011) och Jon Bertilsson (2014) anger att oavsett om det är 

en deltagande eller icke-deltagande observation så har båda tillvägagångssätt sina fördelar, 

denna otydlighet har stundvis gjort oss förvirrade i hur vi skulle tolka netnografins tillväga-

gångssätt. 

Enligt Bertilsson (2014:113) erbjuder observation som netnografisk metod en möjlighet för 

forskaren att anta en ”fullständig observerande roll i studien”. Som fullständig observatör tar 

forskaren ingen plats i den gemenskap som studeras och undviker att påverka förekommande 

interaktion/kommunikation. Då vårt studieobjekt på många sätt omfattade ett känsligt ämne 

och som det i materialet visade sig, en på olika sätt känslig diskussion menar vi att rollen som 

fullständig observatör var av vikt för att inte störa deltagarna i ”sin naturliga miljö” och där-

med påverka resultatet. Vi insåg att vår roll som fullständiga observatörer medförde begräns-

ningar då en deltagande observation troligtvis kunnat ge oss en bättre förståelse för en del av 

de yttringar vi sett då vi genom att vara deltagande observatörer kunnat föra en kommunikat-

ion med deltagarna. Trots denna begränsning menar vi att vi genom rollen som fullständig 

observatör och insamlingen av källmaterial ändå haft möjlighet att skapa en bild och förstå-

else av uppropet. Bengtsson (2011:120) diskuterar vidare att en av fördelarna med en netno-

grafisk studie på exempelvis FB är att ”forskarnärvaro i realtid” inte är lika viktig, något som 

vi tagit fasta på då en stor del av vår observationsdata producerades från och med 25 novem-

ber 2014 till slutet av februari 2015. 

Som tidigare nämnts ämnade vi att utföra intervjuer med evenemangets grundare samt den/de 

personer som verkade som administratörer för sidan, något vi aldrig fick möjlighet till. Vi 

möttes av en tysthet som innebar att var vi tvungna att tänka om. Att intervjuerna uteblev kan 

ha berott på olika faktorer, vilka vi låter vara osagda då de skulle vara baserade på ren speku-

lation från vår sida. I resultatet presenteras citat varav ett antal innehåller svordomar och 

kränkande ord. Vi valde att ta med dessa citat för att visa på det språkbruk som förekom. 

Betydelsen av att utföra studier av protester och sociala rörelser online framhålls av både Gus-

tafsson (2012) och Teocharis m.fl. (2012). I den undersökning Teocharis m.fl. (2012) utförde, 

samlade de liksom vi in observationsdata som producerats innan tiden för studien, det vill 

säga den kommunikation och interaktion forskarna var intresserade av hade redan tagit plats. 

Enligt Teocharis samlade 2000 tweets slumpvis in, därefter skannades ett mindre antal tweets 

igenom för att finna kategorier som kunde återge hur Twitter användes som plattform för poli-

tisk aktion. På ett liknande sätt delade vi upp det material vi samlade in, de teoretiska teman vi 
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utgick från användes för att ringa in den kommunikation och interaktion som bäst gav oss en 

bild av uppropet. Till skillnad från oss hade dessa forskare tillgång till datasystem i vilka de 

med större noggrannhet kunde koda och kategorisera data. De hade även tillgång till ett större 

team analytiker som under en längre period hade möjlighet att gå igenom data om och om 

igen vilket gav en högre reliabilitet. Samma möjlighet fanns inte för oss, och utgör även det 

en begränsning, vi kan inte åberopa samma nivå av tillförlitlighet i vårt resultat utan bara pre-

sentera en tolkning och förståelse av det vi sett.  

Med gott samarbete och ett gemensamt mål har denna uppsats systematiskt arbetats fram. Vi 

har tillsammans samlat in material, bearbetat material och data, samt gemensamt diskuterat 

studiens upplägg och syfte. Vi har under arbetets gång arbetat dels tillsammans dels individu-

ellt och har hela tiden haft god kommunikation och känt gemensamt ansvar över studiens alla 

delar.  
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5. Resultat  
 

I följande kapitel redogör vi för det material som samlats in, den tematisering som teori-

kapitlet gav upphov till innebar en given struktur i presentationen av resultatet. Inledningsvis 

presenterar vi uppropet, hur det startades, dess syfte och mål. Vi går sedan vidare med en be-

skrivning av hur uppropet växte, och vilka uttryck detta tog. Data är hämtad från den evene-

mangssida på FB på vilken uppropet tog plats, samt det FB-Community som kom att startas 

undertiden evenemanget fortskred. För att på ett tydligt sätt ha möjlighet att presentera vårt 

resultat används citat ur de inlägg som görs och konversationer som bedrivs. Då vi så långt 

det går vill bibehålla alla deltagares anonymitet kommer vi i framställningen använda oss av 

fiktiva namn, uppropets grundare kommer genom hela kapitlet benämnas som Björn.  

 

5.1 Uppropet/evenemanget 

Den 25 november 2014 startade en privatperson ett offentligt evenemang på FB, vilket döptes 

till ”Förbjud tiggeriet nu”. Genom evenemanget uppmanades människor att skriva på en 

namninsamling för att visa på missnöje bland svenska medborgare gällande den ökade aktivi-

teten av tiggeri, samt för att vidare bidra till ett förbud av tiggeri i Sverige.  För att nå ut till så 

många människor som möjligt uppmanades redan inbjudna deltagare på evenemanget att göra 

delningar av evenemanget, bjuda in vänner, dela inlägg och därtill uppmuntra människor att 

skriva på. Uppropet pågick fram till den 28 februari i år och lyckades under denna tid samla in 

över 18 000 namnunderskrifter samt ”digitalt mobilisera” över 74 000 deltagare i ett ”digitalt 

upprop/protest”. I presentationen av evenemanget synliggörs ett antal faktorer som bidragit 

till beslutet att starta ett upprop. Ett antal förhållanden vilka grundaren upplevt som problema-

tiska i vårt samhälle lyfts fram; 

"Allt fler och fler utländska medborgare kommer till Sverige för att tigga och 

upplev i väldigt många fall störande för omgivningen".  

"Vi ser också hur många tiggare använder hjälpmedel för att lura till sig 

pengar så som kryckor med mera".  

"Vi kan heller inte längre behöva tvingar att gå runt eller kliva över tig-

gande människor utanför affärerna".  

 Björn – 25 november 2014 

 



23 
 

Grundaren beskriver att uppropet "åsyftar till att skriva på för en  lagändring gällande tiggeri 

på allmän plats och kommer sändas till Sveriges Riksdag efter den 28/2-2015” (Björn). Under 

den tre månaders period då evenemanget fortgick växte antalet deltagare och namnunderskrif-

ter för var dag. Kontinuerligt delades evenemanget på FB och nya individer bjöds in. Det 

gjordes i regel en uppdatering varje dag, av aktörer i gruppen gällande hur många nya delta-

gare som anslutit sig. Den 19 januari 2015 skrev Björn - "nu är vi över 50.000 som är med 

här i evenemanget...GRATTIS på oss och nästan 150.000 inbjudna, fortsätt att bjuda in era 

vänner" .  Den 11 februari 2015 hade evenemangt växt än mer och en annan deltagare skrev 

"Ser att det är 61.000 personer som gått med, men bara 15.000  som har skrivit under. Vilket 

är det jag ser som viktigast, glöm inte att skriva under gott folk" (Niklas). 

Under kartläggning av evenemangets mest aktiva aktörer framträdde en grupp av sex till tio 

personer som regelbundet var aktiva på forumet. De var många gånger ledande i diskussioner, 

uppmuntrade till delningar och inbjudningar, peppade varandra att sprida sitt budskap om 

tiggeriets baksida och att ett förbud bör lagstadgas. De var mycket stöttande gentemot 

varandra, när någon av dem blev ifrågasatt. Något som skedde då och då, oftast av personer 

vilka inte delade evenemangets ståndpunkt. 

Diskussioner mellan deltagare inom evenemanget visade på hur idéer om ett slags motstånd 

successivt byggdes upp. Idéer och tankar utvecklades, många av dessa kom från Björn, men 

även från andra aktörer som gradvis ökade sitt engagemang. Det kom att bli väldigt viktigt för 

evenemangets deltagare att finna gemensamma lösningar, för att få till en förändring i sam-

hället gällande frågan om tiggare/tiggeri. Förutom namninsamlingen förekom uppmaningar 

till deltagare att som privatpersoner lämna in anmälningar till kommun eller länsstyrelse om 

hur tiggare var ansvariga för brott mot plan och bygglagen, miljöbalken, eller förhållanden 

som innebar skaderisk i allmänna rum. I början av evenemanget frågade många efter genom-

förandet av en fysisk protest, något som sällan eller aldrig svarades på. I början av 2015 tog 

Björn initiativet och började diskutera kring en demonstration. 

”Tankarna har funnits där länge att anordna en demonstration för ett för-

bud mot tiggeri i hela landet men funderar också på när det skulle kunna 

ske och när det har mest och bäst ”tryck” så att säga på våra politiker. 

Ventilera era åsikter angående många demonstrationer samtidigt i Sve-

rige”      

Björn – Januari 2015 
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En del data visar på hur en gemenskap mellan deltagarna växte fram. Framförallt syntes det i 

delade åsikter och värderingar men även genom uttryck av solidaritet. I ett inlägg beskriver 

Björn hur han i sin meddelandefunktion under en dag fått ta emot ”en massa dynga”. De svar 

han får i sitt inlägg vittnar om ett stöd och en känsla av solidaritet gentemot varann. I inlägget 

ses följande svar och symboler från ett flertal aktiva deltagare;  

Timmy – ”” 

Annbritt – ” till Timmy med det är han värd, Lina och Björn och ni andra” 

Lina – ”Annbritt en klapp på axeln till dig med och inte minst allas vår äls-

kade Björn” 

Petter – ”en klapp till alla er som öppnat era ögon och förstår vad det är 

som händer =)” 

Grundaren av evenemanget gavs kontinuerligt mycket uppmärksamhet och vissa inlägg vi-

sade på att han var en karaktär många hyste respekt för. Mia uttrycker detta genom följande 

svar ”vilken drivkraft du har Björn, många står bakom dig!”. Vid flertal tillfällen uttryckte 

deltagare så som exempelvis Inge som skrev ”Jag stödjer detta helhjärtat…”, hur mycket de 

uppskattade uppropets syfte och Björns engagemang. En del konversationer fördes på ett in-

timare sätt och diskussionerna gick ibland bortom ramarna för vad forumet handlade om. Un-

der högtiderna som förekom under uppropet önskade man varandra ”trevlig lucia”, ”ha nu en 

riktigt god jul” och ”gott nytt år, alla våra gemensammas goa grupp vänner”, denna kom-

munikation bidrog till många positiva svar och en god stämning inom gemenskapen. Mellan 

deltagarna började en "vi känsla" bli synlig där både mer och mindre aktiva deltagare syntes 

knyta an till varann, om än bara inom "cybervärlden”. 

 

5.2 Utryck av oro och hotet ”utifrån” 

Att vara lojal mot Sverige och sina landsmän var något som ofta diskuterades inom evene-

manget. Många deltagare diskuterade sin egen utsatthet och hur det svenska välfärdssystemet 

är till för svenskar i första hand men att det "knappt ens räcker till det" (Ted). Att Sverige och 

svenskar inte gör tillräckligt för sina egna utsatta landsmän uttrycks i ett flertal olika inlägg 

och svar. Det återfinns en stark känsla av solidaritet och lojalitet gentemot ”våra egna”, som 

också verkar som ett argument i diskussionerna kring ett förbud av tiggeri.  Det tas upp hur 
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våra hemlösa, äldre, socialt utsatta ungdomar och barn får stå tillbaka till förmån för EU-

migranter, som både stat och enskilda ”vurmar” för.  

Olga – ”Varför hjälper inte staten våra egna i första hand? Finns så många 

som har det svårt och inte får något jobb och framförallt se till så att våra 

gamla får ett bra liv, men det skiter dom i” 

Monika – ”…hade folk värnat för de svenska hemlösa så som de gör med 

EU-tiggarna så hade vi kanske inte haft hemlösa mer..”  

Inlägg som gav uttryck för denna oro, blev med tiden fler och fler. Förutom dessa skrivna 

uttryck för oro började artiklar om hemlösa som hotats eller blivit undanträngda av tiggare 

spridas, likaså började inriktning på inlägg och konversationer efterhand, ta sig uttryck i per-

sonliga upplevelser. Monika beskriver i följande inlägg en känsla som ett flertal deltagare 

återger, ”mina barn känner obehag av att ett gäng på ca 10-15 tiggare står vid våran närbu-

tik……Många är för närgångna de godtar inte ett nej”. Bengt beskriver en annan typ av upp-

levd situation som återfinns i liknande inlägg, dock skrivna av olika personer från olika rum 

”idag utanför Maxi i staden XXX gav en dam tiggaren en korv med bröd som hon köpt inne i 

affären. Den tog tiggaren å slängde rätt ner i soporna”. Denna typ utav inlägg genererade 

ofta upprörda eller bekräftande svar. 

Grundaren framförde öppet sina åsikter om tiggeri. En stor del av data från evenemangets 

inlägg och svar visade att en majoritet av de som anslöt sig delade grundarens tankar om tig-

geri. Det förekom dock även inlägg och svar som visade på ett motstånd till den typen av 

åsikter och tankar.  Utomstående aktörer d.v.s. personer som valde att inte delta i evene-

manget, gav sig då och då in i en konversation. Resonemang och åsiktsutbyten mellan såväl 

deltagare som utomstående aktörer visade på hur "något var på väg att byggas upp".  Det fö-

rekom oftast en öppen och trevlig dialog men i takt med att fler utomstående aktörer gav sig 

in i diskussionen skapades dispyter, men som ändå höll en hyfsad ton. Nedan följer tre exem-

pel på den typ av svar som förekom från deltagare till utomstående aktörer och som upprepa-

des som ett mantra om än i olika form; 

Annbritt – ”i detta evenemang finns det hur mycket bevis som helst, för öv-

rigt leta själv upp information din late drul, som vi andra fått göra, ta sen av 

dig glorian för den måste skava rätt så bra” 

Lina – ”Tror det är dags att ignorera vissa troll, de kan diskutera med sig 

själva” 
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Annbritt – ”Du! Jag är säker på att någon älskar dig med men just nu ser 

det mörkt ut i denna grupp” 

Vidare visade data hur deltagarna successivt började lägga an en hårdare ton. De utomstående 

aktörer som inte delade gruppens åsikt kunde få sig en känga då och då. Följande inlägg 

skrevs av en utomstående aktör. 

Anki – ”Har vi svenska blivit så hjärtlösa och fördomsfulla eller har vi varit 

det alltid? Kanske är det fb och andra sociala medier som får ”oss” att säga 

vad vi egentligen tycker och avslöjar en otäck och obehaglig brist på em-

pati! Allt man läser och ser på nätet är inte automatiskt en sanning och jag 

betvivlar starkt att de som tigger utanför min lokala butik i ur och skur, åker 

hem med en platt-tv eller andra lyxartiklar! Sorgliga inlägg av sorgliga 

människor som tydligen måste sparka på dem som redan ligger för att orka 

med sina egna liv och besvikelse” 

Återkommande typ av svar: 

Nelly – ”….finns vissa personer som är blåögda!!! Jösses säger ja bara för 

sjutton vakna…” 

Daniel – ”Jävla svin” 

Einar – ”…det finna ju idioter som tycker synd om dem!! Jag kan inte be-

gripa hur de tänker…” 

 

5.3 Tillskrivningar, politisk och samhällelig konflikt 

Med tiden som gick märktes även en förändring av deltagarnas sätt att uttrycka sin frustation 

gällande tiggare och tiggeri. De började successivt att mer och mer öppet diskutera fenomenet 

och blev mindre selektiva i sitt sätt att uttrycka sig "rätt", eller att framföra åsikter utan att 

väcka anstöt, språket blev med andra ord betydligt grövre.  

Det återgavs ofta en bild av att tiggeriet på svenska gator var ett organiserat fenomen. I inläg-

gen refererades ofta till upplevda situationer ”offline”, det vill säga att deltagarna skrev om 

händelser de upplevt vid kontakt med tiggare, något som bekräftades av andra och genererade 

upprörda svar.  
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Anna – ”Dom som kommer hit är inte fattiga, nej detta är organiserat, finns 

folk som kör runt och plockar upp pengarna vi dumma svenskar ger dem, 

när de sedan suttit klart så byter de om i en flått bil, till fina kläder och sen 

går dem in och handlar…har själv suttit och iakttagit dessa människor” 

Kalle – ”Kan inte mer än att hålla med, dem blir upplockade i en blå skåp-

bil…” 

Frank – ”Det är förjävligt” 

Det länkades då och då till artiklar, i vilka det återgavs en bild av att tiggare simulerar handi-

kapp och att de i andra länder bland annat använder sig av drogade barn för att skapa mer 

sympati. I andra artiklar framkom i rubriken att artikeln innehöll ”Bevis”, bevis för att tigge-

riet är organiserat och bevis för att tiggare är rikare än många tror. När diskussioner om tig-

gare som fenomen samt huruvida tiggeriet är organiserat eller inte började ebba ut, tog sig 

diskussionerna en annan vändning och blev mer inriktad på enskilda tiggare. Något som ofta 

omnämndes, var att flera av de tiggare som deltagare iakttagit suttit med ”nya iphones” 

(Micke) eller att man tyckte det var konstigt att tiggare ”röker när de är så fattiga (Sanna). 

Det förekom upprepande framställningar som visade på hur tiggare lurades genom att inte 

vara så fattiga som ”alla tror”.  

Inom evenemanget skedde även en utveckling där individer och grupper blev tillskrivna vissa 

karaktäristiska egenskaper. Det framställdes som att vissa egenskaper helt enkelt låg i speci-

fika individers natur och en generell kategorisering av människor ägde rum. Evenemangets 

deltagare drog slutsatser om att alla tiggare var likadana, och tiggarna började framställas som 

aggressiva, svåranpassade med mer. I ett antal diskussioner på sidan uppträdde sådana till-

skrivningar och kunde se ut som följande; 

  Berit – ”Xenofobin har dessa människor skapat själva med sitt sätt att vara 

och vägran att anpassa sig som andra människor i samhället” 

Kent – ”Många av tiggarna är väldigt aggressiva och ger sig på kunder i 

butikerna, det är inte ok” 

Filip – ”…de börjar ju även gå in i bilar för att få pengar så de gör ju 

ganska mycket brott med” 

Elvin – ”Dessa sprider också sjukdomar!” 
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Evenemanget som skulle hållas opolitiskt höll i början sådan beskaffenhet, men i takt med att 

fler deltagare anslöt började ett sökande ta form. Sökandet efter någon eller något att skuldbe-

lägga för ökningen av EU-migranter började ta fart. Det fanns en strävan efter att hitta en syn-

dabock. Många deltagare hade starka åsikter om hur Eu och Sverige som land hanterade frå-

gan om tiggeri och i ett antal inlägg uttrycks vikten av att vid nästa val ”rösta rätt”(Kalle). 

Ett slumpat urval av 50 deltagare visade att politiska ställningstaganden drog åt olika håll, en 

stor del kunde kopplas till Sverigedemokraterna, men även kopplingar till andra politiska par-

tier syntes. Det fanns även de deltagare som i konversationer uttryckte att de var ”sosse”, 

”moderat” eller ”sverigedemokrat”. Åsikter och tankar tog sig uttryck i hårda ord vilka rik-

tades mot lagstiftningen, mot politiker och mot samhället i stort. Följande kritik blev mer tyd-

lig efterhand;  

Nicke – ”Svenska politiker skiter i svenska medborgare” 

Therese – ”EU suger, varför tillät vi det?” 

Lina – ”…börja med att ta hand om våra svenska utsatt människor 

först…Rumänien uppmanar oss att inte uppmuntra tiggeriet…men dumma 

svenskar lyssnar inte på det…här finns så myckt korkat folk så man blir stum 

och förbannad…” 

Stig – ”En gång i tiden för längesedan så hade vi i Sverige lagar som skulle 

följas, på den tiden så var det bara några få procent som bröt mot dessa, ni 

skulle ha varit med då, det var riktigt trevligt i samhället.” 

På evenemanget lades det frekvent upp bilder och filmer med vilka deltagarna såg en kopp-

ling till tiggare/tiggeri. Omständigheterna kring detta material, vem som producerat dem och 

motivet bakom framkom inte, men bidrog många gånger till diskussioner vilka visade på en 

politisk konflikt. I ett inlägg presenteras en bild, i vilken ett skogsområde syns belamrat med 

sopor, diverse skräp och en presenning som tycks fungera som tält. Under bilden presenteras 

att den föreställer ett så kallat ”tiggarläger”. Kritik mot politiken syns återigen; 

Petter – ”Det här kan vi tacka våra politiker för och framförallt miljöpartiet 

som står i spetsen av att vilja ha kvar tiggeriet i sin nuvarande form, dom till 

och med struntar i att miljölagarna sätts åt sidan” 

Mark – ”Det är fan inte klokt! När fan skall politikerna fatt o förbjuda detta! 

Folk vill vara ifred för helvete!” 
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Sanni – ”Skulle inte förvåna mig om våra idioter till politiker tycker det är 

ok…” 

På evenemangets sida ökade aktiviteten i takt med att slutdatum för namninsamlingen när-

made sig. Något som blev tydligt var bland annat ökningen av länkar till filmer om tiggare, 

mer specifikt det folkslag som kallas romer. Likaså skedde en ökning av inlägg relaterade till 

händelser som rapporterats i massmedia på exempelvis DN, Expressen och Aftonbladet, men 

även till artiklar från internetsajter så som motgift.nu, friatider.se och exponerat.net, av vilka 

åtminstone två ställer sig kritiska till svensk invandringspolitik. Vad alla dessa ”artiklar” hade 

gemensamt var att det i stort sett endast framkom negativa händelser och ”fakta” kopplade till 

tiggare och tiggeri. Motgift.nu skriver om ”5 bevis för det organiserade tiggeriet” och via 

youtube.se länkas till dokumentärer som handlar om ”gipsy child thieves” och ”gipsy castles 

in transylvania” med mer. Under flera av dessa länkar återfanns ett starkt ifrågasättande från 

personer som inte sympatiserade med evenemangets syfte och som skrev inlägg för att för-

svara tiggare/tiggeri. Likaså återfanns svar från deltagare som uttryckte ett bekräftande och en 

tacksamhet för den information som spreds. Detta skapade i sin tur konflikt mellan utomstå-

ende aktörer och uppropets deltagare. I början av evenemanget tog deltagarna mer än gärna en 

konfrontation, men ju mer de blev ifrågasatta reducerades ett flertal av svaren till ”stick iväg 

ditt troll” (Ella). Samtidigt antogs det från utomstående aktörer en hårdare ton, deltagare kal-

lades rasister och nazister m.m.   

 

5.4 En ny samlingsplats 

Det som startade som en enskild individs protest mot tiggeri slutade den 28 februari 2015 som 

en relativt stor digital protest. Via FB hade 74 000 personer anmält sitt deltagande i denna 

protest, samt hade 18 035 namnunderskrifter för ett förbud samlats in. Parallellt med evene-

manget Förbjud tiggeriet nu startade uppropets grundare ett FB-Community vid namn För-

bjud tiggeri. Sidan är offentlig vilket betyder att alla som vill har tillträde och kan genom att 

gilla sidan följa all aktivitet som sker. Sidan är idag uppe i 4600 personer som ”gillar”.  

I samband med evenemangets slut, skedde därmed en spridning av deltagarna. Vissa tycks 

hoppat av tåget medan en del av de aktörer som varit synliga på evenemangets sida idag up-

penbarat sig även på Communityt. Vilket i likhet med evenemanget beskrivs ”ha som syfte att 

väcka Sveriges politiker så att det införs ett förbud mot tiggeri” (Björn). 
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I likhet med evenemanget återfinns på Communityt samma typ av konversationer och grupp-

dynamik, dock mindre intensiv. En majoritet av de inlägg som görs, produceras av den eller 

de personer som är administratör på sidan. Inläggen innehåller till stor del, vad som närmast 

kan kallas ”nyhetsrapportering” om tiggare och tiggeri.  

Den enda större förändring som kan ses är att deltagare på Communityt i större omfattning 

diskuterar kring behovet av att utföra kollektiva handlingar, för att visa på sitt missnöje. Det 

fördes bland annat diskussioner och viss planering kring att utföra en demonstration. I en an-

nan diskussion ”bollades" idéer och förslag kring hur deltagarna kollektivt kunde agera för att 

visa missnöje gentemot sympatisörer av tiggeri. Mer specifikt gentemot en svensk matkedja 

som öppet gick ut och meddelade att det inte tänkte köra bort tiggare. När detta började spri-

das på Communityt beslöt de som var aktiva i diskussionen enhälligt att helt bojkotta affären. 

Benny – ”Var det sjukaste jag hört. Fy fan!” 

Timmy – ”…slutat handla orkar inte…just dom fega veklingar när dom inte 

kör bort tiggarna utanför affärerna…snart måste dom välja kunder eller tig-

gare…bojkotta affärer som hyser tiggare, iaf till en viss gräns…”  

Detta Community fanns vid skrivande stund fortfarande kvar och aktiviteten på sidan visar att 

frågan om tiggare/tiggeri fortfarande engagerar. En sammanställning av namninsamlingen 

gjordes vilken tillsammans med ett öppet brev skickades till samtliga partier i riksdagen. Det 

öppna brevet sammanfattar i stort den problematik som många deltagare inom uppropet del-

gett och uppmanar politikerna att ”rannsaka sig” (Björn). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

6. Analys  

 

I detta kapitel presenteras en ansats till att skapa större förståelse kring uppropet ”Förbjud 

tiggeriet nu”. Liksom i resultatkapitlet återfinns i analysen den givna struktur som vår teore-

tiska tematisering gett upphov till, en struktur som även kan kopplas till de frågeställningar 

uppsatsen vilar på. 

 

6.1 Uppropet – Massans uppkomst, utveckling och drag 

I Sverige återfinns idag ett fenomen som den svenska befolkningen inte är vana vid. Före-

komsten av tiggeri har ökat, något som inte skapats på grund av social problematik i det 

svenska samhället, utan snarare med grund i andra länders politik. Uppropet kan sägas ha star-

tat som en reaktion på detta fenomen. 

Canetti (1985) anger att det inom en massa nästan alltid finns ett för utstakat mål, vilket ofta 

ligger till grund till varför människor samlas, till exempel i en protest. Uppropet som hade en 

exponentiell utveckling på FB, startades av en privatperson som tillsynes var missnöjd över 

hur det svenska ”landskapet” såg ut. En föreställning som i hög grad delades av de individer 

som anslöt sig. Att uppropet startades samt växte sig så stort berodde till stor del på detta 

missnöje, samt andra faktorer som spelade in. Fler av de missnöjesfaktorer som efterhand 

tydliggjordes handlade till stor del om hur den svenska samt europeiska politiken sköts och 

hur detta påverkar den samhällsutveckling som sker.  

Det var tydligt att deltagarna såg tiggeriet som ett hot mot den egna livsföringen men även 

den svenska välfärden i stort. I konversationer delgavs ofta hur påträngande de fann tiggeriet 

som praktik. Med en abstrakt tolkning av förbudsmassan en av de idealtyper Canettis bygger 

sin teori på, ser vi en förklaring till det. Förbudsmassan kan sägas uppstå för att utöva mot-

stånd mot vad som upplevs vara en negativ samhällsutveckling, vilken påverkar den enskilda 

individens livsföring på något sätt. Detta leder till att massan istället för att anpassa sig utefter 

den samhällsutveckling som sker, väljer att ta till vapen eller som i vårt studerade fall, utföra 

en protest. 

En aspekt av massans tillväxt rör enligt Canetti (1985) dess öppen- eller slutenhet. Är en 

massa sluten är vikten att växa, till skillnad från den öppna massan inte lika stor. Istället inrik-
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tar den sig främst på att bestå, när möjligheten till tillväxt är begränsad, då ses massan som 

sluten enhet. Uppropet skapades som ett offentligt evenemang till vilket vem som helst kunde 

ansluta sig. Denna öppenhet samt det faktum att det som enskild individ är lätt att låta sig dras 

med, förklarar på många sätt uppropets konstanta tillväxt. När ett stort antal människor anslu-

ter sig kring ett mål eller helt enkelt låter sig dras med uppstår vad Canetti (1985) menar kan 

ses som öppen och spontan massa.   

Men då uppstår frågan huruvida uppropet och anslutningen till det kunde ses som spontant. 

För oss tycktes de medvetna val som gjordes genom att namninsamlingen skrevs på och att 

deltagare tackade ja till att delta i evenemanget, vara en planerad och någorlunda genomtänkt 

aktivitet. På FB förenklades anslutningen genom att den enda handling individen behövde 

företa var att med ett knapptryck tacka ja eller nej. Att social media användes som ett mobili-

seringsverktyg möjliggjorde för uppropet att nå ut. Det förenklade informationsspridningen, 

samt möjligheten att övertyga och locka nya deltagare vilket naturligtvis spelar in när det kom 

till massans/uppropets utveckling, vilket också (Ladhani 2011; Theocharis 2014) visar på.   

Inom uppropet framgick inga större olikheter bland de deltagarna som samlats kring kärnans 

punkt, genom uppslutningen och den relativa anonymiteten skalades den ojämlikhet som 

eventuellt fanns bort. Enligt Canetti (1985) är en utav massans utmärkande egenskaper att det 

inom massan råder jämlikhet, samt att de faktorer som många gånger håller människor isär 

försvinner i massans gemenskap där alla känner sig som likar, något han menar gynnar mas-

sans utveckling. Att de konversationer som fördes av deltagare på uppropet gav intryck av att 

det rådde en förståelse och acceptans dem emellan, visar på hur den kommunikativa praktiken 

gav upphov till en emotionell dynamik. Jasper (2014) visar att samlade faktorer så som ett 

gemensamt synsätt, en känsla av gemenskap och ett delat föremål för konflikt tillsammans 

blir viktiga i skapande av en kollektiv identitet. Utformningen av en gemenskap är således en 

viktig del när det kommer till utvecklingen av ett upprop och är något som ger tyngd åt Canet-

tis tes.  Det framgår med tydlighet att uppropet och hur det utvecklades bar spår av olika for-

mer av emotionell dynamik. Grundarens framställning av tiggeriet anspelade på de känslor 

som många av deltagarna tycktes dela, något som Jasper (2014) antyder även det är vanligt 

vid skapandet av en protest.  

Canetti (1985) belyser vad han ser som ett märkbart drag hos massan, att den har ”en känsla 

av att vara förföljd”, och att påhopp eller angrepp utifrån endast bidrar till att stärka massan. 

Inom uppropet kunde vi spåra denna känsla av att vara förföljd, när gruppen ifrågasattes av 
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utomstående aktörer genererade det ofta en del liv, gruppen såg den utomstående som ett hot, 

en person som ville förstöra för dem. Något som ibland uttrycktes igenom de konversationer 

där det talades om att ”det är dags att ignorera vissa troll”(Lina). Utifrån ovan beskrivet sätt 

uppvisade deltagarna på uppropet detta drag, individer som inte tillhörde gruppen utpekades 

som fientliga och uteslöts. Liksom ett stort stöd skapades och stärkte gemenskapen så fort 

någon i gruppen blev ifrågasatt.  

Uppropet nådde oanade höjder sett till den anslutning av enskilda individer som tog plats, 

men i samband med uppropets avslut skedde vad Canetti (1985) kallar ett sönderfall, då 

mycket av den interaktion som förekom mattades av. Även det Community som var kopplat 

till uppropet ger ett tydligt stöd för det, då inte tillnärmelsevis så många anslöt sig till det.  

 

6.2 En inramande praktik  

Begreppet framing utvecklades av Snow och Benford och beskriver hur ”sociala rörelser 

konstruerar, tolkar och beskriver verkligheten, samt sin egen roll” (Wettergren & Jamison 

2006:20). Framing utgör ramen för vad till exempel en rörelse eller grupp identifierar som ett 

problem och skapas via den diskurs som förekommer inom en given kontext.  

Enligt Snow och Benford (2000) är det under den diskursiva processen som inramning ofta tar 

plats, detta genom att protestarrangören eller den enskilde aktören kopplar ihop eller anpassar 

erfarenheter och händelser, vilka sedan kan passas in i ett givet sammanhang. Wettergren och 

Jamison (2006) anger att genom en övertygande förmedling av ett specifikt perspektiv eller 

uppfattning, kan en rörelse, grupp eller privatperson lyckas med nyrekrytering av deltagare 

samt skapa större engagemang. De menar också att det utgör en strategisk handling när en 

sådan inramning tar plats. Denna handling förekom under uppropet i hög grad, då det på 

evenemangssidan regelbundet kommunicerades händelser och upplevelser vilka gav en bild 

av tiggare/tiggeri som anslutande individer tycktes känna igen sig i. Deltagare kan sägas tolka 

och ge mening åt vissa händelser i ett försök till att göra verkligheten mer begriplig för dem.  

Under uppropet uppkom en mängd inlägg och konversationer vilka gav oss anledning att titta 

närmare på det.  

I början av evenemanget presenterades en klar bild av vad grundaren till uppropet vill åstad-

komma, syftet angavs vara ”att skriva på för en  lagändring gällande tiggeri på allmän plats 

och kommer sändas till Sveriges Riksdag” (Björn), men efter denna deklarering började 
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gränserna för budskapet sakta suddas ut. Det som sedan tog plats under uppropet var vad vi 

skulle kalla en kommunikativt inramande praktik, som spelade på känslor så som ilska, miss-

nöje med mer. Jasper (2014) anger att många arrangörer av en protest medvetet spelar på 

känslor för att få ett ökat deltagande, något som kan ske genom presentationen av klassiska 

stereotyper eller en informationsspridning som pekar på att något i samhället är fel. Som en 

röd tråd genom hela evenemanget konstruerade grundaren och deltagare verkligheten utifrån 

sitt eget perspektiv. De upplevda situationer som diskuterades var i majoritet negativa, och 

kopplades till tiggare/tiggeri. Detta skapade känslor vilket präglade många av de konversat-

ioner som förekom, vilka utstrålade missnöje, bekräftande och fientlighet.  

I diskussioner på evenemanget tycktes därmed en stor andel delgivna händelser skapa förut-

sättningar för deltagare att identifiera tiggeri som ett socialt problem.  Efter vår kategorisering 

av materialet stod tre framställningar kopplade till tiggare/tiggeri ut, se illustration nedan;  

 

I många konversationer skapades genom text, bilder och länkade filmer en bild av tiggare som 

bedrägliga, aggressiva, svåranpassade eller offer för organiserad brottslighet m.m. Det del-

gavs även bilder som ”sades” visa på hur tiggare skitar ner i miljön. Det var tydligt att dessa 

framställningar gav någon slags effekt, då en stor del av de som svarade bekräftade att detta 

var något de kände igen. I början skapades en stor del av denna inramning av grundaren själv 

men ganska snabbt tog andra aktörer efter vilket förstärkte bilden som gavs. Genom att peka 

ut de komponenter som låg i linje med deltagarnas samt nyanslutandes föreställningar ”locka-

des” fler och fler till att engagera sig. 

Användningen av berättelser, bilder, artiklar och filmer kan ses som en ramförstärkande prak-

tik (Snow & Benford 2000). Den information som delgavs via länkar innehållande bilder eller 

filmer var mer eller mindre vinklade för att återge en negativ bild. Då dessa i hög grad speg-

lade ett negativt fenomen förstärkte evenemanget den bild av verkligheten som deltagarna 

redan hade, vilket gjorde inramningen lätt att ta till sig då den låg i linje med deltagarnas egna 
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upplevelser och teorier. Inramningen av tiggeri som ett organiserat fenomen är ett utmärkt 

exempel på det. ”Bevis” lades fram i form av artiklar, berättelser och andra dokument vilka 

kontinuerligt bekräftades eller tackades för.  

I det urval av deltagare vi tittade lite närmare på, framgick det kopplingar till ett antal olika 

politiska partier. Snow och Benford (2000) tar upp hur ett ramöverbryggande, så som presen-

tationen och uppslutningen kring en viss fråga kan länka samman personer som politiskt eller 

ideologiskt sett tänker likformigt, något som i detta fall även tycks gälla omvänt. Ett lyckat 

ramöverbryggande kan på så sätt mobilisera väldigt olika människor på ett sätt som vanligtvis 

kanske inte förekommer. På evenemanget presenterade grundaren sig som sosse, ett antal 

medlemmar som sverigedemokrater och någon som moderat vilket gav anledning att tro att ett 

ramöverbryggande kring frågan om tiggare/tiggeri faktiskt tog plats. Anledningen till detta 

måste ses i ljuset av att en stor del svenska medborgare ser frågan som ett utbrett problem, 

något som blivit mycket tydligt under våren 2015. 

EU:s samt vår nationella politik skuldbelades i hög grad för att ha skapat förutsättningar för 

tiggeri, detta möjliggjorde för vissa deltagare att slå ett slag för den politik de upplevde var 

bäst, det lades flera gånger fram hur viktigt det är att i nästa val rösta ”rätt”. Detta liksom ut-

trycken kring att våra egna utsatta medborgare får stå tillbaka till förmån för tiggaren utgör 

vad Wettergren och Jamison (2006:21) kallar en motiverande inramning, då man utarbetar en 

”logisk grund för handling”. Något som även kan kopplas till det Jasper (2014) säger om att 

aktivister gärna skapar moraliska dilemman eller en påvisning av att kulturella normer på nå-

got sätt kränks, för att påverka individens känslor och handlande. I det svenska samhället var 

det relativt länge sedan vi upplevde tiggeri, det finns ett välfärdssystem som tar hand om våra 

medborgare och behovet av att tigga är något som i regel inte finns. Att nu möta personer som 

tigger utanför var och varannan butik bryter mot den bild vi har av vårt välfärdssamhälle men 

även mot en allmänt förekommande norm.  

 

6.3 Teknik som möjliggör  

Internet och sociala medier så som Facebook har skapa nya möjligheter till interaktion och 

kommunikation.  Vi har gått från ett läge där mycket av den information som varit av samhäl-

leligt intresse länge kommunicerats enkelriktat d.v.s. från mediaproducent till mediakonsu-

ment, till att idag ha möjlighet till en tvåvägskommunikation (Castells 2000). Denna kommu-
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nikation samt den anonymitet som nätet möjliggör, kan tänkas bidra till att människor engage-

rar sig i olika frågor på nätet i större grad.  

Jenkins (2008) ger en förståelse till hur dagens mediesystem skapar förutsättningar för in-

formationsspridning och digital aktivism, något som även andra forskare visar på (Theocharis 

2014; Ladhani 2011; Gustafsson 2012). Hur information produceras och delas har sedan ett 

tiotal år tillbaka förändrats markant. Enskilda individer har idag möjlighet att skapa eget ”ny-

hetsinnehåll” och sprida detta genom digitala medier så som FB och inte nog med det kan 

informationen genom ett knapptryck delas vidare på andra medier. Den evenemangssida på 

vilken uppropet tog plats skapade goda förutsättningar för mobilisering om än ”bara” online. 

Möjligheten att bjuda var oändlig, så länge ett inflöde av nya deltagare tog plats, vilket även 

gällde för informationsspridning. När en deltagare anslöt sig till, delade eller gillade något på 

sidan blev detta ofta synligt för vänner och bekanta som kanske följde deltagarens aktivitet, på 

så vis kunde informationsspridningen på FB flöda relativt fritt. Att utföra upprop så som För-

bjud tiggeriet nu på FB eller andra nätverk-sajter håller på att bli ett allt vanligare fenomen, 

något som visas av både (Ladhani 2011; Petray 2011; Theocharis m.fl. 2,014).  

På uppropet kunde vi följa hur ett stort antal deltagare valde att sprida information i den form 

både Jenkins (2008) och Karlsson (2012) kallar ”enskildas nyhetsrapportering”, exempel på 

detta var de filmer som sades visa hur tiggare fejkar handikapp, växlar in stora sedelbuntar 

med misstänkta typer som skydd m.m. Karlsson (2012) anger att denna typ av övervakning i 

regel sker i syfte att användas mot personer högre upp i hierarkin, men det var uppenbart un-

der uppropet att denna typ av praktik användes för att nå andra mål. På samma sätt som Karls-

son menar att övervakningen har potential att ”bli en motståndshandling genom att väcka 

debatt och opinion kring krav på politiskt förändring” ser vi att den kan användas för att 

skapa debatt och opinion kring olika frågor på en annan nivå. Inom uppropet användes denna 

praktik för att väcka debatt och opinion främst kring fenomenet tiggeri.  

Det går även att spåra den kunskapsproduktion Jenkins (2008)  benämner som kollektiv intel-

ligens, det vill säga den kunskap som skapas när till exempel deltagare inom en nätgemenskap 

kollektiv delar med sig av information. Liksom Jenkins beskriver uppstod på uppropet en 

form av kollektiv intelligens. Detta då den information som delades utgjorde en kunskap som 

ett flertal av deltagare tycktes ta fasta på, och såg som en sanning i relation frågan för upp-

ropet. Detta tillsammans med den mediekonvergens Jenkins (2008) menar brett ut sig under 

senare år ger i sin tur upphov till den slags deltagarkultur vilken Jenkins även talar om. Där 
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deltagarna genom informationsspridning via ett flertal medier skapar en mening som främjar 

ett mer aktivt deltagande. Deltagarna i uppropet ville med all tydlighet dela med sig av den 

bild och de erfarenheter dem hade av tiggare/tiggeri, för dem som delade bilden blev det en 

bekräftelse och något vi uppfattade stärkte gruppens känsla av gemenskap.  

Men Jenkins menar även att denna typ av deltagarkultur kan bidra till ett mer passivt delta-

gande, något som bland annat benämns som ”fem minuters aktivism” (Earl 2010). Vad som 

kan betraktas som aktivt respektive passivt engagemang idag är en svår fråga.  I Gustafssons 

(2014) studie återger en av hans respondenter att fördelen med att gå med politiskt orienterade 

FB-grupper är att deltagande där kräver minimalt engagemang, men att det ändå ger en känsla 

av att man gör någonting. Han anger också att den typen av deltagande är den enda möjlighet 

han har att på något sätt engagera sig i olika frågor, då familj och arbete tar upp all övrig tid. 

Sett till samhället idag tror vi det finns en risk för att det skulle bli ett återkommande svar, att 

uttrycka ett stöd och visa ett engagemang online tar ingen tid, och tid är något som vi i dagens 

samhälle värnar om. Enkelheten i att trycka ”gilla”, göra en delning eller ansluta sig till en 

digital protest bidrar troligtvis till varför fler och fler individer väljer att engagera sig i olika 

frågor på nätet. Vi har gått från att vara ett samhälle som för 25 år sedan knappt visste vad 

internet innebar, till att bli ett samhälle där uppkopplingen är av yttersta vikt. Något vi liksom 

Earl och Kimport (2008) tror bidragit till att denna typ av engagemang blivit en del av varda-

gens praktik.    

Sammanfattningsvis tyckte vi oss se att det som startades som ett digitalt upprop utvecklades 

till en digital protest vilket även gav upphov till idén om att hålla demonstrationer offline. Det 

tydliggörs i analysen hur missnöje över samhällsutvecklingen i hög grad kan påverka vilka vi 

väljer att utse till syndabockar eller svartmålar för att vinna medhåll. Sett till uppsatsens fokus 

återfann vi en hel del material som i analysen pekar på att det under uppropet förekom en 

kommunikativ praktik som genomgående användes för att uppnå ett sådant mål. Något som 

även påverkade gruppens dynamik. Den informationsspridning som förekom i stor omfattning 

tycktes av många deltagare tas emot som klargörande sanningar, utan något vidare behov av 

källgranskning eller kritisk reflektion. Den dynamik som återfann inom gruppen visade på ett 

stort stöd deltagare emellan, medan den antog en mer aggressiv form gentemot dem som av 

olika anledningar inte höll med.   
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7. Avslutande sammanfattning och reflektion 

 

Syftet med denna studie var att genom egen reflektion skapa en förståelse för de faktorer som 

låg till grund för FB-uppropet Förbjud tiggeriet nu vilket ägde rum mellan den 25 november 

2014 och den 28 februari 2015. För att uppnå detta genomfördes en netnografiskt inspirerad 

studie med observation som metod, under vilken vi antog rollen som fullständig observatör. 

För att besvara de frågeställningar som ställts upp, kopplades dessa i analysen till den teore-

tiska referensram studien omfattades av. Vi använde oss av Canettis teori om Massan, Snow 

och Benfords begrepp framing samt begrepp kopplade till sociala medier och dess potential.  

För att besvara vår övergripande frågeställning ”hur kan vi förstå uppropet Förbjud tiggeriet 

nu” valde vi att bryta ned frågeställningen i två underliggande frågor, vilka konkretiserades så 

att vi skulle ha möjlighet att skapa oss en bild av uppropet. Då vi ville förstå vilket budskap 

uppropet ämnade förmedla skapades en av tre frågeställningar vilken anknöt till just det.  

Vi insåg tidigt att den kommunikativa praktik som förekom inom uppropet lade grund för de 

framställningar som gjordes, den interaktion som förekom samt den typ av information som 

spreds. Något som i sin tur påverkade gruppens dynamik. I samband med uppropets start gavs 

ett klart budskap om dess mål. Det grundaren med fler ville åstadkomma med uppropet var att 

påverka ledande svenska politiker i en riktning som i slutändan kunde leda till ett förbud av 

tiggeri. För att nå ut med budskapet, skapades en debatt på uppropet där bilden av tiggare och 

tiggeri speglade deltagarnas individuella men även gemensamma föreställningar om detta 

fenomen. Bland aktörer som stöttade evenemanget togs denna bild väl mot och tycktes skapa 

förutsättningar för uppropets fortsatta tillväxt. En stor del av den information som spreds upp-

fattade vi gav en medvetet vinklad bild av tiggare/tiggeri. Vår tolkning var att informationen 

sällan var faktabaserad utan gav en aningen onyanserad bild. Genom att följa de konversat-

ioner som förekom på uppropet framstod det att kärnan i uppropet inte enbart handlade om 

tiggeri borde få förekomma eller ej. Utan i mångt och mycket hade grund i ett utbrett missnöje 

över den svenska politiken samt samhället i stort. 

Tidigare forskning, vilken presenterats i studien, visar på hur utbredningen av social media 

och nätverkssajter så som FB, besitter en enorm potential när det kommer till att samla män-

niskor kring frågor vilka de intresserar sig för. Utan FB som verktyg till att sprida information 

och att bedriva tvåvägskommunikation hade uppropet inte haft möjlighet att växa så som det 

gjorde. Enkelheten i att engagera sig via social media tror vi medverkar till att personer som 
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normalt sett inte lägger tid på att protestera eller demonstrera ”offline” istället gör det ”on-

line”. Vi ser även hur den relativa anonymitet många upplever inom digitala nätgemenskaper 

skapar förutsättningar för ett större deltagande i ett upprop eller i en allmän debatt.  

Tryggheten i en relativ anonymitet uppfattade vi gav deltagarna möjligheten att våga uttrycka 

sig fritt och utan förbehåll använda ett språk som de inte identifierar sig med till vardags. 

Resultatet visar på hur deltagarna utan restriktioner benämner andra människor vid krän-

kande och nedvärderande ordalag. Det budskap som var ämnat att spridas fick en sådan 

kraft att dess innebörd förändrades till att omfatta så mycket mer än det ursprungliga 

budskapet. Troligtvis berodde detta på hur enkelt det är att sprida budskap via social me-

dia samt det faktum att mänskliga interaktioner kan påverka ett budskaps riktning. Vår 

förståelse av uppropet utmynnar därmed i att det breda missnöje som fanns bland deltagarna 

bara delvis grundade sig i vad de tyckte om tiggeri som praktik. Missnöjet kunde även kopp-

las till hur vår samhällsutveckling ser ut. Både nationellt och internationellt. Vidare bidrog FB 

till att en omfattande informationsspridning samt inramning kunde ta plats, något vi upplevde 

var till hjälp när det kom till att locka deltagare. Social media kan ur det perspektiv ses som 

ett effektivt mobiliseringsverktyg. Tillsammans bidrog dessa faktorer till uppropets uppkomst 

samt att de gav uppropet möjlighet att växa exponentiellt. 

Vidare menar vi att social media ger en ökad möjlighet till att dels sprida budskap dels 

till att uttrycka sig på ett mer oanständigt sätt vilket troligtvis inte skulle accepteras off-

line, det vill säga utanför det sociala mediets rum. Fortsatt forskning inom detta område 

vore att studera just språkbruket och acceptansen av förtal och kränkningar online i för-

hållande till offline.  
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