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Homelessness and homeless people is something that is described and explained in different 

ways over time. Since the 1950s, two discourses about homelessness and its causes has been 

competing with each other. One discourse hold the meaning that homelessness is caused by 

housing shortage and the other focus on individual shortcomings that make homeless to 

unsuitable tenants. In the media, homelessness and homeless often is associated with crime, 

addiction and mental illness, this reinforce the public perception of homeless people as 

deviants, which separates the homeless from society even more. 

 

The purpose of this study is to examine whether media representations of homeless and 

homelessness in an evening paper and a morning paper, has changed in the 2000s, and if these 

representations are consistent with those found in the reports of homelessness from The 

National Board of Wealth and Welfare. In order to achieve the purpose of the study and 

answer our research questions, the authors have used a discourse analytical approach using 

some key analytical tools from both critical discourse analysis and discourse theory in the 

analysis of the empirical material. The material consists of articles from two of the largest 

newspapers in Sweden, Dagens Nyheter and Aftonbladet, and the reports from The National 

Board of Wealth and Welfare. 

 

The result of the study shows that in year 2000 the image of homeless as substance abusers 

and mentally ill middle-aged men who are roughsleepers is dominating in both Aftonbladet 

and Dagens Nyheter and in the report from The National Board of Wealth and Welfare. In 

year 2012 this representation of homeless remains but is no longer the dominant, when new 

homeless groups are presented in our material. Our results also indicates that homelessness 

discourse changed in the 2000s from a antisocial discourse to a discourse that focus on right. 

The study also shows that the discourse on homeless women has not changed in the 2000s. 
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1. Bakgrund 

1.1 Hemlöshetsdiskurser över tid 

Hemlösa och hemlöshet är något som beskrivits och förklarats på olika sätt över tid. Ingrid 

Sahlin (2013) menar att diskurser om vad hemlöset är och hur det ska åtgärdas genomsyras av 

politiska uppfattningar om vad staten ska göra och synen på människan (ibid.). Sahlin (1992) 

redogör för hur hemlöshet och hemlösa betraktats genom historien,  från 1300-talet då trälarna 

frigavs vilket skapade skaror av kringvandrande och fattiga människor och fram till början av 

1990-talet. I slutet på 1800-talet ansågs dåtidens hemlösa, luffarna, vara primitiva, ut-

vecklingsstörda män som saknade impulskontroll. Senare när rashygienska föreställningar var 

aktuella förklarades hemlöshet bero på dåliga arvsanlag (Sahlin 1992).  

Hans Swärd (2008) pekar på, i likhet med Sahlin (2013), att de olika historiska beskrivning-

arna av hemlöshet har varit beroende av ideologiska och politiska utgångspunkter. Swärd 

delar för sin del in hemlöshetsdiskussionen i fyra perioder.  

 Perioden 1850 – 1920: Hemlösheten blev ett socialt problem där hemlöshet sågs som 

ett fattigdomsproblem men där även samhälleliga och strukturella orsaker började 

lyftas fram. Swärd (2008) redogör för hur hemlösa framställdes 1913 i CSA:s
1
 Social 

tidskrift, där två typer av hemlösa presenteras. Den ena ansågs vara respekterad och 

den andra moraliskt svag. De senare ansågs vara i behov av sträng kontroll och bo i 

logihus skriver Swärd.  

 Perioden 1940 – 1950: Hemlösheten som välfärdsproblem, målsättningen var en 

bostad åt alla. Efterkrigstidens bostadspolitik skulle bygga bort bostadsnöden och 

makarna Myrdals folkhemstanke skulle därmed utrota hemlösheten. Det byggdes dock 

få bostader och härbärgerna var ofta fullbelagda. I tidningar kritiserades härbärgerna 

då de ansågs förvärra och konservera hemlöshetsproblemet. Swärd (2008) refererar till 

ett reportage i Dagens Nyheter från 1958 där journalisten kategoriserade hemlösa i 

fem avgränsade grupper utifrån ett besök som reporten hade gjort på ungkarlshotellet i 

Skrubba utanför Stockholm: bohemen, landsbygdsynglingen, de nyligen fria från 

anstalter, utlänningen, vanedrickaren och den utslagne missbrukaren.  

 Perioden 1960 – 1970: Hemlösheten som restproblem kopplat till svårigheten att få en 

bostad på den reguljära bostadsmarknaden. Det s.k. Miljonprogrammet och av-

insitutionalisering av härbergen stod i fokus under denna tidsepok. I tidningsartiklar 

lyftes hemlösas ovärdiga levnadsförhållanden fram av vänsterrörelsen och det 

                                                 
1
 Centralförbundet för socialt arbete. 
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kapitalistiska samhället ansågs vara roten till hemlöshetsproblemet. Samtidigt 

framställdes hemlösa i stereotypa bilder, exempelvis som äldre alkoholiserade män 

som själva valt ett liv utanför samhället.  

 Perioden från 1985: ”Den nya hemlösheten”. I början av 1990-talet skedde en 

avreglering av bostadsmarknaden och ökade privatiseringar (SOU 2001:95), vilket 

tidsmässigt hänger samman med att Bildtregeringen tillträdde hösten 1991. Dessa 

förändringar som vidtogs av den borgerliga regeringen brukar beskrivas som ett 

”systemskifte” (Sahlin 1999). Det omfattade en rad olika åtgärder: statliga sub-

ventioner till bostadsbyggandet skars ned väsentligt, bostadsdepartementet 

avskaffades, kommunala bostadsförmedlingar blev inte längre obligatoriska, lagen om 

bostadsanvisning avskaffades (en lag som hade gjort det möjligt för kommunerna att 

styra fördelningen av bostäder på grund av sociala skäl). Dessa åtgärder sammantaget 

skapade en grogrund för framväxten av en sekundär bostadsmarknad med social-

tjänsten som hyresvärd – vilket i korthet innebär att socialtjänsten hyr ut lägenheter i 

andra hand med bostadföretagens medgivande – och där frivilligorganisationerna fick 

en betydande roll för de hemlösa där ett återinförande av härbergen och soppkök blev 

en realitet. Hemlöshetsfrågan fick stor uppmärksamhet under 1990-talets början i 

massmedier där även frivilligorganisationer såsom Stadsmissionen gjorde sina röster 

hörda genom annonser och reportage i tidningar. Gatutidningarna (tidningar som säljs 

på gatan av hemlösa eller fattiga) blev allt fler under 1990-talet (Magnusson 2002) 

vilka uppmärksammade orättvisor och blev en röst för de svaga (Swärd 2008). Den 

ökade uppmärksamheten var en bidragande orsak till att regeringen strax före 

julhelgen 1998 – efter påtryckningar från miljöpartiet –tillsatte en statlig kommitté, 

Kommittén för hemlösa, med uppgift att närmare undersöka vad som kunde göras för 

att motverka hemlösheten (SOU 2000:14).  

 

Sahlin (2013) skriver att två diskurser om hemlöshet och dess orsaker har konkurrerat med 

varandra sedan 1950-talet. Den ena diskursen innebär att orsaken anses bero på bostadsbrist, 

den andra fokuserar på individuella tillkortakommanden som gör hemlösa till olämpliga 

hyresgäster och inkapabla att ”klara eget boende” – och därför måste tränas att bo inom ramen 

för ett ”trappstegsboende” på den sekundära bostadsmarknaden. Begreppet ”bostadslöshet” 

ersattes med ”hemlöshet” under Bildtregeringens systemskifte 1991 – 1994, vilket ledde till 

att ansvaret kom att hamna hos socialtjänsten. Individuella sociala problem såsom missbruk 

och psykisk funktionsnedsättning ansågs vara bidragande orsaker till hemlöshet, inte att det 
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skulle finnas en brist på bostäder. I början av 2000-talet byggdes billiga hyresrätter med hjälp 

av statliga subventioner men detta avvecklades av den borgerliga alliansen efter valsegern 

2006. Under senare år har Bostad först-modellen i många länder ansetts vara en framgångsrik 

strategi för att motverka hemlöshet (Socialstyrelsen 2012; Sahlin 2013; Knutagård 2013a). 

Grundstenarna i Bostad först-modellen är inflytande och frivillighet för brukarna och där ett 

tryggt boende är förutsättningen för att stöd och behandling ska uppnå önskvärda resultat. 

Bostad först – modellen förutsätter att personen erbjuds ett förstahandskontrakt och ett socialt 

stöd som är anpassat efter individens behov (Kristiansen & Espmarker 2012). 

De olika hemlöshetsdiskurserna betonar således det bakomliggande problemet till hemlöshet 

på väsentligt olika sätt, och där lösningsstrategin för att motverka hemlöshet skiljer sig åt i 

väsentliga delar. I skriften Utvärdering av regeringsuppdraget ”hemlöshet – många ansikten, 

mångas ansvar” (2011)  menar forskarna som har svarat för utvärderingen, att hemlöshet kan 

beskrivas som ett svårhanterligt samhällsproblem vilket berör ett flertal organisationer och 

myndigheter. Hemlöshet har beskrivits på olika sätt av olika aktörer och intressenter: såsom 

ett bostadspolitiskt problem, organiseringsproblem, normaliseringsproblem, kunskaps-

problem, moraliskt problem eller som ett samverkansproblem (Denvall, Granlöf, Knutagård, 

Nordfeldt & Swärd 2011).  

1.2 Problemformulering  

I följande avsnitt diskuteras hur bilder och representationer av hemlöshet i medier kan skapa 

ökad social exkludering av de individer som definieras som hemlösa. Vidare presenteras 

argument för studiens relevans för socialt arbete.  

Sahlin (1998) betonar att den dominerande asocialitetsdiskursen om hemlöshet bidrar till att 

hemlösa avskiljs från samhället och att associationer med hemlöshet, avvikelse och 

individuella brister kan förstärkas på grund av att hemlösa i bland annat medier associeras 

med kriminalitet, missbruk och psykiska funktionsnedsättningar. Den breda allmänhetens syn 

på hemlösa och hemlöshet påverkas av dessa mediala bilder. En konsekvens av detta blir att 

behandling eller träning i att bo krävs för att hemlösa ska kunna normaliseras och re-

socialiseras i samhället med målet att ”klara ett eget boende”. Begreppet ”klara eget boende” 

blev vanligt under 1970- och 1980-talen inom socialtjänst och sjukvård, och användes 

inledningsvis då det talades om individer som vistats länge på institutioner och deras förmåga 

att sköta ett eget hushåll. Begreppets betydelse har över tid förändrats och används numera 

frekvent inom socialtjänsten som en ”diagnos” för att avgränsa målgruppen som inte anses 

kunna leva upp till hyresvärdas krav och grannars normer för att få ett boende (Sahlin 1998). 
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Hur hemlösa definieras av t.ex. Socialstyrelsen och hur hemlöshetsproblematiken studeras 

kan få konsekvenser för de individer som definieras som hemlösa (Sahlin 1998; Thörn 2004). 

I Kommittén för hemlösas slutbetänkandet (SOU 2001:95) konstateras att föreställningar om 

hemlösa och hemlöshet skapas i mötet med hemlösa och genom den massmediala bilden. 

Frivilligorganisationer och massmedier belyser ofta de individuella aspekterna av hemlöshet 

där socialt utslagna individer får representera hemlösheten. Genom dessa individualiserade 

massmediala bilder negligeras orsaksförhållanden och de strukturella orsakerna bakom 

hemlösheten glöms bort. Genom att anta ett betraktelsesätt där hemlöshet förklaras utifrån 

individens tillkortakommanden skapas insatser riktade mot individen där det strukturella 

perspektivet kommer i skymundan (ibid.).  

Swärd (2008) framhåller att hemlösa länge har beskrivits i förenklade schablonbilder som 

reproduceras av exempelvis välgörenhetsorganisationer och kvällstidningar med stor genom-

slagskraft hos den breda allmänheten. Dessa schablonbilder innebär att det skapats och 

konstrueras allmänna föreställningar som troligtvis påverkar alla i samhället. Det finns i 

samhällsvetenskapens historia, enligt Swärd (2008), två standardhistorier om hemlöshet. En 

berättelse handlar om sjukdom, misär och avvikelse medan en annan återger en romantiserad 

bild av ett alternativt och självständigt liv där den hemlöse betraktas som ett fritt handlande 

subjekt. Vidare menar Swärd (2001) att frivilligorganisationer framställer hemlösa på ett sätt 

som pekar på ett avstånd mellan en ”normal” medborgare och en person som är hemlös, vilket 

har kommit att påverka hur hemlöshet och hemlösa framställs som problem (Swärd 2001). 

Standardhistorier om hemlösa kan genom att framhäva ”egenskaper” som gör dessa 

människors  utanförskap som en logisk konsekvens, fungera som en skuldavlastning för 

övriga samhällsdeltagare. Genom dessa historier tillskriver vi personerna egenskaper där 

individen själv är orsaken till sin belägenhet och därmed ensamt ansvarig. Genom att se 

hemlösa i termer av ”missbrukare”  eller skapa historier och myter om hemlösa såsom ”fria 

fåglar” som valt bort ett vanligt och enahanda Svenssonliv, förmedlas en snedvriden bild där 

samhället är normsättare för vad som anses vara avvikande och därmed icke-önskvärt (Swärd 

2001). 

Swärd (2008) påminner vidare om att medier sedan länge benämns ”den tredje statsmakten” 

(vid sidan om regering och riksdag). Hur medier väljer att presentera och beskriva sociala 

problem påverkar i hög grad den allmänna rådande uppfattningen om problemets orsaker och 

lösningar (ibid.). Medier har ett stort inflytande i människors liv och över deras tankar. De 
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avgör därmed vilka frågor som ska föras upp på dagordningen. Medier är även en attraktiv 

kanal för många aktörer där en del vill forma den allmäna bilden av ett visst socialt problem 

(Blomberg, Kroll, Lundström & Swärd 2004).  

Ett exempel på en snedvriden och förenklad bild av hemlöshet är den mediala bilden av en 

hemlös som en alkoliserad ensamstående man i medelåldern (Swärd 2008). Socialstyrelsen 

(2012) visar i sin senaste hemlöshetskartläggning att andelen kvinnor, barnfamiljer och 

utrikesfödda har ökat bland hemlösa, vilket gör att den stereotypa bilden av vem som är 

hemlös är felaktig och missvisande.  

Mot denna bakgrund anser vi att det är av vikt att undersöka om mediers representationer och 

definitioner av hemlösa/hemlöshet har förändrats som ett resultat av Socialstyrelsens kart-

läggningar av hemlöshetens omfattning och orsaker under 2000-talet. Studien är viktig för 

socialt arbete då professionella och politiker på lokal nivå påverkas av de mediala bilderna, i 

likhet med den breda alllmänheten, vilket i sin tur kan påverka utformningen av insatser. 

1.3 Syfte och frågställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida mediers representationer av 

hemlösa/hemlöshet i Aftonbladet och  Dagens Nyheter, har förändrats under 2000-talet och 

om dessa representationer överenstämmer med dem som finns i Socialstyrelsens rapporter. 

Detta syfte kan brytas ned i följande frågeställningar: 

 Vilka representationer av hemlösa/hemlöshet förekommer i angivna dagstidningar och 

Socialstyrelsens kartläggningsrapporter åren 2000 och 2012? 

 Finns det någon skillnad i de två tidningarnas representioner och vad består denna 

skillnad i så fall i? 
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2. Aktuellt kunskapsläge och tidigare forskning 

I detta kapitel redovisas tidigare forskning som vi bedömer vara relevant för vår studie, även 

om det inte gör anspråk på att ge en fullständig bild av forskings- och kunskapsläget. Vi har 

valt att tematisera olika aspekter som lyfts fram i forskningen, vilka vi urskiljt vid vår 

genomgång.  

 

2.1 ”Hjälparnas” beskrivningar och motiv 

Swärd (2001) diskuterar  i artikeln Porträtterad nöd – Berättelser om de hemlösa frågan om 

hur våra bilder av hemlösa formas. Artikeln bygger på en genomgång av svenska dags-

tidningars, myndigheters och frivilligorganisationers informationsmaterial om hemlöshet.  

Han exemplifierar med hur vissa frivilligorganisationer i marknadsföringskampanjer 

förmedlar bilder av hemlösa och hemlöshet och porträtterar nöd. Vidare resonerar han kring 

vilka motiv organisationerna har och menar att de söker nya finansieringsvägar och strävar 

efter att minska beroendet av den kommunala ekonomin. Swärd hävdar att annons-

kampanjerna är framgångsrika och ger mer tillbaka än vad de kostar och bidrar även till att 

öka pressen på bland annat politiker. Han anser att frivilligorganisationers bild av hemlösa 

som ”trashankar” används av pedagogiska skäl samtidigt som den riskerar att ge en stereotyp 

syn på hemlöshet och hemlösa människor. Swärd menar att dessa porträtterade nöd-

beskrivningar historiskt har använts och även kritiserats som socialpornografiska då de 

fokuserar på sensation och därmed saknar ambitionen att förklara problemets komplexitet. 

Swärd (2001) kan ändå se fördelar med att förmedla denna typ av bild eftersom en alternativ 

beskrivning riskerar, enligt Swärd, att leda till att myndigheter och politiker inte vidtar 

åtgärder eftersom de förmodligen vill se snabba och billiga lösningar på problemet. Hans 

slutsatser framstår här som något motsägelsefulla.  

Thörn (2004) diskuterar i sin avhandling hemmets och könets betydelse samt kroppen och 

könsskillnader i skapandet av den hemlösa kvinnan. Genom att det skapas stereotypa bilder av 

hemlösa kvinnor finns det en risk att tillgängliga interventioner skapar svårigheter för 

kvinnorna att upprätthålla makt och kontroll över sina liv och intima relationer samt att 

allmänhetens föreställningar påverkas och att de stereotypa könsbilderna befästs. Thörn har i 

sin avhandling gjort en diskursanalys av bilder på hemlösa kvinnor som visar att frivillig-

organisationer reproducerar stereotypa bilder av hemlöshet. Hennes material utgörs av fem 

annonser från Stockholms Stadsmissions uppmärksammade kampanj för ett kvinnohus, vilka 

hösten 1992 publicerades i Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen, ICA-kuriren och Svenska 

Dagbladet. Thörn menar att kampanjens bildspråk satte spår i hur myndigheter diskuterade 
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kring hemlösa kvinnor flera år efter det att kampanjen hade avslutats. Bilden av den hemlösa 

kvinnan som smutsig, ett offer för män och sexuellt utnyttjad är ständigt återkommande i 

myndigheters diskussioner kring hemlösa kvinnors behov och problem. Thörn menar att det 

med hjälp av diskursanalys går att synliggöra maktperspektiv. Hemlösa kvinnor framställs i 

annonserna som objekt som måste hjälpas, medan Stadsmissionen är hjälparen och männen är 

de aktiva subjekten. Stadsmissionens syfte att verka som en utmananade och radikal kraft 

bidrog dock till att vidmakthålla ojämlika strukturer och befästa stereotypa bilder av hemlösa 

kvinnor vilket i sin tur reproducerar hemlöshet och behovet av frivilligorganisationer för att 

kunna hjälpa dessa kvinnor (Thörn 2004). 

2.2 De hemlösas egen bild 

Swärd (2004) har beskrivit den nordiska gatutidningsrörelsen där hans resultat bland annat 

bygger på innehållsanalyser av fem gatutidningar, intervjuer med representater för tidningarna 

och en fallstudie av den tidigare Malmöbaserade gatutidningen Aluma. Swärd ger exempel på 

hur beskrivningar av hemlösas livsberättelser skapas genom framgångshistorier, levnads-

omständigheter, offertema och luffarromantik . Vidare reflekterar Swärd över hur hemlösa 

beskriver sig själva och hemlösheten. Skiljer sig deras bild av hemlöshet från den bild som 

journalister ger? Swärd (2004) menar att hemlösa många gånger ger mer samstämmiga bilder 

av hemlöshet än vad journalisterna förmedlar. Detta kan enligt Swärd förklaras med att 

flertalet hemlösa aldrig skulle vilja exponeras i en tidning, utan gatutidningsförsäljarna 

kommer från den mer traditionella gruppen hemlösa och det blir därmed deras berättelser och 

erfarenheter som förmedlas till läsarna. Hemlösa berättar om sina liv utifrån de ramar och 

mallar som massmedier och myndigheter tillhandahåller, och där de egna erfarenheterna vävs 

samman med allmänna uppfattningar om normer och moral. När vi berättar historier om oss 

själva så gör vi det för att förklara vem vi är och vad som skiljer oss från andra. De historier 

som berättas skapas utifrån tillgängliga erfarenheter, myter och föreställningar, vilket medför 

att vissa historier blir mönster som återberättas. De överordnade gruppernas beskrivningar och 

fördomsfulla attityder övertas och de underordnade ser sig själv som mindre värda vilket 

ytterligare befäster ojämlikheter (Swärd 2004). 

Magnusson och Meeuwisse (2000) har studerat gatutidningen Situation Sthlm. Tidningen säljs 

av personer som saknar bostad, är eller har varit uteliggare och många har missbruksproblem. 

Flertalet av försäljarna är män. Det finns vissa genomgående teman i tidningen: outsider-

perspektivet och sympatin för outsiders är ett återkommmande tema,  i varje fall fram till 

millenniumskiftet då forskarna publicerade sina resultat. Ett annat tema är motstånd mot 
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”systemet”, där myndigheters arbetssätt beskrivs som förlegat och gammalmodigt. I Situation 

Sthlm ges försäljarna plats för att ventilera sina åsikter, och de verkar se sig själva som 

rebeller och sanningssägare vad gäller hemlöshet anser de båda forskarna. I tidningen 

förmedlas även bilder av hemlösa som frihetssökare. Författarna menar att de som ges en 

framträdande roll i reportagen är missbrukare och uteliggare, vilket dock ger en begränsad 

bild av hemlösheten då denna grupp inte är den dominerande bland hemlösa (Magnusson & 

Meeuwisse 2000). 

Såväl Swärd (2004) som Magnusson och Meeuwisse (2000) anser att även hemlösa själva 

förmedlar stereotypa och likformiga bilder av hemlöshet. Darrin Hodgetts, Andrea Hodgetts 

och Alan Radley (2006) pekar dock på att hemlösa själva visar upp en annan bild av hem-

lösheten och att de i forskarnas undersökning tog avstånd från mediers bilder av hemlösa. 

Deras studie bygger på kvalitativa intervjuer med tolv hemlösa personer samt deras egna 

fotografier för att bokstavligt talat illustrera deras tillvaro under en specifik tidsperiod. 

Författarna skriver att medier ofta porträtterar hemlösa som eländiga, smutsiga, sjuka som är 

beroende av välgörenhet, stöd av professionella och i avsaknad av vänner och mening. 

Forskarlaget menar att det är av stor vikt att hemlösa får utrymme att själva beskriva sina 

villkor för att skapa en mer korrekt och balanserad bild av hemlöshet. Deltagarna i studien 

upplevde det som svårt att visa fram alternativa bilder som representerar deras liv mer 

fullständigt än vad mediers representationer gör. Deltagarna har därmed svårt att identifiera 

sig med mediers framställningar av hemlösa och deras livssituation. Deltagarnas fotografier 

avbildade hemlösa som mer än enbart eländiga offer för omständigheter eller ”gamla fyllon”, 

de visade vänner som hade roligt tillsammans. Hodgetts, Hodgetts och Radley (2006) hävdar 

sammanfattningsvis, att medier ofta frammålar hemlösa som ensamma och miserabla, vilket 

ofta stämmer, men de menar att studiens resultat ger en betydligt mer nyanserad bild av 

hemlösa. 

2.3 Mediers makt 

Swärd (2007) har studerat tidningsartiklar, offentliga dokument och intervjuer med politiker 

utifrån nyinstitutionell organisationsteori vilket presenterats i ett antologikapitel i boken 

Bostadslös!. Han har kartlagt hur de organisatoriska fälten ser ut inom hemlöshetsområdet 

samt hur dessa organisationer använder den publika sfären för att på så sätt ta reda på 

villkoren för den publika hemlösheten. Swärd konstaterar att organisationerna inom hem-

löshetsfältet har olika motiv till att lyfta frågor i medier där det inte enbart handlar om att 

informera allmänheten på ett korrekt sätt. Det offentliga fyller funktionen som en 
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marknadsplats, en diskussionsarena, en politisk arena och en scen. Swärd (2007) slår slutligen 

fast att för att ta reda på vilka bilder och föreställningar som framställs i det offentliga måste 

man förstå hur symbiosen mellan press, politiker och de olika människobehandlande 

organisationerna ser ut och vilka konsekvenser det får för de bilder av hemlöshet som når ut 

till den breda allmänheten. 

Liddiard (1999) menar utifrån sin studie att många journalister i Storbritannien återger 

stereotypa bilder av hemlösa vilket kan bidra till en ökad alienation hos hemlösa och redan 

befintliga missuppfattningar hos allmänheten bekräftas. Han anser att medierna inte är 

entydiga i sin rapportering, eftersom det finns uppenbara skillnader mellan exempelvis 

(brittiska) kvälls- och morgontidningar. Kvällstidningar har mer fokus på skandaler och 

sensationsjournalistik medan morgontidningar lägger tyngdpunkten på politiska frågor, vilket 

medför att morgontidningar i större utsträckning läses av politiker och beslutsfattare, något 

som i sin tur kan påverka beslutsfattandet. Liddiard menar att hemlöshet är ett relativt 

”mediavänligt” ämne som kan rymma inslag om sex, droger och våld. Han menar att den 

allmänna uppfattningen om hemlöshet är heterogen och att kunskap om och intresse för 

sociala frågor såsom hemlöshet varierar enormt i Storbritannien. Hemlöshet likställs ofta av 

den breda allmänheten med avsaknad av ”tak över huvudet”, vilket innebär att många andra 

grupper som också kan definieras som hemlösa osynliggörs – utifrån ett vidare begrepp. 

Liddiard (1999) skriver att de ”taklösas” synlighet även kan vara en faktor som påverkar 

upprätthållandet av de stereotypa bilder vilka medierna är angelägna att utnyttja. Liddiard 

betonar vidare, att dessa stereotypa och förenklade bilder i medier kan förminska hem-

löshetens komplexitet och bidra till såväl förenklade lösningar som till en ökad stigmatisering 

av hemlösa. Han hävdar att man övertygande kan påstå att dessa stereotypa bilder genomsyrar 

diskussionen om hemlöshetens orsaker och lösningar, vilka ofta tenderar att individualisera 

problemet, vilket i sin tur kan medföra att allmänheten får allt svårare att identifiera sig med 

hemlösa personer och deras utsatta livssituation (Liddiard 1999).   

Calder, Richter, Kovacs Burns och Mao (2011) hävdar att allmänheten till stor del får 

kunskap om hemlöshet och vilka som är hemlösa genom olika massmedier. Precis som 

Liddiard (1999) menar dessa forskare att massmedial bevakning av ett socialt problem kan 

öka allmänhetens medvetenhet om problemet och att den även kan mobilisera ett brett 

offentligt stöd för vissa specifika lösningar på problemet samt påverka politikers 

beslutsfattande (Calder et al 2011). 
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Även en annan studie gjord i Kanada redogör för massmediers påverkan på allmänheten men 

påvisar också att allmänhetens stöd till hemlösa är beroende av om den massmediala bilden är 

positiv eller negativ. Schneider, Chamberlain och Hodgetts (2010) presenterar resultat från en 

studie av fyra kanadensiska tidningar, två morgontidningar, en kvällstidning och en nationell 

tidning. I deras undersökning dominerade experter diskursen om hemlöshet i tidningarna 

medan hemlösa själva var marginaliserade som talare. Forskarna menar att hemlösa många 

gånger har svårt att få sin egen röst hörd i medier. De redogör för två dominerande typer av 

hemlösa som tidningarna ofta lyfter fram i sina reportage: de som ansågs vara offer för 

omständigheter och som därför förtjänade hjälp respektive de som ständigt gjorde dåliga val 

vilket hade lett fram till nuvarande omständigheter och därmed inte förtjänade hjälp utan 

istället behövde kontrolleras och straffas (Schneider, Chamberlain & Hodgetts 2010). Denna 

indelning av de som förtjänar respektive inte förtjänar samhällets stöd är klassisk och är ett 

tidlöst tema i fattigdomsforskningen (Geremek 1997). De förklaringar till hemlöshet som 

tidningarna presenterade var främst individuella. Forskarlaget upptäckte dock vissa skillnader 

mellan tidningarna: i de städer vars tidningar presenterade en mer positiv bild av hemlöshet 

och lösningar var även samhället och befolkningen mer villig att ta ansvar och hitta lösningar 

för hemlösa människor. I städer där tidningarna uppvisade en mer negativ bild av hemlöshet 

var samhället och stadens invånare mindre benägna att ta ansvar och finna lösningar och 

räknade med att regeringen skulle ta hand om problemet (Schneider, Chamberlain & Hodgetts 

2010).  

Daniéle Torck (2001) konstaterar i sin artikel att under sent 1980-tal blev hemlöshet en het 

fråga i västerländska medier. Gatutidningar startades för att sedan minska i antal i slutet av 

1990-talet, men hemlösheten minskade inte i omfattning. Genom att utöva vår makt att 

kategorisera konstruerar vi sociala fenomen (t.ex. hemlöshet) och vi skapar stereotypa bilder 

av hemlösa som illaluktande, smutsiga, drogmissbrukare eller personer med psykisk ohälsa. 

Torck konstaterar utifrån sin studie att det finns ett mönster i tidningarna där hemlösa 

anonymiseras eller endast presenteras med förnamn, vilket forskaren hävdar är ett vedertaget 

handlingsmönster som hindrar hemlösa att själva hävda sig som subjekt. Genom mediers 

beskrivningar av exempelvis hemlösa och hemlöshet stärks dominerande föreställningar och 

ideologier. En orsak till det minskade intresset för hemlöshet under 1990-talet i USA var 

införandet av olika lagar och riktlinjer som gjorde det möjligt att exkludera hemlösa från 

bland annat offentliga platser i städer, vilket skedde efter påtryckningar från övriga 

medborgare som ansåg att blotta åsynen av hemlösa minskade deras egen livskvalité (Torck 
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2001). Denna sociala exkludering av hemlösa diskuteras även av andra forskare (se avsnittet 

nedan). 

2.4 Social exkludering 

Karen H. Bancroft (2012) hävdar att kriminalisering av hemlöshet har en lång historia i USA. 

Hon menar att hemlösa och andra avvikande och oönskade grupper i USA är föremål för en 

politik som begränsar deras rörelsefrihet. Den exkluderade individen behöver inte utföra en 

kriminell handling utan blotta närvaron av exempelvis en hemlös på en offentlig plats är att se 

som ”ofredande” eller en ”kränkning” av övriga hedervärda medborgare (Bancroft 2012). 

Även Doherty et al (2008) har skrivit om reglering av allmänna utrymmen men i en europeisk 

kontext. Forskarlaget hävdar att tillgänglighet till offentliga platser hotas alltmer för hemlösa 

personer, eftersom städers myndigheter och en del regeringar inför restriktioner som be-

gränsar vissa människors tillträde till allmänna utrymmen (Doherty et al 2008).  Knutagård 

(2013b) skriver om moralisk geografi, där vissa människor ges större tillträde till det 

offentliga rummet än andra och där exempelvis hemlösa är ”out of place” – de befinner sig 

någonstans de inte ska. Det finns gränser för vad man får göra på en särskild plats men även 

gränser för vem som får göra vad. Att sova på ställen avsedda för genomfart såsom 

tunnelbanan eller trappor bryter mot outtalade normer för hur vi ska bete oss på offentliga 

platser. Nilsson och Flyghed (2004) menar att utvecklingen går mot ökande marginalisering 

och social exkludering av olika grupper i samhället och deras slutsats är att synen på och 

behandlingen av avvikare i ett samhälle säger något om samhället i stort. Författarna talar om 

en dubbel hemlöshet, då en hemlös både saknar bostad och är utestängd från offentliga 

platser. Nilsson och Flyghed exemplifierade med ett uttalande av en riksdagsledamot som 

ansåg att åsynen av tiggare försämrade hans livskvalité och att de borde förbjudas. Knutagård 

(2009) ger exempel på hur ett socialkommunalråd i Malmö skriver i Sydsvenskan att alla som 

vill också har möjlighet att få tak över huvudet. Detta skapar en bild av att hemlösa inte vill 

bo i de boendealternativ kommunen tillhandahåller (ibid.). 

Utifrån den forskning som vi har redogjort för finns det sammanfattningsvis en rad olika 

studier om hur hemlösa och hemlöshet beskrivs och representeras i medier. Vi har dock inte 

hittat någon studie som jämför mediers framställning av hemlöshet över tid. Vår egen studie 

kan därför förhoppningsvis fylla en viktig kunskaplucka. 
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3. Diskursanalys som teori och metod 

I detta kaptel presenterar vi vår teoretiska utgångspunkt och vårt metodologiska 

tillvägagångssätt då diskursanalysens metod och teoribildning anses utgöra en helhet. Winther 

Jørgensen och Phillips (2000) hävdar att diskursanalys inte ska användas lösryckt från sin 

teoretiska grund och att den inte går att sättas in i vilket teoretiskt sammanhang som helst. 

Diskursanalysen som teori och metod fungerar som en paketlösning (ibid.).  

Inledningvis presenterar vi vårt grundläggande vetenskapsteoretiska förhållningssätt, därefter 

diskursanalys som metod. Vi redovisar även den begreppsapparat som vi använder som 

emanerar från diskursteori respektive kritisk diskursanalys. 

3.1 Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 

I föreliggande uppsats kommer vi i grunden ha ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt. 

Socialkonstruktionism innebär att människors interaktioner medverkar till att forma olika 

sociala fenomen såsom hemlöshet och hur det uppfattas och konstrueras. Synen på det sociala 

fenomenet påverkar i sin tur hur vi förhåller oss och agerar gentemot fenomenet (Lindgren 

2007). Den franske idéhistoriken Michel Foucault belyser att sättet som olika grupper i 

samhället behandlas är sociala produkter och kopplade till maktrelationer (Nilsson 2008). 

Definitioner av grupper är beroende av tid, rum och kultur och gränsen till vad som är 

avvikande är en produkt av samma definitionsprocess (Lindgren 2007).  

Socialkonstruktionismen betonar vikten av att ha en kritisk hållning till vår förståelse av 

verkligheten och oss själva. Socialkonstruktionismen kan sägas vara motsatsen till vad som 

inom traditionell vetenskap kallas positivism och empirism, då den inbjuder till ett kritiskt 

tankesätt om att våra observationer av världen avslöjar dess verkliga natur och utmanar 

uppfattningen om att kunskap är baserad på objektiva observationer av världen (Burr 2003). 

3.2 Diskurs 

I socialkonstruktionismen anses språkliga interaktioner vara en förutsättningen för kunskap, 

och anses påverka vår verklighetsuppfattning och självförståelse. Foucaults forskning om 

förhållandet mellan makt och språk visar att professionellas språkbruk tillskriver klienter en 

viss status och position (Thomassen 2007). De dominerande sätten att agera och tala som 

etablerats inom olika samhällsområden kan förklaras som en diskurs. Diskursbegreppet brukar 

tillskrivas Foucault och betonar språkets betydelse i kunskapsproduktionen (Lindgren 2007, 

Nilsson 2008). Diskursen fungerar inte enbart som konstruerande av företeelser utan har även 

en funktion som exkluderande och kontrollerande. Foucault menar att makt och vetande är tätt 
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sammanknutna där det vetenskapliga förnuftet blivit en mekanism för maktutövande. Den 

rådande diskursens språkbruk skapar utestängnigsprocesser där språket avskiljer och 

utestänger exempelvis hemlösa. Foucaults analyser är starkt vetenskapskritiska och betonar att 

vetenskapliga diskursers vilja till makt måste avslöjas (Thomassen 2007). Swärd (2001) 

presenterar Foucaults tankar kring att fenomen konstrueras olika i skilda kontexter och 

diskurser, där sanningar om utstötta och fattiga beskrivs i diskursiva formationer. Allt vetande 

och alla beskrivningar är en möjlig version/beskrivning av verkligheten. Swärd (2001) anser 

därmed att det finns ett flertal olika sätt att beskriva hemlösa och hemlöshet. 

3.3 Diskursanalys som metod 

Då vi i vår studie utgår från ett socialkonstruktionistiskt  perspektiv och avser göra en 

komparativ studie mellan dels tidningsartiklar från år 2000 och 2012, dels diskutera dessa 

fynd i förhållande till diskurserna i Socialstyrelsens kartläggningsrapporter från samma årtal, 

är det relevant att använda en kvalitativ forskningsstrategi. Kvalitativ metod är en forsknings-

ansats där vikten läggs vid ord under insamling och analys av empiri. Denna metodinriktning 

fokuserar på hur individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet och tenderar att förstå 

socialt liv i form av processer (Bryman 2008).  

Språket kan ses som en stor del i det som skapar den sociala världen och ett sätt att uppnå 

förändring inom den sociala världen är en förändring av diskursen (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000). Börjesson och Palmblad (2007) menar att flera diskursanalytiker gör historiska 

jämförelser då det är ett mer effektivt sätt att se skillnader i det som i nutid tas för givet och 

för att tydliggöra de processer som finns i skapandet av diskurser (ibid.). Vi kommer att 

använda oss av diskursanalys i vår studie när vi analyserar vårt material, då vi anser att det är 

en lämplig metod och teori för att kunna besvara våra frågeställningar. Som framgår av 

kapitel 1 avser vi att undersöka om mediers representationer och bilder av hemlösa och 

hemlöshet har förändrats och utvecklats över tid och om dessa representationer har påverkats 

av Socialstyrelsens diskurser.  

Diskursanalysen undersöker hur språket används för att skapa, bevara och förstöra sociala 

band då utgångspunkten är att vår verklighet är socialt och språkligt konstruerad (Kvale & 

Brinkmann 2009). En diskurs om ett fenomen – såsom hemlöshet – tar sikte på hur vi 

beskriver hemlösa personer i tal och skrift: hur de är, hur de ska bemötas och hur problemet 

ska lösas samt vem som har makten att uttrycka sig på ett visst sätt. Med diskursanalys avses 

att kärnan i ett fenomen problematiseras – och inte tar givet – vilket kan vara allt från sociala 

kategorier till världsliga saker (Bryman 2008; Börjesson 2003). 
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3.4 Diskursteori 

Diskursteori är på grund av sitt breda fokus passande som teoretisk grund för en 

socialkonstruktionistisk infallsvinkel. Det sociala är enligt diskursteorin en diskursiv 

konstruktion och sociala fenomen kan analyseras och undersökas med diskursanalytiska 

redskap. Teorin avser att ge en förståelse av sociala fenomen som just en diskursiv kon-

struktion. Diskursteorins förgrundsgestalter är de politiska teoretikerna Chantal Mouffe och 

Ernesto Laclau som har utvecklat sin teori genom en dekonstruktion av andra teoribyggen 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000). Genom att använda diskursteori kan man enligt Wreder 

(2007) uppnå ett mer distanserat förhållningssätt till det som ska analyseras och kan leda till 

andra upptäckter än vad en annan metod möjliggör (Wreder 2007). I vårt fall där vi ska 

granska tidningsartiklar från två årtal under 2000-talet blir olika tecken i en diskurs ord. 

Nyckelbegrepp inom diskursteorin som vi i vår analys kommer att använda oss av är 

nodalpunkter,ekvivalenskedja och flytande signifikanter.  

Nodalpunkter och ekvivalenskedja 

Inom diskursteorin finns centrala begrepp som syftar till att identifiera hur textskapare (i vår 

studie journalister och skribenter) gör sig till företrädare för grupper som exempelvis hemlösa 

och hur gruppens identitet konstrueras genom ekvivalenskedjor. I en ekvivalenskedja knyts 

och sorteras tecken eller ord i kedjor som bestämmer hur man är och hur man inte är 

beskaffad (Winther Jørgensen & Phillips 2000). En diskurs kan sägas bestå av ett antal 

nodalpunkter, vilka ses som kärnbegrepp i en ofullständig fixering som andra ord och tecken i 

en diskurs ordnas kring och därmed får en viss bestämd betydelse. Identiteten i en diskurs 

skapas och upprätthålls av nodalpunkter genom att knutar av definitiva betydelser konstrueras 

och nodalpunkterna ges mening när de ställs mot och ekvivaleras med andra begrepp 

(Davidsson 2009). I hemlöshetsdiskursen får vår nodalpunkt hemlöshet mening och betydelse 

genom att återkommande ord såsom missbruk och psykisk ohälsa ekvivaleras med ord som 

spruta, morfin ,galen, psykotisk. 

Inom diskursteorin sker meningsskapande genom ekvivalenskedjor vilket kan beskrivas som 

en process där mening i diskursen skapas när olika begrepp eller ord länkas samman. Om det 

går att urskilja en ekvivalenskedja mellan exempelvis begreppen hemlöshet – missbruk – 

psykisk funktionsnedsättning så kan konstruktionen av en kollektiv identitet tydliggöras och 

alternativa identiteter uteslutas (Davidsson 2009).  

Flytande signifikant  

Flytande signifikant är ett begrepp som anger de tecken som olika diskurser i en kamp 



  
 

- 15 - 

försöker ge innehåll åt på sitt eget sätt. Ett specifikt tecken kan utgöra en nodalpunkt i en viss 

diskurs samtidigt som det utgör en flytande signifikant i förhållande till en annan diskurs. En 

viss diskurs vill avskaffa mångtydigheter av ett tecken genom att omvandla ett element 

(mångtydiga tecken) till ett moment (entydiga tecken). I hemlöshetsdiskursen kan ord såsom 

missbruk och psykisk sjukdom vara exempel på flytande signifikanter, då de har en privi-

ligerad status inom diskursen men dessa ord återfinns också i andra diskurser där de i 

ekvivalenskedjor skapar och ges en helt annan mening (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

För att underlätta, förklara och visa hur vi kommer använda de begrepp vi valt som verktyg i 

vår analys ger vi här exempel från tidningsartiklarna. Vi vill noga poängtera att detta inte är 

någon presentation av resultat utan citaten i det följande utgör endast exempel för att 

förtydliga hur vi använt de utvalda begreppen.  

Som tidigare är det drogmissbrukare och psykiskt sjuka som ligger i tunnelbanan 

och sover i soprum (Aftonbladet, ”Det kunde faktiskt varit jag”, 2000-01-28) 

I exemplet ovan beskrivs och fylls vår nodalpunkt hemlöshet med mening genom att ord och 

flytande signifikanter såsom drogmissbrukare, psykiskt sjuka, tunnelbanan och soprum 

ekvivaleras. Därmed konstrueras en identitet/bild som associeras med uteliggare, och det kan 

tolkas som att författaren vill förmedla en bild till läsaren av att endast missbrukare och 

personer med psykiska funktionsnedsättningar drabbas av hemlöshet. 

3.5 Kritisk diskursanalys 

Kritisk diskursanalys erbjuder metoder och teorier för att problematisera och studera 

relationerna mellan social och kulturell uveckling och diskursiv praktik i sociala samman-

hang. Diskursiva praktiker där exempelvis texter skapas och konsumeras betraktas som en 

central del av sociala fenomen vilket bidrar till att konstituera verkligheten och är en arena där 

kulturell och social förändring och återskapning sker. Kritisk diskursanalys syftar till att 

åskådliggöra språkliga och diskursiva dimensioner och förändringsprocesser inom sociala 

fenomen (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Viktiga begrepp inom den kritiska diskurs-

analysen som vi kommer att använda oss av i vår analys emanerar från lingvistiken – 

modalitet,transitivitet och metafor.  

Modalitet 

Med hjälp av modalitet går det att analysera styrkan i den talandes instämmande eller 

avståndstagande, och om det handlar om subjektiv respektive objektiv modalitet som ett 

uttryck för den position som textskaparen ger sig själv och andra/annat. Genom att i texter 

eller citat analysera förekomsten av objektiv och subjektiv modalitet går det att urskilja vad 
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författaren vill förmedla till läsaren. Om det som skrivs eller sägs är färgat eller vinklat kan 

det ses som subjektiv modalitet, till exempel ”Jag anser att alla hemlösa är missbrukare”. 

Motsatsen är objektiv modalitet där textförfattaren vill förmedla ett påstående som en sanning 

utifrån fakta, till exempel ”Alla hemlösa har missbruksproblem”  (Runquist 2012). Davidsson 

(2009) påpekar i sin masteruppsats, att enligt Norman Fairclough – en av föregrunds-

gestalterna inom kritisk diskursanalys – har textskaparens grad av instämmande en avgörande 

roll för mottagarens identitetsformande om skaparen innehar en hög samhällsställning som 

förutsätter en viss grad av expertis och kunskap (ibid.). Vår användning av begreppet 

modalitet i vår analys kan exemplifieras med följande citat: 

I kristdemokraternas Sverige ökar hemlösheten. 34 000 människor saknar eget 

hem. De bor på soffan hemma hos släkten, på härbärgen, campingplatser eller i 

värsta fall en portuppgång. Igår presenterade Socialstyrelsen de bistra resultaten av 

den kristdemokratiska politiken. Närmare 2000 barn har vräkts. (Aftonbladet, 

”Utanförskapet”,  2012-01-11) 

Citatet ovan har en hög grad av modalitet. När författaren hänvisar till Socialstyrelsens 

kartläggningsrapport så utgår han eller hon från att rapportens innehåll har sanningsanspråk,  

vilket kan tolkas som ett exempel på objektiv modalitet. Genom att textskaparen här ovan 

använder objektiv modalitet kan subjektiva och vinklade perspektiv återges som sanningar 

(Runquist 2012), vilket kan påverka hur läsaren skapar sig en uppfattning om hemlösa, 

hemlöshet och dess orsaker. 

Transitivitet 

När man analyserar transitivitet ser man på hur händelser och processer förbinds eller inte 

förbinds med subjekt och objekt (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Det finns tre huvud-

sakliga element som utgör transitivitet, processer, deltagare och omständigheter. Med 

processer menas handlingar som någon medvetet utfört och händelser som uppstår utan 

medvetet utförande. Beskrivs en process som en handling kontrollerar och ansvarar någon för 

handlingen medan detta inte återfinns om en process beskrivs som en händelse som uppstår 

utan medvetenhet. Processer kan även delas in i materiella, mentala och verbala, där 

materiella processer avser märkbara och fysiskt påverkande, verbala uttrycks med verb som 

kopplas till tal medan mentala kan utgöra exempel på en persons avsikter. Deltagare som 

utgör det andra huvudsakliga elementet delas in i en handlande agent och en utifrån 

handlingen påverkad deltagare. Omständigheter utgör plats och tid för processen (Bergström 

& Boréus 2012).  
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Nu arrangera han (skejtkillen Mikael Bergert red anm) och kompisen Daniel 

Granlund en tävling för skejtlegender och amatörer i sin ”park” – och alla pengar 

går till Stockholms hemlösa. […] - A-lagarna hänger också här och är en del av 

parken, det är där idén kommer att skänka pengarna till Stockholms hemlösa. Vi 

vill att pengarna ska gå till A-lagarna här i Obsan. (Dagens Nyheter, ”De skejtar för 

A-lagarna i Obsan”, 2012-05-10) 

Ovanstående citat kan analyseras med hjälp av transitivitetens tre huvudsakliga element 

processer, deltagare och omständigheter. Vi börjar med processer, kompisarna Mikael och 

Daniel arrangerar en välgörenhetstävling vilket kan ses som en handling, det är inget som 

bara händer utan de ansvarar för och kontrollerar handlingen. Då de har som avsikt att 

insamlade pengar ska gå till Stockholms hemlösa kan detta tolkas och beskrivas som en 

mental process. Utifrån deltagare är Mikael och Daniel handlande agenter och Stockholms 

hemlösa är de deltagare som påverkas av deras handling, och platsen för tävlingen är parken 

”Obsan” (omständigheter). I citatet framställer författaren kompisarna som ”goda hjälpare” 

medan hemlösa likställs med ”A-lagare”, vilket kan få konsekvenser genom att hemlösa än 

mer stigmatiseras och bidra till att öka klyftorna mellan ”vi och dom”. 

Metafor 

En metafor kan definieras som ett bildligt uttryck där likheten är beroende av sammanhanget. 

Metaforer är en väsentlig del av alla former av diskurser och språk. Metaforer påverkar hur vi 

tänker och agerar då en verklighet konstrueras på ett specifikt sätt genom användandet av 

metaforer och kan se annorlunda ut då andra metaforer används (Davidsson 2009). Metaforer 

överför betydelser från ett område till andra områden genom att likna ett komplext fenomen 

med något mer vardagligt och konkret. Genom användandet av metaforer belyses vissa 

aspekter medan andra döljs vilket kan medföra att mottagaren leds i en bestämd riktning 

(Bergström &Boréus  2012). 

Thörn (2004) menar att metaforiken kring hemlöshet är omfattande och refererar till hemlösas 

antagna avvikelse och utanförskap. Metaforer såsom ”utslagna”, ”utanför samhället”, ”leva på 

samhällets botten” skapar tillsammans med begreppet hemlös en bild av hemlösheten som gör 

det svårt att se dessa personer som individer som saknar bostad på ett annorlunda sätt (Thörn 

2004). Ett exempel på metaforik är följande citat ur en artikel i Dagens Nyheter: 

De flesta som någon gång gått upp eller ner vid T-banan S:t Eriks-

gatan/Fleminggatan har sett dem. Några vinddrivna existenser;  ibland någon som 

sitter där ensam, ibland tio eller femton personer som övernattar tillsammans. 
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(Dagens Nyheter, ”Västermalmsgallerian: De hemlösa förlorar en träffpunkt”, 

2000-11-17) 

I citatet ovan använder textförfattaren metaforen vinddrivna existenser för att beskriva 

hemlösa personer. Metaforer kan studeras för att urskilja författarens underliggande avsikter 

och associationer. Genom att använda metaforen vinddrivna existenser bidrar författaren till 

att förmedla och konstruera en bild som utestänger andra möjliga identiteter och påverkar 

läsarens uppfattning om hemlöshet på ett visst sätt (Davidsson 2009; Thörn 2004).   

 

Utgångspunkten i diskursteorin och den kritiska diskursanalysen tas inifrån diskursen och 

visar hur den är uppbyggd och ges mening genom att urskilja hur orden integreras. Davidsson 

(2009) visar i sin studie om utanförskap att ett eklektiskt förhållningssätt är fruktbart, då 

användningen av nyckelbegrepp från den mer textanalytiska kritiska diskursanalysen kan 

komplettera diskursteorins begreppsapparat (ibid.). Även Aldebert och Jonsson (2012) visar i 

sitt examensarbete i socialt arbete att ett eklektiskt förhållningssätt är en framkomlig väg, då 

även de använde sig av vissa nyckelbegrepp hämtade från både diskursteori och kritisk 

diskursanalys.  
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4. Metodologiska överväganden 

I detta kapitel redogör vi för studiens empiriska material, följt av våra urval och avgränsningar 

och hur vi motiverar de urval vi gjort samt en diskussion om metodens förtjänster och be-

gränsningar och studiens trovärdighet.  Kapitlet avslutas med våra etiska överväganden och en 

redogörelse för tillvägagångssättet vid vår analys av materialet samt en kort läsanvisning.  

4.1 Empiriskt material 

Vårt empiriska material utgörs av tidningsartiklar från Aftonbladet och Dagens Nyheter, 

eftersom de är bland de största tidningarna i Sverige (Tidningsutgivarna 2012). Valet av 

tidningar grundar sig också på att vi ville ha en morgontidning och en kvällstidning med tanke 

på att framställningen av hemlösa och hemlöshet skulle kunna skilja sig åt (jfr Liddiard 1999). 

Valet av tidningar kan även motiveras med att vi ville få en politisk bredd i hur rep-

resentationer av begreppet hemlöshet framställs. Av tidningarnas egna hemsidor framgår att 

Aftonbladet är obunden men utgår från socialdemokratiska värderingar medan Dagens 

Nyheter är oberoende liberal (Aftonbladet 2013; Dagens Nyheter 2013). Vårt empiriska 

material utgörs även av Socialstyrelsens fyra kartläggningsrapporter av hemlöshet från 1994, 

2000, 2006 och 2012. 

4.2 Urval och avgränsningar 

I vår ursprungliga uppstatsidé ville vi göra en studie fast med nedslag år 1994 och 2012, då 

Socialstyrelsens första och senaste kartläggningsrapport presenterades.  Det visade sig dock 

svårt att i lika stor omfattning hitta artiklar från samma tidningar år 1994 varför denna idé 

övergavs. Vi är medvetna om att vi skulle kunna genomföra ursprungsidén genom att bege oss 

till Lunds universitets bibliotek som tillhandahåller tidningsartiklar på mikrofiche, men 

eftersom vi har begränsad tid för att genomföra studien valde vi att avgränsa oss till tidnings-

artiklar som fanns tillgängliga på databaserna Mediaarkivet och Newsline (fd. Presstext). 

Vi har valt att studera artiklar i Aftonbladet och Dagens Nyheter från åren 2000 och 

2012.Utgångspunkten är att Socialstyrelsen har genomfört fyra nationella kartläggningar av 

hemlöshet vilka presenterades 1994, 2000, 2006 och 2012. Vi har valt att göra nedslag år 

2000 eftersom Socialstyrelsen i denna rapport använder en snävare definition av hemlöshet 

till skillnad från senare publicerade rapporter då en vidare definition av hemlöshet användes 

(Socialstyrelsen 2012) (Se texttabell under resultat och analys för Socialstyrelsens de-

finitioner). En annan anledning är att den av regeringen tillsatta Kommittén för hemlösa 

presenterade sitt delbetänkande år 2000 (SOU 2000:14), och tidningsartiklar från detta år kan 

således ta sikte både på Socialstyrelsens rapport eller hemlöshetskommitténs delbetänkande. 
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 Nedslaget år 2012 motiveras med att Socialstyrelsens senaste kartläggningsrapport pre-

senterades i början av nämnda år. Vidare tillsatte regeringen i december 2011 en särskild 

hemlöshetssamordnare med uppgift att stötta kommunerna i arbetet med att skapa fungerande 

rutiner och strukturer för arbetet mot hemlöshet (Regeringen 2011). Socialstyrelsens senaste 

rapport visar att andelen kvinnor, barnfamiljer och utrikesfödda har ökat bland hemlösa 

(Socialstyrelsen 2012). Det finns idag nya grupper hemlösa och vi vill undersöka om bilder 

och representationer av hemlösa i medier har ändrats jämfört med år 2000. Sannolikheten är 

större att kunna upptäcka skillnader i mediers bilder av hemlöshet och hemlösa under en 

längre tidsperiod än om vi istället hade valt 2006 och 2012.  

Vi insåg att en total redovisning över antal träffar per sökord, årtal och tidning för respektive 

sökmotorer skulle försämra läsbarheten och vara irrelevant för studien. De sökord vi använde 

oss av i ovannämnda två databaser var hemlös* och hemlöshet* vid våra sökningstillfällen 

den 14 och 16 april 2013. Vi gjorde en genomläsning och därefter en utrensning av artiklar 

som endast nämnde hemlöshet i förbifarten eller artiklar som mer generellt handlar om utan-

förskap. Även dubletter, artiklar som handlar om exempelvis hemlösa djur och hemlösa i 

andra länder än Sverige gallrades bort. Vårt empiriska material till denna studie består av 34 

artiklar från Aftonbladet och 36 artiklar från Dagens Nyheter från år 2000 samt 28 artiklar 

från Aftonbladet och 57 artiklar från Dagens Nyheter från år 2012, totalt 155 artiklar. Vi kan 

inte garantera att vi funnit alla tidningsartiklar som är användbara för vår studie, eftersom det 

alltid finns en risk för bortfall på grund av den mänskliga faktorn, valda sökmotorer samt 

tekniken (internet). 

4.3 Metodologiska begränsningar och förtjänster 

En förtjänst med att använda diskursanalysen som metod och teori är att mer distanserat 

förhållningssätt kan uppnås till det som ska analyseras vilket kan leda till andra upptäckter än 

vad andra metoder möjliggör såsom bakomliggande avsikter och associationer (Wreder 2007). 

En annan förtjänst som Neumann (2003) framhåller är att diskursanalysen tillhandahåller en 

rad verktyg för att urskilja och studera olika maktaspekter och identiteter (ibid.). Det finns 

också en rad begränsningar i användandet av diskursanalysen. Winther Jørgensen och Phillips 

(2000) nämner att diskursteorin utvecklats genom dekonstruktion av andra teorier vilket gör 

att den kan vara tämligen svårtillgänglig då det kan fodras en viss kunskap om de teorier som 

den emanerar ifrån (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Vi har märkt att många begrepp 

inom diskursanalysen är tolkningsbara vilket vi anser gör metoden tekniskt svår och tids-

krävande, vilket enligt oss försvårar användbarheten. En stor förtjänst med diskursanalysen är 
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att den möjliggör ett eklektiskt förhållningssätt vilket medför flexibilitet och fler metod-

ologiska angreppssätt i förhållande till vårt syfte och frågeställningar (Bergström & Boréus 

2012). 

4.4 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Bryman (2008) konstaterar att begreppen validitet och reliabilitet och deras relevans i kva-

litativ forskning är en fråga som har diskuterats av många forskare. Begreppen emanerar från 

en positivistisk forskningstradition med innebörder som inte är direkt överförbara till 

kvalitativ forskning. Vi kommer därför att använda oss av begreppen tillförlitlighet och 

trovärdighet  för att diskutera studiens kvalitet (ibid.). Genom att vi beskrivit hur vi gått 

tillväga vid insamlingen av empirin och i vårt urvalsförfarande så menar vi att detta stärker 

studiens trovärdigheten och kvalitet. Undersökningens tillförlitlighet handlar bland annat om i 

hur hög grad forskaren förhåller sig neutral till det empiriska materialet. Då vi har analyserat 

artiklarna och sedan bytt material med varandra, för att sedan gå igenom det på nytt är 

kodningen robust.  

Socialkonstruktionism och diskursanalys är tätt sammanknutna och ett konstruktionistiskt 

perspektiv gör det omöjligt att tala om verkliga eller eviga strukturer då all kunskap är socialt 

konstruerad genom språket (Börjesson 2003). Vi har därför inga egna uttalade sannings-

anspråk. Med tanke på att diskursanalysen kan påvisa att det finns ett antal tolkningsramar 

utifrån historiska och kulturella sammanhang, så handlar diskursanalysens kärna om vad som 

anses vara en sanning och en verklighet under en viss tidsepok och i en viss kontext (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000). Därför är även vårt resultat en tolkning som är färgad av våra 

föreställningar och uppfattningar utifrån den kontext vi lever i. Om det finns en rad be-

skrivningar av en social kontext såsom hemlöshetsdiskursen, så är det trovärdigheten i 

forskarens redogörelser som avgör resultatets acceptans (Bryman 2008). Då vi har återgett 

rika och fylliga citat samt beskrivit artiklarnas innehåll och även noga analyserat dem får 

därmed läsaren en god inblick i vårt material och våra analyser, vilket även ökar vårt resultats 

trovärdighet.  

Artiklarna är selektivt utvalda för att uppnå ett specifikt syfte och kan därmed endast ses som 

en antydan om hur och på vilket sätt de två dagstidningarna under 2000 och 2012 skildrar 

hemlösa och hemlöshet. Vi kan möjligtvis ge inspiration till fler synsätt att välja mellan inom 

de olika hemlöshetsdiskurser.  
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4.5 Etiska överväganden 

Svårigheter kan uppstå när ambitionen finns att skaffa en uppfattning om hur den upplevda 

verkligheten ser ut från olika perspektiv och positioner. Att i kunskapssökandet ta ställning 

för svaga parter i samhället kan vara vetenskapligt och kunskapsmässigt motiverat då det är 

lättare att undvika att fastna i förhärskande verklighetsbeskrivningar. Men forskningen måste 

förmå att förhålla sig kritiskt till de föreställningar om och tolkningar av den verklighet som 

studeras. Den människosyn och den världsbild vi har påverkar vår förståelse av andra och oss 

själva, och i forskningsarbetet är det nödvändigt att urskilja den människosyn och de grund-

läggande värden som förekommer och uttrycks i handlingar (Eliasson 1995). Vi har i denna 

studie försökt förhålla oss kritiska, men i vissa lägen har detta förefallit svårt. I denna studie 

jämför vi Socialstyrelsens rapporter med tidningsartiklar, där hemlösa i vissa fall får komma 

till tals. Runquist (2012) presenterar Järvinens etiska dilemma i hennes studie om prostitution 

där hon ställer myndigheternas förståelse av prostitution mot kvinnornas egna berättelser, där 

hon upplever att kvinnornas perspektiv ligger närmare sanningen . Detta är ett dilemma som 

även vi har ställts inför, även om vi inte personligen intervjuat hemlösa, men då vi lättare 

upplever de hemlösas berättelser i tidningarna som mer sanna än myndigheters och politikers 

resultat och uttalanden. Hemlösa kan i många avseenden ses som utsatta för myndigheters och 

samhällets maktanvändning, men frågan som vi har ”brottats med” är om endast hemlösa äger 

”sanningen” och om deras perspektiv är mer värdefullt än myndigheters som exempelvis 

Socialstyrelsens (ibid.).  

Andersson och Swärd (2008) menar att det finns många deltagare i hemlöshetsforskningen 

som inte kan identifiera sig i begreppet hemlös och gör motstånd mot att kategoriseras som 

hemlös, då det betyder något mer än att vara utan bostad, det förknippas med egenskaper 

såsom chanslös och värdelös. Författarna menar att olika begrepp som används kan verka 

stigmatiserande ifall inte personen dessförinnan tänkt om sig själv i dessa termer. Utsatta 

gruppers perspektiv såsom hemlösa hamnar lätt i underläge gentemot dominerande perspektiv 

i samhället, och fångas i enkla schablonbilder omkring dikotomier såsom normalt  – onormalt. 

Då dessa bilder reproduceras i exempelvis kvällstidningar innebär det att föreställningar hos 

den breda allmänheten produceras och reproduceras vilket i sin tur även påverkar forskare och 

de som beforskas. Det är viktigt med självreflektion och kritiska reflektioner som en del i 

forskningsprocessen då vi ofta återgår till inlärda kognitiva mallar och kategorier och därmed 

aldrig är helt fria i vårt tankesätt (ibid.). Vi har därför genom hela studien försökt förhålla oss 

kristiska och självreflekterande. I vår studie har vi granskat och analyserat tidningsartiklar 

vilket har inneburit att vi inte har haft med några deltagande personer. Artiklarna är 
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tillgängliga för gemene man vilket innebär att vi kan citera utan samtycke och behöver inte 

heller anonymisera skribenter eller de personer som framträder i artiklarna. Vi är dock 

medvetna om att det vi skriver kan komma att påverka andra negativt. Vi är medvetna om att 

vissa begrepp såsom hemlös kan vara och verka stigmatiserande och att vi alla är påverkade 

av de dominerande normer och strukturer som finns i samhället (Andersson & Swärd 2008). 

Vi vill lyfta det faktum att även vi i vår studie konstruerar en tolkning av hur hemlöshet kan 

uppfattas och våra specifikt utvalda analysverktyg påverkar studiens resultat (Jacobsson 

2009).  

4.6 Tillvägagångssätt vid analysen av materialet 

Inledningsvis gjorde vi en genomgång av Socialstyrelsens fyra kartläggningsrapporter, där vi 

valde ut fem kategorier som sedan låg till grund för den texttabell som vi utformade. De kate-

gorier vi använde i texttabellen var respektive kartläggnings definition av hemlöshet, orsaker 

till problemet som anges, åtgärder, antalet hemlösa samt frågeställningen vilka är hemlösa?. 

Utgångspunkter vid genomläsning av artiklarna blev nedanstående tre kategorier, då vi ansåg 

att dessa bäst svarade mot vårt syfte: 

1.Vilka är hemlösa? 

2. Åtgärder 

3. Orsaker till problemet 

 

Utifrån vår teori och analysbegreppen och därmed våra analysverktyg nodalpunkter, 

ekvivalenskedja, flytande signifikant, modalitet, transitivitet och metafor gick vi systematiskt 

igenom artiklarna för respektive år. För att undersöka vilka representationer tidningarna 

gjorde av hemlösa och hemlöshet försökte vi i ett första steg urskilja ord i artiklarna som 

beskrev hemlöshet och hemlösa. Ett andra steg blev sedan att urskilja hur dessa ord skapar 

bilder av hemlöshet utifrån hur orden förhåller sig till nodalpunkten hemlöshet. Ett tredje steg 

innebar att identifiera likheter och skillnader mellan tidningarna och årtalens representationer 

av hemlösa/hemlöshet.  

 

För att undersöka vilka åtgärder som presenteras och diskuteras i artiklarna utgick vi från 

motsvarande steg, men där fokus låg på vilka åtgärder som beskrivs och därmed vilka ord 

som används för att beskriva åtgärderna. Vi använde samma tillvägagångssätt för att ta reda 

på vilka orsaker som presenterades samt varifrån respektive tidning hämtar information om 

orsaken till hemlöshetssituationen. Slutligen jämförde vi tidningarnas beskrivningar av 

hemlösa, åtgärder och orsaker med Socialstyrelsens kartläggningsrapporter från samma år. 
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4.7 Läsanvisning 

I texten anges citat ur artiklarna med mindre teckenstorlek och indrag. I citat där vi valt 

att utesluta enstaka ord markerar vi med […] har vi uteslutit flera meningar markeras 

det [---]. Vi har valt att använda ett fåtal fotnoter med syfte att ge innehållsliga an-

visningar av sekundär karaktär. 
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5. Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras vårt resultat och analys som vi har valt att integrera då vi i detta 

fall anser att det höjer läsbarheten. Inledningsvis presenterar vi en texttabell över Social-

styrelsens fyra kartläggningsrapporter. Socialstyrelsen har totalt kartlagt hemlösheten i 

Sverige fyra gånger, första gången 1993 (presenterades 1994), den senaste kartläggningen 

gjordes 2011 (presenterades 2012). I texttabellen har vi fokuserat på fem kategorier utifrån 

vad vi anser är av vikt för studien: den definition som användes i respektive kartläggning, 

orsaker till problemet som anges, åtgärder som presenteras, antalet hemlösa samt vilka de 

hemlösa är vid mättillfället. Definitionerna i sin helhet återges i bilaga 1. Efter vår texttabell 

följer en jämförelse mellan Socialstyrelsens rapporter från 2000 och 2012, följt av vårt 

resultat och vår analys utifrån för studien utvalda tidningsartiklar. 

5.1 Socialstyrelsens kartläggningar 

Publ.år 1994 2000 2006 2012 

Definition Bred. ”Personer som saknar 
egen eller förhyrd bostad och 
som inte bor i något stadigva-
rande inneboendeförhållande 
samt är hänvisade till tillfälliga 
boendelösninga eller är ute-
liggare” s. 36. 

Snäv. Liknar 1993 års 
kartläggning men har 
tidsbegränsning på 3 mån, 
de som bor permanent på 
instititution räknas därmed 
ej. En andra begränsning 
gäller de som bor tillfälligt 
hos bekanta, de måste 
varit i kontakt med upp-
giftslämnaren under 
mätveckan.  

Bred. Utifrån 4 situationer: 
1. Akut hemlöshet 
2. Institutionsvistelse och 
kategoriboende (förväntas 
skrivas ut inom 3 mån) 
3. Långsiktiga 
boendelösningar 
(stödboende, institution, 
HVB-hem, men ska ej 
skrivas ut inom 3 mån) 
4. Eget ordnat kortsiktigt 
boende 

Bred. Utifrån 4 situationer. 
Skillnad från 2006 års 
rapport: Sociala boende-
lösningar och vistelse på 
institution/ behandlingshem 
har separerats. De långsik-
tiga boendelösningarna har 
fått bilda en egen situation 3. 
Personer som vistas på 
behandlingsenhet eller 
institution är nu inräknade i 
situation 2. 

Orsaker till 
problemet 
 

1. Bostäder saknas 
2. Den enskilde klarar inte av 
att betala boendekostnaden 
3. Den enskilde klarar inte av 
”att bo”, med påföljden att han 
/hon ofta uppträder störande’ 
4. Den enskilde väljer att inte 
bo i stadigvarande bostad 

Hänvisar till Swärds förkla-
ringsmodeller: individinrik-
tade och strukturinriktade.  
Problem med samsyn-
samverkan mellan myndig-
heter, bostadsbolag m.fl. 
Ekonomiska problem 
anses vara av mindre 
betydelse. 

”…avinstitutionaliseri-ngen 
av psykiatrin, 
omstruktureringen av 
missbrukarvården, en ökad 
arbetslöshet, ökad psykisk 
ohälsa samt avregleringen 
och omstruktureringen av 
bostadspolitiken” s. 82. 
 

Utgår från Feantsas olika 
nivåer och 
sårbarhetsfaktorer; 
strukturella, institutionella, 
relationer och individuella. 
 
Fokus: Fattigdomsproblem   

Åtgärder 
 

Hemlösa som blivit avstäng-
da:”Behov av institutioner med 
lägre krav”s.84  Hemlösa kvin-
nor: ”särskilt skyddat boende” 
s. 88. ”Boende med låga trösk-
lar” s. 88. Hemlösa med psy-
kiska störning: Behov av ade-
kvat bostad. 
Utomnordiska hemlösa: ”hjälp 
med vardagliga göromål” 
”kontinuerlig och fast kontakt 
med socialtjänsten” s. 95. 
 

Särskilda gruppes behov: 
psykiskt sjuka - fler 
boendealternativ , undvik 
”bollandet”, akut hemlösa 
kvinnor- behov av bra 
boende med behandling 
och fler boendealternativ. 
Studie av 5 kommuner: 
”boendetrappor ”repareras 
och byggs ut” s. 119. 
”särskild personal för 
bostadsfrågor” s. 119. 

”Skillnader bland de hemlösa 
personerna – olika insatser 
och olika lösningar behövs” 
s. 13. 
I rapporten framgår det att 
det inte finns en universell 
insats, problemet berör bl.a. 
socialpolitik, bostadspolitik, 
hälso- och sjukvårdspolitik, 
integrationspolitik och 
arbetsmarknadspolitik.  
 

”Förebyggande arbete, 
strukturella förändringar och 
individuellt stöd” s.73. ”På 
strukturell nivå krävs dels 
bostadspolitiska 
Insatser…” s. 73. 
”…tillgängliga och 
evidensbaserade insatser för 
att stödja och  
stärka enskilda individer att 
ta sig ur hemlösheten”  s. 73. 
Housing first (Bostad först) 
framhålls. 
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Antalet 
hemlösa 

9.903 personer 8.440 personer 17.800 personer 34.000 personer 

Vilka är 
hemlösa? 
 

83 % var män och 17 % var 
kvinnor.697 hemlösa med 
utomnordiskt medborgarskap. 
Två tredjedelar av de hemlösa 
har dokumenterade missbruks-
problem. 17 % har psykiska 
störningar. Kännetecken: 
”fattigdom de flesta hemlösa 
saknar tillräckligt med pengar, 
erhåller socialbidrag, 
förtidspension eller sjukbidrag” 
s. 67. ”arbetslöshet eller svag 
ställning på arbetsmarknaden”, 
”missbruk” s. 67. 

21% var kvinnor. Tre 
fjärdedelar av de hemlösa 
är födda i Sverige, 48 % 
har socialbidrag”  
Andelen hemlösa med 
psykisk sjukdom har ökat 
(35 %), 70 % har 
missbruksproblem. 
En stor del av de hemlösa 
är föräldrar och en tredje-
del har barn under 18 år.  

”Hemlösheten har ökat och 
förändrats” s.12, 75 % är 
män och 25 % är kvinnor. 
”Det finns en överrepre-
sentation av personer födda 
utanför Sverige” s. 8. 41% av 
de hemlösa kvinnorna och 
28 % av de hemlösa män-
nen är föräldrar till barn 
under 18 år. Många av de 
hemlösa är beroende av för-
sörjningsstöd. 
62 % har missbruksproblem, 
40 % har psykiska problem. 

64 % var män och och 36% 
kvinnor. ”11 300 personer 
var föräldrar till barn 18 år 
eller yngre”.  400 st var barn 
och unga som lever utanför 
hemmet och som ej är 
placerade av socialtjänsten. 
”Överrepresentationen av 
utrikesfödda personer har 
blivit ännu mer markant” 
s.10. 
Hemlöshet finns nu i bredare 
grupper av befolkningen. 40 
% har missbruks- och 
beroendeproblem, 36 % har 
psykisk ohälsa. 

Källa: Socialstyrelsen 1994, 2000, 2006, 2012 

Vi har valt att i tabellen ovan presentera alla Socialstyrelsens kartläggningsrapporter för att ge 

en helhetsbild av hur hemlöshet har kartlagts över tid.  Hur hemlöshet har definierats, vilka 

orsaker och åtgärder som presenterats samt vilka de hemlösa är och hur detta skiljer de olika 

kartläggningarna har påverkat och påverkar i sin tur bilden av hemlöshet samt vilka insatser 

som den enskilde erbjuds. Som framgår ovan under avsnitt 4.2 kommer vi fortsättningsvis att 

enbart fokusera på rapporterna från 2000 och 2012. 

Det är svårt att göra en direkt jämförelse mellan Socialstyrelsens rapport från 2000 respektive 

2012 vad gäller antalet hemlösa och vilka de hemlösa är, eftersom de båda rapporterna har 

olika utgångspunkter och definitioner och inte samma uppgiftslämnare (Socialstyrelsen 2012). 

Det går dock att säga något om de olika åtgärder och orsaker som lyfts fram och därigenom 

förmedla en bild av hur synen på hemlöshet har förändrats över tid. 

Socialstyrelsen 2000: ej fattigdomsproblem, mer individuella orsaker 

Socialstyrelsens uppdrag från regeringen innebar att kartlägga hemlöshetens omfattning samt 

redogöra för de insatser som görs, där insatser för kvinnor och män skulle belysas var för sig. 

Utöver kartläggningen genomfördes även en studie över ett antal kommuners arbete med 

hemlösa. Resultatet visar hur de arbetar för att motverka uppkomsten av hemlöshet samt hur 

de arbetar med att lösa uppkommen hemlöshet (Socialstyrelsen 2000). 

Socialstyrelsens definition år 2000 innebär vissa begränsningar: för att räknas som hemlös 

måste vederbörande ha varit i kontakt med uppgiftslämnaren under mätveckan. Anmärk-

ningsvärt är även Socialstyrelsen slutsatser, då man menar att huvudproblemet hos de hemlösa 

inte är ekonomiska problem, inte heller avsaknad av bostad, utan att personen på grund av 

missbruk och psykisk sjukdom inte klarar av de boendealternativ som erbjuds. Att personer 
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inte anses klara eget boende går att koppla till hemlöshetsdiskursen ”inte klara eget boende”, 

som tidigare nämnts i kapitel 1.2. Denna diskurs lägger ansvaret på individen och legitimerar 

därmed att hemlösa exkluderas från den ordinarie bostadsmarknaden (Sahlin 1998). 

Thörn (2004) kritiserar Socialstyrelsens kartläggningsrapport där hon bland annat menar: 

Att hävda att hemlöshet handlar om något annat än bostad upprätthåller också den 

populära föreställningen om att alla som vill kan få en bostad i Sverige. Men om 

inte bostadslöshet är hemlösas huvudproblem vad är det då? Och hur definierar 

Socialstyrelsen ”problem”? (Thörn 2004: 87) 

Socialstyrelsen talar om svårigheter i arbetet med hemlösa med utgångspunkt i en 

vinjettstudie (med fiktiva fallbeskrivningar) som visar hur olika kommunerna ser på hemlösa 

och vilka åtgärder som de förordar. De berör i dessa vinjetter organisations- och 

metodsvårigheter, exempelvis att de höga kraven på drogfrihet försvårar tunga missbrukares 

boendesituation och att det anses skambelagt att vända sig till socialtjänsten för att få hjälp 

(två kvinnor från vinjettfallen exemplifierar detta) samt resursproblem som t.ex. brister på 

vårdplatser inom vuxenpsykiatrin. Fokus i dessa vinjetter är även här missbruk och psykisk 

sjukdom, men de tar dock upp samverkansproblem och resursproblem där neddragningar har 

lett till mindre antal boende för hemlösa. När Socialstyrelsen (2000) presenterar olika åtgärder 

utgår de från vad särskilda grupper av hemlösa behöver, exempelvis anses gruppen hemlösa 

kvinnor behöva bra boende med behandling medan det för psykiskt sjuka hemlösa efterfrågas 

fler boendealternativ med större flexibilitet angående drogfriheten (Socialstyrelsen 2000). 

Detta visar återigen att individuella orsaker såsom missbruk och psykisk ohälsa anses vara 

huvudproblemet till den uppkomna hemlöshetssituationen. 

Socialstyrelsen riktar kritik mot den s.k.boendetrappan, och framhåller att det största 

problemet verkar vara att det är lättare att straffa ut sig än att få vara kvar i boendetrappan. 

Kritiken kan förklaras med den bakomliggande tanken med boendetrapporna är att personer 

ska strömma igenom nerifrån och upp och inte fastna på ett trappsteg. Men när vissa hemlösa 

inte kan flyttas vidare i systemet uppstår en flaskhals som påverkar möjligheten att ”avancera” 

negativt (Socialstyrelsen 2000). 

Socialstyrelsen 2012: fattigdomsproblem, hemlösheten finns bland mer breda grupper i 

samhället 

Socialstyrelsens uppdrag från regeringen vid den senaste kartläggningen innebar bland annat 

att man skulle presentera antalet hemlösa barnfamiljer som befann sig i olika hemlöshets-
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situationer samt hur många barn/ungdomar som levde utanför familjen under hemlösa 

förhållanden. Rapporten visar att många hemlösa är föräldrar som lever med sina barn. 

 

En stor skillnad från rapporten år 2000 är att orsaken till hemlöshet här beskrivs som ett 

fattigdomsproblem och att hemlösheten finns i allt bredare grupper: 

 

Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden är alltmer ett problem som 

finns i en bredare grupp av befolkningen och som är starkt förknippat med 

ekonomiska problem och att personerna saknar förankring på arbetsmarknaden 

(Socialstyrelsen 2012: 60) 

 

Kartläggningen från 2012 visar på en ökning av antalet hemlösa i Sverige. Ökningen kan 

enligt Socialstyrelsen bero på ett förtydligande i definitionen av hemlöshetssituationerna som 

inneburit fler inrapporteringar av personer som bor i långsiktiga sociala boendelösningar. I 

rapporten diskuteras de definitionsmässiga förändringar som gjorts under alla de fyra kart-

läggningar som genomförts, och anledningen till att definitionen har ändrats beror enligt 

Socialstyrelsen på att samhällsutvecklingen ställer nya krav på kunskap för att ge en 

fullständig bild av hemlösheten.  

 

Socialstyrelsen menar vidare att hemlöshet länge har förknippats med ”uteliggare” men att 

under de senaste tio åren har hemlöshet fått en bredare betydelse. Den snäva definition som 

användes i rapporten från 2000 visar därmed endast de synliga delarna av hemlöshets-

problemet. I sin senaste rapport påpekar Socialstyrelsen att i rapporterna från 1994 och 2000 

användes mer individfokuserade förklaringsmodeller där främst missbruk och psykisk ohälsa 

ansågs vara bidragande faktorer till hemlösheten, medan det i dag är välkänt att både 

strukturella och individuella faktorer är orsaken (Socialstyrelsen 2012). 

 

Även i rapporten från 2012 tas missbruk och psykisk ohälsa upp som särskilda problem bland 

gruppen hemlösa. Socialstyrelsen lyfter här fram det faktum att forskning visar att med rätt 

stöd kan personer med omfattande social problematik ha en egen lägenhet. Housing first 

(Bostad först) är en åtgärd som internationellt visat sig vara framgångsrik.  

 

Socialstyrelsen (2012) hävdar att hemlöshet är en bostadspolitisk fråga, men därmed inte sagt 

att hemlöshet ska förknippas med bostadsbrist. Hyresvärdarnas krav påverkar hyresgästernas 

tillgång till bostad negativt – många hyresvärdar godkänner exempelvis inte försörjningsstöd 
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som inkomst. Socialstyrelsen anser att det även behövs mer ”samarbete” – utan att detta 

begrepp definieras – mellan socialtjänst och de kommunala verksamheter som företrädesvis 

ansvarar för bostadsförsörjningen. Vidare lyfter man fram vikten av insatser på både 

strukturell nivå och individuell nivå (Socialstyrelsen 2012). 

 

Det finns vissa begränsningar när det gäller vilka grupper som inte har omfattats av 2011 års 

kartläggning. Personer utan uppehållstillstånd i Sverige, EU-medborgare i Sverige utan 

försörjning eller förankring i landet samt individer som är offer för människohandel räknas 

inte som hemlösa (Socialstyrelsen 2012). 

 

5.2 Dagens Nyheter och Aftonbladet år 2000 

Vilka är hemlösa? 

Missbrukare, psykiskt sjuka och uteliggare 

Bilden av hemlösa som medelålders män, missbrukare, psykiskt sjuka och uteliggare är 

återkommande och majoriteten av både Aftonbladets och Dagens Nyheters artiklar från år 

2000 om hemlösa/hemlöshet återgav denna ”klassiska bild”. Vi kan även konstatera att båda 

tidningarna använder liknande ord för att beskriva hemlösa. Nedan följer ett antal citat som 

får vara representiva exempel för tidningsartiklarna. 

Han är amfetaminmissbrukare. Sin första sil tog han på sin 18-årsdag. Vi träffar 

honom på Hammarbybackens planeringshem. Där sover han cirka tre nätter i 

veckan. Däremellan är det hyreshusens portar som föreställer sängplats.[…] Idag 

är hans hem en väska med tillhörigheter. Nya kläder hittar han i grovsoprum.[…] 

”-jag skulle vilja ha en fastare punkt. Mina pretentioner är små, säger han.”. 

(Aftonbladet, ”Stefan, 43: Jag kanske inte ens lever till 65”, 2000-11-22)   

I citatet ovan beskrivs hemlöshet (vår nodalpunkt) med ord som amfetaminmissbrukare, sil, 

planeringshem, hyreshusen portar, sängplats, en väska med tillhörigheter och grovsoprum. 

Dessa ord är flytande signifikanter och genom att orden ekvivaleras (knyts samman) och 

därigenom bildar en kedja (ekvivalenskedja) så tillskrivs orden betydelse och skapar mening 

för just den diskursen, i detta fallet associeras hemlöshet med missbrukare och uteliggare. 

Denna klassiska och stereotypa bild av hemlösa har diskuterats av både Swärd (2008) och 

Sahlin (1998). Denna typ av schablonbild får stor genomslagskraft hos den breda allmänheten 

vilket innebär att det konstrueras allmänna föreställningar och påverkar därmed de som läser 

tidningsartiklarna. De stereotypa bilder som presenterats i citaten ovan bidrar enligt Sahlin 



  
 

- 30 - 

(1998) till att avskilja hemlösa från samhället när medier presenterar bilder av hemlösa som 

associeras med kriminalitet och missbruk. Även Swärd (2008) menar att avståndet mellan 

hemlösa och ”normala” medborgare ökar med dessa mediala beskrivningar (Sahlin 1998; 

Swärd 2008). 

En hyggligt etablerad tvåbarnsfar blev en psykotisk knarkare som dog ensam i en 

trappuppgång. […] Han blev 41 år. Bredvid kroppen låg en spruta. Armarna var 

fulla av färska stickmärken. I blodet rester av morfin och amfetamin. (Dagens 

Nyheter, ”Att gå under i Stockholm”, 2000-03-25) 

I likhet med det första citatet från Aftonbladet används i Dagens Nyheters artikel ord såsom 

psykotisk knarkare, dog ensam, trappuppgång, spruta, stickmärken, morfin och amfetamin. 

Dessa ord tillsammans skapar associationer till hemlösa som missbrukare på samma sätt som i 

citatet från Aftonbladet. I ett annat sammanhang, i en annan diskurs som exempelvis inom 

sjukvården ger ord som spruta och morfin andra assocationer. 

Janne är darrig och i stort behov av en återställare. […] Bredvid står Per, också 

han klädd i de hemlösas uniform – lager på lager och jacka med stora fickor för 

förvaring av det mobila hemmet. [---] I Danmark kan de halsa en pilsner eller röka 

hasch på gatan utan att polisen ingriper. [---] Den här natten ska han sova på ett 

härbärge. Och imorgon? – Jag tänker inte så. Jag är glad att jag fortfarande lever 

och att jag mår bra just nu. (Dagens Nyheter, ”Dansk välfärd lockar. ”’Hemma 

jagas man av polisen’”, 2000-04-25) 

I det tredje citatet ovan från Dagens Nyheter beskrivs Janne och Per av artikelförfattaren som 

uteliggare och missbrukare. Genom att författaren använder flytande signifikanter såsom 

darrig, återställare, hemlösas uniform, det mobila hemmet, pilsner, hasch och härbärge  

skapar orden tilsammans identiteter som uteliggare och missbrukare vilket utesluter andra 

tolkningar av deras identiteter.  

Citatet nedan är ännu mer tydligt med avseende identitetsskapande där smeknamnet Tält-

Lasse ger tydliga associationer till uteliggare, och i kombination med T-sprit skapas även 

associationer till missbruk och då till en specifik grupp missbrukare som inte har råd med 

”vanlig” alkohol. Citatet föremedlar på så vis en bild av utsatthet där personerna lever ett hårt 

liv på gatan och utsätter sig exempelvis för att dricka T-sprit. 

Peter och Tält-Lasse tar en klunk T-sprit till. Paavo med blåtiran flinar. […] Han 

fingrar på en sårskorpa vid ögonbrynet med skitiga, svullna fingrar. Han sov ute i 

natt, bakom en restaurang vid medborgarplatsen i Stockholm där han och fyra 
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kompisar har madrasser och sovsäckar gömda. – socialen klagar och säger att jag 

är full varje dag, och det är klart som fan att jag är full – hur skulle jag annars klara 

kylan? Säger han. (Dagens Nyheter, ”Vi delar mat hela vintern”, 2000-10-21) 

Vidare använder journalisten, förutom Tält-Lasse och T-sprit, ord som Paavo med blåtiran, 

sårskorpa, skitiga svullna fingrar, sov ute, madrasser, sovsäckar och full för att beskriva livet 

som uteliggare och missbrukare.  

Hemlösa kvinnor, prostituerade och dubbelt utsatta    

Det fanns även ett tiotal artiklar där hemlösa kvinnor beskrevs. Dessa beskrevs främst i termer 

som associeras till prostitution och dubbel utsatthet. De två följande citaten visar exempel på 

hur hemlösa kvinnor beskrivs som prostituerade.   

De bor ofta hos manliga bekanta och betalar hyran med hushållsarbete eller sin 

kropp. (Aftonbladet, ”Hon som varken doftar eller bor”, 2000-01-15) 

Kvinnorna kommer till Klaragården på morgonen och går därifrån på kvällen. Vad 

de gör på natten är ett dystert kapitel. (Dagens Nyheter, ”Måndagsintervjun: Klaras 

ängel värnar om de utsatta. Stadsmissionen.” , 2000-02-28)  

I citatet ovan från Aftonbladet tydliggörs hemlösa kvinnor som prostituerade genom ord 

såsom manliga bekanta, betala hyra och sin kropp. Även efterföljande citat från Dagens 

Nyheter ger den hemlösa kvinnan en identitet som prostituerad, eftersom vad hon gör på 

natten beskrivs med metaforen ett dystert kapitel, vilket syftar till att få läsaren att associera 

till prostitution. Citet är ett uttalande av enhetschefen på Klaragården i Stockholm 

(dagverksamhet för utsatta kvinnor) vilket ger citatet en hög grad av objektiv modalitet, 

eftersom hon understryker att det är ett dystert kapitel  (vad kvinnorna gör på natten) och 

förstärker därmed citatets trovärdighet. Följande två citat visar exempel på hur hemlösa 

kvinnor i tidningsartiklarna även beskrivs som dubbelt utsatta.  

Bilden av en hemlös är bilden av en man. I Stockholm möter vi honom dagligen 

och ser honom som ett monument över välfärdens misslyckande, inte sitt eget. Den 

hemlösa kvinna, däremot. Hon är mer sällsynt, men när hon någon enstaka gång 

tigger i tunnelbanan börjar tankarna gå runt i huvudet på oss. Hur har hon hamnat 

där? Var har hänt med hennes barn? Måste det inte vara något särskilt med kvinnor 

som inte har något hem? (Aftonbladet, ”Hon som varken doftar eller bor”, 2000-

01-15) 
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- Hemlösa kvinnor är väldigt utsatta för en massa skit, säger Kristina. – Ja, de är 

inte bara hungriga och drogberoende, de blir kränkta, misshandlade och våldtagna 

också. De har grymma erfarenheter. (Dagens Nyheter, ”Vi delar mat hela vintern”, 

2000-10-21) 

Citatet ovan från Aftonbladet  inleds med en metafor av den hemlösa mannen som ett 

monument över välfärdens misslyckande vilket kan innebära att författaren vill förmedla en 

viss bild av hemlöshet och därmed har vissa bakomliggande avsikter där författaren vill få 

läsaren tankar åt ett visst håll (Davidsson 2009). Metaforen och därmed bilden av den 

hemlösa mannen kontrasteras med bilden av den hemlösa kvinnan som mer sällsynt än den 

hemlösa mannen och hon kopplas till familjen och hemmet. Även ordet hushållsarbete i 

citatet från Aftonbladet (2000-01-15) knyter kvinnan till hemmet. Samma koppling mellan 

hemmet och mannen görs inte alls i vårt material. Mannens behov av ett hem tydliggörs 

utifrån behovet av värme, trygghet och sängplats och inte utifrån att han har en familj som han 

måste ta hand om, vilket är möjligt att knyta till Thörns (2004) resonemang om att kvinnans 

problem sexualiseras och i högre grad relateras till hemmet. Genom att dessa stereotypa bilder 

av hemlösa kvinnor som prostituerade och dubbelt utsatta menar Thörn (2004) att individer 

låses fast i bestämda könsroller och att det därmed förstärker de könsstereotypa bilder som 

finns i samhället. 

Det sista citatet ovan från Dagens Nyheter visar hemlösa kvinnors dubbla utsatthet genom ord 

som väldigt utsatta, massa skit, hungriga, drogberoende, kränkta, misshandlade, våldtagna 

och grymma erfarenheter. Dessa ord tillsammans identifierar den hemlösa kvinnan som 

dubbelt utsatt. Genom detta citat kan man tolka att kvinnan inte bara, jämfört med den 

hemlöse mannen, är hungrig och drogberoende utan även är utsatt för kränkningar och blir 

våldtagen. Citatet har en hög grad av objektiv modalitet genom att Kristina är övertygad om 

och säger på ett bestämt sätt att kvinnorna är väldigt utsatta, vilket får följden att läsaren i 

högre grad övertygas om att detta utgör en absolut sanning.   

Åtgärder 

De åtgärder som diskuteras och återkommer i båda tidningarnas artiklarna är främst olika 

boendeformer. 

Att människor som kämpar för att komma ur missbruk eller för att komma rätta 

med andra sociala eller psykiska problem behöver en fast punkt i tillvaron erkänns 

av Kommittén för hemlösa. […] Något utopiskt förefaller därför kommitténs 



  
 

- 33 - 

slutsats att den bästa boendeformen för denna kategori av hemlösa är lägenheter 

med eget kontrakt. (Dagens Nyheter, ”Vägen till en egen bostad”, 2000-04-01) 

Ovanstående citat är hämtat från en artikel där Kommittén för hemlösas förslag till åtgärder 

mot hemlöshet presenteras och där exempelvis ökande bostadsbyggande, framförallt av billiga 

hyresrätter, ses som en viktig åtgärd för att komma tillrätta med hemlösheten. Kommittén 

varnar även för det växande utbudet av härbärgen och stödboenden vilket kan göra det svårare 

för hemlösa att få en riktig bostad. Artikeln presenterar även kritik från socialborgarrådet i 

Stockholm och frivilligorganisationer, där steget till en vanlig bostad anses vara alltför långt. 

Därav drar artikelförfattaren slutsatsen att kommitténs förslag förfaller utopiskt. I citatet 

nedan kritiseras boendetrappan av Britt Jonsson, fil dr i socialt arbete, och där en egen bostad 

sägs vara något som skulle kunna fungera under förutsättning av massivt stöd. Betydelsen av 

hemmet, även för hemlösa, förstärks genom metaforen att hemmet är tillvarons livmoder. 

Vår kravtrappa kan aldrig dessa män ta sig upp för, och det vet de. […] Britt 

Jonsson är mycket pessimistisk när det gäller vad som faktiskt kan göras av 

meningsfulla insatser för de allra mest utblottade, som hon säger. Vad de önskar 

själva är oftast en egen bostad. Det skulle kunna fungera med massivt socialt stöd 

och med hjälp av grannar som accepterar udda hyresgäster. […] Också för de 

hemlösa är – det förlorade – hemmet livets urcell, tillvarons livmoder. (Dagens 

Nyheter, ”Uteliggare har blivit intressanta”, 2000-05-28) 

Ovanstående citat med Britt Johnssons idé för tankarna till Bostad först-modellen som under 

senare år börjat introduceras i en del kommuner (Knutagård 2013a). Även i nedanstående citat 

från Aftonbladet kritiseras boendetrappan och det hävdas att den gör mer skada än nytta. 

Chefen för Stockholms socialvårdsbyrå för hemlösa menar att man måste ha rätt till ett värdig 

liv oavsett om man missbrukar eller ej. När hon uttrycker sig på detta bestämda sätt ger det 

uttryck för en hög grad av objektiv modalitet, vilket innebär att hon vill förmedla att denna 

rättighet är ett faktum och en sanning. När detta uttalas av chefen för socialvårdsbyrån, som 

förväntas inneha en viss expertis och kunskap inom området, så tror läsaren förmodligen mer 

på det hon förmedlar. Även detta uttalande precis som citatet ovan kan kopplas till dagens 

resonemang om Bostad först.  

Utan drogfrihet, ingen bostad. Utan bostad, inget ordnat liv. Inget ordnat liv, 

förvärrat missbruk. Så stjälper rehabiliteringstrappan mer än den hjälper. – Det är 

inte självklart att människor i en svår hemlöshetssituation vill kliva upp i en trappa 

där man slussas från den ena behandlingen till den andra. Man måste ha rätt till ett 
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värdigt liv även om man inte slutar med missbruket, säger Claudette Skivling, ny 

chef för Socialvårdsbyrån (Aftonbladet, ”Stockholm är att gratulera”, 2000-11-04) 

I Aftonbladets artiklar skrivs det i högre grad om vilken människosyn som krävs för kampen 

mot hemlöshet. Nedan följer två exempel som illustrerar detta. 

Kampen mot hemlöshet måste handla om att i den hemlösa människan se en 

spegelbild av sig själv. Kvinnan vid Brunnsparken hytter och vädjar lika desperat 

som jag hade gjort i samma situation. (Aftonbladet, ”Om vägen mot ett hem”, 

2000-03-27) 

Ovanstående uttalas av föreståndaren för ett äldreboende för hemlösa i Göteborg, där hon 

menar att människor är väldigt lika och att alla har samma behov av respekt och kärlek. I 

citatet nedan återges ett utdrag ur frilansjournalisten Thord Erikssons skrift”De som inte vill 

något, får bo på natthärbärge”, där han ifrågasätter Socialstyrelsens statistik. Artikeln kri-

tiserar ”tak över huvudet”-garantin som kräver nykterhet av den boende. Arikelförfattaren 

anser att missbrukarna därigenom hålls kvar i hemlöshet och ett fortsatt missbruk. Istället 

framhävs Gungnergruppens sätt att arbeta där psykiskt sjuka missbrukare får egna lägenheter 

utan krav på drogfrihet vilket visat sig fallit väl ut.     

’I de tio klienternas ögon var Gungnergruppen ingen myndighet som kunde tvinga 

dem till vård, utan två enskilda individer som såg dem som hela personer, inte bara 

som psykiskt sjuka missbrukare’, säger Eriksson. En sådan tillåtande människosyn 

måste kampen mot hemlöshet utgå från. (Aftonbladet, ”En socialpolitik som 

cementerar vanmakten”, 2000-04-22) 

Efter nedanstående uttalande av socialborgarrådet i Stockholm uppstod en debatt både i 

Aftonbladet och Dagens Nyheter. Uttalandet har en hög grad av trovärdighet och bestämdhet 

eftersom Kristina Axén Olin vid denna tidpunkt innehade en hög politisk position 

(socialborgarråd i Stockholm) och när hon menar att man inte behöver tigga för att få mat och 

härbärge framstår detta som  sanningsenligt. Hennes uttalande påverkar fler människor än om 

en ”vanlig” samhällsmedborgare gjort samma uttalande och den efterföljande debatten hade 

sannolikt inte blivit lika stor och hätsk.  

- Genom kampanjen vill vi försöka hjälpa dem som tigger till ett annat leverne. Det 

är inte så att man tigger för att få pengar till mat eller härbärge, det får man på 

andra sätt, säger Kristina Axén Olin som tror att missbrukarna motiveras att söka 

hjälp när de inte längre får några bidrag på gatan. (Dagens Nyheter, ”Ge inte till 

tiggarna i T-banan”, 2000-08-06) 
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I ett flertal artiklar i både Aftonbladet och Dagens Nyheter upprörs och förfasas många över 

socialborgarrådets uttalande. Nedan återges två exempel från artiklar publicerade i 

Aftonbladet. 

Med batonger och broschyrer ska hon sopa sitt socialpolitiska misslyckande under 

mattan. För ett misslyckande är det. Den sociala nedrustningen i Stockholm 

drabbar missbrukare, hemlösa och fattiga. (Aftonbladet, ”Socialborgarråd helt utan 

socialt samvete”, 2000-04-30) 

Så betraktas tiggeriet främst som en sanitär olägenhet, inte som ett socialt problem. 

Det största problemet med tiggeriet är fotfarande, enligt Stockholms stad, det 

obehag som tiggarna innebär för andra stockholmare (Aftonbladet, ”Tiggeri 

ovärdigt ett välfärdssamhälle”, 2000-08-11) 

Författarna använder värdeladdade ord såsom batonger och sanitär olägenhet för att skapa 

associationer till något negativt och uttrycker därmed förargelse över socialborgarrådets 

förslag på lösning. Genom att analysera eventuella bakomliggande avsikter hos textförfattaren 

med hjälp av det kritiska diskursanalytiska begreppet transitivitet kan socialborgarrådet ses 

som en aktiv agent vars handling drabbar deltagarna, hemlösa och fattiga, vilka blir utsatta 

utan att själva kunna påverka hennes beslut och handling. Ovanstående tre citat och dess 

innebörd kan kopplas till bland annat Bancrofts (2012) forskning där hon hävdar att hemlösa 

och andra oönskade avvikare i USA får sin rörelsefrihet begränsad genom olika politiska 

åtgärder när övriga medborgare anser sig ha blivit ofredade och känner sig kränkta av 

hemlösa personers närvaro i stadsmiljön.   

Orsaker till problemet 

Vid genomläsningen av artiklarna såg vi att både Aftonbladet och Dagens Nyheter skrev om 

orsaker till hemlöshet, men att Dagens Nyheter i högre grad utgick från uppgifter från 

Socialstyrelsens rapport och delbetänkandet av Kommittén för hemlösa. Vi såg även att 

personer med hög samhällsställning och experter inom området fick mer utrymme i Dagens 

Nyheter. Liddiard (1999) skriver att det finns skillnader mellan medier och menar att 

kvällstidningar oftare fokuserar på sensationsjournalistik medan morgontidningar fokuserar 

på politiska frågor. Han menar att tidningens fokus i hög grad påverkar och påverkas av vilka 

som läser tidningarna (Liddiard 1999). Då Dagens Nyheter är en morgontidning förefaller det 

sig naturligt, utifrån Liddiards resonemang, att tidningen i högre grad utgår från politiska 

resonemang och expertutlåtanden. Vi kan även utifrån vår genomgång konstatera  att då 

Dagens Nyheter presenterar orsaker till hemlöshet med Socialstyrelsen som källa, blir också 
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redogörelsen mer fokuserad på individuella tillkortakommanden hos hemlösa. Aftonbladets 

artiklar däremot har i högre grad mer strukturella förklaringar där många artiklar riktar kritik 

mot samhället och den politik som förs. Kritiken kan å ena sidan tolkas som att tidningen står 

på ”de svagas sida” med artikelrubriker såsom En socialpolitik som cementerar vanmakten, 

Sätt människan framför systemet samt Det sociala sviker de svagaste. Å andra sidan kan det 

också tolkas som att Aftonbladet har mer fokus på sensationsjournalistik.  

Citatet nedan från Dagens Nyheter är skrivet av tjänstemännen bakom Socialstyrelsens 

kartläggning från år 2000 och anses därmed besitta hög trovärdighet och objektivitet. Detta 

understryks av att artikeln har publicerats på prestigefyllda DN-debatt, vilket är ett forum som 

få släpps in på och där ofta högre tjänstemän eller politiker gör olika typer av ”utspel”. I det 

här fallet publiceras artikeln samma dag som Socialstyrelsens kartläggning blir offentlig. 

Artikeln refererar ständigt till statistik och resultat från deras kartläggning, varigenom 

författarna vill förmedla en sanningsenlig bild utifrån en faktaspäckad artikel. Deras höga 

position vid ett statligt ämbetsverk och den aura av vederhäftighet som omger dem i egenskap  

av Socialstyrelsens ansvariga för hemlöshetskartläggningen, påverkar med stor sannolikhet 

hur läsaren förhåller sig till och uppfattar hemlöshet / hemlösa till skillnad från ett mer 

subjekivt uttalande (tyckande).   

Hemlöshet i Sverige är därför inte i första hand ett fattigdomsfenomen. 70 procent i 

gruppen har missbruksproblem. 35 procent är psykiskt sjuka.[...] Det visar en ny 

utredning som Socialstyrelsen utfört på regeringens uppdrag. (Dagens Nyheter, 

”DN debatt: ”Myt att antalet hemlösa ökar”, 2000-01-17) 

Nedanstående citat genomsyras också av hög trovärdighet då författaren utgår ifrån 

Kommittén för hemlösas delbetänkande och Socialstyrelsens kartläggningsrapport, och 

presenterar därigenom två olika orsaker och samband till hemlöshet. Även detta citat kan 

påverka läsarens inställning och förhållningssätt till hemlöshet/hemlösa i likhet med ovan-

stående citat från DN-debatt. De båda citaten presenterar orsaker till hemlöshet utifrån 

Socialstyrelsen, där missbruk och psykisk sjukdom anses vara huvudproblemen och inte 

fattigdom. Swärd (2001) hävdar att framställningar av hemlöshet där individen själv är 

orsaken till sin situation, förmedlar en skev bild till allmänheten, och kan därav öka avståndet 

mellan ”normala” medborgare och avvikare (ibid.). Det ökade avståndet kan i sin tur påverka 

den sociala exkluderingen av hemlösa (jmf Nilsson & Flyghed 2004). 

En central poäng i Socialstyrelsens rapport var att hemlöshet inte främst är ett 

fattigdomsproblem. Myndigheten påpekade att hemlöshet ofta hänger samman med 
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sociala problem av allvarlig art, såsom missbruk och psykiska störningar. 

Kommittén för hemlösa lyfter dock vad man kallar strukturella samband och varnar 

för tendensen att reducera den hemlöses situation till individuella problem. 

(Dagens Nyheter, ”Vägen till en egen bostad”, 2000-04-01) 

Följande två citat är hämtade från Aftonbladet där det första kritiserar Socialstyrelens 

konstaterande, till skillnad från Dagens Nyheter som mer objektivt presenterar Socialstyrelsen 

och Kommitténs resultat. 

När Socialstyrelsen konstaterar att bara drogmissbruk och psykiska problem kan 

tvinga ut människor på gatan, inte fattigdom, kan det tolkas som att hemlöshet inte 

drabbar vem som helst. Det är de galna, de drogade, som förlorar sina hem. I 

omgivningens ögon blir hemlösa människor till aparta människor[---] Och vårt 

samhälle är uppenbarligen för fattigt för att kunna garantera människor med sociala 

problem tak över huvudet. […] Antalet hemlösa ökar inte – om man får tro 

Socialstyrelsen. Men många finns inte med i statistiken eftersom de dra sig undan 

handlingsförlamade hjälpinsatser. (Aftonbladet, ”Det kunde faktiskt varit jag”, 

2000-01-28) 

Textförfattaren vill genom att använda värdeladdade och uppseendeväckande ord såsom de 

galna, aparta eller handlingsförlamade skapa associationer till ett samhälle som förringar de 

hemlösas behov, ett samhälle som avfärdar att hemlöshet har nära samband med fattigdom. 

Även nedanstående artikelförfattare använder värdeladdade ord såsom kris och utanförskapet 

för att förmedla hur fattiga och de som lever i utanförskap ytterligare utestängs från samhället 

när välfärden minskar och då politikerna vill mota bort dem från gatan.  

I spåren av välfärdens kris växer utanförskapet. Det symboliseras inte bara av lägre 

valdeltagande och folktomma politiska partier. I Stockholm blir de hemlösa och 

tiggarna fler, samidigt som politikerna talar om nolltolerans. De som inget har ska 

inte heller få ha gatan; därifrån ska de motas bort med hjälp av polis. Det moderata 

socialborgarrådet Kristina Axén Olin talar om att arrestera tiggare och hemlösa för 

förargelseväckande beteende. (Aftonbladet, ”Borgerlig vrångbild”, 2000-01-05)  

Nedanstående citat publicerat i Dagens Nyheter går att koppla till de två konkurrerande 

diskurserna om hemlöshet och dess orsaker som Sahlin (2013) menar har samexisterat sedan 

mitten av 1900-talet, där den ena diskursen fokuserar på bostadsbrist medan den andra har 

fokus på människors tillkortakommanden (ibid.). Artikelförfattaren till citatet nedan 
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diskuterar och hävdar att hemlöshetens orsaker snarare beror på individuella orsaker än på 

bostadsbrist. 

Grundproblemet är sällan bristen på bostad. Det är vanligtvis istället en 

kombination av psykisk sjukdom och missbruk. Människor har inte blivit psykiskt 

sjuka av att sakna bostad. Däremot har de ofta förlorat sin bostad som en följd av 

sin psykiska sjukdom. ( Dagens Nyheter, ”Även krubban är stängd”, 2000-12-24)  

Sammanfattande analys av år 2000 

Dagens Nyheter skriver överlag i vårt empiriska material mer utifrån Socialstyrelsens 

kartläggningsrapporter, Kommittén för hemlösas delbetänkande samt utifrån olika experter 

inom området vilket kan tänkas ge det som skrivs i Dagens Nyheter högre trovärdighet. 

Socialstyrelsen (2000) menar i sin kartläggningsrapport att hemlöshet inte främst är ett 

fattigdomsproblem utan beror på individuella orsaker såsom missbruk och psykisk ohälsa.  

Även många av Dagens Nyheters artiklar återger den ”klassiska bilden” av hemlösa, precis 

som Aftonbladet.  Den senare tidningen kritiserar dock Socialstyrelsens slutsats att hemlöshet 

inte är ett fattigdomsproblem i ett flertal artiklar, vilket Dagens Nyheter inte gör i samma 

utsträckning. Det framgår även att Aftonbladet mer frekvent använder värdeladdade ord i sina 

beskrivningar av orsaker till hemlöshet, vilket tydliggör Aftonbladets sensationsjournalistik 

medan Dagens Nyheter förhåller sig mer neutrala.  

I Socialstyrelsens (2000) rapport kritiseras boendetrappan, den anses ställa för höga krav på 

personer med missbruk samt ha brister i flexibiliten. Även de båda tidningarna diskuterade 

och kritiserade olika boendeformer där boendetrappan av vissa ansågs stjälpa mer än hjälpa 

och av andra ett sätt för individen att tränas till att ”klara eget boende” (jmf Sahlin 1998).  

5.3 Dagens Nyheter och Aftonbladet 2012 

I följande avsnitt kommer vi att presentera och analysera utvalda tidningsartiklar från år 

2012. Vi kommer även integrera och jämföra vårt anlaysresultat från 2000 med de 

resultat som vår fortsatta analys visar för att tydliggöra och enklare urskilja eventuella 

skillnader mellan åren och tidningarna.  

Vilka är hemlösa? 

Den ”klassiska bilden” av hemlösa som missbrukare, psykiskt funktionsnedsatta, uteliggare 

och medelålders män lever kvar, men är inte längre den bild som i lika stor utsträckning  är 

den dominerande. Denna ”klassiska bild” konkurrerar nu med andra bilder av hemlöshet där 
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även nya grupper ges stort fokus i tidningarna. Nedan följer två citat som exemplifierar bilden 

av hemlösa som missbrukare och psykiskt sjuka.   

Jag tycker att några av dem har sett risiga ut den senaste tiden. De där bleknosarna, 

som pratar strunt när vi ses på Systemet. Ja, som är sjuka. Som tillåts vara hemlösa 

och självmedicinera sig till döds med en flaska. (Aftonbladet,”Bilden av 

schizofrena kommer inte ändras”, 2012-07-03) 

I citatet ovan används ord som risiga, bleknosarna, pratar strunt, Systemet, självmedicinera 

och flaska vilket tydligt förmedlar en bild av hemlösa som missbrukar för att lindra sin 

psykiska ohälsa. Artikelförfattaren tycks även vilja förmedla att samhället tillåter att detta 

sker, vilket kan tolkas som att författaren till största del utgår från strukturella orsaker till att 

hemlösa hamnat i denna situation. 

I följande uttalande av Tommy, före detta hemlös som numera arbetar på föreningen Con-

victus, en ideell förening  som arbetar med hemlösa och missbruk (Convictus 2013), för-

medlas en bild av att hemlösas problem både bottnar i individuella och strukturella orsaker. 

Hemlösa beskrivs som personer med dubbeldiagnoser, som lever hårda liv, är utstötta och inte 

har kraften att lösa praktiska problem. 

Hemlösa har flera problem samtidigt, menar Tommy. De har dubbeldiagnoser med 

missbruk och psykisk sjukdom. De lever hårda liv och är trötta och hungriga. Och 

de bemöts överallt med skepsis. –De är, kan man säga, utstötta. De känner  sig 

värdelösa och hittar inte kraften att lösa praktiska problem, säger Tommy 

Andersson. (Dagens Nyheter, ”Svår situation för hemlösa på sommaren”, 2012-07-

23) 

Det framgår från vår analys av år 2000 att flertalet av tidningarnas artiklar återgav en 

schablonbild av hemlösa som på grund av individuella tillkortakommanden var orsaken till 

sin hemlöshet, vilket även Socialstyrelsen (2000) framhäver i sin kartläggningsrapport från 

nämnda år. Till skillnad från år 2000 menar Socialstyrelsen (2012) i sin senaste kartläggnings-

rapport att både strukturella och individuella faktorer är orsaker till hemlöshet. I de 

ovanstående citaten går det att tydliggöra att synen på de bakomliggande orsakerna till hem-

löshet till stor del förändrats även i media, vilket kan tyda på att bland annat Socialstyrelsens 

kartläggningsrapporter har en avgörande roll i formandet av hemlöshetsdiskuren. 

Hemlösa kvinnor 

Efter vår genomgång av de utvalda artiklarna märkte vi i jämförelse med år 2000 att hemlösa 
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kvinnor fick mindre utrymme. Dock används liknande flytande signifikanter för att beskriva 

hemlösa kvinnor och deras situation. Metaforiken i ord från citatet nedan såsom begagnad 

och torsk för tankarna till prostitution. När kvinnans problem sexualiseras som i citatet nedan 

befäster detta samhällets könstereotypa bilder (jmf Thörn 2004). Nedanstående citat beskriver 

en ung kvinnas utsatta livsituation. Kvinnan har deltagit i tv-programmet ”Nybyggarna” där 

hemlösa personer med missbruksproblematik tillsammans med en tv-profil renoverar och 

bygger bostäder. Ett flertal av artiklar i Aftonbladet redogör för tv-programmet och 

deltagarna. 

Hon har sålt sin kropp och hamnat i herointräsket. Linnea känner sig begagnad – 

hon är 21 år gammal. – Jag tänker inte skämmas för det jag gjort, säger den första 

deltagaren i ”Nybyggarna” i kanal 5. […] På sommaren kunde hon sova i parker, 

på vintern i ett garage eller hos någon torsk. Dagarna kretsade kring stressen att 

jobba och fixa knark. (Aftonbladet ”Det var ett enda stort rop på hjälp” 2012-09-

26) 

Som redan nämnts ovan återfinns det i dagspressen år 2012 liknande stereotypa bilder av 

hemlösa kvinnor som associerar till prostitution och dubbel utsatthet som återfanns år 2000. 

Det går därmed att konstatera utifrån det empiriska materialet att diskursen om hemlösa 

kvinnor i stort sett inte förändrats sedan år 2000. Båda tidningarna framhäver missbruk och 

prostitution när det skrivs om hemlösa kvinnor, dock finns det skillnader mellan tidningarnas 

utgångspunkter när hemlösa kvinnor presenteras i artiklarna. Dagens Nyheters utgår till 

största delen utifrån uppgifter från Socialstyrelsen, men när Aftonbladet skriver om hemlösa 

kvinnor görs det nästan uteslutande utifrån enstaka individer som deltagit i tv-programmet 

”Nybyggarna”. Då Dagens Nyheter i högre grad utgår från Socialstyrelsens uppgifter är det 

troligt att läsaren uppfattar deras artiklar som mer trovärdiga och ”sanna”. Dessa skillnader 

tidningarna emellan kan förklaras med de skillnader mellan kvällstidningar och 

morgontidningar som Liddiard (1999) redogör för.  

Barnfamiljer  

En ny grupp hemlösa som förmedlas i dagspressen till skillnad från år 2000 är barn-

familjer. Anledningen till att barnfamiljer får mer uppmärksamhet i medier under 2012 

kan förklaras med att det under 2000-talet publicerades ett antal undersökningar 

gällande hemlösa barnfamiljer, bl.a. ett statligt betänkande om vräkning av barnfamiljer 

med anledning av att uppskattningsvis 2000 barn år 2001 påverkats då familjen vräkts 

från sin bostad (SOU 2005:88). Utredningens uppdrag var bl.a. att undersöka social-
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tjänstens insatser för barnfamiljer som riskerar att vräkas. Den 20 maj 2010 tillsatte 

barn- och äldreminister Maria Larsson en arbetsgrupp med syfte att undersöka 

orsakerna till att barnfamiljer fortfarande vräks, där forskargruppen påvisade att bland 

de vräkningshotade hushållen fanns barn inblandade i 75 procent av fallen (Stenberg, 

Kjellbom, Borg & Sonmark 2010). I Socialstyrelsens kartläggningsrapport från 2006  

framgår att cirka 30 procent hemlösa är föräldrar, men Socialstyrelsen menar att det inte 

går att uttala sig om hur många barn som faktiskt är hemlösa utifrån tillgänglig data 

(Socialstyrelsen 2006). 

Dagens Nyheter har uppmärksammat hemlösa barnfamiljer i ett flertal artiklar medan i 

Aftonbladet får denna grupp hemlösa inte lika stort spaltutrymme. En förklaring till detta kan 

vara som vi tidigare nämnt att Aftonbladet i mindre omfattning utgår från Socialstyrelsens 

kartläggningsrapport och expertutlåtanden i artikar om hemlöshet och hemlösa. 2012 års 

rapport visade att många hemlösa var föräldrar som lever med sina barn (Socialstyrelsen 

2012). 

I februari 2007 lovade barn- och äldreministern Maria Larsson (KD) att inga barn 

ska vräkas. Sex år senare har över 3000 barn kastats ut från sina hem av 

Kronofogden, visar färska siffror som DN tagit del av. Bara i år har minst 411 barn 

vräkts. […]- Det kommer alltid finnas ett visst antal som inte går att rädda. 

Nollvisionen är bara en vision, jag tror aldrig att man kan komma riktigt dit, säger 

han (Johan Krantz, verksamhetscontroller på Kronofogden red anm). (Dagens 

Nyheter, ”Familjer med barn vräks fortfarande”, 2012-12-18) 

Utifrån ovanstående citat från Dagens Nyheter kan man (med hjälp av analysverktyget 

transitivitet) konstatera att Kronofogden är den aktiva agenten som kastar ut barn från sina 

hem trots att det ansvariga statsrådet tidigare lovat att inga barn ska vräkas. Citatet kan tolkas 

som att artikelförfattaren har ett bakomliggande syfte då han tycks vilja förmedla att det i 

grunden är ministerns fel att barn vräks. Kronofogdens uttalande om att det alltid finns ett 

antal som inte går att rädda tolkar vi som att vräkningar av barnfamiljer inte går att förhindra. 

När någon står i begrepp att bli vräkt är det förutom hyresvärden en rad myndigheter som är 

involverade.
2
 Olshed (2011) menar att om de olika inblandade aktörerna i vräknings-

processen, t. ex hyresvärd och socialnämnd, skulle ingripa i ett tidigare stadie borde antalet 

vräkningar kunna minskas. Vidare hävdar Olshed att vissa förebyggande åtgärder som 

                                                 
2
 Innan en vräkning genomförs underrättar kronofogdemyndigheten socialtjänsten om datum för 

vräkningen, vilket måste bekräftas av socialnämnden, sedan återstår cirka en vecka innan vräkningen 

verkställs. Socialtjänsten har enligt socialtjänstlagen (2001:453) 2 kap 2§ i samband med vräkning en 

skyldighet att utreda i fall behov finns av insatser från socialtjänsten (Olshed 2011). 



  
 

- 42 - 

exempelvis medling mellan hyresgäst och hyresvärd och avbetalningsplan snarare blir 

vräkningsförberedande på grund av att åtgärderna sätts in för sent. 

Aftonbladet utgår i mindre utsträckning än Dagens Nyheter från Socialstyrelsens 

kartläggningsrapporter, men i nedanstående citat hänvisar tidningen dock till Socialstyrelsen. 

Citatet ovan inleds med en målande beskrivning av familjens situation där ord såsom kuska 

runt används vilket för tankarna till ett kringresande liv och inte i lika hög utsträckning till en 

familj utan hem. Citatet avslutas sedan med att koppla till statistik om hemlösa och struk-

turella orsaker såsom en ökande fattigdom.  

Ett hav av duvor på ett förortstorg. En tältsäng. Ett glas apelsinsaft. Flödet av 

vardagsbilder, det kunde nästan lika gärna komma från vilket nätburet bildalbum 

som helst, vilken vardag som helst. Om det inte vore för att tältsängen stod i ett 

bergsrum. […] Den som tagit bilderna heter Costel och är 24 år. Tillsammans med 

sin hustru och deras son på nio månader kuskar de runt mellan tillfälliga rum och 

husvagnar. [---] På sju år har antalet hemlösa nästan fördubblats. En tredje del av 

de hemlösa är föräldrar till minderåriga. Orsaken, menar socialstyrelsen, är en 

ökande fattigdom. (Aftonbladet, ”Plötsligt blev den hemlöse mänsklig”, 2012-12-

25) 

Aftonbladets beskrivning av den hemlösa familjen skiljer sig från tidningens beskrivningar av 

exempelvis hemlösa kvinnor då mer starka och värdeladdade ord används. Denna skillnad i 

beskrivningar kan förmedla till läsaren att hemlösa barnfamiljer inte i lika stor utsträckning är 

så utsatta som t. ex hemlösa kvinnor, och inte är ett lika stort problem. En förklaring till 

antalet statliga utredningar om hemlösa barnfamiljer som tillsattes under 2000-talet kan tänkas 

vara att de är tillsatta för att tysta en upprörd och resursstark oppinion. En annan förklaring 

kan givetvis vara att regeringen och myndigheter i grunden anser att vräkning av barnfamiljer 

är ett allvarligt och olyckligt samhällsproblem.  

Hemlösa EU-medborgare  

Vi har valt att integrera de åtgärder som diskuterades i tidningsartiklarna gällande 

hemlösa EU-medborgare då den politiska diskussionen som återfanns i flertalet av 

artiklarna kring hemlösa EU-medborgare främst handlade om åtgärder. Övriga 

åtgärder diskuteras i nästkommande stycke. Till skillnad från vårt material från år 

2000 är hemlösa EU-medborgare en grupp som är medialt ”ny” (precis som 

barnfamiljer) och får stor uppmärksamhet i artiklarna, främst i Dagens Nyheter. 

Efter att Socialstyrelsen presenterade sin senaste kartläggningsrapport följde stor 
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massmedial bevakning främst i Dagens Nyheter av EU-medborgare utan för-

ankring i landet som inte räknas som hemlösa. En politisk diskussion startade 

vilket ledde till att politiker senare under året lovade att EU-medborgare skulle ha 

rätt till ”tak över huvudet”-garantin.  

Under skrivandet av detta examensarbete publicerade Socialstyrelsen (2013) en komp-

letterande kartläggningsrapport om hemlöshet bland utrikesfödda personer som saknar 

permanent uppehållstillstånd.  Socialstyrelsen (2013) påvisar att med stöd av EU:s fria 

rörlighet har de hemlösa EU-medborgare som vistas i Sverige sökt sig hit med syfte att arbeta 

och försörja sig. Kartläggningsrapporten visar dock att hinder såsom språksvårigheter gör det 

svårt att etablera sig på arbetsmarknaden vilket därmed minskar möjligheterna att hitta ett 

stabilt boende. Socialstyrelsen framhåller att de stöd- och hjälpinsatser som finns att tillgå till 

största del erbjuds av frivilligorganisationer och religiösa samfund. Ett exempel härpå är 

Stockholms stads, Frälsningsarméns och Stadsmissionens gemensamma projekt ”Vinternatt” 

som riktar sig till personer som inte omfattas av ”tak över huvudet”-garantin och inte beviljas 

akuta insatser från socialjouren eller hemlöshetsjouren. Socialstyrelsen befarar att hemlösa 

EU-migranter riskerar att utnyttjas av organiserad människohandel.  

Konsekvenserna av den mediala bevakningen kan kopplas till bland annat Liddiards (1999) 

resonemang om att massmedial bevakning av ett specifikt socialt problem kan öka all-

mänhetens medvetenhet om problemet och därmed även påverkar politiker och deras 

benägenhet att agera. Det kan tänkas att Socialstyrelsens kompletterande kartläggning är ett 

svar på mediers bevakning av hemlösa EU-medborgare under år 2012 vilket enligt Liddiards 

resonemang kan ha påverkat beslutsfattare att agera.  

Idag presenteras nya hemlöshetssiffror från Socialstyrelsen. Men den största 

gruppen hemlösa bryr sig ingen om att räkna. – EU-migranterna är den största och 

snabbast växande gruppen akut hemlösa, men har inte rätt till någonting, säger 

Marlena Bonnier på stadsmissionen. […] Det är den absolut största gruppen som 

sover direkt ute på gatan. Eftersom de inte har rätt till härbärge. (Dagens Nyheter, 

”Största gruppen hemlösa räknas inte i statistiken”,  2012-01-10) 

Citatet ovan är hämtat ur en artikel som publicerades samma dag som Socialstyrelsens 

nationella kartläggningsrapport år 2012 presenterades. Marlena Bonnier på Stadsmissionen 

hävdar att EU-migranter är den grupp som ökar mest bland akuta hemlösa. Uttalandet har hög 

objektiv modalitet då Marlena utifrån sitt arbete på Stadsmissionen förutsätts inneha kunskap 

inom området och uttrycker sig på ett bestämt sätt. Denna artikel inledde den politiska 
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diskussionen. Efter påtryckningar från bland annat socialtjänst och frivilligorganisationer 

vilka uppskattar att 200 EU-medborgare sover ute varje natt vilket ytterligare spädde på den 

politiska debatten. I en annan artikel från Dagens Nyheter kräver socialdemokraterna en 

kartläggning av hemlösa EU-medborgare. Nedanstående citat visar hur dessa påtryckningar 

har lett till att politiker tvingats hitta lösningar på problemet.   

Efter en längre tvekan lovade socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) i TV 4 att 

ett sådant härbärge skulle finnas till kommande vinter. Men strax därefter drogs 

dock löftet tillbaka. (Dagens Nyheter, ”Akut behov av härbärge för hemlösa EU-

migranter”, 2012-09-08) 

I vinter ska ingen behöva sova utomhus. Nu garanterar Stockholm tak över huvudet 

även för hemlösa från EU och andra länder. […] – Jag tror att vi har en moralisk 

skyldighet. Humanitärt för de hemlösas skull och dessutom tror jag inte att 

stockholmarna vill se folk ligga på våra gator och frysa ihjäl, säger Marie 

Ljungberg Schött (M), vikarierande socialborgarråd. (Dagens Nyheter, ”Stockholm 

satsar på stans hemlösa i nytt miljonprojekt”, 2012-10-17) 

Ovanstående citat där det vikarierande socialborgarrådet i Stockholm uttalar sig om att 

Stockholms invånare inte vill se människor frysa ihjäl på gatorna för tankarna till 

Torcks (2001) resonemang om att samhällets övriga medborgare inte vill se hemlösa på 

gatorna då det minskar deras livskvalité.  

Åtgärder  

Under de första fem åren på 2000-talet dominerade i Sverige diskursen att hemlöshet 

först och främst berodde på missbruk och psykisk ohälsa och bästa sättet att hjälpa 

hemlösa är genom att lära sig att bo (Thörn 2004; Knutagård 2013a). Denna diskurs har 

sakta kommit att förändras då rätten till en egen bostad och bostaden som ett medel för 

att komma till rätta med andra svårigheter uppmärksammats i Socialstyrelsens 

publikationer efter år 2006 (Knutagård 2013a). Även de tidningartiklar som ingår i 

studien påvisar denna utveckling. Till skillnad från år 2000 framhålls Bostad först-

modellen och rätten till en bostad mer frekvent i artiklarna från år 2012. Flertalet av de 

artiklar som handlar om Bostad först var publicerade i Dagens Nyheter, endast ett fåtal i 

Aftonbladet handlade om detta. I nedanstående citat från Dagens Nyheter utttalar sig 

chefen för sociala verksamheter på Stadsmissionen om Bostad först. Det faktum att hon 

är chef för just denna enhet ger hennes påstående hög trovärdighet och uppfattas därmed 

enklare som en ”sanning” av läsarna.   
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Nästa steg är att ifrågasätta stödboende, menar Anna Johansson, tanken är inte att 

institutionalisera människor. Ett bra exempel, menar hon, är Bostad först. Det 

projektet handlar, precis som det låter, om att börja med bostaden och ta övriga 

problem senare. (Dagens Nyheter, ”Så många har kunnat flytta”, 2012-03-31)  

Citatet nedan beskriver ett exempel på hur en individ som levt en lång tid i hemlöshet men 

som nu har en egen bostad genom Bostad först-modellen. Denna typ av individers  fram-

gångshistorier förmedlar en positiv bild av Bostad först till läsaren.  

Fotografen Pasi Lehtonen, 49 år, är född i Finland. Hemlös mellan 1993 och 2010. 

’Har under den tiden bott på därbärgen-ställen där ingen vill vara-alla vill ju vara 

här’. Har sedan två år tillbaks ett eget boende via Bostad först, en modell framtagen 

för att åstadkomma boendelösningar för människor som lever i hemlöshet. (Dagens 

Nyheter, ”Foto: Pasi Lehtonen ’Jag väntade bara på att någon skulle rycka bort 

mattan’.” 2012-12-20) 

En förklaring till flertalet artiklar om Bostad först i Dagens Nyheter kan bero på att tidningen 

till skillnad från Aftonbladet i högre grad utgår från Socialstyrelsens (2012) uppgifter från 

2012 års kartläggningsrapport där Bostad först framställs som en lovande och framgångsrik 

modell för att bekämpa hemlöshet. Bostad först-konceptet har funnits sedan några år då några 

hemlöshetsforskare på Socialhögskolan vid Lunds univeristet presenterade en Bostad först-

modell utifrån en svensk kontext, vilken i första hand ser hemlöshet som ett renodlat bostads-

problem (Knutagård 2013a). Det kan tänkas att när Socialstyrelsen genom sin funktion som 

myndighet uppmärksammar Bostad först i sin kartläggningsrapport år 2012 ges modellen 

större legitimitet och i större utsträckning kan ge upphov till vad Knutagård (2013) kallar en 

systemförändring. 

 

Orsaker till problemet 

I tidningsartiklarna från 2012 återges både individuella och strukturella orsaker till 

hemlöshet precis som i artiklarna från 2000, dock framhålls i högre grad de strukturella 

orsakerna år 2012. Detta skulle kunna föklaras med att även Socialstyrelsens kart-

läggningsrapport från samma år lyfter fram strukturella förklaringar till hemlöshet, 

vilket i sin tur kan förstås med att samhället och den politiska debatten kring hemlöshet 

har förändrats (Socialstyrelsen 2012; Sahlin 2013). I nedanstående citat beskrivs bristen 

på billiga hyresrätter och svårighten att etablera sig på arbetsmarknaden som exempel 

på strukturella orsaker till hemlöshet. Textförfattaren vill till läsaren förmedla att 
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Stockholms stad blundar för dessa och istället fortsätter bygga dyra bostäder vilket 

påverkar hemlösheten negativt.  

De är inte någon homogen samhällsgrupp, det enda som kanske förenar dem – är 

längtan efter ett hem. En av de strukturella faktorer som ligger bakom den ökande 

hemlöshet som vi ser och läser om nu, är bristen på enkla, billiga hyresrätter. En 

annan är svårigheter för unga människor att ta sig in på arbets- och 

bostadsmarknaden. Samtidigt som vi får statistik och rapporter om detta 

lyxrenoverar Stockholm stad sina allmännyttiga hyresrätter och river bostadshotell 

som Maria Plaza till förmån för dyrare hem. (Dagens Nyheter ,”Skamstämpla inte 

hemlösa”, 2012-02-05)  

Igår presenterade socialstyrelsen de bistra resultaten av den kristdemokratiska 

politiken. Närmare 2000 barn har vräkts. […] Maria Larsson körde över sina 

experter. Nu skickar hon istället ut den kristdemokratiske hemlöshetssamordnaren 

Michael Anefur som ska tala kommunerna till rätta. […] Hon tror alltså att Anefur 

kan prata bort orättvisor, fattigdom och den yttersta form av social utslagning som 

hemlösheten faktiskt är. […] Socialstyrelsen rapport visar att det nu är vanliga 

medborgare som nu förlorar sina bostäder. De har inga missbruksproblem, inga 

psykiska sjukdomar, men de saknar oftast inkomst. [---] Det är Moderaterna som 

ökat utanförskapet, men det är kristdemokraterna som får administrera den sociala 

utslagningen. (Aftonbladet, ”Utanförskapet”, 2012-01-11) 

Citatet ovan från Aftonbladet har hög grad av objektiv modalitet då artikelförfattaren bygger 

sina påståenden på uppgifter från Socialstyrelsen vilket syftar till att öka trovärdigheten. 

Författaren vill genom att använda sig av formuleringar såsom ”närmare 2000 barn har 

vräkts” och ”det är moderaterna som ökar utanförskapet” förmedla en objektiv sannning till 

läsaren. Författaren förmedlar att det stora antalet barn som vräkts från sina hem är ett resultat  

av den kristdemokratiska politiken, och därmed en medveten handling. Det framgår även att 

författaren ställer sig kritisk till Maria Larssons (barn- och äldreministern) syn på hur hem-

löshet ska bekämpas och författaren menar att denna syn tenderar att förminska och förenkla 

hemlöshetens komplexitet, exempelvis ”Hon tror alltså Anefur kan prata bort orättvisor, 

fattigdom och den yttersta form av social utslagning som hemlösheten faktiskt är”. 

Hjälpare i nöden 

I genomläsningen av artiklarna upptäckte vi att ”hjälpare” av olika slag fick stort fokus och 

utrymme i artiklarna främst i Aftonbladet men även till viss del i Dagens Nyheter år 2012. 

Därför har vi valt att ett specifikt avsnitt om just hjälpare i nöden. En förklarande orsak till det 
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stora fokus på hjälpare kan vara den massmediala bevakningen av hemlöshet som bland annat 

Liddiard (1999) och Doherty et al (2008) menar ökar medvetenheten om hemlösas situation 

vilket i sin tur kan uppbåda ett stöd från allmänheten. I citatet nedan från Aftonbladet jämförs 

en nio årig pojke med Tage Danielssons Karl-Bertil Johnsson då han köpt julklappar till 

hemlösa med sina sparpengar. 

 

Verklighetens Karl-Bertil Johnsson heter Elias Arvidsson, bor i östgötska Rejmyre 

och är nio år. I detta fall överträffar verkligheten till och med dikten. Elias har tagit 

1200 kronor av sina hopsparade pengar och köpt julkappar till de hemlösa. 

(Aftonbladet, ”Finns det några snälla vuxna här?”, 2012-12-14) 

Hjälpare i likhet med exemplet ovan från Aftonbladet är återkommande i många av artiklarna 

från 2012 och återfanns endast i ett fåtal artiklar från 2000. Utifrån ett flertal av artiklarna från 

2012 som beskriver mer trendiga event kan det tolkas som att det blivit modernt att ägna sig åt 

välgörenhet, vilket förstärks genom att en av Aftonbladets artiklar bär rubriken ” välgörenhet 

den nya trenden”. I nedanstående citat från Dagens Nyheter beskrivs hur två ungdomar an-

ordnar en välgörenhetsfest på en Stureplansklubb där alla intäkter skänks till Stockholms 

hemlösa samtidigt som folk blir underhållna.  

 

Festa för Stockholms hemlösa. På fredagskvällen anordnar Mathilda Brådhe, 18, 

och Tove Svenskog, 18, en välgörenhetskväll i hemlöshetens tecken. Festen äger 

rum på Stureplansklubben Laroy och alla intäckter går till Stadsmissionen och 

Stockholms hemlösa. […] Här kan vi göra skillnad samtidigt som folk har roligt, 

säger Tove Svenskog. ( Dagens Nyheter ”Party för välgörenhet på Stureplan”, 

2012-02-10)  

Även i citatet nedan från Aftonbladet beskrivs hur ytterligare två ungdomar startat vad 

tidningen kallar en ”barmhärtighetstrend” genom att använda sig av Facebook. 

Och en bit längre bort står Pernilla och Malin och huttar, tjejerna som startat hela 

den här barmhärtighetstrenden. För 14 dagar sedan la de ut sin slogan ’Sluta 

snacka, skänk din jacka’ på Facebook och fick ihop 72 jackor på en vecka […] Och 

i dag är Pernilla och Malin tillbaka med glögg och pepparkakor och en ny slogan: 

’Nu tar vi nya tag och skänker ett liggunderlag’. (Aftonbladet, ”De slutade snacka -  

och skänkte sin jacka”, 2012-12-25) 

När hjälpare i tidningsartiklarna framställs som goda människor och hemlösa beskrivs som 

utsatta kan detta enligt Swärds (2001) resonemang bidra till att utvidga avståndet mellan 
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”normala” medborgare och hemlösa och i likhet med Liddiards (1999) resonemang försvåra 

för allmänheten att identifiera sig med hemlösa, vilket bidrar till att öka klyftorna mellan ”vi 

och dem”. I ovanstående citat från Aftonbladet där slogans såsom ”Sluta snacka, skänk din 

jacka” och ”Nu tar vi nya tag och skänker ett liggunderlag” används kan detta riskera att för-

minska hemlöshetens komplexitet och även bidra till ytterligare stigmatisering och social 

exkludering av hemlösa (jmf Liddiard 1999). Hemlösas behov sträcker sig längre än till en ny 

jacka eller ett liggunderlag. Även om tanken är att hjälpa hemlösa och att det i stunden kan 

hjälpa enskilda individer så avhjälper det inte hemlösheten, då man inte kan bota in-

flammation med bandage. Men som återges i nedanstående citat kan denna uppmärksamhet 

fylla en funktion för att medvetandegöra utanförskapet i samhället. 

Det myllrade av människor i Björns trädgård på söndagen. För sjunde gången 

anordnades soppkök, klädutdelning och musikunderhållning. ’Det är inte 

välgörenhet vi vill utöva. Det kortsiktiga är inte så viktigt’ […] ’Vi vill höja 

medvetenheten om hemlöshet och utanförskap i samhället’. (Dagens Nyheter, 

”Soppkök för ökad medvetenhet om hemlöshet och  utanförskap”, 2012-11-20) 

De ovanstående citaten som beskriver hjälparnas ”evenemang” förmedlar en karaktär som 

påminner om spektakulära ”jippon” som ofta fokuserar mer på utförarna än för dem som 

”evenemangen” anordnas för. I artiklarna framställs hjälparna i nöden som barmhärtiga 

samariter som osjälviskt utför dessa evenemang. Dagspressens fokusering på hjälparna och 

den barmhärtighetstrend som beskrivs kan lyfta frågan, för vems skull utförs dessa evene-

mang, är det ett starkt samhällsintresse som driver dem eller är det viljan att framstå som god 

och hjälpsam som är drivande. 

Sammanfattande analys av år 2012 

I likhet med tidningsartiklarna från år 2000 utgår Dagens Nyheter i högre grad från 

Socialstyrelsens kartläggningsrapport samt får experter och politiker stort utrymme till 

skillnad från Aftonbladet som i likhet med 2000 sällan hänvisar till kartläggnings-

rapporten. Till skillnad från år 2000 återges inte den ”klassiska bilden” av hemlösa i lika 

stor omfattning i vare sig Aftonbladet eller Dagens Nyheter. Socialstyrelsen (2012) 

hävdar att hemlöshet en längre tid har associerats med ”uteliggare” men att under de 

senaste tio åren har begreppet fått en bredare betydelse. År 2012 är det andra och nya 

grupper som får uppmärksamhet i våra utvalda artiklar, däribland hemlösa EU-

medborgare. Detta gäller dock främst i Dagens Nyheter, Aftonbladets fokus är ofta på 

enskilda hjälpare. Socialstyrelsens uppdrag inför 2011 års kartläggning var bl.a. att 
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undersöka omfattningen av hemlösa barnfamiljer, och genomgången visade att 36 

procent hemlösa var föräldrar (Socialstyrelsen 2012). Något anmärkningsvärt finner vi 

därför tidningarans låga rapportering om just hemlösa barnfamiljer. Dagens Nyheter har 

dock publicerat några artiklar om hemlösa barnfamiljer.  

I 2012 års rapport framhålls Bostad först-modellen som framgångsrik i arbetet mot hemlöshet 

vilket även tas upp i artiklar i främst Dagens Nyheter. Socialstyrelsen (2012) poängterar att 

det är idag är ett välkänt faktum att hemlöshet beror på såväl individuella som strukturella 

faktorer, något som också återspeglas i våra utvalda artiklar från 2012 i högre grad jämfört 

med 2000. 
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6. Avslutande diskussion   

I vårt avslutande kapitel kommer vi att diskutera och redogöra för studiens resultat utifrån 

dess syfte och frågeställningar. Vårt syfte med studien har varit att undersöka om mediers 

representationer av hemlösa/hemlöshet i Aftonbladet och  Dagens Nyheter, har förändrats 

under 2000-talet och om dessa representationer överenstämmer med de som återfinns i 

Socialstyrelsens kartläggningsrapporter om hemlöshetens omfattning och orsaker. Vidare 

avser vi i detta kapitel abstrahera och blicka bortom våra resultat i undersökningen.  

Sammanfattning 

I vår analys av det empiriska materialet använde vi oss vissa analysverktyg från diskursteorin 

och kritisk diskursanalys, däribland ekvivalenskedja, flytande signifikant, modalitet, 

transitivitet och metaforer. Genom att använda dessa verktyg går det att urskilja vilka 

identiteter som presenteras i materialet och vilka som utesluts samt synliggöra eventuella 

bakomliggande avsikter hos textproducenterna och hur det kan påverka de som konsumerar 

texterna. Vårt empiriska material har bestått av 155 tidningsartiklar från Aftonbladet och 

Dagens Nyheter samt Socialstyrelsens hemlöshetssrapporter från år 2000 och 2012. Utifrån 

analysen har vi synligjort att representationerna av hemlösa och hemlöshet skiljer sig åt i våra 

utvalda artiklar och även i Socialstyrelsens olika rapporter.  

 

Vårt resultat visar att bilden av hemlösa som medelålders män, missbrukare, psykiskt sjuka 

och uteliggare är återkommande i majoriteten av både Aftonbladets och Dagens Nyheters 

artiklar från år 2000. Även Socialstyrelsen förmedlade denna bild, vilket visar att båda 

tidningarna och Socialstyrelsen presenterade en likartad bild år 2000. Denna klassiska 

schabloniserade bild återfinns även 2012 men är inte dominerande på samma sätt som år 

2000. 

 

Dagens Nyheter utgår i högre grad både år 2000 och 2012 från Socialstyrelsens 

kartläggningsrapport, experter och politiker får även större utrymme i artiklarna till skillnad 

från i Aftonbladet. Då Dagens Nyheter i högre grad utgår från expertmyndigheten Social-

styrelsens uppgifter är det troligt att läsaren uppfattar deras artiklar som mer trovärdiga. 

Aftonbladet i egenskap av kvällstidning har mer fokus på skandaler och sensationsjournalistik 

och förmedlar därför en mer förenklad bild av hemlöshet/hemlösa vilket därmed blir den bild 

som Aftonbladets läsare skapar sin uppfattning utifrån. Vidare framgår av vår undersökning 

att diskursen om hemlösa kvinnor i stort sett inte har förändrats under 2000-talet då liknande 

ord alltjämt används för att associera till prostitution och dubbel utsatthet.  
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År 2012 presenterades främst två ”nya” grupper hemlösa i medier, nämligen EU-medborgare 

och barnfamiljer främst i Dagens Nyheter. Hemlösa EU-medborgare ingår inte i Social-

styrelsens tillämpade definition, vilket kan förklara den mediala uppmärksamhet som följde. 

Mellan undersökningsåren 2000 och 2012 tillsattes olika statliga utredningar med fokus på 

hemlösa barnfamiljer, vilket kan förklara varför gruppen inte omtalades i artiklarna från 2000 

och inte heller i särskilt stor utsträckning 2012, eftersom de tillsatta utredningarna kan ha 

fungerat dämpande på mediers intresse och därigenom lyckats ”begrava” frågan i det statliga 

utredningsväsendet.  

 

Diskussion 

Den diskursanalytiska genomgången av det empiriska materialet visar att hemlöshets-

diskursen har förändrats under 2000-talet. År 2000 dominerade en asocialitetsdiskurs som 

betonade individuella tillkortakommanden såsom missbruk och psykisk ohälsa som bakom-

liggande orsaker till hemlöshet. Tolv år senare har fokus mer varit inriktat på rättighetsfrågor, 

t.ex. Bostad först och rätten till bostad. Vidare betonas att både strukturella och individuella 

faktorer kan utgöra orsaker till hemlöshet. Sahlin (2013) och Knutagård (2013a) noterar att 

det i Skottland har genomförts lagförändringar som medfört att bostad nu har blivit en 

rättighet. Diskursen har under 2000-talet flyttat fokus från individuella tillkortakommaden till 

fokus på rättighetsfrågor vilket synliggörs både i tidningsartiklarna  (främst i Dagens Nyheter) 

och i Socialstyrelsens kartläggningsrapporter, vilket skulle kunna tyda på att Sverige är på väg 

från en dominerande asocialitetsdiskurs till en rättighetsdiskurs.  Även om så är fallet är vägen 

dit lång, då varken grundlagen eller socialtjänstlagen innehåller bestämmelser som ger en 

medborgare en uttryckligt rätt till en bostad, bortsett från äldre och vissa funktionsnedsatta 

(Carlberg 2000). Vi kan dock inte uttala oss om hur det ser ut i varje enskild kommun, 

eftersom kommunerna till stor del själva bestämmer om hur resurser ska fördelas och vilka 

åtgärder som ska vidtas i arbetet mot hemlöshet
3
.  

 

Hur representationer produceras och förmedlas i och av medier är beroende av vilka som 

kommer till tals. Då det oftast är experter och politiker som kommer till tals blir det därmed 

deras åsikter och tolkningar som allmänheten konstruerar sina föreställningar om 

hemlöshet/hemlösa utifrån – alltifrån problemdefinition, orsaker till lösningsstrategier. 

Myndigheter och medier tillhandahåller därmed ramar, mallar och uppfattningar om moral 

                                                 
3
 Det kommunala självstyret är en princip som innebär att varje kommun får ta ut skatt av invånarna för 

skötsel av sina uppgifter samt att kommunerna även får fatta självständiga beslut. Denna princip är 

inskriven i Regeringsformen (Björkman & Lundin 2011).  
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och normer. De representationer av hemlöshet som existerar är sociala produkter, och 

beroende på vilken bild som dominerar diskursen påverkas våra handlingar, vårt för-

hållningssätt gentemot hemlösa och de interventioner som riktas mot målgruppen. För att 

kunna förstå hur olika diskurser ändras och skapas över tid krävs en förståelse om relationen 

mellan kunskap och makt samt hur olika sociala mekanismer fungerar kontrollerande på 

diskursernas utbredning. Foucault menar att de som har makten styr vilken kunskap som 

anses vara den rätta och därmed styr vilka regler och åtgärder som utformas samt hur vissa 

grupper definieras i en viss kontext (Nilsson 2008).  Genom Foucaults resonemang är det 

möjligt att förklara varför Socialstyrelsens olika definitioner av hemlöshet har ändrats över 

tid. Socialstyrelsen besitter stor makt att både formulera problemet, dess orsaker och lös-

ningar. Myndigheters ställningstagande ger stor legitimitet åt vissa åtgärder och insatser 

medan andra förkastas. Socialstyrelsen är dock i sin tur påverkad av exempelvis beslutsfattare 

och även influerad av forskningen på området.  

 

För att kunna förstå de bilder av hemlöshet som framställs i offentligheten behöver även 

symbiosen mellan press, politiker och människobehandlande organisationer synliggöras och 

begripliggöras. Swärd (2007) menar att det finns ett ömsesidigt beroende emellan inblandade 

aktörer. Pressen är beroende av aktörer såsom frivilligorganisationer, politiker och experter, 

då dessa har tillgång till kunskap och statistik. Dessa aktörer är i sin tur beroende av medier 

för att kunna förmedla kritik, visa handlingskraft och sin ideologi till en bredare allmänhet. 

Aktörernas inbördes relationer samt deras motiv får konsekvenser för de bilder som framställs 

och förmedlas i offentligheten. När representationer med fokus på individens tillkorta-

kommanden förmedlas kan det medföra att allmänheten får svårare att identifiera sig med 

hemlösa personer (jmf Liddiard 1999), vilket kan medför att allmänheten blir mindre benägna 

att ta ansvar och finna lösningar till problemet och hemlösa exkluderas alltmer. 

 

Trots utvecklingen mot en rättighetsdiskurs där statliga och kommunala insatser har mer 

fokus på hemlösas rättigheter så exkluderas ändå hemlösa från offentliga platser då privatägda 

gallerior och andra byggnader begränsar tillträdet till delar av det offentliga rummet. Den 

sociala exkluderingen av hemlösa påverkas inte bara av myndigheter och politikers lagar och 

regler, även kommersiella intressen får en betydande roll. När hemlösa tvingas leva sina 

privata liv i det offentliga rummet kan det leda till rädsla och obehag hos allmänheten vilket 

stör och hotar kommersen i exempelvis gallerior (Knutagård 2013b). Doherty et al (2008) 

skriver att gallerian Nordstan i Göteborg sedan 2004 inte längre ger tillträde för allmänheten 

till lokalerna under natten samt att bänkar och skiljeväggar tagits bort inne i gallerian för att 
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hindra att personer sover eller gömmer sig för att undkomma kameraövervakningen. När 

hemlösa personers beteende stör allmänheten är en vanlig strategi att förändra och ta bort 

föremål från det offentliga rummet, exempelvis parkbänkar, vilket syftar till att ”få bort” de 

störande individerna från allmänhetens åsyn och inte till att lösa orsakerna till problemet. 

Knutagård (2009) ger många exempel på hur parkbänkar tagits bort i Malmö då det från 

allmänheten kommit klagomål på hemlösas störande beteende. Knutagård skriver även att i 

vissa städer har parkbänkar utformats avsedda att endast sitta på för att därmed bli obekväma 

sovplatser.  

En fråga som har väckts vid skrivandet av denna uppsats är varför diskursen om hemlösa 

kvinnor inte har förändrats under 2000-talet. I början av 1990-talet startades det verksamheter 

riktade till hemlösa kvinnor och synliggörandet av den hemlösa kvinnan gjordes utifrån att 

hon ansågs vara annorlunda i jämförelse med de hemlösa männen (Thörn 2004). Kvinnans 

problem sexualiseras i högre grad och hon identifieras lättare som offer i behov av skydd. De 

hemlösa kvinnorna i Thörns avhandling upplevde föreställningen om den hemlösa kvinnan 

som offer som degraderande och förnedrande. Det finns en historisk koppling mellan kvinnan 

och hemmet där kvinnan ses som bärare av liv och som av naturen god omsorgsgivare och 

mer angelägen att följa samhällets normer. Dessa könsstereotypa föreställningar om kvinnan 

och främst kvinnan som offer är så pass cementerade i vårt samhälle vilket kan vara en 

förklarande orsak till varför diskursen om hemlösa kvinnor inte har förändrats under 2000-

talet. En annan förklaring till den oförändrade diskursen är kopplingen mellan kvinnan i det 

offentliga rummet och prostitution som Thörn (2004) redogör för. År 1885 stiftades en lag om 

lösdriveri där kvinnans lösdriveri kopplades till en lös sexualitet. Den ”offentliga” kvinnan 

likställdes med en prostituerad, gatan var inte till för kvinnorna. Detta fungerade som en 

kontrollmekanism för alla kvinnor. Även i dagens diskurs om hemlösa kvinnor återfinns dessa 

antaganden, och ställer därmed frågan om vem som anses vara en ”riktig” kvinna på sin spets. 

 

Vi har under skrivandet av denna uppsats insett att hur vi skildrar sociala problem inte är 

okomplicerat, hur vi väljer att beskriva enskilda personers liv t.ex. hemlösa har sannolikt stor 

betydelse för hur vi mer generellt förstår sociala problem och dess orsaker.  
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Bilaga 1 

 

Socialstyrelsens definitioner av hemlöshet i kartläggningsrapporterna. 

 
1994 års definition av hemlöshet 

”Som hemlösa i denna undersökning räknades personer som saknar egen eller förhyrd 

bostad och som inte bor i något stadigvarande inneboendeförhållande eller 

andrahandsboende samt är hänvisad till tillfälliga boendealternativ eller är uteliggare.  

Till de hemlösa räknas således personer som bor på institutioner eller härbärgen och 

som inte har någon bostad ordnad vid en eventuell utskrivning. Till de hemlösa räknas 

också personer som tillfälligt bor hos kompisar eller bekanta. Däremot räknas inte 

personer som hyr i andra hand eller bor inneboende hos någon anhörig.” 

Källa: Socialstyrelsen 1999, s. 36. 

 

2000 års definition av hemlöshet 

”Som hemlös räknas i denna undersökning person som saknar egen eller förhyrd bostad 

och som inte bor i något stadigvarande inneboendeförhållande eller andrahandsboende 

samt är hänvisad till tillfälliga boendealternativ eller är uteliggare.  

Person som är inskriven på kriminalvårdsanstalt eller institution inom socialtjänst, SiS 

eller sjukvård räknas om han/hon planeras skrivas ut inom tre månader efter mätveckan 

men ännu inte har någon bostad ordnad. 

Som hemlös räknas också person som tillfälligt bor hos bekanta, om han/hon p.g.a 

bostadslöshet varit i kontakt med den uppgiftslämnande myndigheten/organisationen 

under mätveckan. Det centrala är alltså att en hemlös löst bostadsfrågan på mycket kort 

sikt eller inte alls. Det rör sig om en situation där man inte kan ha sina tillhörigheter på 

en bestämd plats och har svårt att knyta några stadigvarande sociala relationer.” 

Källa: Socialstyrelsen 2000, s. 20-21.       

 

2006 års definition av hemlöshet 

”Fyra situationer definierar de personer som betraktas som hemlösa i 

2005 års undersökning. 

1. En person är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare. 

2. En person är intagen eller inskriven på antingen 

-kriminalvårdsanstalt 

- behandlingsenhet 
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eller 

- stödboende inom socialtjänst, landsting, privat vårdgivare, HVB-hem eller SIS-

institution och planeras att skrivas ut inom tre månader efter mätperioden men har 

inte någon bostad ordnad inför utskrivningen eller utflyttningen. 

3. En person är intagen eller inskriven på 

- behandlingsenhet 

eller 

- stödboende inom socialtjänst, landsting, privat vårdgivare, HVB-hem eller SIS-

institution 

och planeras inte att skrivas ut inom tre månader men har inte någon bostad ordnad 

vid eventuell framtida utskrivning eller utflyttning. 

 

4. En person bor tillfälligt och utan kontrakt hos kompisar, bekanta, familj, släktingar 

eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader efter mätperioden) inneboende- eller 

andrahandskontrakt och har på grund av denna situation sökt hjälp eller varit i kontakt 

med den uppgiftslämnande myndigheten eller organisationen under mätperioden.” 

Källa: Socialstyrelsen 2006 s. 20. 

 

2012 års definition av hemlöshet  

”Akut hemlöshet – situation 1 

En person är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende, skyddat boende 

(exempelvis kvinnojourer) eller sover utomhus eller i offentliga utrymmen. (Detta 

motsvarar situation 1 i 2005 års kartläggning.) 

Institutionsvistelse och kategoriboende – situation 2 

En person är intagen eller inskriven på antingen kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet 

eller stödboende inom socialtjänsten, landstinget eller hos en privat vårdgivare, 

alternativt på HVB-hem (hem för vård eller boende) eller SiS-institution, och planen är 

att hon eller han ska skrivas ut inom tre månader efter mätperioden, men personen har 

inte någon egen bostad ordnad inför utskrivningen eller utflyttningen. Hit räknas även 

de personer som skulle ha skrivits ut eller flyttat ut, men som är kvar på grund av att de 

inte har någon egen bostad ordnad. (Detta motsvarar situation 2 i 2005 års 

kartläggning.) 

Långsiktiga boendelösningar – situation 3 

En person bor i en boendelösning som kommunen har ordnat (t.ex. försökslägenhet, 
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träningslägenhet, socialt kontrakt eller kommunalt kontrakt) på grund av att personen 

inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar om boendelösningar 

med någon form av hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn eller särskilda villkor 

eller regler. (År 2005 omfattade situation 3 både personer som befann sig på institution 

och i stödboende, HVB-hem med mera men som inte planerades skrivas ut inom tre 

månader, se bilaga 2 och bilaga 6. Med denna formulering framgick det dock inte 

tillräckligt tydligt att personer som bodde i sociala boendelösningar såsom 

träningslägenheter, sociala kontrakt med mera skulle räknas med. Det ledde till en 

underrapportering av personer boende i sådana boendelösningar. Detta är anledningen 

till den förändrade formuleringen av situation 3 i 2011 års kartläggning. Samtidigt har 

definitionen av institutionsboende snävats in och nu räknas endast de som har 

utskrivningstid inom tre månader eller finns kvar på institutionen på grund av att de inte 

har tillgång till en egen bostad.) 

Eget ordnat kortsiktigt boende – situation 4 

En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar, bekanta, familj eller släktingar 

eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader efter mätperioden) inneboende- eller 

andrahandskontrakt hos släkt, vänner eller andra privatpersoner. Den uppgiftslämnande 

verksamheten har haft kontakt med personen av detta skäl och känner till att denna 

hemlöshetssituation gäller under mätperioden. (Detta motsvarar på ett ungefär situation 

4 i 2005 års kartläggning. Formuleringen 2011 har förtydligats på så vis att de 

inneboende- och andrahandskontrakt som avses gäller hos privatperson.)” 

Källa: Socialstyrelsen 2012 s. 19-20. 
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Bilaga 2 

Arbetsfördelning 

Uppsatsens inriktning diskuterades i ett inledande skede med hänsyn till båda 

författarnas tankar och ideér, vilket sedan har kommit att prägla hela arbetsprocessen 

där arbetets alla delar kan sägas är gemensamt författade. Även om någon av oss har 

haft huvudansvaret för någon del så har den andre författaren läst, kommenterat och 

utvecklat resonemangen. I arbetet med bakgrund, tidigare forskning och 

problemformulering har vi fördjupat oss mer enskilt på vissa delar, t.ex. så delade vi 

upp de vetenskapliga artiklar och andra källor som ingår i den tidigare forskningen, för 

att på så vis effektivisera arbetet. Resultat och analys samt det avslutande kapitlet har 

helt och hållet skrivits gemensamt och utvecklats genom långa diskussioner där återigen 

vi tagit hänsyn till varandras åsikter och tankar. Avslutningsvis korrekturläste vi 

uppsatsen enskilt för att sedan tillsammans gå igenom synpunkter. Den färdiga 

uppsatsen är i sin slutgiltliga form ett resultat av båda författarnas arbete och vi kan 

därför inte särskilja några delar där en författare har haft ensamt ansvar. Denna uppsats 

är därmed frukten av ett gott samarbete och lika mycket båda författarnas verk. 

 


