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1. Inledning 

1.1 DN:s granskning av tiggeriet och DN:s tiggardebatt 

Vi ser och går förbi dem varje dag i storstäderna. De sitter på gatorna, utanför mataffärerna 

och på andra platser där människor går förbi, oavsett väder. Det är svårt att inte skänka dem 

de mynt som finns i fickan och om du inte skänker får ditt samvete en törn. Detta har på 

senare år blivit en del av storstadsmänniskans vardag i och med det ökande antalet tiggare 

som kommit till storstäderna. Gå en timme i t.ex. Stockholm eller Uppsala och du märker 

själv detta. Debatten gällande tiggeriet har gått i vågor och med det ökande antalet tiggare har 

intresset för debatten ökat igen. En politisk reaktion på ökningen av antalet tiggare kom i 

december 2012 då en arbetsgrupp i Moderaterna lade fram ett förslag om att göra organiserat 

tiggeri olagligt i Sverige.1 Härnäst beskrivs DN:s granskning av tiggeriet vilket fungerar som 

bakgrund för debatten.  

Dagens Nyheter, som går under beteckningen ”oberoende liberal”,2 har som svar på 

det ökande antalet tiggare granskat tiggeriet i Stockholm sedan början av 2013. Den första 

artikeln gällande detta publicerades den 11 mars 2013 och handlade om romen Claudia 

Sbircea.3 Hon kom till Sverige från Rumänien tillsammans med sin man, Nico Sbircea, för att 

kunna försörja familjen genom att tigga. Något jobb hemma är svårt att få p.g.a. att de är 

romer. De får i Sverige, förutom det kalla vädret, utstå glåpord, trakasserier och 

diskriminering, t.ex. att ordningsvakter motar ut Claudia Sbircea från tunnelbanan trots att det 

är lagligt för henne att sitta där. 

Den 12 mars 2013 publicerades den andra delen i DN rörande Nico och Claudia 

Sbircea.4 De har då besökt dem utanför Stockholm där de bor i två uppställda husvagnar 

tillsammans med tio andra rumänska tiggare. Där får DN prata i telefon med en av deras 

döttrar hemma i byn Malu Vinat. Deras andra dotter är handikappad och kan inte hålla i 

telefonen. DN skriver i samma artikel att enligt rumänska hjälporganisationer har många av 

tiggarna varit i Grekland, Italien och Spanien, men en konsekvens av den ekonomiska krisen 

var att människor slutade skänka pengar och därmed sökte sig tiggarna norrut. 

                                                 
1 TT Nyhetsbyrå, ”M vill förbjuda organiserat tigger”, Dagens Nyheter 2012-12-16, 

http://www.dn.se/nyheter/politik/m-vill-forbjuda-organiserat-tiggeri/ (2014-03-29). 
2 Wikipedia, ”Dagens Nyheter”, http://sv.wikipedia.org/wiki/Dagens_Nyheter (2014-03-31). 
3 Josefin Hökerberg, Roger Turesson, ”Jag ska inte behöva leva så här”, Dagens Nyheter 2013-03-11, 

http://www.dn.se/sthlm/jag-ska-inte-behova-leva-sa-har/ (2014-03-29). 
4 Josefin Hökerberg, ”Vi trodde det skulle vara bättre i Sverige”, Dagens Nyheter 2013-03-12, 

http://www.dn.se/sthlm/vi-trodde-det-skulle-vara-battre-i-sverige/ (2014-03-29). 

http://www.dn.se/nyheter/politik/m-vill-forbjuda-organiserat-tiggeri/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dagens_Nyheter
http://www.dn.se/sthlm/jag-ska-inte-behova-leva-sa-har/
http://www.dn.se/sthlm/vi-trodde-det-skulle-vara-battre-i-sverige/
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Den sista delen i DN:s granskning gällande tiggarna Nico och Claudia Sbircea 

publicerades den 24 mars 2013.5 DN har i den artikeln besökt dem i deras hemby i Rumänien 

efter vistelsen i Sverige och den beskrivs som en by med förfallna hus och leriga vägar där 

barn tittar fram bakom rangliga staket med sina smutsiga ansikten. De fattigaste kvarteren i 

byns utkant har endast jordhus med stora hål i taken. Av ungefär 300 invånare i byn är det 

runt 100 som tigger i omgångar på Stockholms gator och endast sex av invånarna har jobb i 

Rumänien. För några år sedan hade tre fjärdedelar av byns invånare jobb på två stora 

bensinraffinaderier, men när kommunismen föll och de privata företagen tog över förlorade 

nästan alla jobbet då ingen ville anställa romer eftersom de ansågs vara okvalificerade. Efter 

reportaget blev Claudia Sbircea tvungen att åka tillbaka till Stockholm för att tigga till en 

ryggoperation för sin handikappade dotter. 

DN:s läsare har under denna granskning kunnat ta del av information gällande hur 

mycket någon som tigger kan tjäna under en dag,6 samt kunnat chatta med Josefin Hökerberg, 

den reporter som skrivit artiklar om paret Sbircea, och tolken som var med vid 

intervjutillfällena.7 Gränspolisen, Rikspolisstyrelsen och Josefin Hökerberg har även svarat på 

läsarnas frågor angående tiggeriet i Stockholm, 8 och den rumänska ambassaden har också de 

fått kommentera.9 Utöver det har DN undersökt hur vissa politiker agerar när de ser någon 

som tigger,10 samt publicerat en artikel om att fler och fler städer i Sverige vill förbjuda 

tiggeriet.11 Granskningen fortsatte under hela 2013 med en successiv publicering av artiklar 

och nyheter rörande tiggeriet och har fortsatt under 2014. 

Den stora granskningen av tiggeriet som DN utfört gav tiggardebatten ett uppsving. 

Inget tidigare år har så pass många debattartiklar angående tiggeriet publicerats i DN,12 och 

därför har uppsatsens material avgränsats till DN:s tiggardebatt 2013. En debatt som kretsade 

kring frågan hur Sverige ska lösa ”tiggarproblemet”. Den första debattartikeln efter 

                                                 
5 Josefin Hökerberg, ”Pengarna från svenska gator håller byn vid liv”, Dagens Nyheter 2013-03-24, 

http://www.dn.se/sthlm/pengarna-fran-svenska-gator-haller-byn-vid-liv/ (2014-03-29). 
6 Josefin Hökerberg, ”Florica Tudoricis lön: 186 kronor på en dag”, Dagens Nyheter 2013-03-11, 

http://www.dn.se/sthlm/florica-tudoricis-lon-186-kronor-pa-en-dag/ (2014-03-29). 
7 Josefin Hökerberg, Marius Gaspar, ”Chatt om tiggeriet i Stockholm”, Dagens Nyheter 2013-03-11, 

http://www.dn.se/nyheter/chattarkiv/chatt-om-tiggeriet-i-stockholm/ (2014-03-29). 
8 Josefin Hökerberg, ”Frågor och svar, tiggarna i Stockholm”, Dagens Nyheter 2013-03-15, 

http://www.dn.se/sthlm/fragor-och-svar-tiggarna-i-stockholm/ (2014-03-29). 
9 Josefin Hökerberg, ”Ambassaden: En del är rumäner, det stämmer”, Dagens Nyheter 2013-03-15, 

http://www.dn.se/sthlm/ambassaden-en-del-ar-rumaner-det-stammer/ (2014-03-29). 
10 Kim Malmgren, Lisa Näs, ”Vad gör politikerna när de ser en tiggare?”, Dagens Nyheter 2013-03-16, 

http://www.dn.se/sthlm/vad-gor-politikerna-nar-de-ser-en-tiggare/ (2014-03-29). 
11 Katarina Lagerwall, ”Fler städer vill förbjuda tiggare”, Dagens Nyheter 2013-03-30, 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/fler-stader-vill-forbjuda-tiggare/ (2014-03-29). 
12 Dagens Nyheter, http://www.dn.se/extern-sok/?s=tigg&sec=Debatt (2014-04-03). 

http://www.dn.se/sthlm/pengarna-fran-svenska-gator-haller-byn-vid-liv/
http://www.dn.se/sthlm/florica-tudoricis-lon-186-kronor-pa-en-dag/
http://www.dn.se/nyheter/chattarkiv/chatt-om-tiggeriet-i-stockholm/
http://www.dn.se/sthlm/fragor-och-svar-tiggarna-i-stockholm/
http://www.dn.se/sthlm/ambassaden-en-del-ar-rumaner-det-stammer/
http://www.dn.se/sthlm/vad-gor-politikerna-nar-de-ser-en-tiggare/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/fler-stader-vill-forbjuda-tiggare/
http://www.dn.se/extern-sok/?s=tigg&sec=Debatt
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granskningen publicerades den 30 mars 2013 och det var moderaten Eva Solberg som 

argumenterade för att förbjuda det organiserade tiggeriet,13 vilket var i linje med det tidigare 

nämnda förslaget Moderaterna lade fram i december 2012. Ett flertal repliker följde hennes 

debattartikel, vilka gås igenom under material. Nästa viktiga debattartikel i tiggardebatten i 

DN skrevs den 28 december 2013 av Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs 

Universitet.14 Han argumenterade för att göra det förbjudet att ge till tiggare, vilket är ett 

annat perspektiv på en eventuell lösning på Sveriges tiggarproblem. Även hans debattartikel 

har gett ett flertal repliker. Dessa två debattartiklar formade DN:s tiggardebatt under 2013 

genom att dessa var de enda artiklarna som skapade repliker. 

 

1.2 Tidigare forskning 

Utanför Sverige har det skrivits många uppsatser kring tiggeriet och till den här uppsatsen har 

jag valt att ta med dem som jag hittat med koppling till förbud och kriminalisering i samband 

med tiggeri. Själva sökningen för att hitta dem avgränsades till engelska och svenska. 

Under 1990-talet ökade antalet hemlösa människor i olika städer i USA, något som 

ledde till anti-hemlösa lagar och lagar mot aggressivt tiggeri. I ”Begging for Change: A Social 

Ecological Study of Panhandling and Social Control in Los Angeles” undersöks vilka 

kvalitéer och kännetecken tiggandet har och vilka faktorer som skapade dessa lagar. 15 

Intressant är att mediernas bild av tiggeriet skiljer sig från vad författaren David Bruce Taylor 

kommer fram till i sin undersökning, d.v.s. att medierna framställer tiggandet som ett hot för 

samhället medan han kommer fram till att det inte är på det viset. 

I Toronto 31 januari 2000 gick en lag som förbjuder aggressivt tiggeri igenom, ”the 

safe street act”, vilket påverkade ”squeegee” barnen, de som tvättar bilar för mynt. I ”Streets 

of pain and streets of gain: The social construction of squeegee kids in Toronto” analyseras 

hur den retoriska processen gått till i de större medierna i Toronto.16 Det som tittas närmare på 

är konstruerandet av ”squeegee” barnen som ett socialt problem. 

Övriga Kanada har också problem med tiggare och hemlösa. I “Strangers within our 

midst? Panhandling, identity and community conflict in Canada” förklaras att det uppkommit 

                                                 
13 Eva Solberg, ”Förbjud det organiserade tiggeriet på våra gator”, Dagens Nyheter 2013-03-30, 

http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/forbjud-det-organiserade-tiggeriet-pa-vara-gator/ (2014-03-29). 
14 Bo Rothstein, ”Därför bör vi göra det förbjudet att ge till tiggare”, Dagens Nyheter 2013-12-28, 

http://www.dn.se/debatt/darfor-bor-vi-gora-det-forbjudet-att-ge-till-tiggare/ (2014-03-29). 
15 David Bruce Taylor, Begging for Change: A Social Ecological Study of Panhandling and Social Control in 

Los Angeles, University of California 1999. 
16 Patrick F. Parnaby, Streets of pain and streets of gain: The social construction of squeegee kids in Toronto, 

Queen´s University 2000.  

http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/forbjud-det-organiserade-tiggeriet-pa-vara-gator/
http://www.dn.se/debatt/darfor-bor-vi-gora-det-forbjudet-att-ge-till-tiggare/


 
5 

spänningar mellan människor som lever på gatan och allmänheten.17 Jessica F. Leech har i sin 

studie tagit upp tiggarproblemet ur olika synvinklar. Hon undersöker också hur 

identitetspolitik och bredare sociala ideologier skapar möten på gatan och influerar debatten 

av samhällspolitik på en institutnivå. Hon menar också att det är värt att uppmärksamma att 

synen på tiggarna som främlingar mitt ibland oss gör att spänningarna ökar. 

Kanadas medier har rapporterat om tiggarproblemen och har varit en bidragande 

faktor till att förbud införts. ”Safe streets and dangerous rhetoric: Press constructions of 

squeegeeing and panhandling” handlar om hur media skapade ett socialt problem av 

tiggarna.18 Genom att använda det socialformalistiska teoretiska perspektivet, vilket säger att 

sociala problem är skapade av mäktiga individer eller grupper som utövar retorik, undersöks 

hur medier porträtterar tiggare som ett nytt socialt problem. Intressant är att medierna får 

tiggarna att verka som brottslingar och de som bor nära tiggarna blir offer.  

Även i en annan uppsats från Kanada, ”Discursive Discrimination and Panhandling in 

Winnipeg Newspapers”, kan det ses att tidningar framställer tiggare på ett negativt sätt.19 

Anti-hemlösa lagar och tidigare ”vagrancy” lagar, som straffade personer som inte kunde 

försörja sig själva, är lika varandra och detta behandlas i ”The British Columbia Safe Streets 

Act and the law of vagrancy: Similarities and differences”.20 En skillnad mellan lagarna är att 

nuvarande anti-hemlösa lagar fokuserar på att exkludera människor från allmänna platser och 

att ”vagrancy” lagar fokuserade på att människor inte hade jobb. 

I Pakistan finns det också ett förbud mot tiggeri och detta behandlas i uppsatsen 

”Beggarization: Beggary as an organized crime in Pakistan”. 21  Trots förbud finns det 

fortfarande organiserat tiggeri kvar och det är en vinstgivande ”industri” i Pakistan. Politiska, 

ekonomiska och religiösa aspekter av tiggeriet gås igenom för att kunna analysera hur det 

trots förbud fortfarande finns kvar i relativt stor utsträckning. 

I USA har uppsatsen ”Please Do Not Feed the Homeless: The Role of Stereotyping 

and Media Framing on the Criminalization of Homelessness” undersökt hur media porträtterat 

                                                 
17 Jessica F. Leech, Strangers within our midst? Panhandling, identity and community conflict in Canada, 

McGill University 2002.  
18 Tara N. Carnochan, Safe streets and dangerous rhetoric: Press constructions of squeegeeing and panhandling, 

Queen´s University 2005.  
19 Sarah G. MacKinnon, Discursive Discrimination and Panhandling in Winnipeg Newspapers, University of 

Manitoba 2008. 
20 Christopher Tait, The British Columbia Safe Streets Act and the law of vagrancy: Similarities and differences, 

Simon Fraser University 2008. 
21 Nadia Azam, Beggarization: Beggary as an organized crime in Pakistan, University of Kansas 2011. 
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hemlösa och den politik som drivs gällande hemlösa i fem stora städer.22 Även i USA verkar 

det som om medierna har beskrivit de hemlösa på ett negativt sätt. Politiska diskussioner 

tenderade att fokusera på individuella beteenden av hemlösa istället för strukturella 

anledningar till hemlösheten. De som var för anti-hemlösa lagar sade att dessa hindrar brott, 

håller allmänheten säker och använde sig av stereotyper rörande hemlösa och det tillskillnad 

från dem som var kritiska mot anti-hemlösa lagar, vilka ville ha lösningar på en strukturell 

nivå. 

I Sverige har hittills inga uppsatser skrivits gällande tiggeriet i samband med förbud 

men fyra stycken som har med tiggeri att göra är ändå värda att nämna. Den första heter 

”Tiggarna på stan är bara skrapet på ytan – En kvalitativ studie om föreställningar kring 

tiggeri inom det sociala arbetets fält” och handlar om vilka föreställningar socialarbetare i 

Göteborg har. 23  Andra uppsatsen, ”Det ser inte bra ut: en studie om uppfattningen av 

gatutiggeri i Kristianstad”, har att göra med hur människor i Kristianstad upplever tiggeriet 

och resultatet visade att majoriteten av dem var missnöjda och vill ha direkta åtgärder.24 

Tredje uppsatsen har namnet ”Det här välfärdssamhället...det är inte det för alla. – en 

kvalitativ studie av socialarbetares föreställningar om tiggeri” och nämner att socialarbetare 

anser att ansvaret för tiggarproblemet ligger på en nationell- och internationellnivå.25 Fjärde 

och sista uppsatsen som nämns är ”Tiggeri – En undersökning om hur tiggeri konstrueras som 

ett socialt problem” och den går närmare in på hur tiggeriet är ett socialt problem i det 

svenska samhället.26 

Dessa uppsatser som nämnts kommer att användas i diskussionsavsnittet. De uppsatser 

som skrivits utanför Sverige blir angelägna att ta upp då de visar på andra viktiga aspekter av 

tiggarproblemet i samband med förbud. Uppsatserna som skrivits i Sverige har också ett syfte 

för min uppsats genom att de tar upp de föreställningar som finns kring tiggeriet hos vissa 

grupper i det svenska samhället. 

                                                 
22 Shirley V. Truong, Please Do Not Feed the Homeless: The Role of Stereotyping and Media Framing on the 

Criminalization of Homelessness, University of California 2012. 
23 Anna-Clara Campbell, Ellen Carp Samuelsson, Lisa Konnebäck, Tiggarna på stan är bara skrapet på ytan - 

En kvalitativ studie om föreställningar kring tiggeri inom det sociala arbetets fält, C-uppsats framlagd vid 

institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet 2013. 
24 Wictor Gradner, Tara Mahfoudh, Det ser inte bra ut: en studie om uppfattningen av gatutiggeri i Kristianstad, 

C-uppsats framlagd vid institutionen för hälsa och samhälle, högskolan Kristianstad 2013. 
25 Ana Maria Martinez Moreno, Josefine Lundén, Det här välfärdssamhället...det är inte det för alla. – en 

kvalitativ studie av socialarbetares föreställningar om tiggeri, C-uppsats framlagd vid institutionen för socialt 

arbete, Lunds universitet 2013.  
26 Therese Bengtsson, Tiggeri - En undersökning om hur tiggeri konstrueras som ett socialt problem, Master-

uppsats framlagd vid institutionen för socialt arbete, Lunds universitet 2012.  



 
7 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Av vad jag hittade i förgående avsnitt hade ingen annan granskat argumentationen i 

tiggardebatten varken i Sverige eller utomlands. Mitt bidrag till forskningen angående tiggare 

blir därför att analysera argumentationen vid debatt gällande förbud av tiggeriet, i alla fall hur 

det ser ut i Sverige när min uppsats skrivs.  

Tiggardebatten var en av de större debatterna 2013 och ingen annan tidning har 

granskat tiggeriet lika omfattande i Sverige som DN gjort. Denna granskning eldade på 

tiggardebatten och p.g.a. detta hade även DN den största debatten kring tiggeriet 2013. Det är 

av vikt att undersöka argumentationen eftersom det rör sig om texter som påverkar hur 

Sverige väljer att hantera tiggarproblemet, t.ex. gjordes en undersökning i mars 2014 som 

visade att 56 % av svenskarna var för ett förbud,27 och av den anledningen blir syftet för 

denna uppsats att undersöka argumentationen i tiggardebatten under 2013 i DN. Om de som 

är för ett förbud exempelvis byggt stora delar av sin argumentation på fallasier och påverkat 

svenskarna med den blir det av betydelse att lyfta fram detta och visa att den argumentation 

som påverkat dem innehåller stora felslut. Om det finns fallasier eller inte får analysen avslöja. 

Min undersökning genomförs med hjälp av Frans H. van Eemerens och Rob 

Grootendorsts pragmadialektiska argumentationsanalys,28 och då ses argumenten över i sin 

kontext, vilket utvecklas närmare i nästa avsnitt.  

 

Frågeställningarna är följande: 

 Vilka är debattens huvudståndpunkter och vilka argument framförs för och emot 

huvudståndpunkterna i debatten? 

 Hur övertygande är argumentationerna till huvudståndpunkterna som helhet med 

tanke på kvalitet? 

 

Begreppen ”kvalitet” och ”övertygande” är komplexa att definiera. I den här uppsatsen ses 

dessa begrepp utifrån den pragmadialektiska metoden vilket innebär att ”kvalitet” ser till hur 

väl argumentationen följer den ideala argumentationen enligt argumentationsdekalogen. 

                                                 
27 Helen Preutz, Johan Nilsson, ”Svenskarna för tiggeriförbud”, Dagens Nyheter 2014-03-16, 

http://www.dn.se/ekonomi/svenskarna-for-tiggeriforbud/ (2014-03-29). 
28 Frans H.van Eemeren, Rob Grootendorst, A Systematic Theory of Argumentation: the pragma-

dialectical approach, Cambridge: Cambridge University Press 2004. 

http://www.dn.se/ekonomi/svenskarna-for-tiggeriforbud/
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Hur ”övertygande” argumentationen är beror på hur den anpassar sig efter den strategiska 

manövreringens olika delar och hur dessa fungerar tillsammans med argumentens kvalitet. 

 

1.4 Teori och metod 

Teorin som valts till denna uppsats är, som nämnts ovan, Frans H. van Eemerens och Rob 

Grootendorsts metod för pragmadialektisk argumentationsanalys. För att underlätta med 

terminologin på svenska utgår analysen från Mika Hietanens ”Argumentationsanalys för 

retoriker”.29 Följande redogörelse är en summering av den texten. 

Den pragmadialektiska metoden har som fördel att den ger medel till både analys och 

evaluering av argumentation. Metoden passar bra till syftet för denna uppsats genom att den 

har en flexibilitet som gör att det går att välja vilka aspekter som ska lyftas fram. När det blir 

nödvändigt kan metoden gå djupare in på retoriska, logiska eller evaluerande aspekter. Detta 

gör att metoden kan användas för att se vilka aspekter i DN:s tiggardebatt som behöver lyftas 

fram för att ge en tydlig bild av argumentationen och hur den påverkat debatten vidare. 

Metoden förtydligar också strukturen som finns i argumentationen, något som underlättar för 

läsaren att se hur en viss slutsats har dragits när resultaten tolkas. 

Själva argumentationen inom den pragmadialektiska teorin tolkas ”som en verbal, 

social och rationell aktivitet som har till syfte att genom framläggandet av argument övertyga 

en förnuftig kritiker om en ståndpunkt”.30 Denna argumentation granskas i sin kontext, likt en 

kritisk diskussion i vilken de båda sidorna vill förstå varandra i en meningsskiljaktighet. 

Målet för metoden är därför att komma till samförstånd. En sådan syn på argumentationen 

passar in bra på tiggardebatten eftersom de olika parterna vill lösa samma problem och 

därmed bör samförstånd vara ett mål. 

Den pragmadialektiska metoden utgår i Hietanens tillämpning från sex huvudpunkter. 

Första punkten är argumentationssituation där det gäller att ge en helhetsbild av vem som är 

protagonist och antagonist för en ståndpunkt, det retoriska genuset, plats, tid, kontext och 

förutsättningar på högre nivå. 

Andra punkten är argumentationsfaser och deltagarroller. I dess konfrontationsfas 

handlar det om att hitta vilka ståndpunkter som läggs fram eller ifrågasätts och i 

inledningsfasen berörs istället debattörernas roller, d.v.s. vem som är antagonist och 

                                                 
29 Mika Hietanen, ”Argumentationsanalys för retoriker”, Retorisk kritik, red. Otto Fischer, Patrik 

Mehrens, Jon Viklund, Ödåkra: Retorikförlaget, 2014 (under publ.). 
30 Ibid., under rubriken ”En pragmadialektisk argumentationsanalys”.   
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protagonist, och här beskrivs även de formella och materiella utgångspunkterna. I 

argumentationsfasen läggs det fram argument för och emot ståndpunkter och avslutningsfasen 

klargör hur argumentationen slutade och om någon sida ”vann” eller om enighet nåddes. 

Tredje punkten är argumentationsstruktur och är den punkt som analysen är mest 

beroende av. Det gäller att först hitta eller externalisera ståndpunkter i texten, vilket gjordes i 

konfrontationsfasen, därefter bestäms argumentationstypen och argumenten identifieras. Det 

är viktigt att se vilka argument som stödjer vad och vilka som kan ses som underståndpunkter. 

Sedan återstår att göra en argumentationsstruktur av ståndpunkterna och klassificera vilken 

typ av argument det är frågan om. 

Fjärde punkten är argumentscheman. Dessa ger uttryck för hur den explicita premissen 

kommer fram till ståndpunkten och är något som görs genom att passa in argumenten under 

någon av de tre huvudtyper som finns: kausala, analoga eller symptomatiska. I uppsatsen 

fastställs argumentationstypen i huvudståndpunkternas argumentationsstrukturer och detta 

görs utan att hela argumentscheman skapas p.g.a. uppsatsens begränsningar.  

Femte punkten är strategisk manövrering. Där gäller det att se till argumentationens 

retorik, vilket sker i tre delar som kan överlappa varandra. Första delen handlar om den 

topiska potentialen och där undersöks vilka teman och argument som används och varför, 

samt vilka som inte används och varför. De topoi som finns kan uttrycka vissa värderingar 

som skribenten vill att läsaren ska knyta an eller associera till. Andra delen är beaktandet av 

åhörarkraven och där är det möjligt att se hur budskapet kopplas till eller är beroende av 

publiken, och det bör även ingå hur talaren hanterar publikens förväntningar och om han eller 

hon vill att publiken ska handla på ett visst sätt eller övertygas om något. Tredje delen tar med 

bruket av presentationstekniker för att se hur stilistiska medel och andra retoriska tekniker 

används i texten och hur dessa fungerar strategiskt. Uppsatsen tar inte alltid upp alla delar av 

strategisk manövrering där det beskrivs. Detta p.g.a. att fokus ligger på helheten av 

argumentationen i debatten 2013 i DN och inte på de enskilda debattartiklarna och därför 

väljs det som är nödvändigt för att påverka hur argumenten mottas i debatten ut i de delar där 

den strategiska manövreringen finns. 

Sjätte punkten är evaluering, d.v.s. en värderande analys.31 Den här uppsatsen använder 

argumentationsdekalogen som hermeneutiskt instrument eftersom det i ett debattforum bör 

finnas ett argumentationsideal att följa och speciellt i tiggardebatten då det är samma problem 

                                                 
31 Mika Hietanen, ”Fallasianalys för retoriker”, manuskript till ett kapitel i Retorisk kritik, red. Otto 

Fischer, Patrik Mehrens, Jon Viklund, Ödåkra: Retorikförlaget, 2014 (under publ.). 
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båda sidor vill lösa. Argumentationsdekalogen har tio olika regler, vilka gås igenom närmare i 

analysen, och som bör hållas för en idealisk argumentation. Fallasier tas upp i samband med 

reglerna och de definieras inom pragmadialektiken som ”sådana diskussionsdrag som 

motverkar lösningen av en argumentation”.32 Om en regel bryts rör det sig därför oftast om 

någon slags fallasi. Denna uppsats arbetar med de arton traditionella fallasierna för att göra en 

värderande bedömning av argumentationens kvalitet och vid den bedömningen blir även 

kontexten avgörande. Exempelvis kan ett argument som anses bryta mot en av de tio reglerna 

i en kontext kanske inte gör det i en annan och då blir det relevant att räkna in 

omständigheterna kring ett argument för att kunna avgöra dess kvalitet, vilket även behövs 

göras för att kunna se hur retoriskt övertygande ett argument är. I uppsatsens evaluering tas 

endast de regler upp som argumentationen bryter mot och avslutande ges ett helhetsomdöme 

av argumentationen i tiggardebatten. 

 

1.5 Material 

Jag har valt att fokusera på året 2013 i den här uppsatsen för att det var då grunden i den 

nuvarande tiggardebatten lades jämsmed granskningen i DN. Det har som sagt aldrig tidigare 

skrivits lika många debattartiklar kring tiggeriet i Sverige i modern tid och därför påverkar det 

som skrivits på DN samhällsdebatten kring detta. De valda debattartiklarna handlar även om 

samma tema, nämligen ett eventuellt förbud av tiggeri. 

För att hitta dessa debattartiklar på DN:s hemsida användes deras sökmotor och de 

sökord som matades in var ”tigg” och ”tiggeriet”. På så vis hittades alla debattartiklar som 

hade att göra med tiggardebatten i DN. 

Härnäst beskrivs det centrala innehållet i de debattartiklar som används i uppsatsen. 

För att underlätta för läsaren att hitta debattartiklarna numreras de efter den ordning de 

publicerades. Samma ordning används sedan i tolkningsnyckeln, som presenteras i 

analysavsnittet. 

 

1.5.1 Debattartiklar gällande förbudet av organiserat tiggeri 

1. Den första debattartikeln denna uppsats behandlar publicerades i DN den 30 mars 2013 och 

skrevs av moderaten Eva Solberg. Debattartikelns namn lyder; ”Förbjud det organiserade 

tiggeriet på våra gator” och handlar om detsamma. Hon menar att det sker en cirkulation av 

                                                 
32 Ibid., under rubriken ”Argumentationsdekalogen”. 
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tiggargrupper från Rumänien som åker in och ut från Sverige, något som skulle vara ett 

tecken på en finansierad organisation och det gör att ett förbud av organiserat tiggeri 

angeläget. Att inte ta avstånd från tiggeriet och fördöma det gör att vi svenskar fastslår 

diskriminering och utsatthet. Hon påstår också att Sveriges strävan efter jämlikhet motverkas 

genom att inte agera mot tiggeriet. Ett förbud av organiserat tiggeri skulle skicka en signal till 

tiggarnas hemland som säger att tiggeri inte är människovärdigt och att det inte accepteras i 

Sveriges samhälle. Hon anser också att kommunerna i Sverige kan göra mer för att stoppa 

utvecklingen av tiggeriet och det bör de även göra. Vad Eva Solberg vill åt med förbudet är 

inte själva tiggarna, utan de ligor som organiserar tiggeriet. 

2. Första repliken till Eva Solbergs debattartikel skrevs av vänsterpartisten Rosa 

Lundmark, som sitter i samma stadsdelsnämnd som Eva Solberg, och publicerades den 2 april 

2013.33 Den heter ”Att inte ge känns omänskligt” och handlar om att ett förbud inte är en 

lösning mot tiggarproblemet. Rosa Lundmark skriver att förbud osynliggör tiggarna och att 

det kan förminska den politiska viljan att ta fram lösningar för att motverka fattigdom. 

Tiggeriet är också en påminnelse om ojämlikheten i Europa och om diskrimineringen av 

romer och den påminnelsen betyder att det behöver göras mer för dessa människor. Hon 

skriver sedan att förbudet även drabbar de tiggare som inte tigger ”organiserat” och att det blir 

svårt att se vad som är organiserat tiggeri. Det som ska bekämpas är ojämlikheten och inte 

tiggeriet. 

3. Andra repliken publicerades också den 2 april 2013 och heter ”Moderaternas politik 

slår mot Europas fattigaste”.34 Den skrevs av Aaron Israelson, chefredaktör på gatutidningen 

Faktum, som säljs av bland annat ett 80-tal romer, samt av Foujan Rouzbeh, grundaren av 

Soppkök Stockholm. I deras debattartikel står det att Eva Solbergs förbudsattityd är det som 

utmanar den svenska samhällsmodellen och att hon valt ett dåligt tillfälle att debattera 

förbudet av organiserat tiggeri, delvis eftersom justitieminister Beatrice Ask redan i december 

2012 misslyckades med att etablera en bild av tiggeriet på gatorna som organiserat, men även 

i och med att DN:s granskning av tiggeriet visade att tiggarnas fattigdom är på riktigt samt att 

Socialstyrelsen har kommit ut med en kartläggning av hemlösa EU-medborgare, som också 

den visar att organiserad brottslighet i samband med tiggeri är obefintlig eftersom det inte 

                                                 
33 Rosa Lundmark, ”Att inte ge känns omänskligt”, Dagens Nyheter 2013-04-02, 

http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/att-inte-ge-kanns-omanskligt/ (2014-03-29). 
34 Aaron Israelson, Foujan Rouzbeh, ”Moderaternas politik slår mot Europas fattigaste”, Dagens Nyheter 2013-

04-02, http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/moderaternas-politik-slar-mot-europas-fattigaste/ (2014-03-

29). 

http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/att-inte-ge-kanns-omanskligt/
http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/moderaternas-politik-slar-mot-europas-fattigaste/
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finns några pengar att tjäna med tiggeri. Aaron Israelson och Foujan Rouzbeh menar att den 

signal som skickas är att EU:s nionde rikaste land inte vill ha något att göra med EU:s 

fattigaste. De skriver sedan om sina egna erfarenheter med tiggarna och att Eva Solberg inte 

vet vad hon pratar om. Ett förbud skulle visa på en ansvarslös och inhuman politik. 

4. Tredje repliken är skriven av två miljöpartister, Stefan Nilsson och Åsa Jernberg, 

som båda är gruppledare i Stockholms stad.35 Deras debattartikel har titeln ”Att förbjuda 

tiggeri löser inga problem” och även denna publicerades den 2 april 2013. De skriver att ett 

förbud inte är någon lösning och att Eva Solbergs resonemang byggs på en problembild som 

inte har något underlag. Claudia Sbircea från DN:s granskning tas upp för att visa att tiggarna 

kommer till Stockholm för att kunna försörja sig själva. De skriver också om tiggarnas 

situation i Stockholm och vad Miljöpartiet vill att Stockholms stad ska göra för att hjälpa dem. 

De menar att det inte finns några enkla lösningar på tiggarproblemet, men att Stockholm kan 

göra mer för de diskriminerade romerna och andra tiggare i staden. Att införa ett förbud mot 

konsekvenser av fattigdom löser inga problem. 

5. Fjärde repliken publicerades den 3 april 2013 och heter ”Romska tiggare är en 

europeisk angelägenhet”, 36  och är skriven av tre Europaparlamentariker från Folkpartiet: 

Cecilia Wikström, Olle Schmidt och Marit Paulsen. De menar att förbud inte är en lösning när 

det kommer till utsatta människor och de går även igenom hur attityden i Europa har blivit 

kyligare emot tiggare, framförallt romer. De skriver också hur EU-kommissionen, som har 

fördömt diskriminering av romer, behöver införa åtgärder emot de medlemsländer som 

fortsätter att diskriminera och hur de går att förstå varför tiggare kommer till Sverige genom 

att läsa DN:s granskning. Cecilia Wikström, Olle Schmidt och Marit Paulsen går sedan 

djupare in på bakgrundsfakta kring romer och deras historia och de påstår att tiggarproblemet 

inte bara går att lösa i enskilda länder utan att det också behövs en handlingsplan från EU 

likväl som åtgärder i både Sverige och Rumänien. Lösningen är att skapa förutsättningar och 

möjligheter för de tiggande människorna och inte att förbjuda tiggeriet. 

6. Slutrepliken är skriven av Eva Solberg och publicerades den 5 april 2013.37 Den har 

namnet ”Mynt i en pappersmugg löser inte problemet” och svarar på vad som sagts om 

                                                 
35 Stefan Nilsson, Åsa Jernberg, ”Att förbjuda tiggeri löser inga problem”, Dagens Nyheter 2013-04-02, 

http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/att-forbjuda-tiggeri-loser-inga-problem/ (2014-03-29). 
36 Cecilia Wikström, Olle Schmidt, Marit Paulsen, ”Romska tiggare är en europeisk angelägenhet”, Dagens 

Nyheter 2013-04-03, http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/romska-tiggare-ar-en-europeisk-angelagenhet/ 

(2014-03-29). 
37 Eva Solberg, ”Mynt i en pappersmugg löser inte problemet”, Dagens Nyheter 2013-04-05, 

http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/mynt-i-en-pappersmugg-loser-inte-problemet/ (2014-03-29). 

http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/att-forbjuda-tiggeri-loser-inga-problem/
http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/romska-tiggare-ar-en-europeisk-angelagenhet/
http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/mynt-i-en-pappersmugg-loser-inte-problemet/
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hennes första debattartikel gällande tiggeriet. Hon börjar med att fråga hur Vänsterpartiet 

tänkt lösa problemet och tycker att Miljöpartiet inte tar frågan på allvar eftersom det rör sig 

om en komplex fråga där lösningen inte kan vara att lägga mynt i en pappersmugg. Solberg 

menar att problemet måste lösas från grunden med samarbete över gränserna, men att EU står 

passiva. Därefter tar hon upp idén om att Stockholm bör utforma en lokal föreskrift mot 

tiggeriet, likt Stockholm gjort mot illegala gatuspel och gatuförsäljare på Drottninggatan. Eva 

Solberg blundar inte för de grundläggande problemen genom att stå upp och berätta hur 

situationen ser ut. Det är heller inte aktuellt för henne att stoppa sitt dåliga samvete i en 

pappersmugg. 

 

1.5.2 Debattartiklar rörande ett förbud av att ge till tiggare 

7. Nästa artikel med repliker i tiggardebatten på DN publiceras först den 28 december 2013 

och har nämnts tidigare i uppsatsen. Debattartikeln heter ”Därför bör vi göra det förbjudet att 

de till tiggare” och skribenten är Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs 

universitet, och tar upp den andra sidan av förbudsmyntet. I början håller han med om att ett 

förbud mot gatutiggeriet inte är en lösning. Att straffa dessa nödlidande människor är inte rätt. 

Han går vidare med att berätta att de som ger till tiggarna inte hjälper dem utan snarare 

utnyttjar tiggarnas förnedring för att kunna döva sitt eget samvete. Han påpekar också att 

ingen hittills har kommit på en rimlig lösning på tiggarproblemet och dess beklämmande 

prägling på den svenska stadsbilden. Bo Rothstein drar då paralleller till sexköpslagen och 

föreslår ett förbud mot att ge pengar till tiggare, detta eftersom behovet av att känna sig 

rättfärdig tillfredsställs genom att bidra till tiggarens sociala underordning och förnedring. Att 

ge till tiggarna kan också bidra till människohandel och den organiserade brottsligheten, likt 

att köpa sex kan göra. Rothstein menar att det istället behövs strukturella åtgärder, men detta 

kommer inte hända så länge tiggarna kan försörja sig på tiggeri, och därför behövs deras 

inkomster från gatutiggeri tas bort och först då kan dessa människor få ett värdigt liv. De som 

är kritiska mot detta förbud kommer ta upp gränsdragningsproblemet när det gäller vad som 

är gatutiggeri. Samma invändningar fanns mot sexköpslagen och den har minskat 

prostitutionen. 

8. Första repliken, ”Människohandel relaterad till tiggeri är ett randfenomen”, är 

skriven av Aaron Israelson, chefredaktören på gatutidningen Faktum, och publicerades den 30 
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december 2013.38 Han skriver att det går att räkna de fällande domarna i Europa på ena 

handens fingrar när det rör sig om människohandel relaterat till tiggeri och poliserna som 

jobbar gentemot tiggarna i Sverige har heller inte hittat några tecken på människohandel. Det 

finns helt enkelt inte tillräckligt med pengar inom tiggeriet för att bygga ett brottssyndikat 

menar Israelson. Han tycker dessutom att det är absurt att jämföra tiggeriet med prostitution 

och sexköpslagen, men han håller dock med om att det inte är okomplicerat att ge till tiggarna 

även om han har besökt romska boplatser i Europa och sett att pengarna som tiggs ihop gör 

gott. Han menar att det pågår strukturella förändringar där och att det är tiggarna som driver 

den. Att ge tiggarna jobb vore dock det bästa alternativet och EU måste se till att ekonomiskt 

stöd faktiskt når romer. Ett förbud mot att ge till tiggarna skulle inte hjälpa. 

9. Andra repliken publicerades också den 30 december 2013 och har namnet ”Ett 

förbud kan sopa problemen under mattan”,39 och skrevs av Hans Swärd, professor i socialt 

arbete vid Lunds universitet, Stig Larsson, professor emeritus i socialmedicin och global hälsa 

vid Lunds universitet, samt Per Eriksson, rektor för Lunds universitet. De ifrågasätter hur ett 

förbud mot givare skulle fungera i praktiken och tar upp exempel på länder som har infört 

förbud i samband med tiggeriet. Det visar sig i exemplen att ett förbud inte fungerar bra. Vad 

som hänt är istället att problemen flyttats, eller sopats under mattan. De påpekar också att när 

tiggeriet uppmärksammades under 1990-talet valde Sverige klokt nog att inte införa något 

förbud och att det idag inte finns några forskningsresultat som säger att tiggeri och 

organiserad brottslighet har ett samband utan att det rör sig om småsummor. Swärd, Larsson 

och Eriksson anser också att det är långsökt att jämföra tiggeri med sexköpslagen då de är 

som äpplen och päron. Tiggeri och prostitution ska inte blandas ihop. De menar utöver det att 

det krävs en mobilisering av mänsklig empati i Europa för att förbättra romernas situation, 

vilket är något som visas i handlingen att skänka till tiggare. Att straffbelägga hjälp åt de 

utsatta är ingen lösning. 

10. Den tredje repliken skrevs av den romska samhällsdebattören Domino Kai och 

heter ”De som skänker skuldbeläggs i stället för dem som stjäl från tiggarna”.40 Likt de andra 

två replikerna publicerades denna den 30 december 2013. Domino Kai börjar med att berätta 

                                                 
38 Aaron Israelson, ”Människohandel relaterad till tiggeri är ett randfenomen”, Dagens Nyheter 2013-12-30, 

http://www.dn.se/debatt/manniskohandel-relaterad-till-tiggeri-ar-ett-randfenomen/ (2014-03-29). 
39 Hans Swärd, Per Eriksson, Stig Larsson, ”Ett förbud kan sopa problemen under mattan”, Dagens Nyheter 

2013-12-30, http://www.dn.se/debatt/ett-forbud-kan-sopa-problemen-under-mattan/ (2014-03-29). 
40 Domino Kai, ”De som skänker skuldbeläggs i stället för dem som stjäl från tiggarna”, Dagens Nyheter 2013-

12-30, http://www.dn.se/debatt/de-som-skanker-skuldbelaggs-i-stallet-for-dem-som-stjal-fran-tiggarna/ (2014-

03-29). 

http://www.dn.se/debatt/manniskohandel-relaterad-till-tiggeri-ar-ett-randfenomen/
http://www.dn.se/debatt/ett-forbud-kan-sopa-problemen-under-mattan/
http://www.dn.se/debatt/de-som-skanker-skuldbelaggs-i-stallet-for-dem-som-stjal-fran-tiggarna/
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att det är långt kvar innan de mänskliga rättigheterna respekteras i Sverige och att 

tiggardebatten blir allt hårdare och mekanismerna som ligger bakom debatten diskuteras inte. 

Han frågar om Bo Rothstein ens sett vart tiggarna kommer ifrån och går vidare med att 

beskriva romernas odrägliga situation. Vad som borde problematiseras är, enligt Kai, inte 

tiggarna, utan statsmakterna som inte tar hand om sina medborgare. Pengarna som 

Europakommissionen givit länder för att hjälpa romer når inte fram och hamnar ofta i privata 

fickor istället. Det är dessa människor som stjäl från romerna som borde få den moraliska 

skulden och inte de som ger till romerna. Vad som bör göras är istället att sätta press på 

regeringen i Sverige så att de tar upp frågor till EU rörande länder som inte tar ansvar för sina 

medborgare. På det viset kan Sverige bli ett föregångsland i dessa frågor. 

11. Fjärde repliken, ”Lösningen är inte att sluta ge, utan att slippa ge”, publicerades 

också den 30 december 2013 och skevs av Elinor Odenberg, chefredaktör för Libertas.41 Hon 

menar att Bo Rothstein missar målet och att kritiken bör riktas mot den rådande politiken, inte 

mot tiggare eller givare. Odenberg anser att hans liknelse med sexköpslagen inte fungerar 

i.o.m. att prostitution inte kan likställas med tiggeri och det är en vulgär provokation att dra 

den parallellen. Hon skriver också att hans teori om att tiggeriet skulle försvinna om ingen 

gav något kanske skulle fungera på skrivbordsnivå, men inte i praktiken. Detta tankesätt 

skulle kosta liv i och med att insatser uteblir även idag trots att det dör människor på gatorna. 

Det är politikerna och inte de som ger till tiggarna som ska stå till svars. Vad som behövs är 

krafttag i världspolitiken och den ska byggas på solidariska principer. 

12. Slutrepliken av Bo Rothstein publicerades den 2 januari 2014.42 Vilket tekniskt 

sett inte är under 2013, men den hör ändå till tiggardebatten under 2013. Titeln 

lyder ”Förslaget riktar sig mot förnedring, inte medmänsklighet” och inriktar sig på att svara 

på tidigare repliker. Hans utgångspunkt var att tiggeri är förnedrande och förödmjukande och 

att skänka pengar bidrar till tiggarnas fortsatta förnedring, och därför måste Aaron Israelson 

och Domino Kai svara på varför hjälpen till dessa människor ska komma genom fortsatt 

förnedring. Bo Rothstein tvivlar på att tiggarpengarna bistår tiggarnas familjer hemma 

eftersom de sägs dra in så pass lite pengar på att tigga. Om ändå så är fallet och de klarar att 

bistå sina familjer uppstår ändå ett rättviseproblem: varför ska bara Europas nödlidande få 

tigga i Sverige och inte andra fattiga människor utanför Europa få göra det? Han fortsätter 

                                                 
41 Elinor Odeberg, ”Lösningen är inte att sluta ge, utan att slippa ge”, Dagens Nyheter 2013-12-30, 

http://www.dn.se/debatt/losningen-ar-inte-att-sluta-ge-utan-att-slippa-ge/ (2014-03-29). 
42 Bo Rothstein, ”Förslaget riktar sig mot förnedring, inte medmänsklighet”, Dagens Nyheter 2014-01-02, 

http://www.dn.se/debatt/forslaget-riktar-sig-mot-fornedring-inte-medmansklighet/ (2014-03-29). 

http://www.dn.se/debatt/losningen-ar-inte-att-sluta-ge-utan-att-slippa-ge/
http://www.dn.se/debatt/forslaget-riktar-sig-mot-fornedring-inte-medmansklighet/
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med att bemöta kritiken gällande hans parallell med sexköpslagen och menar att det var 

principen han jämförde och inte att det skulle vara lika allvarligt att ge till en tiggare som att 

köpa sex. Den andra parallellen till sexköpslagen var att sexköp utgör en förnedring av den 

som säljer, vilket är ett motiv för lagen, och därmed borde det alltså vara förbjudet att även 

förnedra gatutiggare, även om förnedringen inte är lika grov. Han finner också en likhet med 

reaktionerna på hans förslag och reaktionerna till debatten gällande förbudet av barnaga 1979, 

och det kommenterar han som följer: ”[r]adikalt nytänkande i etiska frågor väcker i början 

uppenbarligen lika starka som dåligt genomtänkta reaktioner”.43 

  

                                                 
43 Ibid. 
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2. Analys 

2.1 Tillvägagångssätt och huvudståndpunkter i debatten 

Det första som fastställs är huvudståndpunkterna i debattens argumentation och därefter 

kommer argumentationssituationen för hela tiggardebatten i DN följt av debattens 

argumentationsfaser och deltagarroller. En tolkningsnyckel för debattartiklarna presenteras 

innan argumentationsstrukturen för den första huvudståndpunkten ges. Till samma ståndpunkt 

följer strategisk manövrering av det relevanta för argumentationen och en evaluering av den. 

Argumentationsstruktur, strategisk manövrering och evaluering görs för varje 

huvudståndpunkt i debatten och det betyder att det blir fyra av varje.  

Argumenten i argumentationsstrukturerna har tagits fram ur de angivna 

debattartiklarna och externaliserats med hjälp av fyra transformationer. Radering användes för 

att korta ned argumenten och ta med det väsentliga, permutation för att omordna argumenten 

till att bli mer strukturerade och överskådliga och ersättning gjorde att de implicita 

premisserna och de implicita argumenten kunde rekonstrueras. De argument som valdes ut var 

de som jag tycker huvudsakligen stödjer huvudståndpunkterna. Inga underargument tas med 

eftersom de inte kommer få en rättvis evaluering med det utrymme som finns. Till 

argumentationsstrukturerna görs även argumentationsscheman och de implicita premisserna 

till argumenten skrivs ut inom klamrar. Argumentationerna i alla argumentationsstrukturer är 

enkla eftersom de stödjer en huvudståndpunkt var och dessa är blandade för att motsidan 

tydligt attackerar samma huvudståndpunkt som dess argumentation stödjer. 

Alla i tiggardebatten vill lösa tiggarproblemet men på olika sätt. Det finns två 

lösningar som blir till huvudståndpunkter: huvudståndpunkt 1A är ”förbjud det organiserade 

tiggeriet” och huvudståndpunkt 2A är ”gör det förbjudet att ge till tiggare”. Sedan finns två 

andra huvudståndpunkter som argumenterar mot dessa lösningar: huvudståndpunkt 1B 

är ”lösningen är inte att förbjuda det organiserade tiggeriet” och huvudståndpunkt 2B 

är ”lösningen är inte att förbjuda att ge till tiggare”. Antagonisterna till huvudståndpunkterna 

1A och 2A har inte med sina lösningar som ståndpunkter i sina argumentationer då de 

används för att stödja argumentationens huvudståndpunkter. 

 

2.2 Tiggardebattens argumentationssituation, argumentationsfaser och deltagarroller 

Eftersom denna uppsats analyserar tiggardebatten 2013 i DN kommer inte 

argumentationssituationen, argumentationsfaserna eller deltagarrollerna för varje enskild 

debattartikel tas upp utan istället beskrivs dessa till debatten som helhet. 
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I tiggardebatten byter skribenterna till debattartiklarna deltagarroller beroende på 

huvudståndpunkt vilket innebär att det finns ett ”läger” för varje huvudståndpunkt och varje 

läger har rollen som både antagonist och protagonist beroende på huvudståndpunkt. 

Exempelvis huvudståndpunkt 1A, ”förbjud det organiserade tiggeriet”, har Eva Solberg som 

protagonist och Rosa Lundmark, Aaron Israelson, Foujan Rouzbeh, Stefan Nilsson, Åsa 

Jernberg, Cecilia Wikström, Olle Schmidt och Marit Paulsen som antagonister. Däremot är 

det tvärtom i huvudståndpunkt 1B, ”lösningen är inte att förbjuda det organiserade tiggeriet”. 

Detsamma gäller för de andra två huvudståndpunkterna 2A och 2B, dock med andra personer 

som antagonister och protagonister. 

De flesta av debattörerna representerar också en större grupp, t.ex. representerar Eva 

Solberg Moderaterna, Rosa Lundmark Vänsterpartiet och Aaron Israelson de hemlösa, varav 

även hemlösa romer. Att personerna representerar olika samhällsgrupper gör förutsättningarna 

på högre nivå komplicerade för debatten. Andra gradens förutsättningar, som handlar om 

maktförhållanden mellan dem som argumenterar, blir svåra att fastställa eftersom de som 

lägger fram argumenten har sådana olika maktpositioner i förhållande till varandra, och 

därmed nämns maktförhållanden när det blir relevant för argumentationen och inte här, t.ex. 

blir maktförhållanden av betydelse när Eva Solberg replikeras av Aaron Israelson. Tredje 

gradens förhållanden, som har att göra med den samhälleliga kontexten, är inte heller helt lika 

för debattörerna, men för att förenkla lyfts tredje gradens förhållanden till en helhetsnivå av 

debatten istället för en individnivå och då är den samhälleliga kontexten att andelen tiggare 

har ökat i Sverige och att detta blivit ett problem som behöver lösas. 

De retoriska genrer som finns i debatten är två stycken. Genus deliberativum och 

genus judiciale. Eva Solbergs första debattartikel, ”Förbjud det organiserade tiggeriet på våra 

gator”, och Bo Rothsteins första debattartikel, ”Därför bör vi göra det förbjudet att ge till 

tiggare”, är deliberativa texter i och med att de vill påverka vilka handlingar som bör tas i 

framtiden för att lösa tiggarproblemet. Resterande debattartiklar som replikerar visar upp 

karaktäristiska drag som huvudsakligen placerar dem i den forensiska genren. Den forensiska 

genren berör texter som värderar och bedömer vad som hänt i det förflutna. Genom att de 

replikerande debattartiklarna klandrar Eva Solbergs lösning, och likaså Bo Rothsteins lösning, 

och att deras slutrepliker klandrar vad som sagts om deras första debattartiklar tillhör dessa 

den forensiska genren. Självklart finns det deliberativa drag i replikerna men huvudsyftet är 

att klandra det som skrivits i det förflutna. 
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Konfrontationsfasens innehåll har redan tagits upp och det mesta från inledningsfasen 

likaså. Det enda som bör nämnas därifrån är att den formella utgångspunkten för 

argumentationen är lika för alla debattörer, d.v.s. de skriver debattinlägg som publicerats i DN. 

Den materiella utgångspunkten är hur tiggarproblemet löses, men olika skribenter har även 

andra skilda materiella utgångspunkter, de som skriver för olika partier utgår från ideologiska 

utgångspunkter, de som skriver som representanter för romerna utgår från romernas behov i 

sina utgångspunkter och de akademiska skribenterna utgår från teoretiska perspektiv. 

Argumentationsfasen är det mest väsentliga för att debatten ska kunna analyseras och från 

debattartiklarnas argumentationsfas hämtas materialet till uppsatsens 

argumentationsstrukturer. Avslutningsfasen är oklar gällande debatten i och med att inget 

lagförslag har gått igenom än och därför skulle antagonisterna till Eva Solberg och Bo 

Rothstein kunna ses som vinnare. Däremot visade den nyligen gjorda undersökningen om ett 

eventuellt förbud mot tiggeri att 56 % av svenskarna var för och p.g.a. detta kanske ett 

lagförslag blir aktuellt i en nära framtid och avslutningsfasen förblir därmed oklar. 

 

2.3 Tolkningsnyckel till argumentationsstrukturerna 

Varje argument i argumentationsstrukturerna har en siffra efter sig och den visar ifrån vilken 

artikel argumentet är hämtat. För att underlätta finns det en tolkningsnyckel här. 

 
1. ”Förbjud det organiserade tiggeriet på våra gator” av Eva Solberg. 

2. ”Att inte ge känns omänskligt” av Rosa Lundmark. 

3. ”Moderaternas politik slår mot Europas fattigaste” av Aaron Israelson och Foujan Rouzbeh. 

4. ”Att förbjuda tiggeri löser inga problem” av Stefan Nilsson och Åsa Jernberg. 

5. ”Romska tiggare är en europeisk angelägenhet” av Cecilia Wikström, Olle Schmidt och Marit Paulsen. 

6. ”Mynt i en pappersmugg löser inte problemet” av Eva Solberg. 

7. ”Därför bör vi göra det förbjudet att ge till tiggare” av Bo Rothstein. 

8. ”Människohandel relaterad till tiggeri är ett randfenomen” av Aaron Israelson. 

9. ”Ett förbud kan sopa problemen under mattan” av Hans Swärd, Stig Larsson och Per Eriksson. 

10. ”De som skänker skuldbeläggs i stället för dem som stjäl från tiggarna” av Domino Kai. 

11. ”Lösningen är inte att sluta ge, utan att slippa ge” av Elinor Odeberg. 

12. ”Förslaget riktar sig mot förnedring, inte medmänsklighet” av Bo Rothstein. 

 

2.4 Argumentationsstruktur till huvudståndpunkt 1A 

1A. Förbjud det organiserade tiggeriet. 

 

1A.1 Ett förbud mot det organiserade tiggeriet minskar utsatthet och diskriminering hos tiggarna. 

(Kausalt) (1.) 
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1A.1´ [Vi vill minska utsatthet och diskriminering hos tiggarna.] 

 

1A.2 Att förbjuda det organiserade tiggeriet bidrar till den strävan efter ett jämlikt samhälle som finns 

i Sverige. (Kausalt) (1.) 

1A.2´ [Vi bör sträva efter ett jämlikt samhälle.] 

 

1A.3 Att förbjuda det organiserade tiggeriet signalerar till tiggarnas hemländer att vårt samhälle inte 

accepterar tiggeri. (Symptomatiskt) (1.) 

1A.3´ [Vi vill signalera till tiggarnas hemländer att vi inte accepterar tiggeri.]  

 

1A.4 I London har de infört ett förbud mot det organiserade tiggeriet. (Analogt) (1.) 

1A.4´ [Om de i London förbjudit det organiserade tiggeriet så bör det även förbjudas i Sverige.] 

 

1A.5 Partierna som replikerat vill inte ta tiggarproblemet på allvar eller har ingen lösning. 

(Symptomatiskt) (6.) 

1A.5´ [Om det inte finns andra lösningar så bör mitt förslag antas.]  

 

1A.6 EU är passiva med att lösa tiggarproblemet över gränserna. (Kausalt) (6.) 

1A.6´ [Vi i Sverige måste lösa tiggarproblemet själva.] 

 

1A.7 Förut minskade illegala gatuspel och illegala gatuförsäljare av förbud och ökad polisnärvaro. 

(Analogt) (6.) 

1A.7´ [Förbud fungerade förut och bör fungera nu.] 

 

2.5 Strategisk manövrering till huvudståndpunkt 1A 

Eva Solbergs första debattartikel, ”Förbjud det organiserade tiggeriet på våra gator”, har temat 

eller huvudtopiken ”det goda och det onda”, och i debattartikeln vinklas tiggeri till någonting 

ont då det gör att människor lever ovärdigt och utmanar den goda samhällsmodellen som 

finns i Sverige. Ingenting som har med tiggeri att göra är bra, vad som är bra är att slippa 

tigga, ha ett jobb och att få gå i skolan. I debattartikeln tas även Sveriges goda verksamheter 

upp och att dessa möter nyanlända behövande varje dag. Det finns alltså ett annat sätt att leva 

på i Sverige än tiggeri, ett godare sätt. Det märks också hur argumenten från debattartikeln 

faller bra in hos den topiken eftersom de kopplar oss svenskar till det goda, nämligen att 

förbjuda organiserat tiggeri. I de implicita premisserna märks detta genom att de spelar på vår 

moral, vilket ligger i anknytning till det goda, t.ex. visar argument 1A.3 att det tiggarnas 

hemländer låter sin befolkning göra är fel och anknyter på så vis till moralen.  

I början av debattartikeln delger Eva Solberg läsarna sin bild av att det finns ett 

organiserat tiggeri eftersom hon har sett en cirkulation och att det skulle vara tecken på 

organiserat in- och utresande. Detta ger oss läsare en bild av att det finns ett behov av ett 

förbud och att argumenten som kommer efter är berättigade. Argument 1A.1 i den 

debattartikeln skulle jag säga är starkt övertygande då ett förbud som minskar utsatthet och 

diskriminering vädjar starkt till de värderingar textens läsare bör ha, vilket bland annat är 

medmänsklighet och rättvisa. Detsamma gäller för argument 1A.2 eftersom att bidra till ett 



 
21 

jämlikt samhälle ska ligga i linje med läsarens värderingar. Argument 1A.3 är dock inte lika 

starkt som de andra då läsaren troligtvis inte påverkas lika djupt som de tidigare argumenten 

av att Sverige skickar en signal till ett annat land eftersom det inte berör deras värderingar på 

samma sätt. Argument 1A.4 kan heller inte ses som ett av de starkaste argumenten för att 

läsarna bör inte påverkas allt för mycket av att London har ett förbud då det är ett land som 

inte har någon stark inflytelsekraft på svenskarna val.  

Den andra debattartikeln som argumenten kommer ifrån är Eva Solbergs 

slutreplik, ”Mynt i en pappersmugg löser inte problemet”. I den skiljer sig temat från 

debattartikeln ovan genom att utgå från de motargument som tagits upp i tidigare repliker och 

med retoriska frågor, som har målet att ställa Vänsterpartiet och Miljöpartiet i dåligt ljus, 

skapas argument 1A.5 där hon även attackerar deras människosyn. Meningen ”[v]i får heller 

inte tro att människors utsatthet minskar genom att lägga några mynt i en pappersmugg” kan 

få läsaren att tänka att lösningen som antagonisterna har till Eva Solbergs ståndpunkt är att 

bara fortsätta ge tiggarna mynt och inget mer. Det argumentet skulle ha en stark effekt på 

läsarna för ingen vill höra från de som inte bryr sig, men om läsarna bara kommer ihåg vad de 

andra partierna sagt i replikerna faller det argumentet snabbt då det Eva Solberg säger inte 

stämmer. När hon sedan går över till argument 1A.6 och menar att EU inte löser 

tiggarproblemet blir det ett starkt argument eftersom läsaren nog förstår att om inte EU löser 

tiggarproblemet måste Sverige göra det själva. Det sätter Eva Solberg och hennes sida i 

debatten i en bra position för att lägga fram argument 1A.7, som är ett starkt argument av den 

anledningen att det visar att hennes lösning är genomförbar. 

För att bygga upp sitt ethos som god, vilket passar bra till första debattartikeln, 

berättar hon att vi aldrig får blunda för människor som är i behov av hjälp och att hon inte är 

ansvarslös genom att komma med en lösning som inte sopar tiggarproblemet under 

mattan. ”Att stoppa mitt dåliga samvete i en pappersmugg är inte aktuellt” är sedan en stark 

slutkläm som kopplar till läsarna i debatten genom att de känner igen den situationen och det 

kan göra läsaren mer välinställd till hennes argument. 

 

2.6 Evaluering till huvudståndpunkt 1A 

I den strategiska manövreringen gick det att se hur Eva Solberg målade upp en mörk bild av 

antagonisternas sida till hennes ståndpunkt, och med det bryter hon mot ståndpunktsregeln 

genom att använda fallasin halmdocka, därmed förvrängs antagonisternas argumentation. 

Innehållet i deras debattartiklar stämmer inte överens med bilden hon ger. Detta gör det dock 
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enklare att argumentera emot dem, vilket märks i argument 1A.5 då Miljöpartiets och 

Vänsterpartiets syn på tiggarproblemet förvrängs, där hon skriver att de inte har en bra 

människosyn eller inte bryr sig om problemet, för det är självklart att de bryr sig om 

tiggarproblemet. Bara att de svarar med en debattartikel visar att de bryr sig samt att 

innehållet i den åskådliggör empatin för tiggarna och att de därmed har en bra människosyn. 

Eva Solbergs argument 1A.5, som falskeligen lägger fram att premisserna till det argumentet 

skulle finns outtalade i antagonisternas argumentation, bryter även mot regeln för implicit 

premiss. 

Utgångspunktsregeln berör de materiella utgångspunkterna, d.v.s. vad parterna enats 

om gällande diskussionen, och den bryts vid några argument. I argument 1A.1, 1A.2 och 1A.3 

bryts regeln eftersom antagonisterna inte kan acceptera argumenten med den bristen av bevis 

som finns. Med argument 1A.2 rör det sig även om fallasin falsk kausalitet eftersom 

slutsatsen, att de som inte vill förbjuda tiggeriet bidrar till en tillbakagång i Sveriges strävan 

efter jämlikhet, ges utan ett orsakssamband.  Argument 1A.5 accepteras självklart inte heller 

med tanke på att varken Vänsterpartiet eller Miljöpartiet kan hålla med om premisserna till 

det argumentet. Det är tveksamt om argument 1A.6 accepteras då antagonisterna också tycker 

att EU gör för lite men de tycker inte att EU är helt passivt. 

Med regeln för argumentschema menas argumentationens logiska kvalitet. Det 

symptomatiska argumentet 1A.3 är lämpligt eftersom det kan vara karakteristiskt att skicka 

signaler med hjälp av förbud men det är inkorrekt tillämpat eftersom det inte finns bevis för 

att det alltid är på det viset. Argumentet 1A.5 som också är symptomatiskt är varken lämpligt 

eller korrekt tillämpat då det är inte karakteristiskt av Vänsterpartiet och Miljöpartiet att ha 

dålig människosyn eller att inte ta viktiga problem på allvar. Sedan finns inte bevis för detta 

heller. När det gäller de kausala argumenten 1A.1, 1A.2 och 1A.6 är alla lämpliga. Argument 

1A.1 är lämpligt eftersom ett förbud kan leda till minskad utsatthet och diskriminering av 

tiggarna, argument 1A.2 är lämpligt i och med att inte agera mot tiggeri kan leda till en 

tillbakagång i Sveriges strävan efter jämlikhet och argument 1A.6 är lämpligt eftersom EU:s 

passivitet kan leda till att länder måste lösa problemen själva. Däremot är även dessa 

argument inkorrekt tillämpade av den orsaken att det inte alltid leder till detta. Argument 1A.6 

bryter även mot relevansregeln då det inte direkt stödjer huvudståndpunkten, detta för att 

argumentet säger att tiggarproblemet bör lösas och inte att det bör lösas med ett förbud av det 

organiserade tiggeriet. De analoga argumenten 1A.4 och 1A.7 är också båda lämpliga av den 

anledningen att jämförelsen görs inom rimliga ramar för ståndpunkten. Men det finns en 
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viktig skillnad mellan illegala gatuspel och illegala gatuförsäljare och tiggare. Tiggarna har en 

svårare situation och tigger som enda utväg och därför blir argument 1A.7 inkorrekt tillämpat. 

Argument 1A.4 är korrekt tillämpat då det rör sig om två relativt rika västländer med samma 

tiggarproblem. 

Avslutningsregeln bryts när ingen sida viker sig och diskussionen låst sig. Något som 

inte helt oväntat hänt här. 

 

2.7 Argumentationsstruktur till huvudståndpunkt 1B 

1B. Lösningen är inte att förbjuda det organiserade tiggeriet.  

 

1B.1 Diskrimineringen och stigmatiseringen av tiggarna minskar inte för att dessa 

osynliggörs med ett förbud. (Symptomatiskt) (2.) 

1B.1´ [Ett förbud som inte minskar diskriminering och stigmatisering av tiggarna löser inte 

tiggarproblemet.] 

 

1B.2 Det går inte att bevisa vem som tigger organiserat och vem som inte gör det. 

(Symptomatiskt) (2.) 

1B.2´ [Om inte förbudet går att tillämpa löser det inte tiggarproblemet.] 

 

1B.3 När det inte finns några pengar i tiggeriet är grogrunden för organiserad brottslighet 

obefintlig. (Symptomatiskt) (3.) (4.) 

1B.3´ [Att införa ett förbud mot något som inte finns behövs inte.] 

 

1B.4 Att förbjuda tiggeriet sänder en signal om att Sverige för en inhuman och ansvarslös 

politik. (Kausalt) (3.) 

1B.4´ [Vi vill inte sända en signal om att Sverige för en inhuman och ansvarslös politik.] 

 

1B.5 För att hjälpa tiggarna vill Miljöpartiet att Stockholms stad ska kartlägga situationen, 

inleda dialog med tiggarna, fördjupa samarbetet med frivillighetsorganisationer och 

utöka Crossroads verksamhet. (Kausalt) (4.) 

1B.5´ [Tiggarna hjälps mer av att Stockholms stad kartlägger situationen, inleder dialog med 

tiggarna, fördjupar samarbetet med frivillighetsorganisationer och utökar Crossroads 

verksamhet än av ett förbud.] 

 

1B.6 För att lösa tiggarproblemet krävs en bindande gemensam handlingsplan för EU för att 

få stopp på övergreppen mot romer, en samhällskommission bör inrättas i Sverige och 

papperslösa romer måste få personliga dokument upprättade tillsammans med att deras 

inflytande stärks. (Kausalt) (5.) 

1B.6´ [Det finns bättre lösningar på tiggarproblemet än ett förbud av det organiserade 

tiggeriet.] 

 

2.8 Strategisk manövrering till huvudståndpunkt 1B 

I alla debattartiklar som replikerar på vad Eva Solberg skrivit finner jag två huvudteman, 

nämligen rättvisa och sympati. De tiggande romerna har inte samma chans som dig och mig 

vilket gör att det är synd om dem och de behöver vår sympati för att kunna få samma 

möjligheter som andra människor inom EU. Om ingen bryr sig om dem kommer inget att 

förändras. 
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Argument 1B.1 och 1B.2 är från debattartikeln ”Att inte ge känns omänskligt” av 

Rosa Lundmark. I första stycket finner vi argument 1.1 vilket säger att det Eva Solberg vill 

göra är att osynliggöra tiggarproblemet och att detta inte är rättvist mot tiggarna. Argumentet 

är ett starkt motargument som ska kunna påverka läsarna genom att påvisa att ett förbud som 

inte hjälper tiggarna skulle gå emot deras värderingar gällande medmänsklighet och rättvisa. 

Läsarna får sedan veta att både Eva Solberg och Rosa Lundmark vet om den fattigdom som 

finns i Europa och även i deras segregerade Enskede-Årsta-Vantör, men att Eva Solberg dock 

väljer att blunda för fattigdomen istället för att göra någonting åt den, vilket varken är rättvist 

eller sympatiskt. Rosa Lundmark är själv bedrövad och känner sig obekväm av tiggeriet och 

hon vill göra någonting åt det, vilket får hennes ethos att höjas över Eva Solbergs. Därefter 

nämner hon att förbudet i London har gått för långt eftersom att bestämmelserna slår hårdast 

mot de redan utslagna människorna, och detta skadar Eva Solbergs argument för att sedan gå 

över till argument 1B.2, som säger att ett förbud inte skulle fungera i praktiken. Även det 

argumentet blir ett starkt argument eftersom det påstår att ett förbud inte kan lösa problemet i 

praktiken och läsarna vill troligtvis inte ha en lösning som inte fungerar. Med sitt tidigare 

övertag i ethos bör läsaren också vara mer mottaglig för detta argument. 

Aaron Israelson och Foujan Rouzbeh skrev debattartikeln ”Moderaternas politik slår 

mot Europas fattigaste”. De har en lägre maktposition än Eva Solberg eftersom hon 

representerar ett stort parti som har makt och de representerar de hemlösa. Detta gör att de kan 

använda läsarnas sympati bättre än de andra som replikerat eftersom de är partimedlemmar 

som ligger på ungefär samma nivå som Eva Solberg. Aaron Israelson och Foujan Rouzbeh 

visar också hur de representerar de hemlösa genom att berätta om de träffat hundratals romer 

som kommit till Sverige och hur hemska förhållanden de flytt ifrån. När läsaren fått 

skribenternas ethos bekräftat förklarar de hur det verkligen ligger till och där kommer 

argument 1B.3 in. Det argumentet är ett av argumentationens starkaste skulle jag säga då det 

visar för läsaren att det inte finns någon brottslighet inom tiggeriet och det gör ett förbud helt 

onödigt. Argument 1B.4 attackerar Eva Solbergs argument om vilken signal ett förbud skulle 

sända ut och sedan förklaras hon ansluta sig till en lång tradition som förlikar nöd och 

kriminalitet, vilket inte är rättvist samt skapar sympati för tiggarna. Argumentet är inte 

speciellt starkt eftersom läsarna inte påverkas på ett djupare plan då det inte berör deras 

värderingar, men det gör sitt jobb genom att det attackerar Eva Solbergs argument. Intressant 

är att Aaron Israelson och Foujan Rouzbeh framstår som mer kunniga med all information de 

har än de andra politikerna med mer makt. 
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Argument 1B.3 finns även i Stefan Nilssons och Åsa Jernbergs debattartikel ”Att 

förbjuda tiggeri löser inga problem”. Det argumentet finns i början och passar in med syftet i 

den första delen i debattartikeln, vilket är hur orättvist och osympatiskt ett förbud är. Solbergs 

ethos förminskas också genom att berätta hur fel hennes uppfattning om arbetsmarknaden är. 

När läsarens bild av hur bra ett förbud är brutits ned kommer argument 1B.5 för att visa att det 

finns andra bättre sätt att lösa tiggarproblemet på och det ställer även Miljöpartiet i ett bra ljus. 

Det argumentet är inte så starkt då det inte ges någon information om varför det kommer att 

fungera bättre, men läsarna har fått ett annat alternativ på en lösning av tiggarproblemet, 

vilket kan vara av vikt. Artikeln avslutas med en stark mening: ”[a]tt förbjuda konsekvenserna 

av fattigdom löser inga fattigdomsproblem, varken i Sverige eller någon annanstans.”, och 

den får läsaren att påminnas om vad förbudet egentligen gör. 

Den sista debattartikeln ”Romska tiggare är en europeisk angelägenhet” är av Cecilia 

Wikström, Olle Schmidt och Marit Paulsen. Alla är som sagt europaparlamentariker vilket går 

i linje med argument 1B.6 som handlar om att lösa tiggarproblemet på ett annat sätt, delvis 

med hjälp av EU, och skribenternas ethos ger förslaget mera grund. Före argumentet består 

ungefär halva debattartikeln av bakgrundsinformation om hur romer behandlas orättvist och 

osympatiskt i hela Europa, vilket visar läsaren att tiggarproblemet är större än vad ett förbud i 

Sverige kan lösa, och efter det kommer argument 1B.6. Själva argumentet är starkare än 1B.5 

eftersom läsarna får veta varför den här lösningen kommer fungera bättre än ett förbud och i 

den kontext som skapats i debattartikeln bör den lösningen låta mer fördelaktig än ett förbud. 

 

2.9 Evaluering till huvudståndpunkt 1B 

Den första regeln som bryts är ståndpunktsregeln och det händer vid argument 1B.1 och 1B.4. 

Detta för att argument 1B.1 förvränger den ståndpunkt Eva Solberg lagt fram genom att 

använda fallasin halmdocka och menar att hon bara vill osynliggöra tiggeriet och inte lösa det. 

Argument 1B.4 förvränger vad Eva Solberg skrivit om att sända en signal och även här 

handlar det om fallasin halmdocka. Regeln för implicit premiss bryts också av dessa två 

argument genom att de bygger på implicita premisser som inte finns hos Eva Solberg. 

Utgångspunktsregeln bryts vid vissa argument på grund av att antagonistsidan inte 

accepterar alla materiella utgångspunkter som finns. Detta sker vid alla argument förutom 

argument 1B.3 som har sin premiss förankrad kring fakta. Argument 1B.1, 1B.2 och 1B.4 har 

premisser som inte är grundade i fakta och det gör att de inte är acceptabla för Eva Solberg. 

För argument 1B.5 och 1B.6 finns det heller ingen säkerhet i att de som lösningar skulle 
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fungera bättre än att förbjuda det organiserade tiggeriet och blir då inte acceptabla av Eva 

Solberg. 

Regeln för argumentschema behandlar som sagt den logiska kvalitén för argumenten. 

Argument 1B.1 är symptomatiskt och det är lämpligt då det är möjligt att diskriminering och 

stigmatisering inte minskar av ett förbud men det finns inga bevis för att det alltid är så och 

argumentet är därav inkorrekt tillämpat. Argument 1B.2 fungerar efter samma princip då det 

är möjligt att det inte går att bevisa vem som tigger organiserat och vem som inte gör det, men 

det är också inkorrekt tillämpat eftersom det inte finns bevis för det och därför skulle det gå 

att komma på ett sätt att bevisa det. Argument 1B.3 har däremot bevis för att grogrunden för 

organiserad brottslighet skulle vara obefintlig och därmed är det både lämpligt för att det 

stödjer ståndpunkten och korrekt tillämpat eftersom det finns en faktagrund. Det kausala 

argumentet 1B.4 är lämpligt då det är möjligt att den signal Sverige sänder ut med ett förbud 

är att vi för en inhuman och ansvarslös politik, men argumentet är inkorrekt tillämpat 

eftersom signalen inte alltid behöver leda till det. Det rör sig även om falsk kausalitet då inget 

skäl ges till detta orsakssamband. Argument 1B.5 och 1B.6 är också lämpliga då det är 

möjligt att dessa lösningar leder till att tiggarproblemet klaras upp på ett bättre sätt än vad ett 

förbud skulle göra, men de är inkorrekt tillämpade eftersom det inte finns konkreta bevis som 

visar att de alltid skulle göra det. 

Avslutningsregeln bryts också här när ingen sida vill vika sig och skapar en låsning i 

diskussionen. 

 

2.10 Argumentationsstruktur till huvudståndpunkt 2A 

2A.  Gör det förbjudet att ge till tiggare. 

 

2A.1 När vi ger till en tiggare utnyttjar vi honom eller henne för att tillfredsställa vårt sociala 

samvete. (Kausalt) (7.)  

2A.1´ [Att utnyttja någon för tillfredställelse av sitt sociala samvete bör förbjudas.] 

 

2A.2 Vid köp av sexuella tjänster utnyttjas en människa för ett behovs tillfredställelse efter 

samma princip som att ge till en tiggare gör. (Analogt) (7.) 

2A.2´ [Sådant som fungerar enligt principen att utnyttja en annan människa för ett behovs 

tillfredställelse bör förbjudas.] 

 

2A.3 Ett förbud i samband med tiggeri motiveras likt sexköpslagen av att det finns en grogrund 

för organiserad brottslighet och människohandel. (Analogt) (7.) 

2A.3´ [Det som har samma motivering som sexköpslagen bör förbjudas.] 

 

2A.4 Med ett förbud får tiggarna ett långsiktigt bättre liv med framtvingade strukturella 

åtgärder. (Kausalt) (7.) 

2A.4´ [Ett förbud hjälper tiggarna långsiktigt.] 
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2A.5 Det uppstår ett rättviseproblem om vi begränsar möjligheten till att tigga i Sverige till de 

fattiga inom EU som antagonisterna vill. (Kausalt) (12.) 

2A.5´ [Ett förbud förhindrar rättviseproblemet.] 

 

2A.6 Vad antagonisterna har sagt om att jag moraliskt likställt förbudet mot sexköp med att ge 

till tiggare är inte sant då jag aldrig skrivit det. (Symptomatiskt) (12.) 

2A.6´ [Antagonisterna har inte koll på vad de pratar om så ni bör lyssna på mitt förslag.] 

 

2.11 Strategisk manövrering till huvudståndpunkt 2A 

Intressant är att Bo Rothstein i början av sin debattartikel, ”Därför bör vi göra det förbjudet att 

ge till tiggare”, berättar hur han är emot ett förbud som förbjuder tiggeriet och att det ”strider 

mot vår humanitet och rättskänsla”. Detta skiljer honom från att hamna i samma fack som Eva 

Solberg men antagonisterna ser dock ingen skillnad på förbud och förbud, däremot bygger Bo 

Rothstein sitt ethos där som sympatisk och förstående för tiggarna. Därefter går han vidare 

med att berätta hur tiggeri inte är lösningen för dessa människor och i denna förklaring 

kommer argument 2A.1, som tar upp den förnedrande biten i tiggeriet, och med sitt 

uppbyggda ethos är det större chans att läsaren lyssnar på honom. Det argumentet är starkt 

genom att det kopplar till läsarnas medmänskliga värderingar, men dess problem är att läsarna 

troligtvis har gett till en tiggare någon gång och då kanske de inte håller med om att de 

bedövar det sociala samvetet med att ge. 

Huvudtemat eller topiken är ”det möjliga och det omöjliga” och det blir tydligast i den 

stora del av debattartikeln som handlar om parallellen till sexköpslagen. I den delen finns 

argument 2A.2 och 2A.3 och de är båda starka argument då läsaren kan förstå att om något 

liknande är möjligt är också detta möjligt. Det är ett effektivt sätt att argumentera på men 

problemet är att han jämför något så laddat som sexköp med det ”oskyldiga” tiggeriet och det 

blir lätt att läsaren kan misstolka vad han vill, och just detta gör antagonisterna, omedvetet 

eller medvetet. De tolkar det som att han moraliskt likställer de två, och det gjorde även jag 

första gången jag läste artikeln, vilket eventuellt är en konsekvens av hans ibland något 

osmidiga språk som hjälpte förstärka den bilden. Exempelvis när han menar att tiggarna är 

ett ”beklämmande inslag” i stadsbilden kan det tolkas som om de är dryga och inte 

hjärtbeklämmande som jag antar att han vill säga. Vid detta tillfälle bör läsaren ha förstått att 

det är möjligt att förbjuda gåvor till tiggare eftersom sexköpslagen var möjlig. När argument 

2A.4 kommer blir det ett starkt argument för det visar att ett förbud kan hjälpa tiggarna 

långsiktigt, och det bör även påverka läsarna eftersom det är i linje med deras värderingar om 

rättvisa och medmänsklighet. I avslutningen möter han kommande kritiker med att säga att 

gränsdragningsproblem som kan uppstå inte är något problem eftersom sexköpslagen som 



 
28 

fick samma kritik ändå minskat prostitutionen. Det är ett fungerande sätt att avväpna 

antagonisterna på i och med att de inte har tagit upp den kritiken vilket antagonisterna till Eva 

Solberg gjorde. 

Den andra debattartikeln ”Förslaget riktar sig mot förnedring, inte medmänsklighet” är 

som en förklarande och anklagande fortsättning. Argument 2A.5 anklagar antagonistsidans 

resonemang för att skapa ett rättviseproblem och genom det vänder Bo Rothstein deras egna 

ord emot dem, vilket är ett effektivt sätt att övertyga på. Argumentet är dock inte så starkt 

med läsarna i åtanke eftersom de troligtvis inte påverkas på ett djupare plan av att bara EU-

medlemmar får tigga i Sverige. Argument 2A.6 blir ett förklarande argument som är starkare 

än 2A.5 då det både får antagonisterna att framstå som om de inte vet vad de pratar om och 

får Bo Rothsteins förslag att framstå som det bästa. I slutet när han jämför reaktionerna på 

hans förslag med reaktionerna på att förbjuda barnaga får läsaren veta att det inte är ovanligt 

med negativa reaktioner på nytänkande idéer i etiska frågor och att hans förslag är lika bra att 

införa som barnagaförbudet var. 

 

2.12 Evaluering till huvudståndpunkt 2A 

Ståndpunktsregeln bryts vid argument 2A.5 eftersom Bo Rothstein förvränger vad 

antagonisterna egentligen vill och återigen rör det sig om fallasin halmdocka. Med samma 

argument bryter han mot regeln för implicit premiss genom att han lägger fram en falsk 

premiss och antar att de vill begränsa tiggeriet i Sverige till EU-medlemmar, vilket är något 

som inte stämmer. Argumentetet bryter också mot utgångspunktsregeln då premissen inte är 

en accepterad utgångspunkt av antagonisterna. Utgångspunktsregeln bryts även i argumenten 

2A.1, 2A.3 och 2A.4 eftersom att i argumentet 2A.1 kan antagonisterna inte acceptera att du 

utnyttjar en tiggare när du ger till honom eller henne, i argument 2A.3 accepterar de inte att 

det skulle finnas en grogrund till organiserad brottslighet inom tiggeriet och i argument 2A.4 

kan de heller inte acceptera att ett förbud skulle hjälpa tiggare långsiktigt då alla dessa 

argument läggs fram utan fakta. 

Regeln för argumentationsschema bryts vid ett flertal tillfällen. Ett argument som inte 

bryter mot den regeln är det symptomatiska argumentet 2A.6 eftersom det alltid kommer att 

vara karakteristiskt för dem som säger något som inte stämmer att tala osanning, och då det 

finns fakta för att det som antagonisterna sagt inte stämmer är argumentet både lämpligt och 

korrekt tillämpat. Trots att argumentet har en hög logisk kvalitet bryter det mot relevansregeln 

eftersom argumentet inte stödjer ståndpunkten direkt och även om antagonisterna inte vet vad 
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de pratar om betyder det inte per automatik att vi ska göra det förbjudet att ge till tiggare. De 

kausala argumenten 2A.1 och 2A.4 är båda lämpliga eftersom det är möjligt att bedöva det 

sociala samvetet genom att ge till tiggare och det är möjligt att ett förbud leder till strukturella 

åtgärder som hjälper tiggarna långsiktigt, men det finns inga bevis för att det alltid är så och 

därför är de inkorrekt tillämpade. I argument 2A.1 rör det sig även om falsk kausalitet då 

inget skäl ges för orsakssambandet mellan att ge till tiggare och ett bedövat socialt samvete. 

Argument 2A.5 som också är kausalt är lämpligt för att det är möjligt att ett rättviseproblem 

skapas när tiggeriet i Sverige är begränsat till EU-medlemmar, och det är korrekt tillämpat 

eftersom att det alltid kommer att leda till ett rättviseproblem, men även om dess logiska 

kvalitet är bra har argumentet andra problem som visats i förra avsnittet. De analoga 

argumenten 2A.2 och 2A.3 är båda lämpliga eftersom det är möjligt att jämföra principen vid 

sexköp och principen vid att ge till tiggare samt att det är möjligt att jämföra motiven till två 

olika förbud. Argument 2A.2 är korrekt tillämpat eftersom de principer Bo Rothstein 

beskriver är logiskt jämförbara men om han hade jämfört tiggeri och prostitution på ett 

moraliskt plan hade det inte varit det. Argument 2A.3 är dock inkorrekt tillämpat eftersom det 

finns viktiga skillnader mellan motiven till att förbjuda sexköp och motiven till att förbjuda att 

ge till tiggare, och den skillnaden är att motiven till sexköp grundades på bevis om att det 

försiggick organiserad brottslighet medan detta inte finns bevisat inom tiggeriet. 

Avslutningsregeln bryts som förut när ingen viker sig och skapar en låsning i 

diskussionen. 

 

2.13 Argumentationsstruktur till huvudståndpunkt 2B 

2B. Lösningen är inte att förbjuda att ge till tiggare. 

 

2B.1 Det finns inga fakta som tyder på att det finns organiserad brottslighet i samband med 

tiggeri. (Symptomatiskt) (8.) (9.) 

2B.1´ [Det finns inga sakskäl som motiverar ett förbud mot att ge till tiggare.] 

 

2B.2 Parallellen som Bo Rothstein lägger fram mellan sexköpslagen och tiggeriet fungerar inte 

då prostitution är moraliskt mer komplext än tiggeri och ingen gentjänst erbjuds. (Analogt) 

(8.) (9.) (11.) 

2B.2´ [Då Bo Rothsteins argumentation inte fungerar kan hans lösning till tiggarproblemet inte 

fungera.] 

 

2B.3 Pengarna som vi ger gör att romska tiggare kan köpa medicin som botar svåra sjukdomar 

och att deras barn kan gå i skolan hela året. (Kausalt) (8.) 

2B.3´ [Vi vill inte hindra de positiva sidorna med att ge till tiggare.]  

 

2B.4 De strukturella förändringar Bo Rothstein efterlyser pågår redan och tiggarna driver den 

utvecklingen. (Symptomatiskt) (8.) 

2B.4´ [Effekten Bo Rothstein vill ha av ett förbud finns redan.] 
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2B.5 Även om människor dör kommer förbudspolitik inte få myndigheter att vidta strukturella 

insatser. (Symptomatiskt) (9.) (11.) 

2B.5´ [Myndigheterna kommer inte sätta in ytterligare strukturella insatser till tiggarna oavsett 

vad.] 

 

2B.6 Lösningen är att sätta press på politikerna i statsmakterna genom sanktioner så att de 

skapar en förändring. (Kausalt) (10.) (11.) 

2B.6´[Tiggarproblemet måste lösas med sanktioner mot politikerna och inte mot tiggarna.]    

 

2.14 Strategisk manövrering till huvudståndpunkt 2B 

De debattartiklar som replikerar på Bo Rothstein har två huvudteman, nämligen motargument 

och dygd. Replikerna handlar om att motbevisa Bo Rothsteins argumentation och samtidigt 

visa att romerna faktiskt vill och försöker göra rätt för sig. Utöver det bör också andra 

människor, likt romerna, försöka vara dygdiga och på det viset hjälpa till att skapa en jämlik 

värld.   

Aaron Israelson har skrivit debattartikeln ”Människohandel relaterad till tiggeri är ett 

randfenomen”. Det första han gör är att etablera sitt ethos genom att tala om hur han dagligen 

jobbar med hemlösa EU-migranter och att han debatterat tiggeri med justitieminister Beatrice 

Ask. Detta ger honom en position som så pass kunnig att han kan mäta sig med en av 

Sveriges ministrar, och från den positionen går Aaron Israelson på argument 2B.1. Det 

argumentet är väldigt starkt, och det förstärks ytterligare p.g.a. hans uppbyggda ethos, och det 

motbevisar vad Bo Rothstein sagt om organiserad brottslighet i samband med tiggeri. Därefter 

kommer argument 2B.2 där han talar om hur det inte går att jämföra tiggeri med prostitution, 

och det argumentet stärks av informationen angående hur romerna själva påverkar sin 

situation med hjälp av tiggarpengarna, och det då visar skillnaden mellan att ge till en tiggare 

och en prostituerad. Argumentet skulle vara starkt eftersom det appellerar till läsarnas 

värderingar om att det inte är en moralisk jämförelse, men då Bo Rothstein inte gör en 

moralisk jämförelse blir argumentet väldigt skört ifall fakta kollas upp. I samband med detta 

kommer argument 2B.3 som tar upp att det finns positiva sidor med att ge till tiggare och det 

förstärks av nästa stycke som tar upp siffror kring hur mycket tiggarna återinvesterar i sina 

ursprungssamhällen. Det argumentet skulle jag säga inte är så starkt då det inte förespråkar att 

människor ska slippa tigga, men det hjälper ändå som ett argument mot Bo Rothsteins 

argumentation. Samma stycke bygger sedan vidare till argument 2B.4 och förstärker 

argumentet genom att visa att tiggarna faktiskt driver utvecklingen av strukturella 

förändringar i sina hemländer. Det blir ett starkare argument än 2B.3 då det visar att gåvor till 

tiggarna på ett sätt hjälper i längden och det slår ned mot Bo Rothsteins argumentation, men 
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återigen löser det inte att människor ska slippa tigga. Argument 2B.3 och 2B.4 visar dock på 

tiggarnas dygd.  

Debattartikeln ”Ett förbud kan sopa problemen under mattan” är skriven av Hans 

Swärd, Stig Larsson och Per Eriksson. De börjar med en historisk beskrivning av hur olika 

länder på 1990-talet hanterade det ökande antalet tiggare och den historiska beskrivningen 

visar att förbudspolitik inte hjälper tiggarna. Detta ger en fast grund till argument 2B.5. Det är 

ett av de starkare argumenten i argumentationen genom att det motbevisar den effekt Bo 

Rothstein vill att sin lösning ska skapa. Argument 2B.1 kommer efteråt och det motbevisar på 

samma sätt som i förra stycket men det förstärks här av det akademiska ethos skribenterna har. 

Vid argument 2B.2 använder de även sitt ethos för att tala om hur Lunds universitet bedrev 

forskning kring myten om den ”fria horan” och kunde då hjälpa till att införa sexköpslagen. 

Detta visar att de vet vad de pratar om när det kommer till sexköpslagen, och om de säger att 

parallellen mellan tiggeri och prostitution inte fungerar är det troligt att läsaren lyssnar på dem. 

Avslutningsvis tar de upp hur viktigt empatin och solidaritet är för att kunna förändra 

ojämlikheten och det visar på dygdens betydelse.    

Domino Kai skrev debattartikeln ”De som skänker skuldbeläggs i stället för dem som 

stjäl från tiggarna”. I början av debattartikeln talar han om FN:s allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna och hur dessa inte respekteras. Läsarna bör tycka att rättigheterna ska 

respekteras och Domino Kai får därigenom med sig läsaren. Nästa stycke drar ned Bo 

Rothsteins ethos med att kritiskt fråga om han ens sett varifrån tiggarna kommer och får 

medhåll från läsarna med en pathos-stärkt skildring av romernas hemska förhållanden. Detta 

fungerar som ett slags motargument till Bo Rotsteins argumentation och ger Domino Kai en 

högre moralisk position, som en representant för dessa utsatta romer, och från denna position 

lägger han fram argument 2B.6, vilket gör att argumentet får större chans att accepteras av 

läsarna. Argumentet blir starkt tack vare kontexten som finns då den ger läsarna svar på varför 

det är bättre att sätta in sanktioner mot politiker istället för tiggare. Sedan, för att verkligen 

visa att det är politikerna och inte tiggarna som behöver sanktioner, förklarar han hur illa 

politiker betett sig t.ex. med bidragspengar stoppade i egen ficka, vilket också visar hur det 

behövs fler dygdiga människor för att skapa förändring. 

Den sista debattartikeln ”Lösningen är inte att sluta ge, utan att slippa ge” av Elinor 

Odeberg har alla sina huvudargument gemensamma med tidigare debattartiklar, men lägger 

fram dem på ett annat sätt. Hon börjar med argument 2B.2 och argumenterar mot Bo 

Rothsteins parallell mellan prostitution och tiggeri. För att förstärka att parallellen inte 
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fungerar tar hon upp hur mycket mer prostitution involverar tillskillnad från tiggeri, t.ex. 

objektifiering, sexuellt förtryck och könsroller, och för att verkligen förenkla parallellen tar 

hon upp att den inte är mer än ”en vulgär provokation”. Elinor Odeberg går sedan vidare till 

argument 2B.5 och förklarar att människor redan dör på gatorna, vilket innebär att ett förbud 

inte kommer hjälpa och beskyller därmed Bo Rothstein för ett utilitaristiskt tankesätt, vilket i 

detta sammanhang sänker hans ethos genom att visa att han är beredd att offra människor för 

att lösa tiggarproblemet. När läsaren nu förstått att Bo Rothsteins argumentation inte fungerar 

skapas ett gynnsamt tillfälle för argument 2B.6 och beskyllandet av politikerna. Det 

argumentet stärks av hur hon tar upp politikernas misslyckanden, vilket även här visar att fler 

dygdiga människor behövs för att skapa förändring.     

 

2.15 Evaluering till huvudståndpunkt 2B 

Argument 2B.2 bryter mot ståndpunktsregeln med fallasin halmdocka eftersom argumentet 

förvrängt vad Bo Rothstein är ute efter med sin parallell, vilket inte har att göra med moralisk 

likhet utan om själva principen. Till argumentet läggs det också fram en falsk outtalad premiss 

om den moraliska likheten, vilket bryter mot regeln för implicit premiss. Argumentet bryter 

även mot utgångspunktsregeln då Bo Rothstein inte skulle acceptera premissen som 

utgångspunkt. 

Andra argument som bryter mot utgångspunktsregeln är 2B.3, 2B.5 och 2B.6. I 

argument 2B.3 bryts regeln för att det inte finns fakta som stödjer att pengarna vi ger går till 

medicin eller att sätta barn i skolan, argument 2B.5 bryter mot regeln då strukturella insatser 

uteblir oberoende av hur många som dör och argument 2B.6 bryter mot regeln eftersom det 

inte finns något stöd för att sanktioner mot politiker skulle lösa tiggarproblemet.  

Regeln för argumentationsschema bryts också. De symptomatiska argumenten 2B.1, 

2B.4 och 2B.5 är alla lämpliga eftersom det i argument 2B.1 kan vara karakteristiskt att inte 

införa förbud om det inte finns brottslighet, i argument 2B.4 kan det vara karakteristiskt att 

inte införa förbud eftersom att effekterna som förväntas redan finns, och i argument 2B.5 kan 

det också vara karakteristiskt för myndigheter att trots förbudspolitik inte vidta strukturella 

åtgärder även om människor dör. Argument 2B.1 är korrekt tillämpat då det inte införs något 

förbud om det inte finns någon brottslighet och argument 2B.4 är också korrekt tillämpat då 

de effekter som förväntas av ett förbud redan existerar. Däremot är argument 2B.5 inkorrekt 

tillämpat av den orsaken att om tillräckligt många människor dör kommer myndigheterna 

trots förbudspolitik att vidta strukturella åtgärder. De kausala argumenten 2B.3 och 2B.6 är 
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båda lämpliga. Argument 2B.3 menar att gåvor till tiggare kan leda till positiva effekter och 

argument 2B.6 menar att det är möjligt en press på politikerna skulle leda till bättre 

förändringar än vad ett förbud skulle göra. Däremot är båda inkorrekt tillämpade eftersom att 

det inte finns bevis för något utav dem. Det analoga argumentet 2B.2 är lämpligt då det är 

möjligt att jämföra Bo Rothsteins argumentation med hans lösning på tiggarproblemet. 

Däremot är det inkorrekt tillämpat eftersom det finns viktiga skillnader mellan en dålig 

argumentation och en dålig lösning, då en lösning inte alltid är direkt jämförbar med en 

argumentation. 

Avslutningsregeln bryts som i de andra argumentationerna när ingen viker sig och det 

skapar en låsning i diskussionen. 
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3. Diskussion 

3.1 Helhetsomdöme 

I detta avsnitt summeras vad jag kommit fram till i analyserna av de olika argumentationerna 

samt ges ett värderande omdöme till varje argumentation. Argumentationen till 

huvudståndpunkt 1A, ”förbjud det organiserade tiggeriet”, använde som tidigare nämnts 

huvudtopiken ”det goda och det onda” och målade upp tiggeri som någonting ont och Eva 

Solbergs lösning som någonting gott, vilket visade sig vara ett effektivt sätt att övertyga 

läsarna på. Läsarna bör känna medlidande för tiggarna, men genom att det ges en bild av 

tiggarna som ”onda” blir det på så vis lättare att förbjuda tiggeri. I hela argumentationen finns 

den här något paradoxala andemeningen att protagonisterna bryr sig om tiggarna genom att 

förbjuda dem från att tigga, och det görs med hjälp av argumenten på ett övertygande sätt. 

Argumenten gör även att läsaren kan känna sig trygg med ett förbud, och om du känner 

trygghet litar du troligtvis på att det som sägs är en bra väg att gå. Det starkaste argumentet 

för att demonstrera detta skulle jag säga är argument 1A.1 som talar om att ett förbud minskar 

både tiggarnas utsatthet och diskrimineringen av dem. 

Kvaliteten på argumenten är inte lika stark som deras övertygande kraft då endast 

argument 1A.4 är lämpligt och korrekt tillämpat, och argument 1A.5 bryter dessutom mot 

flera av argumentationsdekalogens regler, t.ex. då det attackerar andra politiska partier. Det 

kan dock finnas en poäng med att inte följa dessa regler för en ideal diskussion, exempelvis 

genom att bryta mot ståndpunktsregeln, som argument 1A.5 gör, blir det enklare att sänka 

antagonisternas argumentation och ethos. I insändare tillhör det ofta också att argumentera 

fränare och vara kritisk mot antagonisterna, något som gör att den pragmadialektiska 

metodens syfte att nå samförstånd negligeras något inom den genren, vilket kan ses i att 

avslutningsregeln bryts i alla argumentationer. Utgångspunktregeln bryts också genomgående 

i och med att de flesta materiella utgångspunkterna inte kan accepteras av antagonisterna. 

Även om argumentens främsta problem är den låga kvaliteten är som sagt den övertygande 

kraften stark i de flesta av dem och det ger i min mening en relativt övertygande 

argumentation men som har en svaghet i att fakta kan läggas fram och på så vis motbevisa 

argumentationen.  

Argumentationen till huvudståndpunkt 1B, ”lösningen är inte att förbjuda det 

organiserade tiggeriet”, gick till stor del ut på att kontra Eva Solbergs argumentation med 

hjälp av argument ur de två huvudteman, rättvisa och sympati, för att sedan lägga fram 

alternativa lösningar som mer fördelaktiga än ett förbud. Protagonisterna sänkte Eva Solbergs 
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ethos genomgående och det var i min mening effektivt för att stärka trovärdigheten i deras 

egna argument. Med sänkningen av Eva Solbergs ethos fick de också hennes förslag att 

framstå som orättvis mot tiggarna genom att framställa henne som en osympatisk person som 

bara vill slippa se dem på gatorna, och detta är en övertygande strategi då läsarnas värderingar 

innebär att de inte tolererar orättvisa och osympatiska människor. När de flesta av 

protagonisternas argument även är starkt övertygande framstår deras lösningar som bättre än 

ett förbud, i alla fall i den kontext som skapats. Det saknas egentligen ett ”hur?” och 

ett ”varför?” dessa lösningar skulle vara bättre men det bör läsarna inte fokusera på då de fått 

klart för sig hur illa ett förbud är och en annan lösning måste då vara att föredra. 

Kvalitén på argumenten är också här relativt låg med tanke på att endast argument 

1B.3 var både lämpligt och korrekt tillämpat. Ståndpunktsregeln bryts vid argument 1B.1 och 

1B.4, men det finns som sagt en övertygande styrka med att bryta mot dem då Eva Solbergs 

ethos sänks och det blir enklare att argumentera emot en egenskapad bild av argumentationen. 

Utgångspunktsregeln bryts vid alla argument utom argument 1B.3 och det är just det 

argumentet som är det starkaste, eftersom det finns bevis på att organiserad brottslighet i 

samband med tiggeri skulle vara obefintlig, och det gör ett starkt avtryck då det tar bort 

anledningen till att ett förbud skulle behövas. På det stora hela skulle jag säga att det är en 

starkt övertygande argumentation trots svagheten i kvalitén, som dock räddas något av 

argument 1B.3. Det största problemet är att det inte ges mycket utrymme till deras egna 

lösningar och det skulle i min mening förstärkt argumentationen. 

Argumentationen till huvudståndpunkt 2A, ”gör det förbjudet att ge till tiggare”, 

bygger på huvudtopiken ”det möjliga och det omöjliga”. Argumenten 2A.2 och 2A.3 är goda 

exempel på hur Bo Rothstein visar för läsaren att om något liknande är möjligt är också detta 

möjligt genom att dra paralleller mellan tiggeriet och sexköpslagen. Det är ofta ett 

övertygande sätt att argumentera på men just för att sexköp är ett laddat fenomen blir 

jämförelsen med det ”oskyldiga” tiggeriet lätt för läsaren att missförstå och kan tolkas som en 

moralisk jämförelse istället för en principiell. Denna osmidighet i argumentationen, men med 

bra teori bakom, är genomgående i Bo Rothsteins argumentation. Han är den enda i debatten 

som i princip följer den klassiska retorikens grundläggande dispositionsordning och det är 

bara han som har med ett refutatio innan någon annan lagt fram några argument att 

vederlägga. Problemet är att den goda teoretiska tanken får problem att nå fram till läsaren när 

han använder sig av något kontroversiella ämnen att argumentera med, och dessa ämnen kan 

få läsaren att fokusera på ämnesvalet istället för hans budskap. Detta går även att se i 
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argument 2A.5, vilket tar upp ett rättviseproblem som läsaren troligtvis inte skulle ha tänkt på, 

och det bör skapa mer förundran hos läsaren än stöd till hans huvudståndpunkt. Ett annat 

problem blir den paradox som även finns i Eva Solbergs argumentation, nämligen att ett 

förbud skulle hjälpa tiggarna men samtidigt straffa dem genom att ta bort deras 

försörjningsmöjligheter. 

Bo Rothsteins argumentation har dock den starkaste kvalitén i debatten med flera 

argument som både är lämpliga och korrekt tillämpade, exempelvis argument 2A.2 som 

jämför principen vid sexköp med principen vid tiggeri. Ståndpunktsregeln bryts dock vid 

argument 2A.5 då han förvränger, med hjälp av fallasin halmdocka, vad antagonisterna 

egentligen menar. Utgångspunktsregeln bryts även den i ungefär hälften av argumenten p.g.a. 

bristen av bevis. Den starka kvaliteten i argumentationen, och den goda teoretiska tanken 

bakom den, hade potentialen att göra Bo Rothsteins argumentation till den starkast 

övertygande i debatten, men eftersom dess största problem är att nå fram till läsarna genom 

dess kontroversiella ämnen, blir argumentationen i min mening svagare än de andras. 

Argumentationen till huvudståndpunkt 2B, ”lösningen är inte att förbjuda att ge till 

tiggare”, är lik stommen i argumentationen till huvudståndpunkt 1B genom att även den 

motbevisar argumentationen den replikerar på för att sedan lägga fram en egen lösning, men 

skillnaden är de två huvudteman som finns. I huvudståndpunkt 2B är huvudteman 

motargument och dygd, och det märks genomgående hur protagonisterna lägger fram sina 

argument som motargument för att vederlägga Bo Rothsteins argumentation, och det görs 

genom att visa den dygd romerna har. Exempelvis demonstrerar argument 2B.4 detta på ett 

bra sätt genom att tala om hur tiggarna redan driver utvecklingen av de strukturella 

förändringar Bo Rothstein vill att ett förbud ska skapa. Strategin att tala om tiggarnas dygd 

bör fungerar effektivt för att övertyga läsarna om att ett förbud mot att ge till tiggare inte är 

den rätta lösningen eftersom det visar att dessa dygdiga människor gör något bra med 

pengarna och då vore det dumt att inte få ge till dem.  

Kvalitén på argumentationen är relativt stark med både argument 2B.1 och 2B.4 som 

både lämpliga och korrekt tillämpade. Ståndpunktsregeln bryts även här, precis som i alla de 

tidigare argumentationerna, och det sker vid argument 2B.2 som förvränger Bo Rothsteins 

parallell mellan tiggeriet och sexköpslagen. Utgångspunktsregeln bryts vid alla argument 

förutom de korrekt tillämpade argumenten då de andra saknar bevis. Det starkaste argumentet 

skulle jag säga är argument 2B.1 som talar om att det inte finns någon organiserad brottslighet 

i samband med tiggeri, vilket är likadant som det starkaste argumentet i huvudståndpunkt 1B. 
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Den här argumentationen anser jag dock är starkare än argumentationen till huvudståndpunkt 

1B eftersom lösningen som protagonisterna kommer med får det utrymme som behövs för att 

göra lösningen till ett väldigt starkt alternativ. Hela argumentationen ser jag därför som den 

starkaste med en hyfsad kvalité och med starkt övertygande argument. Det största problemet 

är att det saknas bevis till majoriteten av argumenten, vilket gör argumentationen lättare att 

motbevisa.   

 

3.2 Jämförande av huvudståndpunkternas argumentationer och påverkan på debatten 

Det går att se hur alla protagonister och antagonister till argumentationerna vill göra det bättre 

för tiggarna. Eva Solberg och Bo Rothstein, vilka är för ett förbud, kan dock sägas ha två 

olika sorters tiggare, nämligen den oskyldiga och den brottsliga. Antagonisterna till deras 

huvudståndpunkter har bara en sorts tiggare, närmare bestämt den som tigger för att kunna 

överleva. Att bara ha en sorts tiggare kan möjligtvis göra det enklare att argumentera då 

argumenten kan gå mot ett mål. Med två sorters tiggare blir det istället en slags spänning i 

argumentationen, vilket går att se i både Eva Solbergs argumentation och Bo Rothsteins 

argumentation, genom att den går åt två olika håll: tiggarna ska både hjälpas av ett förbud 

men samtidigt straffas. Det gör deras argumentationer svårare att övertyga med, då det finns 

den där tidigare nämnda paradoxen som kan få läsaren att förvirras av dess något ologiska 

natur istället för att övertygas. Paradoxen kan ändå vara nödvändig då det i Sverige finns en 

solidaritet som inte finns i USA på samma sätt, vilket går att se i den tidigare nämnda 

uppsatsen ”Please Do Not Feed the Homeless: The Role of Stereotyping and Media Framing 

on the Criminalization of Homelessness” som tar upp hur tiggarna porträtteras som rena 

brottslingar i politiska diskussioner. Om exempelvis Eva Solberg skulle göra likadant går det 

emot de värderingar som finns i Sverige, vilket antagligen skulle resulterat i en sämre 

övertygande text då hon inte visat någon solidaritet för tiggarna, och därför har paradoxen 

ändå ett syfte.    

De flesta av argumenten i alla argumentationer bryter mot utgångspunktsregeln, och 

att bryta mot den tyder på en svag kvalitet i argumentationen eftersom det enkelt går att 

argumentera emot med ett motsatt argument. Detta händer t.ex. i argumentationen till 

huvudståndpunkt 1B där argument 1B.1, som menar att ett förbud ökar diskrimineringen, 

direkt säger emot argumentet 1A.1 i argumentationen till huvudståndpunkt 1A som menar att 

ett förbud minskar diskrimineringen och då ingen av sidorna kan bevisa sitt argument står ord 

mot ord. Argumentens brist på bevis innebär att ingen vill ge sig eftersom båda menar att de 
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har rätt, och detta resulterar ofta i brott mot avslutningsregeln, vilket är precis vad som händer 

i den här tiggardebatten. Det argumentet som borde fått Eva Solberg att dra tillbaka sin 

ståndpunkt är argumentet 1B.3 till huvudståndpunkt 1B, som förklarar att det inte finns någon 

organiserad brottslighet inom tiggeriet, då hon bygger en stor del av sin argumentation kring 

det. Det argumentet, som även finns hos Bo Rothsteins antagonister, skadar också hans 

argumentation så pass mycket att han borde dra tillbaka sin ståndpunkt. Detta betyder inte att 

lösningen inte skulle fungera, men som deras argumentationer ser ut nu, har antagonistsidan 

ett fungerande sätt att avväpna dem på och det bör resultera i ett tillbakadragande av 

ståndpunkten enligt argumentationsdekalogens ideal. 

Jag skulle säga att antagonisterna till både Eva Solberg och Bo Rothstein har haft en 

fördel i debatten genom att de är fler och har därmed mer textmängd att lägga fram sin sak på, 

vilket resulterar i fler argument att välja ifrån, men också fler vinklar att ”attackera” ifrån, t.ex. 

om någon inte tänkt på en infallsvinkel kan en annan ha gjort det. På den punkten skilde sig 

dock argumentationerna från de två huvudståndpunkterna 1B och 2B åt eftersom 

antagonisterna till Eva Solberg hade argument från flera olika vinklar medan antagonisterna 

till Bo Rothstein hade fler liknande argument från mer gemensamma vinklar i sina artiklar. 

Att det skilde sig åt på den punkten berodde antagligen på hur debattartiklarna de replikerade 

på var uppbyggda. Bo Rothsteins val att argumentera med hjälp av mer kontroversiella ämnen 

gjorde antagligen att antagonisterna reagerade mer likartat medan de som replikerade på Eva 

Solberg, som hade en mer förväntad ”normal” argumentation, troligtvis öppnade upp för 

antagonisterna att kunna välja sin vinkel mer fritt utifrån deras preferens. Den första 

debattartikeln påverkar därmed i större utsträckning hur dess repliker utformats. Att det finns 

fler debattartiklar från antagonistsidan kan göra att debatten känns ojämn, särskilt med de 

fördelar som nämnts, men det är då av vikt att tänka på att om du håller med om allt som står i 

en debattartikel finns det egentligen ingen anledning att replikera. En till fördel som fanns i att 

ha mer textmängd var att argumenten fick fler chanser att exponeras på olika vis för läsarna i 

och med att den strategiska manövreringen skilde sig åt i hur argumenten lades fram i de olika 

debattartiklarna och om en debattartikel inte kunde lägga fram argumentet på ett sätt som 

övertygade läsaren kanske en annan debattartikel gjorde det.   

Det finns däremot fördelar med att skriva en första debattartikel eftersom att 

skribenten kan kontrollera debatten något med hjälp av valen av argument och upplägg, detta 

kan förhoppningsvis styra antagonisterna dit han eller hon vill, och till slutrepliken ha en bra 

plan för att tackla argumenten som kommer från det förutspådda hållet, t.ex. påverkade Bo 
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Rothsteins val av ämne till argumenten antagonistsidans vinkling på sin argumentation, och 

eftersom det finns för- och nackdelar för olika positioner ska debatter på ett sådant forum inte 

vara allt för ojämna. Att kunna förutse vilka som svarar på debattartikeln ger också en fördel i 

form av att ana på vilket sätt de kommer replikera då de personer som svarar färgar debattens 

utformning. När moderaten Eva Solberg skrev sin första debattartikel i ämnet var alla de som 

replikerade politiker utom en. När professor Bo Rothstein skrev sin debattartikel replikerade 

tre professorer från Lund men däremot bara en politiker. Vad politikerna alla hade gemensamt 

var att de sänkte varandras ethos i sina debattartiklar och lät sina ideologier färga texten. Att 

förutse detta skulle kunna gjort att t.ex. Eva Solberg kunde ha utformat sin text utifrån att 

andra politiker ska svara, vilket kan ge henne en fördel. Om det skrevs en debattartikel för att 

tiggarna ska få fortsätta tigga skulle det inte alls vara en miss att anta att någon från 

Sverigedemokraterna skulle replikera med tanke på att de vill få bort tiggarna från Sverige. 

Att Sverigedemokraterna inte lade sig i tiggardebatten 2013 är värt att notera. Antagligen för 

att Moderaterna redan fört deras åsikt om ett förbud. 

Innan jag började analysera de olika argumentationerna tänkte jag spontant att kvalitén 

på argumentationerna till huvudståndpunkterna 1B och 2B skulle vara betydligt högre än de 

andra två huvudståndpunkternas argumentationer, men som sagt var det inte så. Det blir 

intressant då jag själv är emot ett förbud av något slag och det tyder på att den tänkta 

kvaliteten som ett argument har, blir högre om personen du framför argumentet till redan 

delar din åsikt fast det egentligen inte alls håller bättre kvalitet än dess motsatta argument. Om 

du exempelvis älskar närodlad mat och jag säger att mina jordgubbar är goda för att de är från 

Sverige, är det troligt att du köper att det är så, men om jag säger att mina jordgubbar är 

äckliga för att de är från Sverige, skulle du antagligen tyckt att det inte kan stämma. 

Kvaliteten är densamma i båda argumenten då ingen av dem har några bevis, men att tycka att 

svenska jordgubbar är godare går mer i linje med vår doxa, och argumentet verkar då hålla 

högre kvalitet. Den sida som följer majoritetens doxa har utifrån detta resonemang ett 

försprång som kan påverka debatten, i det här fallet skulle det vara Eva Solberg som har 

majoritetens doxa med sig eftersom att den tidigare nämnda undersökningen visade att 56 % 

av svenskarna var för ett förbud, och då får hennes antagonister ett svårare jobb att övertyga. 

I uppsatserna under punkt 1.2 går det att se hur både medier i USA och Kanada 

beskriver tiggandet väldigt negativt trots att verkligheten inte ser ut så, och detta har bidragit 

till att lagar införts mot tiggare och hemlösa. DN skiljer sig åt från dessa medier genom att ha 

en mer verklighetsförankrad beskrivning av tiggeriet i sin granskning och det har faktiskt 
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hjälpt antagonisterna till Eva Solberg och Bo Rothstein genom att de inte har behövt slå sig 

igenom en falsk bild av tiggeri på samma sätt som de troligtvis hade behövt göra i USA eller 

Kanada. Uppsatsen som skrevs av Jessica F. Leech tog också upp att tiggarna ses som 

främlingar mitt ibland oss. Det är något som har relevans även för tiggardebatten i Sverige 

eftersom läsarna antagligen inte känner någon tiggare och det faktum att de ofta kommer 

utomlands ifrån gör att känslan av dem som främlingar förstärks ännu mer. Detta märks i alla 

debattartiklar förutom dem av Aaron Israelson, Foujan Rouzbeh och Domino Kai som alla 

berättar om sina möten med tiggare. De som inte haft kontakt med tiggare har en mer 

beskrivande ton av dessa, och ses som någonting avlägset som behöver tas itu med. Även om 

antagonisterna till Eva Solberg och Bo Rothstein vill få läsarna att känna för tiggarna förblir 

ändå dessa på ett plan främlingar, och det gynnar Eva Solberg och Bo Rothstein eftersom om 

läsarna ser tiggarna som främlingar och får då inte några djupa känslor till dessa människor, 

vilket i sig innebär att det blir enklare att få läsarna att gå med på ett förbud av tiggarnas 

metod för att överleva. 

Uppsatsen ”Beggarization: Beggary as an organized crime in Pakistan” tar som 

tidigare nämnts upp att tiggeri fortfarande är vinstgivande för ligor i Pakistan trots att det 

finns ett förbud, och det blir intressant på så sätt att det förstör för allas argumentationer i 

tiggardebatten: för Eva Solberg och Bo Rothstein visar det att ett förbud inte löser 

tiggarproblemet, och för deras antagonister visar det att tiggeriet faktiskt kan vara tillräckligt 

vinstgivande för att det ska finnas grogrund till brottslighet. Dock råder självklart andra 

omständigheter i Pakistan än i Europa och Sverige vilket gör att det inte går att direkt överföra 

till den svenska debatten men det är ändå av värde att nämna. 

De tidigare nämnda uppsatserna från Sverige tog som sagt istället upp de 

föreställningar som finns kring tiggeriet hos vissa grupper i det svenska samhället. De grupper 

som var mer insatta i tiggarnas situation menade att tiggarproblemet måste lösas på en 

nationell- och internationell nivå medan de mindre insatta tillfrågade grupperna i Kristianstad 

upplevde missnöje gällande tiggeriet och ville ha direkta åtgärder. Detta kan tolkas på så sätt 

att när fördomar råder vill folket ha bort tiggare från gatorna genom t.ex. förbud medan de 

som har mer kunskap kring tiggeriet vill lösa det på en strukturell nivå. Detta skulle kunna 

vara en förklaring till varför 56 % av svenskarna ville införa ett förbud, och visar på att den 

målgrupp som främst tilltalas av Eva Solbergs och Bo Rothsteins argumentationer är den 

breda massan, och där startar deras antagonister i uppförsbacke.       
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I argumentationerna till tiggardebatten i DN är alla argumenten lämpliga, vilket tyder 

på relativt välfungerande retoriska tankar bakom argumenten eftersom ett olämpligt argument 

troligtvis inte skulle kunna övertyga läsaren om den ståndpunkt det stödjer. Jag nämnde även 

tidigare under punkt 3.2 att den svaga kvalitén på de flesta argumenten gjort att det blivit 

lättare att argumentera emot varandra och det har orsakat att den retoriska delen fått större 

betydelse i den här debatten. Det har dessutom skapat ett debattklimat som faktiskt är mer 

gynnsamt för dem som vill införa ett förbud av något slag eftersom de kan ”smycka” sin i 

grunden rätt omoraliska tanke om att ta ifrån en människa sitt sätt att överleva på, utan att 

motbevisas med fakta på ett ”naket” sätt för läsarna. Antagonisterna till Eva Solberg och Bo 

Rothstein har dock argumentet som handlar om att det inte finns någon organiserad 

brottslighet i samband med tiggeri och det är faktabaserat, men frågan är om det räcker för att 

nå fram till läsarna. Detta visar i vilket fall hur viktigt det är med en stark kvalité i debatten 

för annars kan vad som helst föras fram som ett åtråvärt förslag. 

 

3.3 Slutsats 

Efter analysen och diskussionen går det att konstatera att argumentationerna i tiggardebatten 

2013 hade relativt svag kvalitet på sina argument och dess styrka låg istället i dess retoriska 

strategier för att övertyga. Med tanke på kvalitet hade huvudståndpunkt 2B, ”lösningen är inte 

att förbjuda att ge till tiggare”, i min mening den argumentationen som var starkast 

övertygande p.g.a. sin effektivt övertygande strategi och ändå relativt starka kvalitet på 

argumenten. Den argumentationen som istället hade störst problem med att övertyga var Bo 

Rothsteins trots hans goda teoretiska tanke. De andra två argumentationerna hamnade 

mittemellan dessa, men Eva Solbergs argumentation placerade sig dock något under sina 

antagonisters argumentation eftersom det argument som tog upp att organiserad brottlighet i 

samband med tiggeri i stort sätt var obefintlig hade en sådan stor skada på hennes 

argumentation att hennes antagonister får den starkare positionen. Att debattklimatet ändå var 

mer gynnsamt för Eva Solberg och Bo Rothstein, då kvalitén var så låg, är för mig något 

skrämmande eftersom det gör att det mesta kan sägas för att övertyga läsaren och även jag 

skulle, utan annan information, tycka att ett sätt som både hjälper tiggarna och får mig att 

slippa känna obekvämhet när jag går förbi dem skulle låta väldigt lockande. Detta visade på 

hur viktigt det är med god kvalité på argumenten i en debatt.   

Min uppsats har förhoppningsvis bidragit till hur en argumentation kring tiggeriet kan 

se ut i Sverige. Att den skiljde sig från USA och Kanada är värt att notera och en framtida 
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uppsats som jämför den här tiggardebatten med den i andra länder vore intressant att ta del av. 

En annan bra fortsättning till min uppsats skulle vara hur tiggardebattens argumentation 

utvecklades i Sverige 2014 och om den påverkades av argumentationen i tiggardebatten 2013.  
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