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Abstract 

The man and woman who beg on the streets has become a more frequently occurring sight 

around both cities and towns all over Sweden. The increased frequency of panhandling can be 

seen in the extensive attention the media gives the phenomenon. This study therefore focus on 

how begging as a phenomenon and beggars as a category is being constructed in the press. 

With the help of a discursive psychology analysis the aim here is to investigate how facts 

about begging and beggars are being constructed and which rhetorical processes surrounds the 

phenomenon in particular press articles. Previous research which has focused on how begging 

and beggars are categorized and understood has shown that similar negative stereotypes about 

begging and beggars occur both today as well as in history. Research has also shown that the 

phenomenon is often surrounded by two contradictory rhetorical processes where begging is 

either understood as a consequence of poverty or as a consequence of particular attributes of 

beggars themselves. This study shows that begging as a phenomenon is thoroughgoingly 

being constructed as a problem. The construction of why the problem exists and how it should 

be resolved is dependent on the rhetoric being produced and reproduced in the articles. Unlike 

previous research most of the material in this study produce an antipoverty rhetoric. Beggars 

as a category are being constructed in two contradictory ways, depending on which type of 

rhetoric that surrounds the constructions, but all through the material beggars are being 

constructed as something different than ”we”. 

 

Keywords: begging, beggars, construction, constructions of facts, rhetoric, discursive 

psychology, categorisation, press 

 

 

 

 

  



Sammanfattning 

Den tiggande mannen och kvinnan har blivit ett allt mer frekvent förekommande inslag i 

gatubilden runt om i Sverige vilket bland annat bekräftas i form av den omfattande mediala 

uppmärksamhet fenomenet får. Av den mediala rapporteringen att döma verkar fenomenet 

väcka starka känslor och reaktioner hos människor i allmänhet. Därför fokuseras i det här 

arbetet på hur tiggeri som fenomen och tiggare som kategori konstrueras i den tryckta pressen. 

Syftet är att med hjälp av en diskurspsykologisk analys undersöka hur fakta om tiggeri och 

tiggare konstrueras och vilka retoriska processer som omgärdar fenomenet i tidningstexter av 

typen ledare, debattartiklar, krönikor och insändare. Tidigare forskning som fokuserat på hur 

tiggeri och tiggare kategoriseras och förstås visar att likartade negativa tiggeristereotyper 

återkommer såväl historiskt som idag. Forskning visar också att fenomenet ofta omgärdas av 

två motstridiga retoriska processer där tiggeriet antingen konstrueras vara en konsekvens av 

fattigdom eller en konsekvens av egenskaper hos tiggare själva. Den här studien visar att 

tiggeri som fenomen genomgående konstrueras vara ett problem. Vilka orsakerna och 

lösningarna till problemet konstrueras vara beror på vilken typ av retorik som produceras och 

reproduceras i förhållande till tiggeri och tiggare. Till skillnad från tidigare forskning 

produceras en antifattigdomsretorik i merparten av det material som undersöks här. Tiggare 

som kategori konstrueras också på två motstridiga sätt i materialet, beroende på vilken typ av 

retorik som omgärdar konstruktionerna, men genomgående konstrueras tiggare som någonting 

annat, som en motsats till vem ”Vi” är.  

 

Nyckelord: tiggeri, tiggare, konstruktioner, konstruktioner av fakta, retorik, diskurspsykologi, 

kategorisering, tryckt press  
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1 Inledning 

Den tiggande kvinnan och mannen har blivit ett allt synligare och mer frekvent 

förekommande inslag i gatubilden runt om i Sverige. Här handlar det i första hand inte om 

den grupp av tiggande och hemlösa människor som tidigare utmärkt sig i gatubilden – 

nämligen missbrukande män med inhemskt eller nordiskt ursprung – utan om människor med 

i huvudsak icke-nordiskt ursprung (Socialstyrelsen, 2013, s. 16). I Socialstyrelsens 

kartläggning av antalet hemlösa i Sverige med utländskt medborgarskap uppgav 76 svenska 

kommuner att utrikesfödda, så kallade EU-migranter
1
, påträffats en eller fler gånger i 

kommunen under år 2012 (Socialstyrelsen, 2013, s. 7). Ungefär en tredjedel av de EU-

migranter som ingick i kartläggningen uppgav att de försörjer sig genom tiggeri eller liknande 

sysselsättning när de befinner sig i Sverige (Socialstyrelsen, 2013, s. 24).  

        Att tiggeriet tycks ha ökat, här specifikt i förhållande till hitresta EU-migranter, bekräftas 

inte bara i Socialstyrelsens kartläggning. Tiggeriets ökade förekomst och synlighet runt om i 

Sverige bekräftas också i form av den omfattande mediala uppmärksamhet fenomenet får. I 

svensk tryckt press genererar en sökning på orden tiggeri eller tiggare de senaste 90 dagarna 

2532 sökträffar
2
. Även om en sådan sökning inte garanterar att samtliga sökträffar i sig 

uppmärksammar fenomenet tiggeri markerar ändock omfattningen av antalet sökträffar att 

fenomenet förekommer på den mediala arenan i stor utsträckning.  

      Sammantaget kan sägas att fenomenet i sin nuvarande kontext verkar väcka starka känslor 

och reaktioner hos människor i allmänhet. I svensk media rapporteras bland annat om 

tiggande EU-migranter som blivit utsatta för våld, hot om våld och trakasserier från 

medlemmar av majoritetssamhället (Dragic & Rothenberg, 2014, 2 april; Andersson 

Åkerblom, 2014, 11 mars). Ett politiskt parti väljer att gå till EU-val med löftet att avlägsna 

tiggeriet från de svenska gatorna (Thomsen, 2014, 12 maj) och EU-migranters läger avhyses i 

svenska kommuner (Arborén, 2014, 13 mars; de la Reguera, 2014, 16 februari). Samtidigt 

verkar andra krafter i samhället för att hjälpa och stödja människor som försörjer sig genom 

att tigga (Roos, 2014, 12 mars; Emmerik, 2014, 28 oktober).  

        Begreppet tiggeri definieras och förstås i det här arbetet som en typ av informell 

ekonomisk gatuaktivitet, innefattande en transaktion av gåvor mellan tiggare och donator. 

Tiggeriets informella karaktär innebär, i likhet med annan informell ekonomisk gatuaktivitet, 

                                                 
1
 Begreppet EU-migrant definieras enligt följande: ”de personer som är medborgare i ett annat EU-land än 

Sverige, eller personer som är medborgare i ett land som undertecknat EES-avtalet och så kallade 

tredjelandsmedborgare” (Socialstyrelsen, 2013, s. 15). 
2
 Sökning utförd 2014-11-10 i databasen Mediearkivet Retriver.  
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en avsaknad av det formella arbetets skyddsnät i form sådant som fackliga avtal, sjukpenning, 

anställningsskydd och liknande (Dean, 1999, s. 6; Adriaenssens & Hendrickx, 2010, s. 24). 

Samtidigt skiljer sig tiggeri som informell ekonomisk aktivitet från kriminaliserade typer av 

informella ekonomiska aktiviteter, som drogförsäljning och ficktjuveri, eftersom det i en 

svensk kontext inte är olagligt att tigga. Tiggeri förstås därför som ett slags (informellt) arbete 

vars syfte, liksom andra typer av arbete, är att generera en inkomst (Adriaenssens & 

Hendrickx, 2010, s. 24).  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Tiggerifenomenets aktualitet i det svenska medieklimatet och i samhällsdebatten gör det till 

ett intressant ämne att studera närmare. Som exemplifierats ovan rapporteras och diskuteras 

tiggerifenomenet flitigt i svensk media. Men hur och på vilket sätt produceras fakta om tiggeri 

i media? Hur kategoriseras tiggare och av vem? Vad kan det i sin tur tänkas ha för betydelse 

för hur tiggeri uppfattas?  

        I avsikt att utveckla nyss nämnda frågor är syftet i det här arbetet att med hjälp av en 

diskurspsykologisk analys undersöka hur fakta om tiggeri och tiggare konstrueras och vilken 

typ av retorik
3
 som förekommer i den mediala debatten i förhållande till tiggerifenomenet.  

        Undersökningen avgränsas till att analysera faktakonstruktioner och retorik så som de 

förekommer i den tryckta pressen, övriga mediala plattformar kommer således inte ingå i 

analysen. Tidningstexter av typen ledare, debattinlägg, krönikor och insändare kommer att 

analyseras, detta eftersom publiceringar av ovanstående slag härrör från specifika avsändare 

vars konstruktioner av fakta i förhållande till tiggeri står i fokus. Följande huvudsakliga 

frågeställningar kommer att vara vägledande i arbetet:  

 

 Hur konstrueras fakta om tiggeri och tiggare i svensk, tryckt press? 

 Vilka typer av retorik i förhållande till tiggeri som fenomen förekommer i materialet? 

 

1.2 Disposition 

Inledningsvis kommer den sökprocess och de avgränsningar som utmynnat i den tidigare 

forskning på området som diskuteras i arbetet att redogöras för. Den tidigare forskning som 

arbetet i huvudsak diskuterar har olika typer av tiggerikategoriseringar som gemensam 

                                                 
3
 Termen retorik förstås här som ett ställningstagande för eller emot ett annat ställningstagande eller position, 

retorik förstås alltså i en vidare bemärkelse och inte enbart som argumenterande kommunikation (jmf Potter, 

1996, s. 106). 
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beröringspunkt. Forskningen har därför i likhet med detta arbete, utifrån olika infallsvinklar, 

undersökt hur tiggare och tiggeri kategoriseras, förstås eller porträtteras i olika sociala 

sammanhang.  

        I därpå följande kapitel redogörs arbetets teoretiska och metodmässiga utgångspunkter 

för. Studien tar sin utgångspunkt i ett socialkonstruktionistiskt och diskurspsykologiskt 

förhållningssätt varpå centrala synsätt och begrepp därur kommer att presenteras och 

diskuteras. Här kommer också studiens analysmetod att avslutningsvis redogöras för.  

        Därefter kommer den urvalsprocess och de avgränsningar som sedermera utmynnat i det 

material som analyseras i arbetet att diskuteras. I metodkapitlet följer utöver ovanstående en 

beskrivning av analysens genomförande och av de frågor som i huvudsak ställts till 

materialet, samt en diskussion kring validitet, reliabilitet och reflexivitet.  

         Studiens analys och resultat presenteras och diskuteras i kapitlet som följer. Resultatet 

av analysen presenteras inledningsvis i form av en översiktstabell och sedermera utifrån de 

temata som identifierats i materialet. Här kommer de övergripande retorikerna som 

identifierats att diskuteras tillsammans med de underteman eller mönster som urskilts. Utöver 

ovanstående analyseras och exemplifieras hur fakta om tiggeri och tiggare konstrueras i 

materialet. Kapitlet avslutas med en redogörelse för studiens slutsatser.  

        I det sistkommande följer en avslutande diskussion där studiens och angreppssättets 

styrkor och svagheter diskuteras. Här kommer studiens resultat också att diskuteras i relation 

till tidigare forskning och förslag till fortsatt forskning kommer att ges. 
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2 Tidigare forskning 

Nedan kommer tidigare forskning att redogöras för. Inledningsvis presenteras den sökprocess 

och de avgränsningar som ligger till grund för den forskning som sedermera diskuteras. 

Tidigare forskning som utifrån olika utgångspunkter fokuserat på kategoriseringar av tiggeri 

kommer därefter att avhandlas. Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion.  

 

2.1 Sökprocess och avgränsningar 

Sökandet efter tidigare forskning har initialt handlat om att försöka få en övergripande bild av 

forskning som på ett eller annat sätt fokuserat på fenomenet tiggeri. Det har härvid visat sig 

att västerländsk forskning på området ofta undersökt tiggeri ur ett hemlöshetsperspektiv där 

tiggeriet ses som en konsekvens, eller en del, av hemlöshetsproblematiken. Här undersöks i 

första hand på vilka villkor tiggare har tillträde till offentliga rum och vilken typ av politik 

som omgärdar problematiken (se t ex Swärd, 2001; Kennedy & Fitzpatrick, 2001a; Kennedy 

& Fitzpatrick, 2001b; Blomley, 2010). Då den här studiens övergripande syfte är att 

undersöka hur fakta om tiggeri och tiggare konstrueras och vilka typer av retorik som 

omgärdar fenomenet i tryckt press har studier som beskrivs ovan inte i första hand varit av 

intresse. Istället kommer forskning som lyfter kategoriseringar, stereotyper eller 

konstruktioner av tiggeri, i förhållande till studiernas specifika utgångspunkter, att diskuteras. 

De temata som kan urskiljas i tidigare forskning om tiggeri kommer att fungera som samlande 

rubriker för de studier som där ingår. 

       I huvudsak har databasen Sociological Abstracts använts i sökandet efter tidigare 

forskning, men sökprocessen har också kompletterats med sökningar i databaser som 

Summon och Swepub. Sökprocessen har, som nämnts, i första hand handlat om att söka skapa 

en överblick över forskning om tiggeri generellt för att sedan snävas ner i förhållande till den 

här studiens syfte och frågeställningar. Synonymer och olika grammatiska former av det 

engelska begreppet för tiggeri har främst använts som sökord, så som: beggary, begging, 

beggars, panhandling och mendicancy. Vad gäller svensk forskning har både de 

ovanbeskrivna engelska sökorden använts och sökord på svenska i form av tiggeri och 

tiggare. Sökprocessen grundar sig utöver ovanstående även på en så kallad snöbollsprocess 

där källor använda i en redan uppsökt forskningsartikel eller liknande bidragit till här 

ytterligare relevant forskning (jmf Denscombe, 2009, s. 38). I ett försök att ge en mer aktuell 

forskningsöverblick har forskning som producerats och distribuerats från 1990 fram till idag i 

huvudsak fokuserats på. Forskning jag finner vara mest relevant utifrån den här studiens 
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utgångspunkter och syfte är medtagen, med en medvetenhet om att kritik kan riktas mot att 

delar av den tidigare forskning som diskuteras i det nästkommande kan betraktas vara något 

ålderstigen. 

         

2.2 De återkommande tiggerikategorierna 

Ett antal studier har undersökt tiggeri ur ett historiskt perspektiv och också fokuserat på 

allmänhetens dåtida syn på tiggeri (se t ex Beier, 1974; Clark, 2002). Här blir det tydligt att 

bilden av tiggeri inte förändrats nämnvärt under historiens gång. Enligt Erskine och McIntosh 

(1999, s. 27 ff) återkommer likartade beskrivningar av vad tiggeri innebär och vem tiggaren 

är, både historiskt och i samtiden. Nu, likväl som då, associeras tiggeri till kriminell 

verksamhet och tiggaren beskrivs vara en falsk bedragare som antingen är för lat för att 

försörja sig på ett konventionellt vis eller som förmögen tack vare sina oärliga metoder.  

        Att de närmast stereotypa bilderna av tiggare verkar vara återkommande bekräftas också 

av forskning som undersökt människors attityder till tiggeri. Bilden av tiggaren som en lat 

bedragare återkommer i McIntosh och Erskines (1999, s 183 ff) studie där människor som 

dagligen kommer i kontakt med tiggare intervjuats. Men alla tiggare konstrueras inte som 

”den lata bedragaren”. Snarare handlar det om två övergripande kategorier av tiggare: den 

genuina, ”riktiga” tiggaren som är förtjänt av människors allmosor, och bedragaren som 

antingen är för lat för att förtjäna ett ärligt uppehälle eller som bedrar allmänheten genom att 

förställa sin fattigdom. För att avgöra vilken kategori tiggaren tillhör menar McIntosh och 

Erskine (1999, s 186 ff) att människor generellt förlitar sig på föreställningar om hur en fattig 

människa bör se ut och bete sig. Sådant som tiggarens kläder, ålder, kön och kroppshållning 

blir därför ofta avgörande i bedömningen av hur genuin tiggaren är.  

          Ett liknande resonemang kring tiggeri som ovan återfinns i Hanssons (2014) studie där 

stockholmares förståelse för fenomenet tiggeri undersöks med hjälp av intervjuer. Också här 

framkommer att människor utgår från föreställningar om fattigdom i förhållande till tiggeri, 

och att dessa föreställningar spelar roll för huruvida tiggare upplevs vara genuina eller inte. I 

studien undersöks specifikt människors förståelse för Östeuropeiska tiggare i form av EU-

migranter och utöver ovanbeskrivna ”genuinhetskrav” framkommer att den tiggande EU-

migranten också konstrueras som ”Den Andre”.  

        De kategorier eller konstruktioner av tiggeri och tiggare som beskrivs ovan är av intresse 

i förhållande till den här studiens syfte och frågeställningar, går de närmast stereotypa 

bilderna att identifiera i en nutida svensk medial kontext? Och om inte, vad kan det tänkas 
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bero på? Hanssons (2014) studie undersöker fenomenet tiggeri ur en samtida, svensk kontext, 

till skillnad från övrig forskning som diskuterats ovan. Studien är således av relevans då den 

kan bringa förståelse för den nuvarande situationen i Sverige på ett sätt som tidigare beskrivna 

studier inte kan. Hanssons (2014) studie undersöker emellertid inte hur fenomenet tiggeri 

konstrueras i mediala sammanhang, inte heller ligger fokus på vilka typer av retoriker som 

produceras i förhållande till tiggeri och tiggare, vilket är avsikten här.  

 

2.3 Tiggerikategorier ur ett ekonomiskt perspektiv 

Ett mindre antal studier har undersökt den förtjänst tiggeri genererar. Exempelvis undersöks 

antalet gåvor tiggare i Moskva mottar under kortare tidsintervaller av Butovskaya, Salter, 

Diakonov och Smirnov (2004), tiggares självrapporterade inkomst undersöks i Toronto, 

Kanada av Bose och Hwang (2002) och i Storbritannien av Dean och Melrose (1999). Också i 

den kvantitativa studien ”Street-level Informal Economic Activities: Estimating the Yield of 

Begging in Brussels” (Adriaenssens & Hendrickx, 2010) undersöks tiggeri ur ett ekonomiskt 

perspektiv. I studien lyfter Adriaenssens och Hendrickx (2010, s. 23 f) antaganden och 

stereotyper kring tiggeri
4
 och tar sin utgångspunkt i dessa antaganden och i 

socialvetenskapliga teorier som hävdar att tiggeri bygger på utanförskap och att tiggeri inte 

genererar höga inkomster. I avsikt att undersöka sanningshalten i olika tiggeristereotyper 

utgår författarna från en kombination av metoder där inkomsten hos tiggare i Bryssel 

kartläggs under en tidsperiod. I studien jämförs inkomsten hos tre grupper av tiggare: 

Östeuropeiska migranter i form av romska kvinnor med eller utan barn och inhemska tiggande 

män. Av studiens resultat att döma menar författarna att samtliga antaganden om tiggeri är 

svåra att finna belägg för. Antagandet att tiggare försöker bedra allmänheten genom att söka 

medlidande (här genom att tigga tillsammans med barn) finner inget stöd rent 

förtjänstmässigt. Inte heller antagandet att tiggare ingår i organiserade kriminella nätverk kan 

beläggas utifrån studiens resultat, författarna menar att tiggeriets förtjänster måste betraktas 

vara alltför ringa i omfattning för att attrahera kriminella organisationer. Den ringa förtjänst 

som tiggeriet genererar slår också hål på det sista antagandet, nämligen att tiggare i egentligen 

vore förmögna (Adriaenssens & Hendrickx, 2010, s. 35).  

      Studien tar sin utgångspunkt i de stereotyper, bilder eller konstruktioner som rör tiggare 

och tiggeri. Då min egen studie avser att undersöka hur fakta om tiggeri och tiggare 

konstrueras och vilka typer av retoriker som omgärdar tiggeri i tryckt svensk media är det av 

                                                 
4
 Tiggaren som den lömska bedragaren, tiggaren kriminell och tiggaren som förmögen (Adriaenssens & 

Hendrickx, 2010, s. 25). Jämför tiggerikonstruktioner presenterade under rubrik 2.2.  
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intresse att se huruvida bilderna stämmer överens eller inte. Studien analyserar också den 

situation som nu utspelar sig i flertalet Västeuropeiska länder, där tillströmningen av tiggande 

EU-migranter ligger under lupp. 

 

2.4 Antitiggeriretorik och retorisk differentiering 

Ett mindre antal studier har undersökt den retorik som omgärdar tiggeri och retorikens direkta 

konsekvenser för exempelvis politiska beslut rörande tiggeri. De studier som presenteras 

nedan utgår, i likhet med detta arbete, från en analys av de typer av retorik som omgärdar 

tiggeri som fenomen, och en del av studiernas undersökningsmaterial är av massmedialt 

ursprung. Den sociala kontexten är dock delvis en annan.  

         I artikeln ”Disaster trough dirty windshields: law, order and Toronto’s squeegee kids” 

(Parnaby, 2003) undersöks den retorik som konstruerar unga tiggare
5
 i Toronto som ett socialt 

problem som i sin tur kräver lag och ordning för att upphöra. Författaren menar att den typ 

katastrofretorik som kritiker till de unga tiggarna använde sig av vann mark i en debatt där 

andra hävdade att tiggeriet existerade på grund av fattigdom bland unga. Resultatet av 

katastrofretoriken blev sedermera en kriminalisering av den typ av tiggeri som unga tiggare 

använde som inkomstkälla. Förutom katastrofretoriken menar Parnaby (2003, s. 301) att unga 

tiggare genom retorisk differentiering kom att avskiljas från resterande i gruppen av hemlösa 

personer. Därmed kunde en konflikt med en övergripande antifattigdomsretorik undvikas, 

sociala problem kopplade till de unga tiggarna och deras tiggeriteknik skulle således inte 

komma att förväxlas med sociala problem i form av hemlöshet och fattigdom i stort. På den 

mediala arenan konstrueras de unga tiggarna först som personer i behov av hjälp och stöd på 

grund av sina levnadsöden men senare som aggressiva, kriminella och våldsamma (Parnaby, 

2003, s. 292ff). Artikeln som helhet beskriver vilka konsekvenser den, i samhällsdebatten, 

vinnande retoriken får vad gäller politiska beslut, lagförslag och i slutändan för den grupp 

människor som retoriken omgärdar.  

        Också i fallstudien ”’Bad mothers’ and ’Delinquent Children’: Unravelling anti-begging 

rhetoric in the Ecuadorian Andes” (Swanson, 2007) undersöks den retorik som omgärdar 

tiggeri och de konsekvenser retoriken genererar. I fokus här står kvinnor och barn ur den 

ecuadorianska ursprungsbefolkningen vilka tigger på gatorna i huvudstaden Quito. Den 

retorik som produceras och reproduceras av bland annat socialarbetare, religiösa ledare och 

media i Quito undersöks med hjälp av djupintervjuer. Till skillnad från Parnabys (2003) 

                                                 
5
 Här undersöks specifikt unga, hemlösa personer – så kallade ”squeegee kids” – vilka försörjer sig på en form 

av tiggeri vilken innefattar tvätt av bilars vindrutor (se Parnaby, 2003). 
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studie kontrasterar artikelförfattaren här den bild som målas upp av ovannämnda genom att 

synliggöra tiggarnas egna perspektiv via intervjuer, deltagande observation och enkäter.  

        I studien används begrepp som ”resiliance”, ”reworking” och ”resistance” (Swanson, 

2007, s. 705) för att förstå och förklara tiggarnas överlevnadsstrategier. Liksom i Parnabys 

(2003) studie förekommer en slags retorisk differentiering där den tiggande 

ursprungsbefolkningen avskiljs från övriga tiggare. Samtidigt menar författaren att själva 

tiggeriet är en strategi för överlevnad i ett samhälle som genomsyras av rasistiska strukturer 

där få andra inkomstmöjligheter står till buds för den här specifika gruppen av människor. I 

studien uppmärksammas således hur en rasistisk och kolonial retorik samverkar med en 

negativ moralistiskt retorik, baserad på tiggeristereotyper importerade från Västeuropa och 

Nordamerika, som tillsammans bidrar till konstruktionen av ursprungsbefolkningen i Ecuador 

och därmed till politiska beslut som får direkta konsekvenser för de tiggande barnen och 

kvinnorna.  

       Swansons (2007) och Parnabys (2003) studier är av intresse för detta arbete då bägge 

analyserat den retorik som omgärdar tiggeri som fenomen. Till skillnad från den här studien 

har både Swanson (2007) och Parnaby (2003) emellertid fokuserat på tiggeriretorikens 

politiska och rättsliga konsekvenser för de specifika grupper som undersöks, vilket inte i 

första hand är avsikten här. Då avsikten i denna studie främst handlar om att söka belysa hur 

fakta om tiggeri konstrueras och vilka typer av retorik som förekommer i svensk, tryckt media 

är studierna ändock av betydelse i förhållande till analys, metod och resultat. Detta då 

studiernas analys och metod kan fungera som vägvisare här och då det ligger ett intresse i att 

se huruvida den här studiens resultat stämmer överens eller skiljer sig åt från tidigare liknande 

forskning.   

 

2.5 Sammanfattning 

Ovan har forskning som på ett eller annat sätt undersökt konstruktioner, bilder eller 

stereotyper kring tiggeri diskuterats. Då den här studien har som avsikt att undersöka vilka 

olika typer av retorik som omgärdar tiggeri som fenomen och hur fakta om tiggeri och tiggare 

konstrueras i svensk, tryckt media är det av betydelse att undersöka och förstå hur tiggeri som 

fenomen konstruerats i andra sammanhang.  

       Både historiskt och i samtiden återkommer samma eller liknande antaganden om vad 

tiggeri innebär och vem tiggaren är. Tiggare framställs eller porträtteras för det mesta i 

negativ bemärkelse, vilket har betydelse för hur människor uppfattar tiggeri och tiggare (jmf t 
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ex McIntosh & Erskine, 1999; Hansson, 2014), vi kan således tala om att tiggeri som fenomen 

är omgärdat av en slags antitiggeriretorik. Samtidigt visar flertalet studier att tiggare inte 

verkar uppfattas utgöra en homogen grupp, Parnaby (2010) menar till exempel att unga 

tiggare i Toronto avskiljs från övriga hemlösa och utsatta i samhället till följd av en 

differentieringsretorik. Differentieringsretoriken syns också i Swansons (2007) studie där den 

tiggande ursprungsbefolkningen omfattas av en annan typ av retorik än övriga tiggare. I 

McIntosh och Erskines (1999) studie samt i Hanssons (2014) studie vore det inte heller 

omöjligt att tänka sig att en differentieringsretorik hänger samman med allmänhetens försök 

att avgöra tiggarens genuinhet. De uppställda kraven på ”genuinhet” hänger i sin tur samman 

med vad Parnaby (2003) beskriver vara en antifattigdomsretorik. För att en tiggare ska 

uppfattas vara genuin måste tiggaren passa in i mallen för hur en fattig människa ska se ut och 

bete sig. Antifattigdomsretoriken innefattar nämligen uppfattningen att fattiga människor 

förtjänar allmänhetens allmosor. Resultatet av Adriaenssens och Hendrickx (2009) studie, 

som bland annat visar att tiggeriets förtjänster i sig definierar tiggaren som fattig, skulle kunna 

betraktas som en del av en antifattigdomsretorik. I strid med antifattigdomsretoriken kommer 

således differentieringsretoriken och antitiggeriretoriken. Om antifattigdomsretorik 

konkurrerar med antitiggeriretorik tillkommer också i vissa fall en kolonial eller rasistisk 

retorik, som i sin tur kan generera en differentieringsretorik. Swansons (2007) och Hanssons 

(2014) studier belyser hur den specifika grupp av tiggare som undersöks i vardera studie inte 

enbart kan betraktas vara föremål för en så kallad antitiggeriretorik, de är även föremål för en 

rasistisk retorik. Liknande resonemang kan föras i förhållande till Adriaenssens och 

Hendrickx (2009) studie där det i resultatet framkommer att romska tiggares tiggeriförtjänst är 

markant lägre än inhemska tiggares.  

        Tiggeriretoriker får konsekvenser inte bara i förhållande till allmänhetens syn på tiggeri, 

de får också konsekvenser i förhållande till politiska och rättsliga beslut och i slutändan för 

tiggaren själv (jmf Parnaby, 2003). Det är därför en fråga om vilken av de konkurrerande 

retorikerna som går vinnande ur striden. Och det är här den mediala arenan förstås får 

betydelse. Särskilt Parnabys (2003) studie visar hur den mediala arenan bidrar till, och 

används i, producerandet och reproducerandet av olika typer av retorik. Med den tidigare 

forskningen i åtanke blir det därför av intresse att undersöka vilka typer av retorik i 

förhållande till tiggeri och tiggare som görs gällande i svensk, tryckt media idag. 
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3 Teori och analysmetod 

Härnäst kommer studiens teoretiska utgångspunkter att redogöras för. Inledningsvis 

presenteras studiens socialkonstruktionistiska förhållningssätt och därefter diskurspsykologin 

och dess centrala synsätt. Eftersom diskurspsykologin står som förebild i förhållande till 

studiens metodmässiga ståndpunkter kommer också den analysmetod som arbetet baserar sig 

på att avslutningsvis redogöras för här.  

 

3.1 Socialkonstruktionism  

Den socialkonstruktionistiska förståelsen för vad vi refererar till som verkligheten med allt 

vad det kan tänkas innebära är också den förståelse som genomsyrar detta arbete. Det är 

därför på sin plats att i korthet redogöra för vad socialkonstruktionism innebär och betyder. 

Inledningsvis bör poängteras att termen socialkonstruktionism är en av flera liknande termer 

vars betydelser i mångt och mycket överlappar varandra men som också delvis skiljer sig åt 

(Burr, 2003, s. 2). Skillnader och likheter mellan dessa termer kommer inte att redas ut här, 

istället kommer socialkonstruktionism som term att användas och dess innebörd att definieras 

i det nästkommande.   

 

3.1.1 Kunskap som socialt konstruerad 

Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv innefattar ett kritiskt förhållningssätt till en förståelse 

av världen som en objektiv verklighet, som något som oföränderligt existerar på ett specifikt 

sätt utanför oss själva. Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv ses istället vår förståelse av 

världen som historiskt och kulturellt situerad. En uppfattning av verkligheten är således 

beroende av dess kulturella och historiska kontext och därmed också föränderlig över tid 

(Burr, 2003, s. 2ff). Det som betraktas vara sant och riktigt är inte ett resultat av människors 

studier av en objektiv verklighet utan ett resultat av sociala processer och människors 

interaktion med varandra. Därför blir också maktrelationer centrala i sammanhanget eftersom 

de implicerar vad som är tillåtet och vad som inte är det i den sociala verkligheten (Burr, 

2003, s. 4f). Tiggeri som fenomen förstås alltså här som socialt konstruerat. Vem tiggaren är 

och hur tiggeri definieras ses som beroende av sin historiska och kulturella kontext. Som lyfts 

i tidigare forskning kategoriseras tiggeri och tiggare i Västvärlden på ett snarlikt sätt genom 

historien, seglivade stereotyper hänger kvar och dikterar villkoren, kunskapen och förståelsen 

för fenomenet. Ovanstående får i sin tur konsekvenser för de individer som förstås tillhöra 

kategorin. Här blir utgångspunkten att se fenomenet som socialt konstruerat och därmed söka 
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undersöka hur och på vilket sätt fenomenet konstrueras retoriskt i den tryckta pressen under 

en kortare tidsperiod. Det handlar alltså inte om att söka avgöra vad fenomenet i någon sorts 

verklig mening är eftersom det ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv inte är möjligt att 

avgöra. Fenomenet existerar inte utanför den sociala kunskapen om det, utan existerar som ett 

resultat av hur det är konstruerat i den sociala världen.  

 

3.1.2 Språk 

Språket har en central roll sett ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Genom språket 

produceras och reproduceras konstruktioner av världen och genom språket kan verkligheten 

objektifieras. Språket fungerar således typifierande: en människas subjektiva upplevelser kan, 

genom språket, kategoriseras och därmed förstås objektivt även av andra människor (Berger 

& Luckmann, 1998, s. 53). Språket förstås alltså inte som ett betydelselöst medel genom 

vilken människor kan förmedla sina tankar och känslor till varandra utan istället som mycket 

betydelsefullt för hur vi uppfattar och konstruerar världen och oss själva (Burr, 2003, s. 48). 

Språket som ett fundamentalt socialt fenomen återskapas och förändras genom den sociala 

interaktionen människor emellan och det är genom språket vi förnimmer och förstår världen. 

Språket lägger således ut gränser för vad som är möjligt att förstå och för hur vi förstår det. 

(Burr, 2003, s. 53). Språket är meningsbärande och det språk, de tecken, vi använder för att 

skapa mening åt känslor, ting, kategorier och så vidare är kontextbunden och också 

föränderlig (Burr, 2003, s. 54). Hur och på vilket sätt vi talar om ett socialt fenomen, t ex 

tiggeri, är därför betydande för hur vi förstår fenomenet. Genom språket förmedlas således 

kunskapen om fenomenet.  

 

3.1.3 Diskurs 

Termen diskurs handlar om det specifika språkbruk som omgärdar till exempel ett socialt 

fenomen (Burr, 2003, s. 63). Winther Jørgensen och Philips (2000) uttrycker det som följer: 

 

Med hjälp av språket skapar vi representationer av verkligheten, som aldrig bara är 

speglingar av en redan existerande verklighet – representationerna bidrar till att skapa den. 

Det betyder inte att verkligheten inte finns; betydelser och representationer är nog så 

verkliga. Den fysiska världen finns också, men den får bara betydelse genom diskurs (s. 

15). 

 

Genom språket konstitueras den sociala världen och genom diskurserna skapas mening. 

Användandet av begreppet diskurs i plural ovan är viktigt eftersom olika sätt att tala om ett 

fenomen, ett ting, en kategori eller liknande innebär olika konkurrerande diskurser, det vill 



12 

 

säga olika sätt att uppfatta till exempel meningen av ett fenomen (Winther Jørgensen & 

Philips, 2000, s. 16). En vetenskaplig diskurs och en kristen religiös diskurs beskriver till 

exempel jordens begynnelse och begynnelsens händelseförlopp på olika sätt, diskurserna har 

därför olikartade förklaringar till samma fenomen. En diskurs kan därmed sägas vara en social 

överenskommelse om hur till exempel ett fenomen förstås och förklaras (Börjesson, 2003, s. 

20). Den sociala verkligheten är således ett resultat av hur olika, konkurrerande diskurser 

reproducerar och förändrar den (Burr, 2003, s. 65). Hur fenomenet tiggeri konstrueras och 

förstås är såldes resultat av de diskurser som omger fenomenet. I avsnittet vilken behandlar 

tidigare forskning i detta arbete hävdas avslutningsvis att fenomenet omgärdas av olikartade 

retoriker. Vi skulle därför kunna säga att konkurrerande diskurser avser att förklara fenomenet 

och dess innebörd, ursprung och inneboende egenskaper på olika sätt. Här är det viktigt att 

poängtera att enskilda ord eller meningar inte förstås som diskurser i sig, istället förstås det 

som sägs eller skrivs om t ex ett visst fenomen som ett resultat av diskursen (Burr, 2003, s. 

66). Eftersom diskurser reglerar kunskapen om den sociala världen är relationen mellan 

diskurs och kunskap också intimt förknippad med makt (Burr, 2003, s. 67). En dominerande 

diskurs har därför stor betydelse för hur vi förstår och uppfattar exempelvis tiggeri som 

fenomen, vilket förstås i sin tur får konsekvenser för de individer som kategoriseras som 

tiggare.  

 

3.1.4 Identitet 

Socialkonstruktionismen förstår inte människan som bestående av någon slags ursprunglig 

och enhetlig kärna, människan förstås istället som konstruerad i sin kulturella och historiska 

kontext. Vad människan är, hennes identitet och subjektivitet är ett resultat av sociala 

konstruktioner och inte ett resultat av någon form av inneboende essentialistisk natur. 

Människors identiteter är därmed konstruerade genom språket och produkter av diskurser 

(Burr, 2003, s. 104f). Identitet konstrueras utifrån de diskurser som är kulturellt tillgängliga 

och består av en mängd olika och skiftande komponenter som i kombination utgör individens 

identitet (Burr, 2003, s. 107). Sådant som könsdiskurser, åldersdiskurser, sexualitetsdiskurser 

och klassdiskurser är exempel som konstruerar identitet. Olika typer av diskurser innefattar 

också olika typer av handlingsutrymme och makt i förhållande till identitet (Burr, 2003, s. 

112). Att identifiera sig – och identifieras – som kvinna och arbetarklass innebär andra 

implikationer i den sociala världen än att identifiera sig och identifieras som man och 

överklass. Vad det innebär att till exempel vara man eller kvinna är förstås också historiskt 

och kulturellt situerat. Den sociala världen, eller den specifika samhällsstrukturen i sin 
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historiska kontext, skapar olika identitetstyper vilka människor kan identifieras som och 

identifiera sig med (Berger & Luckmann, 1998, s. 201). Att identifiera sig, eller identifieras, 

som till exempel tiggare blir således att identifieras som en specifik identitetstyp vars 

egenskaper är diskursmässigt konstruerade genom språket. 

 

3.2 Diskurspsykologi 

Härnäst är avsikten att redogöra för några av diskurspsykologins grundläggande 

utgångspunkter och också redogöra för de begrepp som sedermera kommer att fungera som 

analysverktyg. Socialkonstruktionismen som diskuterats ovan ska förstås som det här arbetets 

teoretiska utgångsläge men samtidigt är det viktigt att poängtera att diskurspsykologin inte 

fungerar som avskild från socialkonstruktionismen. Det som presenterats i föregående avsnitt 

gäller således även för diskurspsykologin. Det är också diskurspsykologins relation till 

socialkonstruktionism som gör att teori och analysmetod inte diskuteras i separata kapitel här, 

utan istället tillsammans. Ett diskursanalytiskt angreppssätt i allmänhet går generellt inte att 

anamma om inte de grundläggande filosofiska premisserna – språkets och diskursernas roll i 

konstruktioner av den sociala verkligheten – finns där som den elementära grunden (Winther 

Jørgensen & Philips, 2000, s. 10).  

        Diskurspsykologins fokus ligger på att studera diskurser empiriskt i sin sociala kontext, 

inte att betrakta och studera diskurs som något abstrakt och övergripande vilket är vanligt 

inom andra diskursanalytiska angreppssätt (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 113). 

Istället för diskurs används därför begreppet tolkningsrepertoar inom diskurspsykologin. Med 

begreppet belyses hur diskurser förstås som flexibla resurser i den sociala interaktionen 

(Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 114). Tolkningsrepertoarernas funktion, sett ur ett 

diskurspsykologiskt perspektiv, är generellt att möjliggöra för människor att rättfärdiga sina 

versioner eller faktakonstruktioner (Burr, 2003, s. 59). 

        Diskurspsykologin intresserar sig således för hur fakta konstrueras; hur händelser, 

fenomen eller ting beskrivs och förklaras. Faktakonstruktioner förstås som vardagliga 

språkliga procedurer vilka används för att presentera ett synsätt eller en version som trolig 

framför andra alternativ och som svår att underminera. Olika konstruktioner av fakta, olika 

versioner, beskrivningar och förklaringar uppstår därför till följd av en kontrovers eller 

konflikt. Diskurspsykologin söker därmed identifiera de tekniker som används i samband med 

konstruktioner av fakta och intresserar sig för hur fakta konstrueras retoriskt (Edwars & 

Potter, 1992, s. 2f). Diskurspsykologin fokuserar således på hur vardagligt språk, i tal och 
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skrift, organiseras retoriskt eller argumentationsmässigt. Retorik förstås här inte enbart som 

uppenbart argumenterande eller övertygande typer av kommunikation utan snarare förstås 

retorik i en vidare bemärkelse där människors positioner och beskrivningar av fakta betraktas 

vara ett ställningstagande för eller emot en annan beskrivning eller position. Människors 

konstruktioner av fakta, förmedlade via språket, innebär därför intagandet av en position 

bland flera konkurrerande alternativ (Potter, 1996, s. 106). Tal och skrift ses således som 

sociala aktiviteter (Edwards & Potter, 1992, s. 28). Diskurspsykologer är därmed mindre 

intresserade av hur språket strukturerar tänkandet och mer intresserade av hur språket används 

diskursivt i sociala interaktioner i avsikt att övertyga eller göra anspråk på en konstruktion av 

fakta (Burr, 2003, s. 57). 

 

3.2.1 Retoriska tekniker 

Potter (1996, s. 107) menar att olika sätt att konstruera fakta kan studeras utifrån huruvida de 

fungerar retoriskt offensivt eller defensivt. Att inta en position kan fungera retoriskt offensivt 

i dess sätt att omarbeta eller underminera alternativa positioner. Intagandet av en position kan 

istället vara retoriskt defensivt beroende av dess kapacitet att stå emot alternativa positioner 

och deras försök att underminera den egna positionen i fråga. En diskurspsykologisk analys 

handlar därför om att studera relationen mellan olika sätt att konstruera fakta (Potter, 1996, s. 

107). I förhållande till den här studien är det således de positioner eller sätt att uttala sig i 

förhållande till fenomenet tiggeri som kommer att undersökas, och därmed också relationen 

mellan olika alternativa positioner. Härnäst kommer ett antal olika retoriska tekniker, eller 

procedurer för att konstruera fakta (Potter, 1996, s. 120), att presenteras och diskuteras. I 

analysen är avsikten att utgå från teknikerna och med hjälp av dem söka avgöra hur 

fenomenet tiggeri konstrueras retoriskt och vilka typer av retorik som förekommer i 

förhållande till fenomenet. 

 

Avsändaren i fokus 

I olika försök att stärka den egna positionen eller i avsikt att underminera alternativa 

positioner, menar Potter (1996, s. 122) att tekniker som kategoritillskrivning och 

intresseframställning
6
 är centrala. Intresseframställning handlar om att å ena sidan undvika att 

framställa sitt eget intresse (som t ex enskild individ, grupp eller institution) i samband med 

konstruktion av fakta och å andra sidan om att framställa alternativa faktakonstruktioner som 

                                                 
6
 Begreppen lyder ”Category Entitlements” och ”Interest Formulation”/”Stake and Interest” på originalspråk (se 

Potter, 1996, s. 122).  
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drivna av någon form av egenintresse (Potter, 1996, s. 124). I vissa fall är det dock omöjligt 

att undvika att framställa egenintresset och också kanske till och med mer gynnsamt att 

erkänna, eller bekänna, intresset bakom den egna positionen (Potter, 1996, s. 130). 

Kategoritillskrivning handlar i sin tur om att hänföra faktakonstruktion till specifika 

kategorier av människor som i den sociala kontexten betraktas vara kunniga på området, eller 

till den kategori avsändaren av konstruktionen själv tillhör, detta i syfte att skapa tyngd och 

trovärdighet (Potter, 1996, s. 133). Både kategoritillskrivning och intresseframställning står i 

relation till de grader av distans eller närhet
7
 avsändaren har till konstruktionen av fakta. Här 

handlar det således om huruvida avsändaren presenterar faktaredogörelsen som sin egen eller 

distanserar sig från den. Avsändaren som distanserar sig kan därför inte hållas ansvarig för 

konstruktionen av fakta, till skillnad från avsändaren som presenterar faktaredogörelsen som 

sin egen (Potter, 1996, s. 142 f).  

 

Betoning på kontexten 

Om föregående tekniker handlar om att dölja de eventuella vinster en viss typ av 

faktaredogörelse har för den specifika avsändaren och att genom distansering minska graden 

av ansvar för faktaredogörelsen handlar andra typer av tekniker om att istället konstruera fakta 

med hjälp av kontexten (Potter, 1996, s. 150). Konsensus och bekräftelse
8
 är tekniker som 

exemplifierar ovanstående. Om konstruktionen av fakta stöds av flertalet källor, och det 

således råder konsensus kring den specifika faktaredogörelsen, bekräftas också 

konstruktionen av fakta (Potter, 1996, s. 159). Andra tekniker för att styrka en konstruktion av 

fakta kan ske till exempel med hjälp av detaljrikedom och narrativ
9
. Detaljrikedom handlar 

om att beskriva konstruktionen av fakta i detalj för att på så vis öka trovärdigheten. Narrativ 

handlar istället om att beskriva konstruktionen av fakta som en vittnesredogörelse, det vill 

säga framställa fakta på ett sätt som gör att mottagaren kan leva sig in i, och förstå, 

redogörelsen utifrån avsändarens perspektiv. Narrativ kan också handla om att konstruera 

fakta med hjälp av historik, historiska inslag i en beskrivning kan således underbygga en 

konstruktion av fakta (Potter, 1996, s. 162ff). 

  

                                                 
7
 Här använder Potter Goffmans begrepp ”Footing” i avsikt att beskriva relationen mellan distans, närhet, 

kategoritillskrivning och intresseformulering (se Potter, 1996, s. 122).  
8
 ”Consensus” och ”corroboration” på originalspråk (se Potter, 1996, s. 158).  

9
 ”Detail” och ”narrative” på originalspråk (se Potter, 1996, s. 162).  
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Representation 

Avslutningsvis kommer retoriska tekniker vilka innefattar olika typer av representationer att 

presenteras. Kategorisering
10

 är ett exempel på ovanstående. Det är med hjälp av 

kategorisering som den specifika meningen av någonting (t ex en händelse, handling, person 

eller grupp) konstitueras (Potter, 1996, s. 176f). Sådant som specifika egenskaper, vilka 

genom kategorisering tillskrivs till exempel en viss grupp, får således representera gruppen 

som helhet. Ytterligare sätt att förstärka den egna konstruktionen av fakta eller förminska 

andras konstruktioner av fakta är genom extrematisering och minimering
11

. Extrematisering 

innebär att avsändaren, i sina försök att övertyga mottagaren, använder ord som syftar till att 

förstärka budskapet i sin beskrivning av någonting (Potter, 1996, s. 187). Minimering handlar 

istället om att förminska, förringa eller minimera betydelsen av något. Händelser som 

involverar våld kan användas som exempel: en avsändare kan beskriva en händelse som 

”extremt våldsam” medan en annan avsändare kan beskriva händelsen med yttringar som 

”några få slag utdelades” (jmf Potter, 1996, s. 191).  

 

3.3 Sammanfattning 

Ovan har det här arbetets teoretiska och metodmässiga utgångspunkter redogjorts för. 

Sammanfattningsvis kan sägas att socialkonstruktionismen bidrar till att förklara arbetets 

förståelse för kunskap om den sociala världen, språk, diskurs och identitet. Den sociala 

kunskapen om tiggeri som fenomen förstås därför som socialt konstruerad och beroende av 

sin historiska och kulturella kontext. Den sociala konstruktionen av tiggeri som fenomen 

produceras och reproduceras genom språket, via den sociala interaktionen. Kunskapen om 

fenomenet är därför beroende av de koncept som finns inbäddade i språket och genom 

diskurser får tiggeri som fenomen mening och betydelse. Vi kan också förstå kategorin 

tiggare som en identitetstyp vars egenskaper och kännetecken konstruerats i sin specifika 

historiska och kulturella kontext. 

        Den diskurspsykologiska ingången i arbetet bidrar till att, utöver ovanstående, förklara 

hur det här arbetet har för avsikt att ta sig an empirin och hur språk, i tal och skrift, används 

diskursivt vad gäller konstruktion av fakta. Diskurspsykologin intresserar sig för hur fakta 

konstrueras och för de tekniker som används i avsikt att konstruera fakta. Språkliga 

procedurer, i form av tal eller skrift, betraktas därför som retoriskt organiserade och som 

sociala aktiviteter. Hur tiggeri som fenomen konstrueras kan således analyseras utifrån hur 

                                                 
10

 ”Categorization” på originalspråk (se Potter, 1996, s. 176).  
11

 ”Extrematization” och ”minimization” på originalspråk (se Potter, 1996, s. 187).  
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olika avsändare, med hjälp av retoriska tekniker, konstruerar fakta i förhållande till 

fenomenet. Intentionen är därmed att analysera hur de retoriska tekniker som diskuterats i 

föregående avsnitt används av avsändare i den tryckta pressen i samband med 

faktakonstruktioner i förhållande till tiggeri och tiggare. Avsikten är alltså inte att söka avgöra 

vad tiggeri som fenomen är eller innebär utan att analysera hur fakta om tiggeri och tiggare 

konstrueras och vilka typer av retorik som omgärdar konstruktionerna. 
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4 Metod 

I det nästkommande diskuteras och beskrivs det tillvägagångssätt, den urvalsprocess och de 

avgränsningar som utmynnat i det material som sedermera analyseras. Därefter redogörs 

analysens genomförande för och avslutningsvis följer en diskussion om validitet, reliabilitet 

och reflexivitet. 

 

4.1 Tillvägagångssätt 

Då arbetets syfte är att undersöka hur tiggeri som fenomen konstrueras i den tryckta, svenska 

pressen och huruvida motstridiga typer av retorik förekommer, består det material som 

analyseras av ledare, debattinlägg, krönikor och insändare, det vill säga av vad som 

hädanefter kommer att refereras till som åsiktstexter. Hur åsiktstexter definieras och varför de 

ingår i urvalet kommer strax att redogöras för, men innan följer en diskussion om hur 

avsändare till konstruktioner av fakta förstås i det här arbetet.  

 

4.1.1 Avsändaren 

I föregående kapitel redogjordes för hur diskurspsykologin förstår konstruktioner av fakta 

som vardagliga språkliga procedurer där avsändaren, genom olika retoriska tekniker och 

diskursiva resurser, framställer sin egen position som trovärdig och/eller alternativa positioner 

som bristfälliga. För att återkoppla den diskussionen till den här studiens val av material krävs 

en diskussion om vem avsändaren är. Formuleringen en avsändare för kanske primärt 

tankarna till en enskild individ, men avsändaren av en konstruktion av fakta kan också vara en 

institution, en grupp eller liknande (jmf Potter, 1996, s. 124). I det här arbetet är avsikten, som 

sagt, att analysera hur tiggeri konstrueras retoriskt i den tryckta pressen, i så kallade 

åsiktstexter. Men vem är då avsändaren? Författarna av enskilda ledare, debattinlägg, 

krönikor och insändare måste förstås betraktas som egna och också åtskilda avsändare, 

samtidigt kan de olika tidningar där åsiktstexter publicerats också gå att betrakta som egna 

avsändare, likväl som fältet i stort, i form av den tryckta pressen som helhet, eventuellt går att 

betrakta som en avsändare. Här kommer enskilda författare till åsiktstexter primärt att förstås 

som avsändare, men för att förstå hur tiggeri som fenomen konstrueras retoriskt i den tryckta 

pressen som helhet kommer dock avsändarnas konstruktioner av fakta förstås som förmedlade 

via det specifika fält eller område som den tryckta pressen utgör. Den tryckta pressen får 

därmed funktionen som förmedlare av den enskilda avsändarens konstruktion vilket har 

betydelse för konstruktionens genomslagskraft i en större social kontext (jmf Wiklund, 2006, 
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s. 74). I arbetet kommer inte någon särskild tyngdpunkt att läggas vid skillnader olika 

avsändare emellan mer än i förståelsen av hur de konstruerar fakta. Det vill säga: en 

journalist, politiker eller privatperson som avsändare kan givetvis konstruera fakta retoriskt på 

olika sätt, till exempel genom att hänvisa till den egna yrkespositionen i syfte att förstärka 

konstruktionen av fakta, men arbetets syfte är inte att söka avgöra hur olika 

avsändarkategorier konstruerar tiggeri som fenomen utan hur författare till åsiktstexter 

konstruerar fenomenet retoriskt och därmed i en vidare bemärkelse hur den tryckta pressen 

konstruerar fenomenet (detta eftersom pressen publicerat åsiktstexterna och således förmedlat 

dem).  

 

4.1.2 Urvalsprocess 

Som diskuterats i det här arbetets inledning är tiggeri ett aktuellt och omskrivet ämne, vilket 

bland annat syns i form av den mediala uppmärksamhet fenomenet får. Medier kan betraktas 

vara medkonstruktörer av den sociala verkligheten och den plats där stora delar av de 

offentliga samtalen äger rum. Medierna har således en central position i förhållande till hur 

verkligheten konstrueras och förhandlas (Wiklund, 2006, s. 63). Med nyss nämnda i åtanke 

bör mediernas konstruktion av tiggeri som fenomen därmed ha betydelse för hur fenomenet 

förstås i allmänhet. I det här arbetet är avsikten emellertid inte att försöka avgöra hur tiggeri 

förstås och uppfattas i den sociala verkligheten som helhet, men valet att undersöka hur 

tiggeri konstrueras i den tryckta pressen är ändock ett beslut grundat i förståelsen av 

mediernas funktion i förhållande till konstruktioner av verkligheten. Inom diskurspsykologin 

betonas dessutom ofta vikten av att använda så kallat ”naturligt förekommande” material, det 

vill säga material som forskaren inte själv varit med om att skapa eller påverka (Winther 

Jørgensen & Philips, 2000, s. 117). Det här arbetets val av material är således grundat i 

förståelsen av mediernas centrala position och i diskurspsykologins betoning på användandet 

av material som förekommer utan forskarens inblandning.  

        Det material som analyseras i arbetet härstammar från en specifik medial plattform: den 

svenska, tryckta pressen. Eftersom den mediala arenan i det hela är alltför omfattande för att 

kunna analyseras här togs beslutet att enbart undersöka hur tiggeri som fenomen konstrueras i 

tryckt press. Utöver nyss nämnda kommer också specifika tidningstexter att analyseras, så 

kallade åsiktstexter. En åsiktstext definieras här som en tidningstext där ”debatt 

huvudsakligen förs och röster hörs som argumenterar för vissa riktningar” (Wiklund, 2006, s. 

75). Wiklund (2006) definierar enbart debattartiklar och ledare på ovanstående sätt i sin 

avhandling, här har tolkningen av definitionen således vidgats till att även innefatta krönikor 



20 

 

och insändare. Motivet till att analysera åsiktstexter finns i viljan att försöka avgöra hur 

specifika avsändare konstruerar tiggeri retoriskt genom sina beskrivningar av fenomenet och 

sina positioner i frågan. Här bör samtidigt poängteras att konstruktioner av fakta i förhållande 

till tiggeri som fenomen också går att hänföra till andra typer av tidningstexter. Mängder av 

reportage om tiggeri, från olika synvinklar, har publicerats i tryckt press under den senaste 

tiden. I det här arbetet har urvalet av material dock begränsats till att enbart innehålla så 

kallade åsiktstexter, detta dels för att begränsa mängden material och dels för att ringa in 

texter där specifika avsändares konstruktioner av fakta går att analysera. Ur ett 

diskurspsykologiskt perspektiv är mängden material dessutom av mindre betydelse, detta 

eftersom diskurspsykologin intresserar sig för hur fakta konstrueras och ser att fakta kan 

konstrueras och bibehållas av endast ett fåtal individer (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 

117).   

        Som också nämnts i arbetets inledning är andelen tidningstexter vilka behandlar tiggeri 

omfattande, därför har materialinsamlingen begränsats tidsmässigt. Under en tidsperiod på tre 

veckor, i mitten av september till början av oktober
12

, har således samtliga åsiktstexter som 

behandlar tiggeri samlats in. Datainsamlingen skedde via den svenska databasen Mediearkivet 

Retriever och där utfördes sökningar i alla former av svensk, tryckt press. De sökord som 

använts är tigga, tiggeri, tiggare och tigg*. Eftersom sökorden var för sig genererade olika 

mängd sökträffar har den slutgiltiga sökningen baserats på en kombination av orden: tigga OR 

tiggeri OR tiggare, i avsikt att ringa in samtliga tidningstexter där orden förekommer. 

Materialet har sedan granskats och tidningstexter som behandlar tiggeri har valts ut medan 

texter där sökordet nämns men där texten behandlar ett annat område har gallrats bort. 

Därefter har de texter som kan sägas tillhöra kategorin åsiktstexter samlats in, sådant som 

nyhetsartiklar, nyhetsreportage och notiser har därmed sorterats bort. I det slutgiltiga urvalet 

har åsiktstexter där någon form av konstruktion av fakta i förhållande till tiggeri förekommer 

medtagits. I de fall där en författare fått samma insändare publicerad i flera tidningar har alla 

utom en insändare gallrats bort. Totalt består analysmaterialet av 33 åsiktstexter (varav 25 är 

insändare, 2 är debattartiklar, 4 är krönikor och 2 är ledare). Materialet härstammar från totalt 

27 olika tidningar bestående av i huvudsak lokalpress. En sammanställning av materialet 

återfinns i arbetet under rubriken Källmaterial. 

 

                                                 
12

 Materialet har samlats in mellan datumen 2014-09-15 – 2014-10-05. 
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4.1.3 Analysens genomförande 

Härnäst är avsikten att ytterligare klargöra hur analysprocessen ser ut i arbetet. Studiens 

övergripande syfte är att undersöka hur fakta om tiggeri och tiggare konstrueras och vilka 

typer av retorik som förekommer i den tryckta pressen. För att undersöka nyss nämnda är 

avsikten här att analysera hur olika åsiktstexters avsändare använder retoriska tekniker då de 

konstruerar fakta i förhållande till tiggeri. Det är alltså i huvudsak de retoriska tekniker som 

presenterats i föregående kapitel som kommer att vara vägledande i analysarbetet. De frågor 

som analysen i huvudsak grundar sig på är följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysfrågorna ovan avser att förklara de frågor som i huvudsak ställs till materialet. 

Analysen genomförs i övrigt med hjälp av kodning, kategorisering och tematisering. Inom 

diskurspsykologin, liksom inom andra kvalitativa tillvägagångssätt, saknas ofta på förhand 

givna procedurer för hur material ska eller bör analyseras. På ett övergripande plan handlar 

diskurspsykologisk analys, såväl som kvalitativ analys överlag, dock generellt om att urskilja 

och tolka de temata som präglar materialet (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 121f). I det 

här arbetet vilar analysprocessen i första hand på att identifiera de retoriska tekniker som 

diskuterats innan. De retoriska teknikernas karakteristika fungerar således som på förhand 

givna kategorier.  

        Materialet har genomgått en grundlig och upprepad genomläsning och analysen har 

initialt handlat om att koda materialet och söka identifiera vilka tekniker som används i 

samband med konstruktioner av fakta i förhållande till tiggeri. Här har således fokuserats både 

på vilka retoriska tekniker enskilda avsändare använder för att konstrueras fakta om tiggeri 

och tiggare och också på hur avsändarna konstruerar tiggeri och tiggare. I därpå följande steg 

Konstrueras fakta om tiggeri och tiggare retoriskt offensivt eller defensivt i 

materialet? 

Hur framställs avsändarens eller andras egenintresse i materialet? 

Hänförs konstruktioner av fakta i förhållande till tiggeri till specifika kategorier i 

materialet? 

Vilka grader av distans eller närhet förekommer i samband med konstruktioner av 

fakta? 

Bekräftas konstruktioner av fakta med hjälp av stöd från fler källor i materialet? 

Beskrivs konstruktioner av fakta på ett detaljrikt sätt, som vittnesredogörelser 

och/eller med hjälp av historik? 

Används kategorisering i samband med konstruktioner av fakta? 

På vilka sätt används ord och uttryck i avsikt att förstärka den egna konstruktionen av 

fakta eller i avsikt att förminska alternativa positioner?  

Konstrueras fakta om tiggeri och tiggare på ett motstridigt sätt i materialet? Hur? 
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har analysen handlat om att söka avgöra vilka typer av retorik som förkommer i materialet 

som helhet. Här har analysen handlat om att lyfta blicken från den enskilda åsiktstexten och 

leta efter mönster, likheter och avvikelser i materialet, och också dela in materialet i enlighet 

med de mönster som framträder. Här har det alltså handlat om att identifiera de teman som 

förekommer i materialet, med utgångspunkt i arbetets syfte och frågeställningar.  

 

4.2 Validitet, reliabilitet och reflexivitet 

I det nästkommande följer en diskussion om validitets- och reliabilitetsfrågor. Reliabilitet 

handlar ytterst om huruvida en undersökning går att upprepa med samma resultat eller inte 

(Bryman, 2011, s. 49). Inom kvalitativ forskning är det emellertid ofta svårt att som i 

kvantitativ forskning upprepa en undersökning på exakt samma sätt. Här handlar det då 

snarare om att tydligt redogöra för forskningens procedurer och beslut, forskningsprocessen 

måste alltså vara möjlig att granska (Denscombe, 2009, s. 381). I det här arbetet är avsikten 

att uppnå reliabilitet genom att tydligt och konkret redogöra för alla faser av 

undersökningsprocessen, det vill säga att ge en fullständig redogörelse för sådant som 

studiens teoretiska utgångspunkter och metodmässiga ståndpunkter, analysens genomförande 

och analysens resultat.  

        Validitet, eller trovärdighet, handlar om huruvida det material som används är korrekt 

och huruvida materialet ringar in det forskaren avser att undersöka (Denscombe, 2009, s. 

380). För att stärka en kvalitativ studies validitet kan exempelvis respondentvalidering 

användas vilket i korthet innebär att forskaren låter de som deltagit i undersökningen ta del av 

forskningens material och/eller resultat och ge sina synpunkter på huruvida forskaren 

uppfattat och tolkat det som undersökts korrekt (Bryman, 2011, s. 353ff). 

Respondentvalidering är kanske främst förekommande i samband med intervju- och 

observationsstudier där forskaren haft en mer eller mindre aktiv del i skapandet av materialet. 

Inom diskurspsykologin är det istället vanligt, som nämnts, att använda sig av så kallat 

naturligt förekommande material, specifikt i avsikt att undvika den påverkan forskaren kan ha 

på materialet (jmf avsnitt 4.1.2). Det material som analyseras i det här arbetet är massmedialt 

och har således varken påverkats eller skapats av mig. Materialet går därför också, till skillnad 

från intervjutranskriberingar och observationsloggar, att granska i sin ursprungsform och finns 

tillgängligt för alla och envar. Ytterligare sätt att öka validiteten kan ske med hjälp av 

triangulering, det vill säga användandet av mer än en datakälla eller metod i undersökningen 

(Bryman, 2011, s. 354). Om avsikten här hade varit att undersöka hur tiggeri som fenomen 



23 

 

konstrueras retoriskt i den sociala verkligheten ur ett större perspektiv hade triangulering 

förmodligen varit att föredra istället för att som nu enbart undersöka hur fenomenet 

konstrueras retoriskt i den tryckta pressen. Intervjuer och observationer av relevanta individer 

och situationer hade då kunnat fungera som komplement till det textmaterial som analyseras 

här. 

        Avslutningsvis följer en diskussion om reflexivitet. Om validitet och reliabilitet handlar 

om att söka styrka undersökningens trovärdighet och pålitlighet handlar reflexivitet om hur 

bland annat diskurspsykologin förstår forskarens och vetenskapens roll i den sociala 

verkligheten. Ur ett diskurspsykologiskt perspektiv måste den egna undersökningen förstås 

som en diskursiv konstruktion och således som en version bland flera. Den kunskap som 

produceras i vetenskapliga undersökningar är därmed inte passiva återspeglingar av 

verkligheten utan en del av en vetenskaplig diskurs (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 

111). I det här arbetet innebär ovanstående att jag som undersökningens upphovsman förhåller 

mig reflexivt till mitt eget arbete och varken hävdar eller tror att den kunskap som produceras 

här är någon sorts universell och objektiv sanning utan en version bland flera. En reflexiv 

hållning innebär också att jag erkänner och förstår att den undersökning jag bedriver här och 

de resultat jag kommer fram till sker i en social och historisk kontext där sådant som mina 

egna värderingar och perspektiv har betydelse (jmf Burr, 2003, s. 157f).   
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5 Analys och resultat 

I det nästkommande följer studiens analys och resultat. En diskussion kring hur tiggeri och 

tiggare konstrueras i materialet inleder kapitlet. Därefter följer en resultatöversikt och 

sedermera diskuteras de temata, i form av de övergripande typer av retorik, som präglar 

materialet. Avslutningsvis redogörs studiens slutsatser för.  

 

5.1 Faktakonstruktioner: tiggeri och tiggare 

Inledningsvis är avsikten att i korthet diskutera hur tiggeri och tiggare konstrueras i materialet 

och också lyfta hur dessa konstruktioner förstås i förhållande till de typer av retorik som 

omgärdar konstruktionerna. Hur fakta om tiggeri och tiggare konstrueras kommer sedan att 

utvecklas och exemplifieras i detalj i de avsnitt som följer.   

        Vem tiggaren konstrueras vara i materialet kan förstås med hjälp av termen identitetstyp. 

Som nämnts i arbetets teoridel förstås begreppet identitet ur ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv som konstruerat genom språket och en produkt av diskurser (jmf Burr, 2003, s. 

104f). Tiggare som grupp kan alltså förstås som en specifik identitetstyp skapad genom 

interaktion i den sociala världen (jmf Berger & Luckmann, 1998, s. 201). Tiggare konstrueras 

i materialet i huvudsak som romer, fattiga, rumäner eller bulgarer, beklämmande att bevittna 

och många till antal. De pratar utländska och är således svåra att kommunicera med, de 

befinner sig utomhus, sittandes på gator och torg. De bär långa kjolar, sjal om huvudet eller 

trasiga byxor. Nyss nämnda kan alltså förstås som konstruktionen av en specifik identitetstyp. 

Men utöver ovanstående konstrueras tiggare också på två motstridiga sätt. Å ena sidan 

konstrueras tiggare sakna försörjning och trygghet, de är utsatta för våld och hot, de 

behandlas dåligt och är i behov av hjälp. Å andra sidan konstrueras tiggare vara otacksamma, 

lata, i vägen, påflugna, kriminella, bedragare, kostsamma och inte hemmahörande i Sverige. 

De konstruktioner av fakta som produceras om tiggare omgärdas alltså i huvudsak av två 

olika typer av retorik vilka går att hänföra till delar av den tidigare forskningen på området, 

nämligen en antifattigdomsretorik och en antitiggeriretorik. En antitiggeriretorik produceras 

och reproduceras i en tredjedel av materialet och samtliga åsiktstexter som producerar en 

antitiggeriretorik består av insändare, varav merparten härrör från anonyma avsändare
13

. En 

antifattigdomsretorik präglar istället majoriteten av materialet och här ingår – tillsammans 

med insändare – samtliga krönikor, ledare och debattartiklar som återfinns i materialet. 

                                                 
13

 Med anonym avsändare menas här åsiktstexter där avsändaren inte uppgivit sitt för- och efternamn. 
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        Tiggeri som fenomen konstrueras i huvudsak i materialet som ett problem. Oavsett hur 

tiggare som kategori eller identitetstyp konstrueras så konstrueras tiggeri som fenomen som 

ett problem, och gemensamt för ungefär en tredjedel av materialet förstås problemet vara 

någon annans ansvar att hantera och åtgärda. Tiggeri konstrueras vara ett problem som är 

EU:s ansvar att lösa, tiggarnas hemländers problem att lösa eller i vissa fall de svenska 

kommunernas eller politikernas ansvar att lösa. Härvid kan därmed konstruktionen av tiggeri 

förstås som omgärdat av vad jag har valt att kalla för en ansvarsbefriande retorik där tiggeri 

aldrig konstrueras vara ens eget ansvar. Hur tiggeri konstrueras sker, utöver ovanstående, i 

relation till hur avsändaren konstruerar sig själv och andra. I materialet framträder vad jag har 

valt att kalla för en kategoriseringsretorik där fakta om tiggeri och tiggare konstrueras i 

relation till hur ett ”Vi”, ett ”Ni” och ett ”De” konstrueras. I materialet återfinns således tre 

övergripande kategorier som i relation till varandra används för att konstruera fakta om 

tiggare och tiggeri. 

        I översiktstabellen nedan syns antal texter vars konstruktioner av fakta om tiggare och 

tiggeri producerar och reproducerar en antitiggeriretorik, en antifattigdomsretorik, en 

ansvarsbefriande retorik och/eller en kategoriseringsretorik. Översiktstabellen summerar 

således det som diskuterats ovan
14

. 

 

Översiktstabell. Åsiktstexter och övergripande retoriska processer. 

 Antitiggeri- 

retorik 

Antifattigdoms- 

retorik 

Ansvarsbefriande 

retorik 

Kategoriserings- 

retorik 

Namngiven 

avsändare 

Ins4, Ins24, 

Ins25, Ins30 

Deb13, Deb16, 

Led11, Led29, 

Krö28, Krö14, 

Krö12, Krö33, 

Ins5, Ins7, Ins8, 

Ins9, Ins15, 

Ins17, Ins22, 

Ins32  

Krö14, Ins4, 

Ins18, Ins24, 

Ins25, Ins30 

 

 

Deb13, Deb16, 

Led11, Led29, 

Krö12, Krö14, 

Krö28, Krö33, 

Ins5, Ins7, Ins8, 

Ins24, Ins30, 

Ins17, Ins22, 

Ins25 

Anonym 

avsändare 

Ins10, Ins19, 

Ins20, Ins21, 

Ins30, Ins26, 

Ins27 

Ins1, Ins2, Ins6, 

Ins31 

Ins10, Ins20, 

Ins26, Ins27 

Ins1, Ins2, Ins3, 

Ins6, Ins26, 

Ins31 

Totalt 11 20 10 25 

 

 

                                                 
14

 I översiktstabellen och i kommande avsnitt används en beteckning (t ex ”Ins4”) för de åsiktstexter som ingår i 

materialet. Information om materialet, dess beteckningar och ursprung finns under rubriken ”Källmaterial”.  
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5.2 Antitiggeriretorik 

Den antitiggeriretorik som präglar ungefär en tredjedel av det insamlade materialet innehåller 

i huvudsak tre återkommande underteman i samband med konstruktioner av fakta om tiggeri 

och tiggare, dessa är: tiggeristereotyper, förbudsretorik och tiggeri kontra ”hederligt arbete”. 

Dessa teman kommer att diskuteras i det nästkommande och här bör poängteras att de inte 

förekommer åtskilda från varandra i materialet utan ofta som överlappande och som en 

påbyggnad på varandra.  

 

5.2.1 Tiggeristereotyper 

Samma tiggeristereotyper som diskuteras i tidigare forskning finns i det material som 

analyseras här och ingår i en övergripande antitiggeriretorik där stereotyperna fungerar som 

argument mot tiggeri och tiggare. Insändaren med rubriken ”Klargörande om tiggeri” är ett 

exempel på ovanstående, insändaren är en replik på tidigare insändare i samma tidning. De 

namn som nämns i citatet är tidigare insändarskribenter:  

 

Kände att det var rena påhopp på Alf Ronnby som jag tyckte var ej befogade så jag var 

bara tvungen att delge en del av den faktiska sanningen. Man kan undra om Ulrika 

Jacobsson och Susanne J. vet hur det i många fall egentligen ligger till.. […]  

       Visst är det hemskt att det sitter människor på hård, kall asfalt hela dagen, men vart 

tror ni de tar vägen efter den tiden?  

      Jo det kan jag tala om då jag sett det själv ett antal gånger, de blir hämtade vid 18 

tiden vid parkeringen vid stationen av en vit skåpbil märkt euromaster. […]  

      Har även sett att det ofta samlas ett 30-40 talet personer vid Göteborgs central tidigt 

på morgonen vid coffehouse, där de dricker (dyrt) kaffe och tar en cigg och så går de mot 

ett antal väntande vita vanar som de tar plats i och åker ja någonstans.. 

     Många av dessa ”stackare” har iphones och det har till och med setts tiggare med 

hörsnäcka och bytandes låt på Spotify (Ins26).  
 

I citatet ovan konstrueras tiggare som förmögna bedragare, de är inte några ”stackare” utan 

har råd med både iphones, dyrt kaffe, Spotify och hyrbilar. Textens innehåll går utöver de 

tiggeristereotyper som reproduceras också att hänföra till vad den tidigare forskningen kallat 

för ett genuinhetskrav. För att uppfattas vara förtjänt av allmänhetens allmosor bör den som 

tigger också passa in i konstruktionen av hur en fattig människa ska se ut och bete sig (se 

McIntosh & Erskine, 1999; Hansson, 2014). En fattig människa, och således en genuin 

tiggare, bör alltså inte vara så pass bemedlad att hen har råd med sådant som kaffe och 

hörsnäckor.  

        Insändarens avsändare använder ett antal olika retoriska tekniker för att konstruera fakta 

om tiggare i texten. I insändarens inledning skriver avsändaren: ”jag var bara tvungen att 

delge en del av den faktiska sanningen”, formuleringen ”jag var bara tvungen” kan hänföras 

till termerna intresseframställning och bekännelse (Potter, 1992, s. 122; s. 130). I det första 
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ledet av formuleringen är avsändaren närvarande och synlig (”jag var bara tvungen”) medan 

avsändaren i det andra ledet av formuleringen distanserar sig (”att delge en del av den faktiska 

sanningen”)
15

. De konstruktioner av fakta som avsändaren formulerar i texten ska alltså 

framstå som något som avsändaren tagit del av men som samtidigt ska förstås som en faktisk 

sanning, existerande oberoende av avsändaren.  

        De fakta om tiggare som avsändaren sedermera konstruerar sker med hjälp av 

detaljrikedom och narrativ (Potter, 1992, s. 162). Avsändaren blir återigen synlig och 

närvarande och svarar på sin egen fråga om vart tiggarna tar vägen när de slutat tigga för 

dagen: ”Jo det kan jag tala om för jag har sett det själv ett antal gånger”. Avsändaren 

konstruerar fakta om tiggare med hjälp av en detaljerad vittnesredogörelse, här beskrivs var 

tiggarna befinner sig, vilken tid de ger sig av, på vilket sätt de ger sig av och vilken typ av 

kaffe de dricker på morgonen. Därefter distanserar sig avsändaren och menar: ”det har till och 

med setts tiggare med hörsnäcka och bytandes låt på Spotify”. Med hjälp av konsensus och 

bekräftelse (Potter, 1992, s. 158) försöker avsändaren bekräfta sin konstruktion av fakta med 

hjälp av fler källor, här poängterar avsändaren att det är fler (oklart vilka) som också bevittnat 

det samma som avsändaren själv gjort, det vill säga att tiggare är mer bemedlade än de vill ge 

sken av.  

 

5.2.2 Förbudsretorik 

I flertalet åsiktstexter där en antitiggeriretorik görs gällande förespråkas en kriminalisering av 

tiggeriet. Som nämnts inledningsvis i kapitlet konstrueras tiggeri som fenomen genomgående 

vara ett problem i materialet som helhet, och här ses problemet existera till följd av att ett 

tiggeriförbud saknas. Avsändaren i tidigare citerade insändare menar följande: 

  
Tycker att de som inte vill förbjuda tiggeri borde läsa på lite mer på vad många, inte alla, av 

dessa tiggare gör när de inte tigger. Jag själv jobbar inom rättsväsendet och jag kan bekräfta 

att de representerar i hög grad brottsligheten inom snatteri, stöld, inbrott och ofredande. 

Tycker ni det också är ok?  

      Det handlar inte om att man ska förbjuda en viss typ av människor, det handlar om att 

man ska ta bort ett problem som för varje dag escalerar. Det fanns ju en anledning till att 

det var förbjudet en gång i tiden (Ins26). 

 

Ovan konstrueras fakta med hjälp av kategoritillskrivning (Potter, 1992, s. 133) i kombination 

med användandet av stereotypen om tiggare som kriminella. Den anonyma avsändaren 

konstruerar tiggare som kriminella och hänvisar konstruktionen av fakta till den kategori hen 

själv påstår sig tillhöra: ”Jag själv jobbar inom rättsväsendet och jag kan bekräfta”. 

                                                 
15

 Intresseframställning står i relation till de grader av distans eller närhet avsändaren har till konstruktioner av 

fakta (Potter, 1992, s. 122).  
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Avsändaren är därmed också synlig och närvarande i förhållande till de fakta som konstrueras 

i texten eftersom avsändaren hänför faktakonstruktionerna till sig själv. Den förbudsretorik 

som avsändaren förmedlar underbyggs här också av en narrativ historiebeskrivning: ”Det 

finns ju en anledning till att det var förbjudet en gång i tiden”. Historiebeskrivningen ska 

således fungera som ytterligare ett argument för införandet av ett förbud. 

 

5.2.3 Tiggeri kontra ”hederligt arbete” 

Föregående citat leder vidare till nästa tema som återkommer i de texter där en 

antitiggeriretorik produceras och reproduceras. Ett flertal insändare konstruerar tiggeri som 

något beklagansvärt och något som inte kan kategoriseras som arbete. Tiggeri konstrueras 

som en slags motpol till konventionella former av försörjning. Avsändaren till insändaren med 

rubriken ”Finns det inga enkla jobb att erbjuda tiggarna?” skriver: 

  
Kan vi inte få bort tiggarna från våra gator? Ger man dem pengar, så tycker många att detta 

inte är lösningen på problemet. Ger man dem inga pengar tycker man själv att man är 

hjärtlös och får dåligt samvete.  

       Finns det ingen möjlighet att kommunen, landstinget, kyrkan eller föreningarna ska 

kunna erbjuda dem enklare arbetsuppgifter istället […].  

       Jag tänker på tiggarna själva, som då får betalt för en prestation och slipper den 

förnedring, som det innebär att sitta och tigga (Ins23). 

 

Ovan konstrueras tiggeri som förnedrande, och tiggare som inte hemmahörande på ”våra” 

gator. Avsändaren uttrycker en slags bekännelse: ”Jag tänker på tiggarna själva”, men 

formuleringen handlar troligen mindre om att bekänna egenintresset bakom konstruktionen av 

fakta och kanske snarare om att söka dölja egenintresset. Tiggeriet konstrueras vara ett 

problem som enligt ”många” inte löses genom att ge tiggarna gåvor och som samtidigt skapar 

skuldkänslor hos de som inte ger, fakta konstrueras således med hjälp av konsensus och 

bekräftelse. Det egenintresse som avsändaren härmed försöker dölja genom att hävda att hen 

”tänker på tiggarna själva” handlar därför troligen mer om att få bort tiggarna från de gator 

avsändaren konstruerar som inte tillhörande tiggarna. Tiggeri konstrueras vara en förnedrande 

sysselsättning och ”enklare arbetsuppgifter” som att föredra framför tiggeri. Här distanserar 

sig avsändaren, de fakta som konstrueras framstår som existerande utanför avsändaren själv.  

        Det motsatsförhållande som konstrueras mellan någon form av formellt arbete och 

tiggeri i de åsiktstexter som producerar en antitiggeriretorik bidrar till en konstruktion av 

tiggeri som en ”ohederlig” sysselsättning. Tiggeri konstrueras också i det närmaste som något 

en människa väljer att göra istället för att syssla med formellt arbete. Nyss nämnda går 
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eventuellt således också att härleda till stereotypen om tiggare som lata eftersom tiggeri här 

konstrueras vara ett val. 

 

5.3 Antifattigdomsretorik 

I det nästkommande är avsikten att diskutera och exemplifiera den antifattigdomsretorik som 

produceras och reproduceras i cirka två tredjedelar av materialet och som konstruerar fakta 

om tiggeri och tiggare på ett annat sätt än de som beskrivits i föregående avsnitt. Också här 

kategoriseras tiggare inneha specifika egenskaper, i likhet med de tiggeristereotyper som 

diskuterats innan, men här ser kategoriseringen annorlunda ut. Den identitetstyp som 

konstrueras är alltså en annan än den som tiggeristereotyperna medverkar till att konstruera. 

Två identifierade underteman kommer att redogöras för i det nästkommande: tiggaren som 

utsatt och samaritbeskrivningar.  

 

5.3.1 Tiggaren som utsatt 

Den identitetstyp som konstrueras om tiggare i de fall där konstruktionen är omgärdad av en 

antitiggeriretorik skiljer sig från den identitetstyp som konstrueras utifrån en övergripande 

antifattigdomsretorik. I likhet med Parnabys (2003) studie där unga tiggare i Toronto till en 

början konstrueras vara personer i behov av hjälp och stöd på grund av sina levnadsöden, så 

konstrueras tiggare också här vara utsatta och drabbade av orättvisor, och tiggeri konstrueras 

existera som en konsekvens av fattigdom. En ledarskribent skriver följande:  

 

Vad vi åtminstone kan konstatera är att det skett en avhumanisering av en särskild grupp 

människor, människor som kommer hit för att söka trygghet, försörjning, en framtid. 

Romer, tiggare, betraktas inte längre som just människor, mot dem går det att bete sig i stort 

sett hur som helst, spotta, slå, sätta eld på, ingen höjer på ögonbrynen när avskyvärt våld 

drabbar dessa människor (Led11). 

 

Ovan konstrueras tiggare vara romer (och romer vara tiggare?) som är i behov av trygghet, en 

försörjning och en framtid. De konstrueras vara utsatta för en avhumanisering vars 

konsekvenser blir att de utsätts för våld och hot. Fakta konstrueras därför ovan med hjälp av 

kategorisering (Potter, 1996, s. 176) där den specifika betydelsen av tiggare som grupp 

konstitueras. De konstruktioner av fakta som återfinns ovan befästs med hjälp av både närhet 

och distans, avsändaren skriver ”vad vi åtminstone kan konstatera” och distanserar sig därmed 

enbart till en del från de konstruktioner av fakta som görs gällande. Samtidigt innebär 

formuleringen att avsändaren inte framstår som ensam avsändare till de fakta som 

konstrueras. Avsändaren använder sig även av extrematisering (Potter, 1992, s. 187) i 

samband med konstruktioner av fakta då avsändaren till exempel menar att tiggare utsätts för 
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”avskyvärt våld”. Avsändaren använder således ord som har som funktion att förstärka 

betydelsen av de fakta som konstrueras (Potter, 1996, s. 187). 

 

5.3.2 Samaritbeskrivningar 

Som nämnts tidigare i arbetet konstrueras fakta om tiggare och tiggeri i relation till hur ett 

”Vi”, ett ”Ni” och ett ”De” konstrueras. I materialet som helhet konstrueras tiggare, liksom i 

Hanssons (2014) studie, som ”De” eller ”De Andra”, vilket jag återkommer till. I de 

åsiktstexter som präglas av en antifattigdomsretorik återkommer det jag här valt att kalla för 

samaritbeskrivningar. Med termen syftar jag på ordet samarit med betydelsen ”osjälviskt 

hjälpsam person” (NE, 2014). I de texter som producerar en antifattigdomsretorik konstrueras 

tiggare ofta vara en slags motpol till hur ett ”Vi” konstrueras. Tiggare är fattiga och vi är rika, 

tiggare saknar möjligheter och vi är bemedlade, tiggare är i behov av hjälp och vi är 

solidariska. När tiggeri eller tiggare konstrueras återkommer således också ofta en 

konstruktion av ett ”jag” eller ett ”vi” som goda, barmhärtiga personer. I en debattartikel 

skriver skribenten om sitt möte med en tiggande kvinna och det beslut hon därefter tagit: 

 

Men en sak är säker, tiggare berör mig så mycket att jag gav mig själv ett löfte: Allt, och 

jag menar allt, som jag vinner på lotter och annat ska jag dela 50/50 med den gravida 

kvinnan […].  

     Vi har ett överflöd, min pension är en högavlönad läkares i deras länder, skulle jag då 

inte råd att ge en guldpeng, eller en tjuga? (Deb13). 

 

I citaten ovan konstrueras fakta om avsändaren samtidigt som fakta om tiggare konstrueras. 

Tiggare konstrueras vara utlänningar hemmahörande i fattiga länder medan avsändaren 

konstruerar sig själv som en handlande, osjälvisk och hjälpsam person och ”Vi” konstrueras 

leva i överflöd. Återkommande i de åsiktstexter som producerar en antifattigdomsretorik är 

således konstruktionen av ett ”Vi” eller ”jag” som ett slags barmhärtiga samariter. Här ligger 

fokus därmed vid att inte enbart söka framhäva faktakonstruktioner rörande tiggeri och 

tiggare utan också vid att söka konstruera sig själv på ett specifikt sätt i förhållande till hur 

fakta konstrueras om tiggeri och tiggare. 

 

5.4 Kategoriseringsretorik 

Hur fakta om tiggeri och tiggare konstrueras sker, som nämnts, i relation till hur fakta om ett 

”Vi” och ett ”Ni” konstrueras. Tiggare konstrueras genomgående som ”De” i materialet, 

oavsett om de enskilda åsiktstexterna kan sägas producera en antitiggeriretorik eller en 

antifattigdomsretorik. I likhet med Hanssons (2014) studie konstrueras tiggare därför vara 

något annat än det ”Vi” som konstrueras, och ofta konstrueras de stå i motsats till 
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konstruktionen av ”Vi”. Hansson (2014, s. 84) förstår och förklarar konstruktionen av ”Den 

Andre” i sin studie med hjälp av postkolonial teori. Postkolonialism lyfts inte specifikt i den 

här studien men konstruktionen av ”De” bör gå att förstå med hjälp av den diskussion om 

makt och maktrelationer som lyfts i studiens teorikapitel. I materialet som helhet konstrueras 

fakta om tiggeri och tiggare inte av de som själva tigger, utan av de som inte tigger. Den 

retorik som omgärdar tiggeri som fenomen är således ett resultat av hur de som inte tigger 

konstruerat fenomenets innebörd och betydelse. De som inte tigger konstruerar därmed vad 

tiggeri innebär och betyder, vem tiggaren är och vad som definierar denne. Makten att 

konstruera fakta om tiggeri eller tillskriva tiggare särskilda egenskaper ligger således inte hos 

den som tigger, utan hos den som inte tigger. 

        I samband med konstruktioner av fakta om tiggeri och tiggare förekommer, som nämnts, 

dock inte bara konstruktioner av ett ”Vi” och ett ”De” utan också av ett ”Ni”. I den här 

uppsatsen är syftet emellertid inte att undersöka hur fakta konstrueras om något annat än 

tiggeri och tiggare, men då konstruktionerna av ett ”Vi” och ett ”Ni” tydligt hänger samman 

med hur konstruktioner av fakta om tiggeri och tiggare (”De”) konstrueras i texterna kommer 

detta ändå kort att diskuteras i det nästkommande.  

        Ett ”Ni” konstrueras i första hand med hjälp av retoriskt offensiva tekniker (Potter, 1996, 

s. 107). Konstruerandet av ett ”Ni” handlar därmed om att söka underminera alternativa 

positioner, och i materialet specifikt om att underminera andras konstruktioner av fakta om 

tiggeri och tiggare. I en sms-insändare replikerar avsändaren en tidigare insändarskribent och 

skriver: 

  
Till irriterad Sävsjöbo (10/9): Tiggarna sitter utanför affären varje dag för att de tillhör en 

diskriminerad minoritet i Rumänien som inte får jobb eller bidrag. Om det nu svider så 

mycket att behöva se dessa stackare tigga i din perfekta värld kan du testa ge dem några 

kronor så slipper de tigga mer (Ins1).  

 

Fakta om tiggare konstrueras ovan med hjälp av kategorisering och distans. Tiggare 

konstrueras tillhöra en specifik grupp människor (”en diskriminerad minoritet”), 

härstammande från ett specifikt land (”Rumänien”) och utan möjlighet till andra 

inkomstkällor än tiggeri (”som inte får jobb eller bidrag”). Avsändaren distanserar sig 

samtidigt från de fakta som konstrueras, de framstår därför som om de inte är avsändarens 

egna konstruktioner. I insändarens andra mening underminerar avsändaren alternativa 

positioner genom att förlöjliga tidigare insändarskribents text (”om det nu svider så mycket att 

behöva se dessa stackare tigga i din perfekta värld”), vilket i sin tur har funktionen att 

förstärka de fakta om tiggare som avsändaren konstruerar i insändarens första mening.  
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5.5 Ansvarsbefriande retorik 

Avslutningsvis ska det sista övergripande temat som identifierats i materialet att avhandlas. 

Som nämnts tidigare konstrueras tiggeri genomgående som ett problem. Tiggeri konstrueras 

existera på grund av fattigdom i texter som producerar en antifattigdomsretorik och på grund 

av sådant som lönsamhet, avsaknaden av ett förbud eller på grund av egenskaper hos de som 

tigger i de texter som producerar en antitiggeriretorik. I de texter som producerar en 

antitiggeriretorik konstrueras tiggeri också i huvudsak vara någon annans problem att lösa 

och hantera. Här är det i första hand de länder som tiggarna konstrueras vara hemmahörande i 

som konstrueras bära ansvaret, tillsammans med den Europeiska unionen. Men den 

ansvarsbefriande retoriken återfinns inte enbart i de texter som producerar en 

antitiggeriretorik, den återspeglas även i ett antal texter som producerar en 

antifattigdomsretorik. Krönikan nedan är ett exempel på ovanstående:  

 

Jag, naivare än någonsin, inbillade mig att EU-valet signalerade startskottet för EU:s 

hårdare tag mot Rumänien och dess behandling av romer. Av det blir inget. Rumänien 

tillåts fortsätta diskriminera romer. Exporten av fattiga fortsätter – trots att Rumänien 

konsekvent vägrar använda merparten av de miljarder som EU bistår med. Av de 32 

miljarder kronor som öronmärktes 2007-2014 till utbildning, sociala insatser med mera för 

Rumäniens fattiga användes knappt en fjärdedel. Det korrupta Rumänien gör som det vill, 

EU tiger still (Krö14). 

 

I texten konstrueras tiggare vara romer, fattiga, diskriminerade och rumäner. Samtidigt 

konstrueras Rumäniens behandling av romer vara en bakomliggande orsak till ”Exporten av 

fattiga”, och EU:s oförmåga att sätta press på Rumänien som ytterligare en bakomliggande 

orsak. I texten konstrueras fakta med hjälp av detaljrikedom och distans, avsändaren använder 

siffror och datum i sina beskrivningar av Rumänien och EU och avsändaren distanserar sig 

samtidigt från de fakta som konstrueras. I texten konstrueras tiggeri således vara ett problem 

på grund av Rumänien och EU, och ett problem som det åligger EU att lösa (”Rumänien 

tillåts fortsätta sin diskriminering av romer”).  

        Den ansvarsbefriande retoriken som återfinns i materialet handlar alltså i huvudsak om 

att konstruera tiggeriproblematiken som någon annans ansvar att hantera och åtgärda. I de 

texter som präglas av en antitiggeriretorik handlar det i första hand om att konstruera 

ansvarsfrågan som kopplad till andra länder eller institutioner utanför Sverige medan det i 

texter präglade av en antifattigdomsretorik snarare handlar om att konstruera ansvaret som 

liggande på kommuners, landstings eller politikers bord. Ansvaret över det problem som 

tiggeri konstrueras vara framstår i texterna som helhet aldrig vara den enskilda avsändarens. 
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5.6 Slutsatser 

5.6.1 Tiggare och tiggeri 

Hur fakta om tiggeri och tiggare konstrueras i materialet sker med hjälp av ett antal olika 

retoriska tekniker och som diskuterats och exemplifierats i kapitlet konstrueras tiggare i 

materialet vara icke-svenska, tillhörande en specifik folkgrupp (romer) och medborgare i 

specifika länder (Rumänien och Bulgarien). De konstrueras tala ett annat språk, klä sig på 

specifika sätt (långa kjolar, sjal om huvudet, trasiga byxor), befinna sig på specifika platser 

(utomhus, sittandes på gator och torg), vara många till antal och inneha specifika egenskaper 

(fattiga, glada, ledsna, lata, tacksamma/otacksamma). I materialet konstrueras därför vem 

tiggaren är, vad tiggaren gör och hur tiggaren är, det vill säga konstruktionen av en specifik 

identitetstyp. Men utöver ovanstående konstrueras också tiggare på två motstridiga sätt i 

materialet, tiggare konstrueras antingen vara utsatta, i behov av hjälp och utan möjligheter 

eller som kriminella bedragare, lata och utan att rätt att befinna sig i Sverige.  

        Tiggeri som fenomen konstrueras i materialet som helhet vara ett problem. Problemet 

konstrueras antingen vara en konsekvens av fattigdom eller en konsekvens av sådant som 

inneboende egenskaper hos tiggare själva. 

 

5.6.2 Retorik 

De konstruktioner av fakta om tiggeri och tiggare som återfinns i materialet producerar och 

reproducerar i huvudsak antingen en antitiggeriretorik eller en antifattigdomsretorik. 

Antitiggeriretoriken bygger till största del på samma tiggeristereotyper som uppmärksammats 

i den tidigare forskningen. Tiggare konstrueras vara kriminella bedragare, förmögna tack vare 

oärliga metoder och för lata för konventionellt arbete. Den antitiggeriretorik som produceras i 

en tredjedel av materialet bygger också på en förbudsretorik där tiggeri konstrueras existera 

till följd av att tiggeri inte har kriminaliserats och tiggeri konstrueras vara en sysselsättning 

som människor väljer framför andra typer av formellt arbete.  

        I två tredjedelar av materialet produceras och reproduceras istället en 

antifattigdomsretorik. Tiggare konstrueras vara utsatta och drabbade av orättvisor, och tiggeri 

konstrueras existera som en konsekvens av fattigdom. I de texter som producerar en 

antifattigdomsretorik konstrueras tiggare som kategori ofta stå i motsats till det ”Vi” som 

konstrueras: tiggare är fattiga och vi är rika, tiggare saknar möjligheter och vi är bemedlade, 

tiggare är i behov av hjälp och vi är solidariska.  
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       Tiggeri konstrueras som nämnts genomgående som ett problem i materialet och vilka de 

bakomliggande orsakerna till problemet konstrueras vara beror på vilken övergripande retorik 

som produceras i texterna. Återkommande i materialet är dock den ansvarsbefriande retorik 

som återfinns, där tiggeriproblemet aldrig konstrueras vara den enskilda individens ansvar att 

hantera och åtgärda. Särskilt i de texter som producerar en antitiggeriretorik konstrueras 

ansvaret för problemet ligga hos länder eller instanser utanför Sverige.  
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6 Avslutande diskussion 

I det nästkommande följer en avslutande diskussion om studiens resultat i förhållande till 

tidigare forskning, om fördelar och nackdelar med det i studien valda angreppssättet och om 

styrkor och svagheter i studien som helhet. Här kommer även förslag till fortsatt forskning att 

diskuteras.  

 

Det finns en rad beröringspunkter mellan den här studiens resultat och vad tidigare forskning 

på området konstaterat. Samma typer av retorik i förhållande till tiggeri som återfinns i 

Parnabys (2003) och Swansons (2007) studier återfinns också i det material som studerats här, 

nämligen en antitiggeriretorik och en antifattigdomsretorik. Vad som emellertid inte 

förekommer är den differentieringsretorik som urskiljer unga, hemlösa tiggare i Toronto från 

övriga hemlösa i Parnabys (2003) studie och den tiggande ursprungsbefolkningen i Quito från 

övriga tiggare i Swansons (2007) studie. I det material som analyseras här ställs inte kategorin 

tiggare mot någon annan kategori på samma sätt som uppmärksammats i nyss nämnda studier. 

Däremot går eventuellt differentieringsretoriken att härleda till de tiggeristereotyper som 

tidigare forskning observerat (se Erskikne & McIntosh, 1999; McIntosh & Erskine, 1999; 

Adriaenssens & Hendrickx, 2010), och som också med slående likhet förekommer i en del av 

materialet här. Tiggeristereotypernas funktion kan nämligen sägas vara att urskilja ”vem 

tiggaren egentligen är” och därmed också differentiera tiggare från andra grupper i samhället 

som då istället kunde gå att uppfatta som mer ”genuint” fattiga.  

       Vad som även skiljer sig åt från den tidigare forskningen är att materialet till största del 

producerar en antifattigdomsretorik och inte en antitiggeriretorik. Till skillnad från till 

exempel Hanssons (2014), Swansons (2007) och McIntosh och Erskines (1999) studier 

baseras den fakta om tiggeri och tiggare som konstrueras i materialet inte till störst 

utsträckning på negativa stereotyper utan snarare bekräftar konstruktionerna Adriaenssens och 

Hendrickx (2010) resultat där tiggeristereotyperna utmanas och förkastas. Hur detta kommer 

sig kan jag bara spekulera i. Hanssons (2014), Swansons (2007) och McIntosh och Erskines 

(1999) studier använder dock samtliga intervju som metod och eventuellt återspeglar de bättre 

hur gemene man förstår och konstruerar tiggeri och tiggare. Samtidigt ger intervjuer dessutom 

informanten en annan slags anonymitet än vad som är fallet i de åsiktstexter som analyserats 

här. Även om åsiktstexter av typen insändare ger avsändaren anonymitet, om denne så önskar, 

publiceras texten i ett forum som avsändaren förmodligen är medveten om att finns tillgänglig 

för en större publik, en publik som dessutom i många fall kan bestå av människor i 
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avsändarens närhet då huvudparten av det material som analyserats här består av åsiktstexter i 

lokalpress. Det här kunde eventuellt också förklara varför majoriteten av de åsiktstexter som 

producerar en antitiggeriretorik härstammar från anonyma avsändare. Det är kanske mindre 

politiskt korrekt i en nutida social kontext att ”öppet” producera en antitiggeriretorik, vilket 

också kan underbyggas av det faktum att ingen av de åsiktstexter, av typen krönikor, 

debattartiklar och ledare, i materialet producerar någon form av antitiggeriretorik. 

Sammantaget kan således sägas att det material som analyserats här inte återspeglar hur 

tiggeri och tiggare konstrueras och förstås av gemene man, men det har emellertid inte heller 

varit avsikten. För att förstå hur tiggeri och tiggare konstrueras i en större social kontext tror 

jag att en kombination av metoder troligtvis hade varit att föredra. I den här studien kan jag 

enbart säga något om hur fakta om tiggeri och tiggare konstrueras i de åsiktstexter som 

analyserats, under den aktuella tidsperioden. 

          Den rasistiska och koloniala retorik som förekommer i samband med hur tiggare 

konstrueras i Swansons (2007) och Hanssons (2014) studier har inte uppmärksammats i det 

material som analyserats här. Orsaken till detta är inte att en rasistisk och kolonial retorik inte 

förekommer i materialet utan beror istället på att jag inte haft någon teoretisk referensram för 

att förklara och förstå förekomsten av en sådan typ av retorik i det här arbetet. Jag har istället 

försökt förklara konstruktionen av tiggare som ”De” med hjälp av begreppen makt och 

maktrelationer eftersom avsikten med arbetet inte i första hand har varit att analysera 

kopplingen mellan konstruktionen tiggare och konstruktionen av en specifik folkgrupp. Så här 

i efterhand hade eventuellt ett inslag av till exempel postkolonial teori kanske hjälpt mig att på 

ett bättre sätt förstå kopplingen mellan konstruktionen tiggare och rom. Eftersom romer och 

tiggare konstrueras vara i princip en och samma i materialet blir det kanske med enbart en 

diskurspsykologisk analysmetod svårt att avgöra hur konstruktionen av romer påverkar 

konstruktionen av tiggare och vice versa. Ett intressant uppslag för vidare forskning på 

området kunde således vara att undersöka relationen mellan konstruktionen av tiggare och 

romer, till exempel på den mediala arenan.  

        I avsikt att analysera hur gemene man konstruerar tiggeri, till exempel i kombination 

med hur romer konstrueras, kunde fortsatt forskning också fokusera på att analysera sådant 

som kommentatorsfält på sociala medier. Eventuellt kunde en analys av en sådan arena bringa 

delvis andra resultat än vad som presenterats här.  

       Ytterligare ett uppslag för vidare forskning är att, som Swanson (2007) och Parnaby 

(2009), fokusera på retoriska processers betydelse för till exempel politiska beslut. Till 

skillnad från Parnabys (2003) och Swansons (2007) studier har avsikten i detta arbete inte 
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varit att undersöka vilka politiska och rättsliga konsekvenser olika typer av retorik i 

förhållande till tiggeri kan få. Vad som dock kan sägas är att den mediala arenan, av vilken en 

bit har analyserats här, har betydelse för den genomslagskraft till exempel en viss typ av 

retorik får i ett större socialt sammanhang (jmf Parnaby, 2003; Wiklund, 2006). Hur fakta om 

tiggeri och tiggare konstrueras i mediala sammanhang har således betydelse för den kunskap 

som produceras och reproduceras om tiggeri och tiggare i samhället och också för de som 

själva tigger. Av det material som analyserats här producerar merparten en 

antifattigdomsretorik som bland annat konstruerar tiggare som fattiga och i behov av hjälp 

och stöd. Huruvida detta har betydelse för det faktum att tiggeri inte är kriminaliserat i 

Sverige är svårt att avgöra. Tidigare forskning har dock visat att länder som kriminaliserat 

tiggeri gjort så på grund av den antitiggeriretorik som vunnit mark i den allmänna debatten 

snarare än på grund av stöd från vetenskap på området (se Parnaby, 2003; Adriaenssens & 

Hendrickx, 2010). Nyss nämnda torde eventuellt ge en fingervisning om den betydelse som 

retorik som dominerar den allmänna debatten kan få.
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