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Abstract 
 
The purpose of this study was to investigate how the daily press, morning and 
evening papers respectively, describe homeless people and their situation from a 
number of chosen articles. Was there a possibility to make clear if the public opinion 
of homelessness has changed from a media perspective during the last five years? In 
order to meet the purpose of the study, the authors have used discourse analysis of 
the chosen articles as well as the theory of social constructions and the theory of 
stigmatizing. The articles have been chosen from the two largest daily morning 
papers and the two largest evening papers. From each article many rich and close 
quotations are used, which subsequently have been analysed and interpreted. The 
quotations used are those considered best illustrating the questions to the articles. 
The result of the study showed certain differences between the morning and evening 
papers and how they describe the homeless and their problems. Differences were 
also noticed among the people interviewed in the various articles. Also the choice of 
words used by both the journalists and the interviewed will affect how the text in an 
article will be perceived by the reader. 
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1. Inledning 
 
1.1 Problemformulering 
Samhällets syn på hemlöshet har förändrats över tid. Idag ses hemlöshet som ett socialt 
problem, så har det dock inte alltid varit. I media kan vi ibland läsa om dem och om hur de 
lever sina liv. Inte sällan läser vi också med medkänsla eller med motvilja de så kallade 
eländighetsbeskrivningar som figurerar i pressens artiklar. Är det alltid misären som speglas 
eller sker det en spegling också i positiv anda?  
 
1.2 Förförståelse 
Då båda författarna till denna uppsats arbetar inom socialtjänsten med hemlösa och deras 
problematik finns ett genuint intresse av att fördjupa oss i och ta reda på mer om dessa 
människors villkor i media. Vi har ibland ställt oss undrande till medias vinklingar av 
hemlösheten och de problem den kan innefatta. Vi får också ofta i vårt arbete höra de 
hemlösas versioner av sådant som stått att läsa om dem som grupp i tidningarna. Inte sällan 
ställer de sig helt oförstående och främmande inför dessa beskrivningar som dessutom ofta 
framställer dem som kraftlösa, viljelösa och offer. För vem skriver tidningarna, vilka kommer 
till tals och på vems eller vilkas villkor skriver de? 
 
1.3 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka och tyda hur pressmedia uppmärksammat de 
hemlösa och vad som har skrivits om dem och den eventuella sociala problematiken kring 
dem i de stora dags- respektive kvällstidningarna. Vår avsikt är även att undersöka om och i 
så fall hur samhällets syn på hemlöshet har förändrats under de senaste fem åren, år 2001 – 
2006, ur ett massmedialt perspektiv. Syftet är också att få en bild av vilken diskurs som styr, 
vem som hörs i media, vem som håller i dagordningen, vad som sägs och hur det sägs. 
 
1.4 Frågeställningar 

• Hur framställs de hemlösa och deras situation i dags- respektive kvällspress utifrån ett 
antal valda artiklar? 

• Har samhällets syn på hemlöshet förändrats ur ett massmedialt perspektiv under de 
senaste fem åren? 

 
1.5 Koppling till socialt arbete 
Då hemlöshet i sig är ett socialt problem ser vi klara kopplingar till socialt arbete i denna 
studie. Det är de hemlösa och deras problematik som beskrivs i pressen och det är dessa 
individer vi som socialarbetare arbetar med och talar med varje dag.  Tidningarna påverkar 
konsumenten med sina artiklar. Även vi läser tidningar och påverkas. Det är då av vikt att vi 
inte låter oss beröras av det som skrivs på sett sådant sätt att vår professionella yrkesroll i 
arbetet med våra klienter påverkas. 
 
1.6 Definition av centrala begrepp 
Hemlös- Som hemlös räknas i denna studie; en person som är hänvisad till akutboenden, 
härbärge, jourboende eller är uteliggare. Hit räknas också dem som bor tillfälligt utan kontrakt 
hos vänner, familj, bekanta eller har ett tillfälligt inneboende, kortare än tre månader. 
(Socialstyrelsen, 2005) 
Diskurs- Diskurserna är talordningar och logiker som talar om var gränserna för vad som är 
”sant”, ”trovärdigt”, ”styrande”, ”förnuftigt” och så vidare går. (Börjesson, 2003) 
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Missbruk- Ett okontrollerat eller överdrivet användande av något, vanligen alkohol, narkotika 
eller andra substanser med euforiserande effekter. (Nationalencyklopedin) 
Utanförskap- Att stå utanför viss gemenskap i hem, arbets-, kultur- eller samhällsliv. 
(Nationalencyklopedin) 
 
1.7 Studiens disposition 
Studiens första kapitel är ett inledningskapitel där redogörelse för problemformulering och 
förförståelse återfinns. Kapitlet redogör också för studiens syfte, frågeställningar och centrala 
begrepp samt påvisar studiens koppling till socialt arbete. Kapitel nummer två ger en kort 
bakgrundsbild av hemlösheten samt en redovisning av den tidigare forskning på området som 
vi tagit del av. I det efterföljande kapitlet redovisas de teorier och analysverktyg som 
tillämpats i studien. Kapitel fyra består i en metodredovisning. I det femte kapitlet presenteras 
resultatet av datainsamling samt en analys av densamma. Studien avslutas med ett 
diskussionskapitel där vi besvarar våra frågeställningar genom en analytisk diskussion. I 
kapitlet ingår även en metoddiskussion samt förslag på vidare forskning i ämnet. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 
 
I detta kapitel ges en kort historik och bakgrund till hemlösheten i Sverige. Kapitlet redogör 
även för den tidigare forskning som vi tagit del av och i viss mån använt oss av i denna studie. 
 
2.1 Bakgrund 
Ur ett rent historiskt perspektiv har det i alla tider funnits hemlösa personer, Förr har de gått 
under olika namn såsom luffare, lösdrivare och fattighjon. Insatserna för dessa personer har 
också varierat över tid. Det har funnits olika typer av boenden såsom fattigstugor, vårdhem 
härbärgen och ungkarlshotell. Luffarna var de som skulle in på tvångsarbetsplatser och olika 
arbetsinrättningar. Idag riktas insatserna mot en normalisering av de hemlösa, det vill säga att 
försöka anpassa den hemlöse till ett vanligt boende så långt det är möjligt med hjälp och stöd 
från socialtjänsten.  (Socialstyrelsen, 1995) 
 
År 1956 ersattes den gamla fattigvårdslagen med den nya socialhjälpslagen. De befintliga 
härbärgena och ungkarlshotellen byggdes ut men lyckades dock inte ta emot alla som sökte 
sängplats för natten utan nödgades avvisa gäster som då tvingades att sova ute. Situationen på 
dessa institutioner möttes av stark kritik i media på 1950- talet, då dessa ansågs vara förlegade 
och passade därmed inte in i det nya välfärdssamhället som nu hade byggts upp. En reporter 
från Dagens Nyheter blandade sig med en grupp hemlösa som vistades på ungkarlshotellet 
Skrubba, utanför Stockholm. De hemlösa bussades dit varje kväll från centrala Stockholm för 
att varje morgon bussas tillbaka in till staden igen. Reportern kategoriserade de hemlösa 
männen i fem grupper, enligt nedan, när han sedan skrev sin artikel i tidningen som fanns att 
läsa den 31 december 1958.  (Swärd, 1998) 
 

Bohemen, med egen filosofi och förakt mot prestige och karriär  
Landsbygdsynglet, åkte till storstaden i hopp om ett arbete men blev hemlös 
Den anstaltsfrigivne, har redan gjort slut på anstaltspengarna och driver på stan 
Utlänningen, har misslyckats med att skapa sig en ny framtid i ett nytt land 
Utslagne missbrukaren, ensamstående, medelålders man som söp. (Swärd, 1998) 

 
Socialstyrelsen genomförde 1993 Sveriges första riksomfattande undersökning beträffande 
hemlöshet. De undersökningar som tidigare genomförts omfattade endast 
Stockholmsregionen. (Socialstyrelsen, 1993) År 1999 genomfördes en andra uppföljande 
kartläggning (Socialstyrelsen, 1999) 
 
Den senaste undersökningen beträffande hemlöshet i Sverige genomförde Socialstyrelsen år 
2005. I denna kartläggning definieras hemlöshet enligt följande; 

 
”Personer som är att betrakta som hemlösa har i kartläggningen definierats i fyra 
olika situationer. Syftet med detta är att markera att hemlöshet inte beskriver en 
person, utan den situation som personen befinner sig i för tillfället. Den första, 
situation 1, är den mest akuta situationen – personer som är uteliggare eller 
hänvisade till akutboende och härbärge. Situation 2 beskriver personer som saknar 
bostad och som inom kort (tre månader) kommer att skrivas ut från någon form av 
institution eller stödboenden. Motsvarande grupp men utan någon planerad 
utskrivning beskrivs i situation 3. Personer som befinner sig i situation 3 räknades 
inte som hemlösa i den kartläggning som genomfördes 1999, utan utgör en ny 
grupp. Slutligen, situation 4 där räknas också personer som ofrivilligt bor hos 
familj eller vänner.” (Socialstyrelsen, 2005) 
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Socialstyrelsen utförde denna kartläggning under en vecka i april 2005. Totalt inrapporterades 
omkring 17 800 personer som hemlösa under detta undersökningstillfälle. Tre fjärdedelar av 
dessa var män och en fjärdedel var kvinnor. Uppgiftslämnare var alla myndigheter och 
organisationer som kom i kontakt med personer som var hemlösa. Det rörde sig exempelvis 
om socialtjänsten, behandlingshem, kriminalvårdsmyndigheter, frivården, beroendekliniker, 
psykiatriska kliniker, akutmottagningar, ungdomsmottagningar, kvinnojourer och andra 
frivilligorganisationer. (Socialstyrelsen, 2005) 
 
I Stockholms stad tillämpas från år 1999 ”Tak över huvudetgarantin”- TÖG. Denna garanti 
innebär att; 
 

”Den som är hemlös och inte har någonstans att sova ska få hjälp av Stockholms 
stad att hitta sängplats. Staden har ett antal egna verksamheter för hemlösa men 
också ett nära samarbete med flera frivilligorganisationer och privata 
entreprenörer. På dagtid tar den hemlöse kontakt med stadsdelsförvaltningens 
socialtjänst eller med Enheten för hemlösa. På kvällstid vänder man sig till 
socialjouren, eller direkt till de olika härbärgena. Om den hemlöse kontaktar 
kommunen innan midnatt ska kommunen ordna boende för natten. Det enda som 
kan hindra en hemlös att få logiplats över natten är våldsamt eller hotfullt 
beteende. Stadens uppsökare arbetar med att nå de hemlösa som av olika skäl inte 
själva söker stöd och hjälp.” (Socialtjänstförvaltningen, 2001) 

 
2.2 Tidigare forskning 
Det har vid våra eftersökningar visat sig svårt att finna tidigare forskning i ämnet hemlösa och 
media. Den litteratur som varit oss mest behjälplig är Catharina Thörns (2004) avhandling 
Kvinnans plats(er). I denna avhandling har Catharina Thörn tillämpat diskursanalys för att 
synliggöra hur dessa kvinnor framställs i rapporter, välgörenhetskampanjer, press samt i 
socialtjänstens verksamhet. Thörn har med denna avhandling haft för avsikt att sätta 
hemlösheten på den politiska agendan som ett problem som handlar om exklusion, ojämna 
resursfördelningar samt stämpling. (Thörn, 2004) 
Karin Ekman (1998) talar om och beskriver medias makt på människan i olika avseenden i sin 
bok Var så god- makt, kön och media. Enligt denna författare är makt konstruerad, den finns 
för att vi tillåter den att finnas. För att makt skall uppstå måste något eller någon anpassa sig 
efter någon annans uppsatta regler och ramar. Det sägs att ”den med makt berättar 
sanningen”. Sanningen, det objektivt riktiga, är dock inte något konstant. Sanningar är 
personliga och påverkas, precis som makt, av många faktorer. Sanning får mer eller mindre 
genomslagskraft beroende på hur mycket makt som är kopplad till den. Frågan man måste 
ställa sig är vems ”sanning” det är frågan om och försöka utröna ur vems perspektiv den är 
skapad. I denna tid talar man ofta om hur den politiska makten förflyttar fram politiken i 
media. Media med dags och kvällspress i spetsen flyttar ständigt fram sitt 
problemformuleringsföreträde. Den mediala uppmärksamhet en fråga får är i många fall 
avgörande för det slutgiltiga beslutsfattandet. (Ekman, 1998) 
 
Catharina Thörn berör i sin avhandling Kvinnans plats(er) (2004) hur viktigt textens budskap 
är och att det förmedlas genom visuella koder såsom rubriker, kursiveringar och brödtexter. 
Både text och bild i en artikel kan tilltala och beröra läsaren på olika sätt med relativt små 
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medel. I en text kan tonen sättas genom användandet av olika pronomen såsom ”du”, ”jag” 
eller ”vi”, och därmed skapa en relation mellan läsare och avsändare. (Thörn, 2004) 
 
De hemlösas situation kan leda till handlingar som bryter mot sociala normer för hur man 
beter sig på offentliga platser. Detta kan innebära att man tvingas äta, sova och leva sin 
vardag i det offentliga rummet där man hela tiden är observerad. Genom att tvingas leva sitt 
liv på detta sätt ifrågasätter den hemlöse den traditionella indelningen innanför kontra utanför 
och privat kontra offentlig. De befinner sig på så sätt både innanför och utanför samhället 
samtidigt. Många hemlösa kan uppleva ett utanförskap som präglas av motsägelsen att känna 
sig utanför samtidigt som de känner sig övervakade och kontrollerade. (Thörn, 2004) 
 
Hemlösa kvinnor är utanför samhället i dubbel bemärkelse. De saknar både hem och arbete 
samtidigt som de bryter mot den traditionella könsrollen som kvinna. Bilderna och 
föreställningarna i media om dessa kvinnor är många och den som är stigmatiserad har en 
offentlig berättelse att förhålla sig till, om, vem och hur man är. (Thörn, 2005) 
 
I Catharina Thörns (2004) avhandling ”Kvinnans plats(er)” är utgångspunkten att diskurser, 
föreställningar och bilder alltid har en politisk dimension som måste kopplas till 
maktrelationer. Betydelsen av ordet hemlöshet beror på vilken diskurs begreppet ingår i. I den 
svenska kontexten uppträder ofta begreppet hemlöshet tillsammans med andra begrepp såsom 
missbruk, avvikelse, störande beteende, sociala problem och så vidare, vilket gör att dess 
betydelse är relaterat till dessa andra begrepp. Detta nätverk av begrepp utgör samtidigt ett 
helt sätt att tala och handla. En diskurs om hemlösa består därför av såväl enskilda politiska 
uttalanden, tidningsreportage, artiklar och myndighetsutredningar som praktiker kring 
hemlösheten. (Thörn, 2004)  
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3. Teoretiska perspektiv och analysverktyg 
 
Under denna rubrik följer en redogörelse för valda teorier och analysverktyg. Kortfattat 
beskrivs till att börja med diskursanalys samt den kritiska diskursanalysen, som snarare 
kommer att tillämpas som en metod än som renodlad teori. Därefter följer en kort redogörelse 
för socialkonstruktionism samt stämplingsteorin. 
 
3.1 Diskursanalys 
En av de mest betydelsefulla tänkarna inom diskursanalysen är Michel Foucault. Hans 
utgångspunkt är att diskurser konstruerar kunskapen om världen. Diskurser för Foucault 
handlar om makt att definiera och kategorisera. Diskurserna är inte neutrala utan en del i en 
politisk maktkamp. De refererar till hela praktiker som frambringar en viss typ av yttranden 
och regleras av ordning i tre huvudsakliga procedurer. (Thörn, 2004) 
 
Den första proceduren rör utestängning, den andre rör inre processer och den tredje är 
procedurer för den sociala tillägnelsen av diskurser. Den mest framträdande utestängningen 
är ”förbjudet”, som reglerar vad som får sägas, när det får sägas och av vem. Det är också 
genom ”förbjudet” som diskursens maktdimension tydligast framträder. Utestängning 
upprätthålls även genom en uppdelning, en dikotomisering, och ett förkastande. Detta sker 
genom att en motsättning mellan två termer upprättas, varav den ena förkastas och utestängs 
därmed från systemet. Motsättningar mellan ”vansinne” och ”förnuft” kan statuera ett sådant 
exempel. Genom denna motsättning konstrueras de vansinniga i motsats till de förnuftiga och 
med stöd av sociala praktiker upprätthålls, legitimeras och reproduceras dikotomin. Den 
vansinniga rättfärdigar då diskursens ordning. (Foucault, 1993) Utifrån detta perspektiv kan 
hemlösa ses som en kategori som står i motsättning till den som har en egen bostad. (Thörn, 
2004) 
 
Diskursteorin syftar till en förståelse av det sociala som diskursiv konstruktion där i princip 
alla sociala fenomen kan analyseras med diskursanalytiska redskap. Den överordnade 
tankegången är att sociala fenomen aldrig är färdiga eller totala. Betydelse kan aldrig 
slutgiltigt fixeras, viket i sin tur ger plats för en ständig social strid om definitioner om 
samhälle och identitet. En diskursanalytikers uppgift är att studera strävan att etablera 
entydighet i det sociala på alla dess nivåer.(Whinter- Jörgensen & Phillips, 2000) 
 
Ernesto Laclau och Chantel Moffe har utarbetat en diskursteori genom att smälta samman två 
stora teoretiska traditioner; marxismen och strukturalismen - Poststrukturalismen. I detta nya 
teoribygge uppfattas hela det sociala fältet som en väv av betydelsebildningsprocesser. 
(Whinter- Jörgensen & Phillips, 2000) 
 
En diskurs uppfattas som en fixering av betydelse inom ett bestämt område. Alla tecknen i en 
diskurs är moment; de är knutar i ett fiskenät, och deras betydelse fixeras genom att de skiljer 
från varandra på bestämda sätt. Alla tecken är moment i ett system och tecknens betydelse 
bestäms av deras relationer med varandra. Särskilt viktiga tecken benämns nodalpunker. 
Dessa utmärks genom att andra tecken ordnas runt dem och får sin betydelse utifrån dem. 
Inom den medicinska diskursen är till exempel tecknet ”kropp” en nodalpunker och utifrån 
denna ordnas tecknen som ”symtom”, ”vävnad” och ”skalpell” och får sin betydelse. 
Diskursen är aldrig total och entydig. Den hotas alltid av förändringar från det diskursiva 
fältet och är därmed endast en tillfällig strukturering. Det finns alltid andra eller nya 
betydelsemöjligheter som kan ifrågasätta och förändra diskursens struktur. (Whinter- 
Jörgensen & Phillips, 2000) 
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Diskurser representerar eller föreställer verklighet, samtidigt som de skapar världen genom 
läggande av tyngdpunkter och givande av selektiva skildringar. Diskursanalys innebär att 
problematisera själva essensen i en företeelse. Det kan röra sig om allt från sociala kategorier 
till handfasta ting. Istället för att fråga sig hur till exempel hemlösheten ser ut ställs frågor 
kring hur, när och varför den uppkom och vilka verkningar den kan medföra. Att studera 
diskurser och sociala konstruktioner är också att fundera över det som sägs, hur det sägs och 
hur det annars hade kunnat sägas. Diskurserna är talordningar och logiker som talar om var 
gränserna för vad som är sant, trovärdig, styrande, förnuftigt och så vidare går. (Börjesson, 
2003) Vissa sociala praktiker kan förefalla så naturliga att det näst intill är en omöjlighet att se 
att det skulle kunna existera alternativ till dem. Ett exempel är vår vardagliga allmänna syn på 
barn. Vi är så vana vid att barn uppfattas och behandlas som en grupp med specifika 
egenskaper att vi uppfattar diskursen om barn som självklar. De diskurser som är så fast 
etablerade att man glömmer deras kontingens betecknas diskursteoretiskt som objektiva. 
Objektiviteten är ett historiskt resultat av politiska processer och strider. Mellan dessa två 
begrepp; det historiska och det politiska finner man begreppet hegemoni. (Whinter- Jörgensen 
& Phillips, 2000) 
 
Det hegemoniska synsättet innebär att fastsälla språket på sitt eget sätt beroende på diskurs. 
Textens egenskaper sätter därmed gränser för hur den kan tolkas av mottagaren. 
Betydelsebildningen av en text blir ett viktigt redskap för att stabilisera ett maktförhållande. 
Därmed blir det som sägs eller skrivs så självklart att det inte ifrågasätts. Trots detta är 
hegemonin en förhandlingsprocess vari det skapas en enighet av textens betydelse. De som är 
av en annan åsikt, som ifrågasätter de dominerande betydelserna gör motstånd och definierar 
sina egna betydelser. Hegemonin blir därför aldrig solid, utan ofullständig och skiftande. 
(Börjesson, 2003) 
 
3.2 Kritisk Diskursanalys 
I den kritiska diskursanalysen menar man att diskursiva praktiker bidrar till att producera och 
reproducera de ojämlika maktförhållandena som förekommer mellan sociala grupper, såsom 
mellan samhällsklasser, mellan kvinnor och män och mellan starka och svaga. Dessa effekter 
betraktas som ideologiska effekter.(Whinter- Jörgensen & Phillips, 2000) 
 
Diskursanalytikern Norman Fairclough definierar kritisk diskursanalys på följande sätt;  
      

”Kritisk diskurs är en riktning som har till syfte att systematiskt undersöka de 
ofta ogenomskinliga orsaks- och determinansförhållandena mellan (a) 
diskursiva praktiker och texter och (b) bredare sociala och kulturella strukturer, 
relationer och processer” (Fairclough, 1995) 

 
Den kritiska diskursanalysen är kritisk i den mening att den har till uppgift att klarlägga den 
diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den sociala världen. Syftet är att få till stånd 
social förändring för att uppnå mer jämlika maktförhållanden såväl i 
kommunikationsprocesserna som i samhället som helhet. Fairclough har skapat en 
tredimensionell modell som fungerar som en analytisk ram. De tre dimensionerna är; text- i 
tal, skrift och bilder, diskursiv praktik- produktion och konsumtion av text samt social praktik. 
(Whinter- Jörgensen & Phillips, 2000) 
 
3.2.1 Text 
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Genom att noga analysera texternas egenskaper med bestämda redskap kan man urskilja hur 
diskurserna förverkligas i texten, och man kan i och med detta komma fram till och 
underbygga 
sin tolkning. Två användbara grammatiska redskap för denna urskiljning är transitivitet och 
modalitet. Vid analys av transivitet undersöker man hur händelser och processer förbinds eller 
inte förbinds med subjekt och objekt. Intresset är att kartlägga de ideologiska konsekvenser 
som olika framställningsformer kan inneha. Modalitet betyder ”sätt” och analyser av detta 
slag koncentreras på talarens eller skribentens grad av instämmande i en sats. Olika diskurser 
använder olika former av modalitet. I medias fall sker detta ofta genom att tolkningar serveras 
som sanningar och fakta. Detta kallas att använda kategoriska modaliteter. Det sker 
tillexempel igenom att i en artikel skriva ”det är farligt” istället för ”att vi anser att det är 
farligt”. Mediernas användning av kategoriska modaliteter både speglar och framhäver deras 
auktoritet och makt. (Whinter- Jörgensen & Phillips, 2000) 
 
3.2.2 Diskursiv praktik 
Vid analys av den diskursiva praktiken ligger fokus på hur texten är producerad och på hur 
den konsumeras. Genom denna studies artiklar har vi fått tillgång till en textuell kedja av 
texter där vi kan urskilja ”samma” text i en rad olika utformningar. I denna intertextuella 
kedja kan vi se hur uppbyggnaden och innehållet transformeras. (Whinter- Jörgensen & 
Phillips, 2000) 
 
3.2.3 Social praktik 
I denna tredje och sista dimension skall de två föregående, text och diskursiv praktik kopplas 
till den bredare sociala praktiken som de är en del av. Det är i analysen av den diskursiva 
praktiken och den bredare sociala praktiken som studien finner sina slutliga svar. Det är vid 
denna analys som man kan närma sig frågan om förändring och ideologiska, politiska och 
sociala konsekvenser. (Whinter- Jörgensen & Phillips, 2000) 
 
3.3 Socialkonstruktionism 
Socialkonstruktionismen betonar de sociala aspekterna av kunskap och inflytande som till 
exempel kulturella, historiska, politiska eller ekonomiska betingelser utövar (Payne, 2002). 
 
Maktförhållanden påverkar vilka sociala konstruktioner som blir de dominerande i samhället. 
De sociala konstruktioner som bärs upp av starka professionella grupper får då ofta en 
dominerande ställning i detta samhälle. Det socialkonstruktionistiska perspektivet framhäver 
vikten av att analysera både historiska processer, det som lett fram till meningen av idag, och 
analyser av skillnader mellan olika gruppers konstruerande av fenomen eller begrepp. (Lilja & 
Larsson, 2005) 
 
Författarinnan Vivien Burr (1995) visar i sin bok ”An Introduction to Social Constructionism” 
på fyra viktiga delar som håller ihop den socialkonstruktionistiska familjen. Den första delen i 
denna familj är kritisk inställning till kunskap. Socialkonstruktionismen motsätter sig tanken 
på att våra egna observationer av världen helt utan problem är identiska med den verkliga 
världen. Hon menar att den fysiska och materiella världen existerar utan att äga någon 
betydelse i sig självt. Den får mening först när vi tillskriver den det. Olika ting och fenomen 
har olika innebörd och betydelse för olika individer. Den andra delen i familjen är att vår 
uppfattning om världen utgår från att vara kulturellt och historiskt specifik. Vi förstår världen 
olika utifrån vilken tid och kultur vi lever i. Del nummer tre i familjen innebär att kunskapen 
bärs upp av sociala processer. Den konstrueras eller skapas genom interaktion mellan 
individer i den sociala tillvaron. Den fjärde och sista delen i denna familj handlar om att 
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kunskap och sociala handlingar är sammanlänkade. Vårt synsätt på världen påverkar också 
hur vi handlar och vad vi gör. Vår sociala konstruktion av världen är det som frambringar de 
sociala handlingarna. (Burr, 1995) 
Genom sociala konstruktioner kommer vi fram till gemensamma bilder av verkligheten. Detta 
genom att vi delar med oss av den kunskap vi besitter via olika sociala processer som 
organiserar denna kunskap och gör den objektiv. Sociala aktiviteter blir vanemässiga och 
därmed skapas gemensamma antaganden om hur saker och ting är och vi beter oss därefter. 
Därmed institutionaliseras dessa konventioner i och med att många individer är överens om 
hur en eller annan aspekt på samhället skall se ut. Uppfattningar legitimeras sedan via en 
process som gör dem meningsfulla och integrerar dem till ett organiserat och trovärdigt 
system. Sociala uppfattningar är på det viset en produkt av människans förståelse. (Payne, 
2002) 
 
3.4 Stämplingsteorin 
Socialpsykologin handlar om effekter av relationer inom och mellan grupper när det gäller 
skapandet och vidmakthållandet av sociala identiteter. Detta innefattar idéer om hur individer 
beter sig i förhållande till varandra och därmed också påverkar varandra. Det innefattar också 
effekter av sociala faktorer såsom stämpling, stereotypa åsikter och ideologier och beteenden i 
gruppen. Socialpsykologin inriktas på kommunikativa effekter och i och med det även på de 
konsekvenser som språk och tal har för socialt samspel. (Payne, 2002) 
 
På ett förenklat sätt kan man beskriva stämplingsteorin med att om en individ identifieras som 
avvikare, blir han också det. Ser vi en främling på gatan eller i vår omgivning räcker det oftast 
med en enda blick för att vi ska tillskriva denne vissa egenskaper och social identitet. Vi utgår 
ofta från detta första intryck och får utifrån dessa normativa förväntningar på individen i 
fråga. Om det sedan visar sig att individen i fråga besitter någon mindre önskvärd egenskap 
som inte passar in i mallen för den kategori vi placerat personen i så reducerar vi denne i vårt 
medvetande från att ha varit en vanlig människa till att bli en utstött sådan. Avvikare är inte 
något man bara är. Det är också något som andra gör en till. (Goffman, 2001) 
 
Stämpling frammanas inte bara av det man gör utan också av ”vad man är”, det vill säga 
egenskaper såsom hudfärg, fysiskt eller psykiskt funktionshinder, ekonomisk eller social 
status och så vidare. Regler om vilka individer som och vilka beteenden som anses vara 
acceptabla skapas av grupper. Olikheten i förmågan att skapa regler och tillämpa dem på 
andra beror i grunden på maktskillnader. De grupper vars sociala ställning ger dem makt kan 
bäst upprätthålla sina regler. Makt är ett centralt begrepp i stämplingsteorins förklaring av 
avvikelser. (Goldberg, 2005) Stämplingsteorin riktar starkt fokus på de alienerade effekter av 
förtryckande åtgärder som statens mäktigaste företrädare står för. Majoriteten av befolkningen 
beter sig någon gång avvikande, och den avgörande frågan rör hur den sociala omgivningen 
reagerar på detta. Ibland tvingas människor in i ett socialt system som betecknar eller stämplar 
dem som avvikare. När de väl fått denna stämpel eller etikett, kommer de troligen att försöka 
leva upp till de sociala förväntningar som etiketten rymmer och också uppmuntras till att bete 
sig på ett ännu mer avvikande sätt, vilket i sig utlöser en ännu starkare stämplingsprocess. 
(Payne, 2002) 
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4. Metod 
 
I metodkapitlet redogör vi för studiens vetenskapliga position och forskningsdesign. Därefter 
följer ett avsnitt som tar upp studiens urval och avgränsningar. Denna del åtföljs av 
tillvägagångssätt vid datainsamling och dataanalys samt de valda teoriernas relevans för 
studiens analys. Kapitlet innehåller även en del där studiens reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet behandlas.  

 
4.1 Vetenskapsfilosofisk position 
Denna studie grundas på en hermeneutisk vetenskaplig position. Syftet med en hermeneutisk 
tolkning är att få till stånd en gemensam förståelse för en texts mening. Hermeneutiken skall 
belysa den process där texterna tolkas, vilket kan uppfattas som ett samtal med texten. Det är i 
relation med en läsare som texten får en innebörd, en levande dialog med det skrivna. 
(Hellspong, 2001) De enskilda delarnas mening i texten bestäms av textens helhetliga mening. 
Tolkningen av helheten kan förändra de enskilda delarna som i sin tur kan ändra den 
ursprungliga meningen hos helheten. Detta kallas den hermeneutiska cirkeln. Denna fungerar 
som ett verktyg för att möjliggöra en djupare förståelse av meningen, en insikt av textens 
innehåll. (Kvale, 1997) 
 
Det är en omöjlighet att förutsättningslöst tolka en text. Uttolkaren lever med en 
förståelsetradition som hon inte kan lämna. Hon måste försöka bli medveten om att vissa 
frågor till texten bestämmer vilka svar som blir möjliga. Varje tolkning av en text innebär 
förnyelse, varje ny tolkning frammanar nya differentieringar och samband i texten, därmed 
kan textens mening utökas.(Hellspong, 2001) Det är av vikt att den som analyserar en text 
tydliggör vad som ör ursprungstextens innehåll och vad som har framkommit efter forskarens 
egna analyser. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängerud, 2003) Med den hermeneutiska 
tolkningen har vi funnit centrala teman som utgör delarna i texten. Dessa teman är, 
avsaknaden av bostad, missbruk, kriminalitet samt stämpling. 
 
Den brittiske idéhistorikern Quentin Skinner menar att en texttolkare bör göra skillnad mellan 
två tolkningsperspektiv; Vad texten betyder för oss som forskare och uttolkare i vår egen tid 
och vad texten betyder för avsändaren, i detta fall artikelförfattaren. Avståndet mellan text och 
uttolkare är också av vikt. Med detta avses att det är lättare att förstå budskapet i en text om 
det tidsmässiga, sociala och kulturella avståndet är litet medan det är mer komplicerat att 
förstå och tolka texter från andra tidsepoker och kulturer. I och med detta resonemang blir 
också forskarens förförståelse viktig för tolkningsresultatet. (Esaiasson et al. 2003) Det 
uttolkarperspektiv som intas i denna studie är av den art där vi sökt finna vad textmaterialet 
betyder för oss som forskare av vår tid då det tidsmässiga, sociala och kulturella avståndet är 
litet mellan oss som uttolkare och textmaterialet 
 
4.2 Forskningsdesign 
I denna studie tillämpas flera olika teoretiska perspektiv för att tolka och analysera det 
insamlade datamaterialet. Detta innebär att vi har ett multidimensionellt perspektiv samt en 
teoritriangulering. 
 
Inom det sociala arbetet och inom forskningen i ämnet finns behov av olika teorietiska och 
metodologiska strategier för att kunna förstå olika sociala problemområden som till exempel 
missbruk, hemlöshet eller psykisk ohälsa. Genom att ha ett multidimensionellt perspektiv kan 
vi få en mer detaljerad och giltig förståelse av det mänskliga handlandets komplexitet 
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och om samspelet mellan individ, omgivning och tidsdimensioner. En fördel med den 
multidimensionella strategin, teoritrianguleringen, är att den uppmuntrar en slags reflexitet 
där vi som forskare och undersökare kritiskt reflekterar över vilka analysperspektiv som kan 
vara aktuella vid tolkningen av vårt valda problemområde. (Larsson, 2005) 
 
4.3 Studiens urval och avgränsningar 
Litteraturen som tillämpas i denna studie har främst sökts och lånats från Universitetets 
bibliotek. Vi har med hjälp av de valda sökorden sökt litteraturen i biblioteksdatabasen. Vi har 
även tillhandahållit viss litteratur genom rekommendationer. Även under åren genomgångna 
kursers litteratur har varit till hjälp. 
 
Vi har i denna studie valt att använda en kvalitativ textanalys i form av en diskursanalys. 
Primärdokumenten i analysen består av valda pressartiklar från fyra stora dags- och 
kvällstidningar som alla tillhör nyhetsgenren. Dessa tidningar är; dagstidningarna Dagens 
Nyheter och Svenska Dagbladet samt kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. Då 
förfarandet vid diskursanalys innebär att man även undersöker om diskursen ändrats något 
över tid har vi valt att göra en jämförande studie mellan 2001 års artiklar i ämnet med 2006 
års artiklar. Detta ger ett underlag för att kunna undersöka om diskurserna ändrats något de 
senaste fem åren. Är samma ting ”sanna” idag som då? 
 
Urvalet av datamaterial har skett selektivt. Detta förfarande gäller såväl de valda tidningarna 
som artiklarna däri, då dessa valts ut av författarna till studien i ett bestämt syfte. (Backman, 
1998) Tidningarna har valts ut utifrån dess storlek i form av försäljningssiffror och 
omfattning. Ett urval har också skett genom att vi valt att jämföra dags respektive kvällspress 
sätt att journalistiskt uttrycka sig i texterna Vi har i studien valt att studera ledare, debatt, 
insändare och nyhetsartiklar då vi är intresserade av att se olika aktörers sätt att formulera 
text. Det är dock inte aktörerna som står i fokus, utan främst budskapet som förs fram och på 
vilket sätt det förs fram. 
 
Vid våra första datasökningar fick vi ett mycket stort träffomfång på våra sökord. Hemlös och 
hemlöshet har visat sig kunna innebära allt från hemlösa djur till hemlöshet på grund av 
naturkatastrofer eller olyckor runt om i världen. Vid dessa första datasökningar var träffantalet 
mellan 3000 och 5000 artiklar per tidning. 
 
I detta skede togs beslut om att snäva in vår definition till att bara röra hemlösa individer samt 
att hålla undersökningen inom Sveriges gränser och då främst Stockholm. Genom detta 
förfarande blev datamaterialet mer hanterbart då antalet sökträffar sjönk drastiskt. Antalet 
sökträffar sjönk nu till mellan cirka 180 till 400 artiklar per tidning för de två valda årtalen. 
Dagens Nyheter dominerade antalet sökträffar och Svenska Dagbladet var den tidning med 
minst antal träffar. 
 
Vidare uteslöts artiklar som enbart fokuserade på statistik gällande hemlösheten samt dem 
som enkom berörde och beskrev de olika former av boendealternativ som erbjuds dessa 
individer. Vid en djupare genomgång av materialet framkom även att flera artiklar ur samma 
tidning, men vid olika tidpunkter, var snarlika. Även här har en gallring skett. 
 
Vi har i denna studie valt att helt bortse från att analysera de eventuella bilder och fotografier 
som vanligen illustrerar dessa artiklar. En anledning till detta är att det skulle kräva ännu en 
analys då bilderna tenderar att tala ett språk och texten ett annat. 
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Materialomfånget i studien utgörs av totalt fyrtiotvå tidningsartiklar fördelade enligt följande; 
År 2001 – Dagens Nyheter, 9 stycken, Svenska Dagbladet, 2 stycken, Aftonbladet, 6 stycken 
samt Expressen, 4 stycken. Totalantal för år 2001, 21 artiklar. För år 2006 är 
artikelfördelningen; Dagens Nyheter, 7 stycken, Svenska Dagbladet, 8 stycken, Aftonbladet, 2 
stycken samt Expressen, 4 stycken, totalt 21 artiklar. 
 
Efter detta sista slutgiltiga urval har en genomgång av orginalartiklarna skett av författarna. 
Denna genomgång har skett på Kungliga Biblioteket i Stockholm där allt material i 
originalskrift eller på mikrofilm finns tillgängligt. Detta för att säkerställa artiklarnas absoluta 
existens då Internet numera får ses som en osäker källa. I denna sista fas gallrades ytterligare 
en artikel bort då den inte existerade som originaldokument. Detta kan bero på att den 
eventuellt endast publicerats i tidningens nätupplaga på Internet. 
 
4.4 Tillvägagångssätt vid datainsamling 
Vi har för studien sökt relevant litteratur inom det valda ämnet i Stockholms Universitets 
bibliotekskatalog samt biblioteksdatabasen LIBRIS. Vi har genom tips från lärare fått uppslag 
till eventuellt relevant litteratur. Vår handledare har också tillhandahållit litteratur som varit 
till stor hjälp för studien. Att läsa andra studenters c- uppsatser har även de gett uppslag till 
relevant litteratur. Vi har också varit behjälpta av att använda andra kursers litteratur. Det har 
dock visat sig finnas mycket lite material att tillgå kring tidigare forskning i ämnet. 
 
För sökning av tidningsartiklar har vi använt sökdatabaserna Mediearkivet samt Presstext. När 
det gällt Dagens Nyheter och Expressen har Presstext använts och gällande Svenska 
Dagbladet samt Aftonbladet har Mediearkivet varit den aktuella databasen. Sökningar har 
också skett på respektive tidnings egna sökmotorer. Vid alla våra sökningar har vi använt 
sökorden; hemlös*, hemlöshet*, socialt utslagna*, social utsatthet*, sociala frågor*, social 
omsorg* samt kombinationer dem emellan. Vi har även varit behjälpta av ämnesord såsom; 
bostad, hiv, sociologi, drogmissbruk och utredningar. När vi sökte artiklarna delade vi upp 
dem efter de för studien aktuella årtalen 2001 och 2006, då som tidigare nämnts tidsaspekten 
är viktig vid en diskursanalys. 
 
I antalet sökträffar rådde en viss obalans mellan de två databaserna Presstext och 
Mediearkivet. Antalet sökträffar i Presstext var avsevärt mycket större än i Mediearkivet. 
Dagens Nyhet var den tidning där antalet sökträffar dominerade. Genomsökning av valda 
databaser skedde flera gånger med cirka en veckas mellanrum åt gången. Antalet träffar 
överensstämde från tillfälle till tillfälle.  
 
I nästa skede gallrades ickerelevanta artiklar ut i flera olika procedurer. Dessa procedurer 
beskrevs ingående under rubriken ”Urval och avgränsningar”. Efter detta gjordes en 
meningskategorisering där de kvarvarande artiklarna sorterades in utifrån återkommande 
teman i texten. Dessa kategorier, teman växte fram ad hoc, för detta ändamål under 
läsarprocessens gång, Dessa teman är tre till antalet och består i;  
 

• Tema 1 - Avsaknad av bostad 
• Tema 2 – Missbruk 
• Tema 3 – Stämpling och utanförskap 

 
Slutligen skedde en meningskoncentrering där talande relevanta delar ur artikelcitaten 
plockades ut. Långa citatstycken koncentrerades till mindre meningsbärande enheter. På så 
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sätt koncentrerades en hel artikels innehåll till kortare och koncisare formuleringar. I och med 
detta förfarande har även den interna validiteten i studien höjts. (Kvale, 1997) 
 
Då artikelomfånget för denna analys är relativt stort har dessa numrerats i resultat och 
analyskapitlet för att underlätta för läsaren att återfinna dem och dess författare i 
referenslistan. Artikelnumret återfinns kursivt före varje artikel som redovisas i den löpande 
texten samt i fetstil inom parentes i referenslistan. 
 
4.5 Tillvägagångssätt vid analys 
Författarnas syfte med denna studie är att i möjligaste mån analysera dags- och kvällspressens 
bild av hemlösa. Vi har undersökt dessa tidningars artiklar i ämnet samt tolkat och analyserat 
dem med hjälp av de valda analysverktygen diskursanalys, socialkonstruktionism samt 
stämplingsteorin. Dessa analysverktyg beskrivs närmre under rubriken ”Teoretiska 
utgångspunkter”. I vårt val av metod ligger dock tyngdpunkten för denna studie på 
diskursanalysen.  
 
Då författarna till denna studie har erfarenhet av att arbeta med hemlösa och deras 
problematik är vi medvetna om, och har tagit i beaktande att vår förförståelse kan styra vår 
tolkning och analys av materialet. (Kvale, 1997) På så sätt kan eventuellt en ny version av 
verkligheten skapas.  Artiklarna som ingår i denna studie gör anspråk på att förmedla något 
om verkligheten. De är såväl konstruerade som konstruerande. Artiklarna finns i verkligheten 
samtidigt som innehållet framställer verkligheten. Med hjälp av diskurser har ett förståelse- 
och meningssammanhang skapats. Diskursernas tolkningsramar har gett ett sammanhang 
mellan varje enskild händelse i texten. (Börjesson, 2003) 
 
Vi har i studien valt att ha en deduktiv ansats med på förhand valda teoretiska perspektiv som 
i sin tur styrt frågorna som ställts till texten Under analysens gång har vi aktivt arbetat för att 
försöka täcka in de olika teoretiska förklaringsmodellerna för att på så sätt uppnå en högre 
validitet i studien. Då båda författarna har analyserat och tolkat texterna har det givit en 
möjlighet att kontrollera den slumpartade subjektiviteten. Detta medför även att analysen 
blivit rikare. (Kvale, 1997)  
 
Då sociala konstruktioner och diskurser ser olika ut och förändras beroende på inom vilken 
tidsram vi rör oss, indelades artiklarna årsvis för att på så sätt klargöra om någon förändring 
skett över tid. (Burr, 1995) För att underlätta analysen om huruvida det existerar någon 
journalistisk skillnad i artikelframställandena beträffande dags- respektive kvällspress 
meningskategoriserades artiklarna in under varje tema utifrån om de tillhörde dags- eller 
kvällspressgenren under följande ordning; Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet 
samt Expressen. Kategoriseringen av mening i texten strukturerade och möjliggjorde en 
överblick av fördelningen och skillnaderna dem emellan. Detta resulterade i 
översiktstabellerna som återfinns på sidan 35 i studien. (Kvale, 1997) 
 
4.6 Teoriernas relevans för analysen 
 
4.6.1 Diskursanalys 
En diskurs är det som anses vara det sanna och det styrande i vårt samhälle (Börjesson, 
2003). Då vi i vår studie granskar artiklar ur flera olika tidningar kan de ledande diskurserna 
utkristalliseras.  
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Diskurser är föränderliga över tid och den är aldrig total och entydig (Whinter- Jörgensen & 
Phillips, 2000). Då vi i vår analys rör oss över tid kan diskursanalysen hjälpa oss att se om 
också diskurserna ändrats. Är samma företeelser och saker sanna idag som för fem år sedan? 
Innebörden i och definitionen av ordet och företeelsen hemlös är eventuellt en helt annan 
idag. 
Att göra en diskursanalys innebär även att titta på det som sägs, hur det sägs och hur det hade 
kunnat sägas (Börjesson, 2003). Är det bara ”eländesbeskrivningar” i våra pressartiklar och 
hur berättas och beskrivs de så fall?   
 
4.6.2 Kritisk diskursanalys  
Den kritiska diskursanalysen är kritisk i den mening att den har till uppgift att klarlägga den 
diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den sociala världen. Syftet är att få till stånd 
social förändring för att uppnå mer jämlika maktförhållanden såväl i 
kommunikationsprocesserna som i samhället som helhet.  
 
Fairclough har skapat en tredimensionell modell som fungerar som en analytisk ram. De tre 
dimensionerna är; text- i tal, skrift och bilder, diskursiv praktik- produktion och konsumtion 
av text samt social praktik. (Whinter- Jörgensen & Phillips, 2000) 
 
Genom att vi noga analyserar texternas egenskaper med bestämda redskap ges möjlighet att 
urskilja hur diskurserna förverkligas i texten, och vi kan i och med detta komma fram till och 
underbygga våra tolkningar. Vid analys av tidningsartiklarnas förekomst av kategoriska 
modaliteter kan dessas speglingar och makt framträda. När den diskursiva praktiken 
analyseras ser man på hur texten är producerad och på hur den används. Eventuellt kan vi då, 
genom att en textuell kedja bildas, urskilja artiklar där texten är densamma men har en rad 
olika utformningar. När den sista dimensionen i den analytiska ramen, den sociala praktiken, 
knyts samman med de övriga två redskapen, text och diskursiv praktik, kan vi närma oss 
frågan om någon förändring skett. (Whinter- Jörgensen & Phillips, 2000)  
 
4.6.3 Socialkonstruktionism 
Genom att anta ett socialkonstruktionistiskt synsätt kan vi angripa och analysera problemet 
utifrån flera infallsvinklar då våra idéer och konstruktioner av verkligheten kan se olika ut 
beroende på vem vi är, var vi är och inom vilken tidsepok vi rör oss.  
 
Vi förstår världen olika beroende på vilken tid vi rör oss inom och viken kultur vi lever i 
(Burr, 1995). Utifrån detta kan vi se om resultaten i analysen ser olika ut från år till år eller 
om de visar sig inte alls ha förändrats. 
 
Genom sociala konstruktioner kommer vi fram till gemensamma bilder och antaganden av 
verkligheten. Detta sker genom att vi delar med oss av den kunskap vi har. Sociala 
uppfattningar blir en produkt av människans kunskap och förståelse. (Payne, 2002) 
 
Genom att analysera vårt textmaterial inom problemområdet, utifrån valda årtal kan vi 
utforska om de gemensamma bilderna och antagandena har förändrats något över tid. Vår 
kunskap om fenomenet hemlösa och hemlöshet har eventuellt förändrats liksom vår kultur. 
Ser konstruktionerna och därmed speglingen likadan ut oavsett tidsepok och tidning? 
 
Då vi kommer fram till gemensamma bilder och antaganden genom sociala konstruktioner 
och kunskap kan det finnas en grund i att människor som innehar begränsad kunskap eller 
förförståelse i ämnet hemlöshet tror förbehållslöst på det som framställs i media. Då media 
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blir deras kunskapsfält blir också det som står att läsa i en tidning deras sanning. På så sätt 
sprids möjligen denna nya kunskap till dessa människor och de gemensamma bilderna ändras 
då eventuellt i framtiden. 
 
4.6.4  Stämplingsteorin 
Stämplingsteorin kan förenklat förklaras genom att man ser en individ som avvikare 
(Goffman, 2001). Stämplingen frammanas inte bara av det man gör utan också av vad man är. 
Ett centralt begrepp i stämplingsteorin är makt och de grupper vars sociala ställning ger dem 
makt är de som är bäst på att upprätthålla sina regler. (Goldberg, 2005) 
 
Att en tidning förkunnar ordet hemlös i en rubrik väcker genast känslor hos dem som läser. Är 
en individ hemlös är han per automatik en avvikare i det normala samhällets ögon. Har han 
även andra problem med sig i ”ryggsäcken” såsom till exempel missbruk, kriminalitet eller 
någon psykisk åkomma är han än mer avvikande. Då stämplingsteorin mycket handlar om 
makt kan vi med förankring i denna teori undersöka och beskriva de fall då artikelförfattarna i 
de valda tidningarna är de som innehar och äger makten. Vi kan med stöd av stämplingsteorin 
urskilja när och hur artikelförfattarna beskriver avvikarna, i detta fall de hemlösa, i ordalag 
som gagnar syftet för artikeln.  Stämplingsteorin ger oss också utrymme att upptäcka de fall 
där ordningen är den omvända, det vill säga att se de artiklar där den hemlösa inte framställs 
som ett offer utan som en kreativ varelse med ansvar och framtidstro. 
 
När den hemlöse fått diverse stämplar eller etiketter på sig kommer den troligen också att 
försöka leva upp till de sociala förväntningar som detta medför. (Payne, 2002) Detta ter sig 
kanske inte så underligt om de hemlösa bara läser negativa saker om sig som grupp och i 
media blir till en massa istället för att ses som enskilda individer med olika möjligheter, 
förutsättningar, färdigheter och drömmar.  
 
4.7 Reliabilitet 
En studies tillförlitlighet handlar om reliabilitet, att kunna lita på de resultat som kommit fram 
i undersökningarna. Om flera undersökningar görs med samma metod skall resultaten bli de 
samma. Precis som i frågorna gällande validitet gäller det för forskarna att hålla sig så öppna 
till materialet som möjligt. Detta för att deras förförståelse och egna värderingar inte skall stå 
i vägen för det som undersöks. (Whinter- Jörgensen & Phillips, 2000) Det är av högsta vikt att 
forskarna är medvetna om sina eventuella fördomar och förutfattade meningar innan 
forskningen påbörjas. Målsättningen bör vara att som forskare förhålla sig så öppet som 
möjligt till undersökningsmaterialet samt att inneha en förmåga att sätta sina egna värderingar 
”inom parentes”. (Ruth, 1991) Innan denna studie påbörjades diskuterade vi som författare 
mycket kring våra egna fördomar och förförståelse kring det valda ämnet. Vi är därmed 
medvetna om att detta kan påverka tolkningarna av vårt valda material.  
 
Författarna har i studien strävat efter att hålla en så objektiv uttolkaroll som möjligt till det 
valda materialet. I studien har undersökartriangulering tillämpats. Författarna har samlat in 
data, analyserat data och beaktat aktörernas, artikelförfattarnas, kommentarer. Därefter har 
författarna bytt datamaterialet med varandra och ännu en gång genomgått proceduren för att 
se om resultatet blir detsamma. (Patton, 1990) 
 
4.8 Validitet 
Validitet kännetecknas av att den teoretiska definitionen och den operationella indikatorn 
överensstämmer, att vi verkligen undersöker det vi avser att undersöka samt att systematiska 
fel icke existerar (Kvale, 1997). Validitet är sammankopplat med relevansen i våra data, den 
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mening de innehåller samt den kontext i vilken den insamlats (Ruth, 1991). Att validera en 
undersöknings resultat äger innebörden av att hela tiden under processens gång kontrollera, 
ifrågasätta och teoretiskt tolka resultaten (Kvale, 1997) För att en tolkning skall bli 
konfirmerbar, tillförlitlig, behöver den stöd i data. Detta för att resultaten skall kunna 
verifieras eller falsifieras. (Larsson, 2005) Vi har studerat den för studien relevanta tidigare 
forskningen som finns att tillgå och tagit del av dessas resultat för att på så sätt nå en teoretisk 
förståelse av problemet. För att nå en hög validitet i studien har författarna tillämpat rika och 
täta citat ur de utvalda artiklarna som därefter på ett tydligt sätt analyserats och tolkats. 
(Whinter- Jörgensen & Phillips, 2000) 
 
4.9 Generaliserbarhet 
För att kunna generalisera utifrån kvalitativ fenomenbeskrivning krävs en teoretisk förankring 
av beskrivningen. För att nå en hög generaliserbarhet är det nödvändigt att man som forskare 
producerar teoretiska begrepp. (Ruth, 1991) Ett större antal intervjupersoner eller artiklar är 
en annan viktig aspekt för att ha möjlighet att uppnå tillräcklig generaliserbarhet, Detta för att 
ha möjlighet att jämföra de berördas utsagor samt för att kunna undersöka huruvida dessa 
stämmer överens. (Kvale, 1997)  
 
Vi anser inte att det är möjligt att generalisera utifrån det artikelomfång som ingår i denna 
studie. Artiklarna är selektivt utvalda för att uppnå sitt syfte och kan därmed inte ses som 
representativa för huvudparten av den presstext som skrivits i det berörda ämnet.  Däremot 
kan en vägledning ges om hur de fyra valda tidningarna speglar hemlösa och deras situation i 
Stockholm under de två valda årtalen. 
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5. Resultat och analys  
 
Vi kommer här i resultat och analyskapitlet att redovisa artiklarna tematiskt. Artiklarna 
kommer att redovisas utifrån Kvales (1997) princip om att använda de citat som bäst belyser 
studiens frågeställningar (Kvale, 1997). För att få en helhetsbild, ett sammanhang och för att i 
möjligaste mån undvika att egna tolkningar utifrån vår förförståelse styr texterna har vi valt 
att sträva efter att genom citat bibehålla artiklarnas originalitet. Detta har resulterat i relativt 
långa citatstycken.  
 
Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv ser vår förståelse av världen olika ut beroende på 
vilken tidsram vi rör oss inom och i vilken kultur vi lever i. Vi har därför valt att göra en 
jämförande studie över de aktuella och valda årtalen för att se om någon förändring skett. 
(Burr, 1995) För att kunna få till denna jämförande studie mellan åren 2001 och år 2006 
kommer artiklarna att redovisas årsvis. Därefter följer ett analysavsnitt där en jämförande 
analys ingår.  
 
Vid studier av diskurser och sociala konstruktioner undersöker man även det som sägs i ett 
sammanhang, hur det sägs och hur det annars kunde ha framställts. Vilket budskap förmedlar 
artikeln och på vilket sätt förmedlas det?  Diskurserna som framgår i texterna blir avgörande 
för vad som konstrueras som sant och trovärdigt i artiklarna. (Börjesson, 2003) För att kunna 
utröna om det existerar någon journalistisk skillnad i artikelframställandena beträffande dags- 
respektive kvällspress är artiklarna under varje tema sorterade efter om de tillhör dags- eller 
kvällspressgenren. Under varje tema är tidningarna indelade enligt följande; Dagens Nyheter, 
Svenska Dagbladet, Aftonbladet samt Expressen. Varje tidnings artiklar är därutöver 
refererade utifrån utgivningsdatum 
 
I analysen kommer också tidningarnas framställan gällande stämpling av ”avvikande 
individer” speglas. När vi konsumerar text som speglar ett av samhället sett avvikande 
beteende anammar vi detta och tillskriver individen ifråga en viss social identitet. (Goffman, 
2001) Har man en gång varit hemlös, är man då för alltid stämplad som ”före detta” hemlös i 
samhällets ögon? 
 
5.1 Resultat av artiklarna från år 2001  
 
5.1.1 Tema 1 Avsaknad av bostad 
Följande artiklar handlar i huvudsak om hur avsaknaden av bostad framställs ur olika 
perspektiv. Avsaknaden av bostad är det tema som återkommer i varje artikel då hela denna 
studie utgår från och handlar om hemlösa individer. Under detta tema redovisas dock enkom 
de artiklar som har bostadsfrågan som huvudämne. 
 
Artikeln som följer beskriver hur en kvinna som av socialjouren nekats boende på ett av 
Stockholms härbärgen överklagat detta till länsrätten som gav henne rätt då det i Stockholms 
stad finns en ”Tak över huvudet - garanti”. Inger Vallin, chef för socialjouren ger därefter sin 
bild av hur hon anser att denna garanti fungerar. 
Artikel nr 1: 
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”TAK ÖVER HUVUDET- garantin, som instiftades av den borgerliga majoriteten i 
Stockholm 1999 säger att en hemlös som inte har nattlogi kan kontakta 
socialtjänsten före midnatt och därmed ha rätt till en nattplats på härbärge 
 
– Vår tolkning har varit att de som är berättigade till tak över huvudet ska få 
bistånd till en nattplats på ett härbärge. Men tendensen har blivit att garantin 
betyder att man s k a ha en plats, oavsett vad socialsekreteraren anvarar för 
ärendet i stadsdelen tycker, säger Inger Vallin” (Opitz, C.2001, februari, 17. 
Dagens Nyheter, s. A 8) 

 
Många människor är rädda för förändringar. Detta visar sig i denna artikel som berör 
Vinsta hotellhem i Vällingby. De boende och företagarna i området fruktade att det skulle 
innebära obehag att få hemlösa som grannar. 
Artikel nr 2: 

 
”Vinsta hotellhem ligger mitt bland tryckerier, elinstallatörer och datakonsulter i 
  Vinsta industriområde. Invigningen i november förra året föregicks av en mängd 
 Protester. Boende och företagare i området fruktade inbrott, skadegörelse och 
stök. 
 
– Jag ska inte sticka under stol med att vår styrelse var negativ till det här från 
början.  Men jag vill nog påstå att man inte hade informerat oss om syftet och vilka 
krav man skulle ställa på hemmet. Jag har inte hört någon knysta om missnöje, 
säger Staffan Lundmark, kanslichef i Vinsta företagargrupp. […] 
 
Socialtjänstförvaltningen för ingen statistik om problemet kring hem för hemlösa. 
Men Stig Hanno på förvaltningen säger 
 – Om det skulle hända något kring dessa enheter så skulle det omedelbart bli 
tidningsartiklar om det. Om du går tillbaks i ditt klipparkiv tror jag inte att du 
hittar en enda. Vi har aldrig sett eller hört talas om något sådant 
– Vi har heller inte sett några effekter på att villor och bostadsrätter skulle sjunka i 
värde säger kollegan Björn Jacobsson på integrationsförvaltningen. 
 
Kåre Göransson, hemlös, påpekar att narkomaner och alkoholister är alldeles 
vanliga människor, som ofta haft vanliga jobb men på något sätt hamnat snett i 
samhället. 
– För den sakens skull är vi inte dumma i huvudet. (Optiz, C, 2001, mars, 26, 
Dagens Nyheter, s. A5) 

 
Artikeln speglar hur det kan se ut på sommaren när man är hemlös. Artikeln påvisar att de 
hemlösa känner sig utlämnade då ”hela samhället” stänger igen under sommaren. 
Artikel nr 3: 

 
SOMMAR, SOL OCH VÄRME. Det borde innebära några månader av frid för 
hemlösa. Som vintertid sändigt tvingas söka skydd för kylan. Men inte. 
Stadsmissionens besöksstatistik visar istället att härbärgena aldrig är så 
fullbelagda som i juli. 
 – Samhället stänger igen. Det finns inte så många behandlingshem öppna, 
Socialsekreterarna har semester, allt är nedrustat. Hemlösheten handlar inte 
bara om kyla och mat. Ensamheten, isoleringen och att inte ha något nätverk 
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omkring sig upplevs som det värsta, säger Stadsmissionens direktör Staffan 
Hellgren”    
(Optiz, C. 2001, juni, 28, Dagens Nyheter, s. A7) 

 
I denna artikel intervjuas moderaternas ordförande i bostadsförmedlingens förtursutskott, 
Birgit Ihrfors av artikelförfattaren, angående hur många förturslägenheter som går till 
Enheten för hemlösa i Stockholm. 
Artikel nr 4: 
 

”- Förra året gick femton lägenheter till enheten för hemlösa. Birgit Ihrfors (m) 
är ordförande i förtursutskottet på bostadsförmedlingen, som beslutar om hur 
många lägenheter enheten ska få. 
– Hur går det till när ni beslutar hur många lägenheter enheten ska få? 
 – En handläggare tar fram underlag och föredrar ärendet för utskottet, vi 
diskuterar och beslutar. 
Hur resonerar ni?  
 – Det är ett stort problem att så många förtursgrupper med sociala och 
medicinska skäl söker och att det bara finns ett fåtal lägenheter. Jag har suttit 
20 år i förtursutskottet och det blir bara kärvare och kärvare. Vi måste vara 
väldigt      
restriktiva. De som står i den ”vanliga” bostadskön måste också ha en 
möjlighet, 
cirka 25 procent av lägenheterna kan gå till förtursgrupperna.” (Svärd, M.2001, 
september, 16, Dagens Nyheter, s. D2) 
 

I artikeln, tagen från ledarsidan, debatteras den rapport som Kommittén för hemlöshet 
lämnat till regeringen för betänkande. Den tar upp en del av de myter som omger begreppet 
hemlös. 
Artikel nr 5: 
 

”Hemlöshet väcker starka känslor. Förvirrade och drogpåverkade människor 
syns i gatubilden på ett annat sätt än tidigare. Reportage om den misär som 
uteliggare lever i engagerar, framförallt i juletid. Politiker sätts under press att 
visa handlingskraft. Det är bra. Inget välfärdssamhälle kan slå sig till ro så 
länge 
människor inte har tak över huvudet. […] 
 
En i den allmänna debatten ofta upprepad ”sanning” är att antalet hemlösa och 
uteliggare ökat kraftigt under de senaste åren. Sådana påståenden har dock 
svagt stöd i de undersökningar som gjorts. Socialstyrelsen, som granskat 
problemets omfattning konstaterade härom året att gruppen hemlösa och 
härbärgesboende varit konstant.” (Ledaren, 2001, december, 23, Dagens 
Nyheter, s. A2)  
 

På julafton finner vi en artikel om hur de hemlösa upplever sin situation vintertid. 
Artikelförfattaren bygger sin artikel på samtal med några hemlösa som befinner sig på 
Stadsmissionens daghärbärge i Stockholm.  
Artikel nr 6 
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”Inne på Stadsmissionen bjuds på fisk med ris, kaffe och pepparkakor. En teve 
står på i ett hörn, någon läser tidningen, några pratar, andra sitter bara och tittar 
rakt framför sig.  Sakari Huittinen tycker att han har haft tur. Han sov i en varm 
vindstrappa (han vill inte säga adressen av rädsla för att någon granne ska 
klaga) lite utanför stan och han räknar med att sova där inatt igen. 
– Jag kan hela området så därför byter jag portar så att ingen ska kunna klaga på 
mig. Jag har bott där i flera månader nu. 
 
Velko Popot, som varit bostadslös i tre år vill inte heller klaga. 
– Det är så kallt ute, därför sov jag på Frälsningsarméns natthärbärge i 
Midsommarkransen. Jag kommer att sova där i natt igen. Det duger, man ska inte 
klaga.” (Bodström, C. 2001, december, 24,Dagens Nyheter, s. A5) 

 
Artikeln beskriver hemlösa Tomas drömmar om att någon gång få en bostad.  Han har varit 
bostadslös i flera år och tigger ihop sina pengar på gatan. Socialtjänsten vill han inte ha att göra 
med och han säger att han inte vill ligga samhället till last. 
Artikel nr 7: 
 

”Helst skulle han vilja skaffa en husvagn, eller ett tält. Möjligtvis ett hus på en 
avskild, öde plats. Däremot ingen lägenhet, menar han, för den klarar han inte 
av. 27- åriga Tomas Lyrot har varit hemlös sedan 1995, och sedan dess har han 
hankat sig fram med tillfälliga bostäder. […] Hans yttre är förvånansvärt 
oförstört; efter en hårklippning skulle han kunna smälta in var som helst. Till och 
med de rödtonade glasögonen ser trendiga ut. Sedan fem veckor tillbaka bor han 
på Stadsmissionens härbärge Nattugglan på Fleminggatan i Stockholm.” 
((Borgström, A. 2001, juni, 6, Svenska Dagbladet, s. 5) 
 

I denna artikel intervjuas politikern Mikael Söderlund, moderat stadsbyggnadsråd i 
Stockholm om vad han anser kan göras för att stävja hemlösheten i staden. 
Artikel nr 8: 
 

”- Vad kan du göra för de hemlösa? 
– Bygga nya lägenheter. Det har aldrig byggts mer i Stockholm än just nu. Det 
gynnar alla grupper, inklusive de hemlösa, eftersom det frigör en massa billiga 
lägenheter i det bestånd vi har. […] 
– Men problemet är ju att värdarna inte vill ha hemlösa. 
– Privatvärdarna kan nog ställa krav. Men glöm inte att vi har tre stora, 
kommunala bostadsbolag med 120 000 lägenheter” (Molund, L. 2001, januari, 
17, Expressen, s.20-21) 

 
5.1.2 Tema 2 Missbruk 
Under detta tema kommer tidningarnas speglingar av missbruksproblematiken hos de 
hemlösa att redovisas. 
 
Artikeln som följer är en insändare skriven av Alec Carlberg, ordförande i RFHL, 
Riksförbundet för hjälp år narkotika och läkemedelsberoende. Författaren kritiserar Sveriges 
politiker, främst moderaterna för deras inställning i narkotikapolitiken. 
Artikel nr 9: 
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”Sverige har idag 26 000 tunga narkomaner. Det är en fördubbling på tio år. 
Denna tragedi har var och en som velat kunnat observera. Hemlösa, missbrukare 
och psykiskt sjuka män och kvinnor irrar med tomma blickar fram på gatorna i en 
omfattning som aldrig tidigare i modern tid. Under de senaste tio åren har 
politiskt beslutande insatser i riksdag och kommuner entydigt gått i en riktning. 
Mer trakasserier, tvång och straff och mindre vård och omsorg. Bakom den 
floskulösa parollen ”ett narkotikafritt samhälle” har en politisk likgiltighet 
frodats. […] 
Vinnarna i det populistiska narkotikapolitiska spelet är moderaterna som tror att 
man kan komma till rätta med ett komplext socialt problem med ”hårdare tag” 
och mer och längre straff för narkomaner.” (Carlberg, A. 2001, februari, 8, 
Dagens Nyheter, s. A16) 
 

Här beskrivs hur personalen på Huddinge Universitetssjukhus fruktar för en ny hiv- epidemi 
bland Stockholms hemlösa missbrukare. På tre månader har hiv- mottagningen haft dubbelt så 
många fall som den brukar ha på ett år. 
Artikel nr 10: 
 

”TOLV NYA NARKOMANER med hiv på årets tre första månader. Så ser 
statistiken ut på Huddinge universitetssjukhus huv- mottagning, den mottagning 
som tar emot flest hiv- positiva missbrukare i landet. Siffran kan jämföras med 
fem nya fall i hela Stockholms län 1999 och åtta nya år 2000. […] 
Missbrukarna som personalen på hiv- mottagningen möter är i sämre skick än de 
brukar. Samtliga av årets hiv- positiva missbrukare har varit hemlösa. 
– De har varit mycket mer nergångna än tidigare. De har levt under 
fruktansvärda och ovärdiga förhållanden under en längre tid säger Margaretha 
Strandberg, kurator på mottagningen.” (Optiz, C. 2001, maj, 8, Dagens Nyheter, 
s. A7) 
 

I denna artikel beskriver Bengt sin väg tillbaka från drogberoende och hemlöshet för 
författaren. I dag väntar Bengt på en försökslägenhet, är drogfri och ser ljust på framtiden. 
Artikel nr 11: 
 

”BENGT, 43 ÅR, BESKRIVER inledningen på sitt drogmissbruk som en snöboll 
som rullade snabbat, som växte och blev större. Det började med alkohol och 
hasch. I parken i förorten Midsommarkransen lärde han sig elva år gammal hur 
lätt det gick, hur han fick självförtroende när han var påtänd, kände sig stark av 
att vara ”bäst på att vara värst”. Drogerna blev tyngre, amfetamin, heroin, och 
sedan gjorde han lika snart karriär som brottsling. Åkte fram och tillbaka mellan 
ungdomsvårdsanstalter, skolor, häkten och ny kriminalitet. […] 
– Jag kom från en bra familj och hade en god uppfostran, jag visste att man inte 
skulle göra så, ändå gjorde jag det, säger han 
 
Den fina linjen mellan livets sol- och skuggsida kan han inte förklara. Men sitt 
förhållande till drogerna beskriver han som en romans med tydliga 
varningssignaler, omgivningen upprepar att föremålet för passionen inte är 
lämplig, men förälskelsen är starkare och har så positiva effekter att man inte 
lyssnar. Romansen blev en livsstil som varade i mer än 30 år.” (Svärd, M. 2001, 
september, 16, Dagens Nyheter, s. D2) 
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Läkaren Rolf Byström som arbetar med hemlösa på läkarmottagningen Hållpunkt i Stockholm 
har här skrivit en krönika där han reflekterar över hemlöshetsproblematiken. Han kopplar sina 
reflektioner till Patrick Declereks bok om hemlösheten i Paris som han just läst. I denna bok 
beskrivs hemlösheten bland annat som självvald och den hemlöse som en lycklig bohem 
Artikel nr 12:. 
 

”Hemlösheten är dock- enligt min mening - endast i mycket sällsynta fall en 
självvald lösning på en livsfråga eller en livskris. 
Det rör sig sällan om fria val. En försvinnande del av våra hemlösa har valt sin 
livsväg med berått mod. Du finner inga filosofer under lindarna i Tantolunden. 
Ingen lycklig luffare, du finner alkoholister och amfetaminister, och en och annan 
vilsen heroinist. Drogen, alkoholen, amfetaminet, heroinet, kokainet eller vad det 
nu kan vara – är den allestädes närvarande kraften i de flesta hemlösas liv. Detta 
liv har inte denna människa valt. Detta liv har drogen valt.” (Byström, R. 2001, 
december, 22, Svenska Dagbladet, s. 28) 
 

I flertalet artiklar går hemlöshet, missbruk och kriminalitet hand i hand. I detta fall beskrivs 
hur Klara, 26 år lever sitt liv som hemlös missbrukare, kriminell och prostituerad. 
Artikel nr 13: 
 

”Hon är beroende av heroin och säljer sin kropp för att få pengar tull knarket. 
Hon är nästan alltid vaken, att hitta någonstans att sova är svårt. 
– Jag är alltid genomfrusen. Kylan gör ont, säger Klara, 26. 
 
Bakom den slitna fasaden döljer sig en söt tjej. Långt mörkt hår, grön tröja och 
svarta byxor. Inatt har hon inte sovit alls. Hon är trött och ska försöka vila en 
stund på soffan på Klaragården på eftermiddagen. Sen måste hon börja ”jobba” 
igen. Klara själ kläder, gör bedrägerier och säljer knark. Allt för att få pengar 
till heroinet, och kanske till mat. För drygt tre år sedan började hon prostituera 
sig. 
– Det var då den riktiga misären började säger hon. 
 
I perioder går hon på gatan, ”streetar”, som hon kallar det, fyra gånger i 
veckan. 
– Jag skulle aldrig tigga pengar i tunnelbanan. Det känns så förnedrande. Och 
det är bara lurendrejeri, man säger att man ska ha pengar till mat fast dom går 
till knark. (Thunberg, I, 2001, februari, 9, Expressen, s. 28-29) 

 
Artikeln bygger på en intervju med Stickan, 35 år, hemlös sedan åtta år. Han beskriver hur 
det är att vara hemlös under sommarmånaderna och hur han hamnade i den situationen som 
han nu befinner sig i. 
Artikel nr 14: 

 
”Han blev hemlös i samband med att han under sviterna efter en tuff skilsmässa 
började dricka alldeles för mycket. Till slut hade han inget val. 
– Jag förlorade allt. Att jobba upp sig i samhället kan vem som helst göra; jag 
har haft ett socialt liv som alla andra, jobbade som filmtekniker i arton är. Men 
när du en gång hamnat ner är det ohyggligt svårt att ta sig upp. 
I åtta år har Stickan inte haft någonstans att bo. Han har sovit på parkbänkar, i 
portar och tvättstugor. Han vet aldrig vad morgondagen för med sig.”  
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(Zakai, H. 2001, juni, 28, Expressen, s. 20)  
 

5.1.3 Tema 3 Stämpling och utanförskap 
Artiklarna under detta tema tar upp stämpling och utanförskap. Under detta tema finner vi 
också de så kallade eländesbeskrivningarna som förekommer i presstext. 
 
I denna artikel beskrivs ”berättelsen” om det gifta paret Danne och Anneli. De ”bor” i en hiss, 
granne med Sveriges Riksdag. Socialtjänsten har för avsikt att ta in dem båda för tvångsvård. 
Detta motsätter sig dock paret då de då skulle tvingas leva åtskilda. Denna artikel är del ett i 
en artikelserie om hemlöshet. 
Artikel nr 15:  

”Paret äter och duschar på Stadsmissionsgården vid Slussen. Sina behov 
uträttar de på offentliga toaletter. Varje natt kör de ner hissen en bit, trycker på 
nödstopp och sätter en sko i hissdörren för att få vara ifred. 
 
Medan Danne sover prostituerar sig Anneli på Malmskillnadsgatan i Stockholms 
city. Den sista desperata utvägen för att få ihop pengar till droger och mat. 
– Det känns för djävligt att sälja sig, men vad ska vi göra, säger hon.  
Blicken är matt och uttryckslös. Hon har inte fått heroin på ett dygn och mår 
dåligt. Hon ligger ihopkurad på den svarta filten. Osminkad i träningsbyxor och 
tjock tröja. Tänder en cigarett, drar ett snabbt bloss och hostar till. Flera av 
hennes närmaste vänner har dött i aids eller av överdoser. Hon säger att hon 
känner minst ett hundratal som lever som hon och Danne gör. Hälften av dem är 
hiv- positiva. (Johansson, F. 2001, juli, 11, Aftonbladet, s. 9) 

 
Denna artikel är nummer två i Aftonbladets artikelserie om hemlösa och deras situation. Här 
beskrivs situationen för de hemlösa människor som bosatt sig i Eriksdalstunneln i Stockholm. 
Artikel nr 16: 
 

”Sjuka, smutsiga och hungriga ligger de bland filtar, gamla mattor, skräp och 
plåttunnor som de eldar i för att få värme. Det är knäpptyst, ljudet av dropparna 
från taket ekar. I det svaga ljuset från öppningen kan man bara urskilja konturer 
av en madrass, en trasig cykel och högar med skräp. Det är sent, klockan börjar 
närma sig elva. Det är fortfarande varmt och bara några meter bort påtar ägarna 
till kolonilotterna i sina prunkande trädgårdar. 
 
Vi ropar in i mörkret. En röst svarar något ohörbart. Rösten tillhör en man som 
heter Sammy. Han är sjuk, och orkar inte resa sig. Han ligger på sin madrass med 
en smutsig leopardmönstrad filt över sig. (Johansson, F. 2001, juli, 12, 
Aftonbladet, s.12) 
 

Den tredje delen i artikelserien om de hemlösa publicerades redan samma dag som del två. I 
denna artikel beskrivs hur hemlöse, missbrukande och hiv-smittade Lasse, 48 år slutade sina 
dagar i en värmefläkt på Folkungagatan, där han sökt skydd en kall februarinatt. 
Artikel nr 17: 
 

”Lasse tillhörde de människor som samhället försökte hjälpa gång på gång. 
Men han var för trasig inombords för att kunna ta emot hjälpen. Kraven var för 
stora för en person som levt hela sitt liv i utanförskap, långt borta från alla 
sociala normer. Han föddes av en ung mamma som var tvångsomhändertagen 
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på ett flickhem, vem hans pappa var fick han aldrig veta. Mamman dog av en 
överdos innan Lasse hunnit bli tonåring. Redan i tioårsåldern hade han bott på 
ett 30- tal fosterhem och institutioner. 
 
Lasse levde på Söders gator. Han var den alla suckade över på tunnelbanan, 
som alla vände bort huvudet ifrån när han sträckte fram sin hand för att få 
pengar. […] 
 
En kall natt i februari hittade han ett varmt vindsutrymme med en värmefläkt. 
Han kröp in där för att sova. I mars hittade två sotare honom död, troligen efter 
ett fall från en lucka tre meter högre upp. På en avsats låg lite kläder, medicin, 
cigaretter och rakutrustning. Den mumifierade kroppen resulterade i några 
korta notiser. Sedan glömdes han bort” (Johansson, F. 2001, juli, 12, 
Aftonbladet, s.12) 
 

I denna debattartikel kommer ordföranden i Regeringens kommitté i hemlöshetsfrågor, Widar 
Andersson till orda. Han diskuterar sina slutsatser efter att kommittén utrett hemlösheten i 
Stockholm. Han för också en diskussion om hur de politiska partierna ställer sig i frågan. När 
det gäller hemlöshet. 
Artikel nr 18: 
 

”Den svåraste politiska och ideologiska frågan, tycker jag efter att ha gått i 
närkamp med hemlösheten, är synen på normaliteten. Vi lever i en mycket 
påtaglig normaliseringstradition där partierna från höger till vänster, med små 
nyanser, enas i uppfattningen att det är ”oacceptabelt” med sådant som 
hemlöshet. En del politiker i något parti formar kanske sina uppfattningar om de 
hemlösa utifrån föreställningen att de hemlösa egentligen är lata suputer. I 
andra partier kanske politikerna anser att hemlösheten helt orsakas av 
samhälleliga utslagningsstrukturer. Oavsett dessa helt åtskilda perspektiv så 
landar partierna dock i märkligt lika slutsatser; de hemlösa måste leva mer 
normalt”.  (Andersson, W. 2001, augusti, 17, Aftonbladet, s.39) 
 

Leif Lindgren tar kontakt med Aftonbladets journalist Kerstin Weigl efter att ha iakttagit och 
talat med en hemlös man som bor i en Volvo utanför hans arbetsplats. Han upplever det som 
att ingen tar ansvar för dessa individer i samhället. Det resulterade i följande artikel. 
Artikel nr 19: 
 

”Jag lovade vagt att kanske skriva något. Fast vi hade rätt fullt i tidningen just 
då om hemlösa människor, fulla och fattiga satar, svåra att få bort. 
 
Det var samma vecka som Eriksdalstunneln röjdes, där en grupp hemlösa levt i 
bråten i tre år. Stockholms hamn kom med en grävskopa. 
– Ja vi körde bort skräpet där inne, vi har velat ha bort det länge- sa 
hamnkaptenen Lars Sundberg då.  
Bort med skräpet bara! 
Men stan är full av små gubbar i bilar. Senast var det en Saab utanför systemet 
på Odenplan. Jag läste i tisdagens Aftonbladet att uppställningsplatser för 
dumpade fordon är överfull. Därför blir bilar stående och hemlösa kryper in. En 
Carina Eriksson på gatukontoret uttalar sig; 
– Visst är det beklagligt att sådana här skrothögar blir stående.  
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Nu är det så att det bor en människa i den där Saaben. Detta är inte en 
angelägenhet vare sig för Carina Eriksson eller någon annan på gatukontoret. 
De är hoppfulla; i vinter blir en ny uppställningsplats för skrothögar färdig. Hur 
det blir med mänskliga vrak vet jag inte. På vintern är dessa personer inte så 
synliga. Men de finns. De förblir människor. Jag ville bara påpeka det.  
(Weigh, K. 2001, augusti, 25, Aftonbladet, s. 13) 
 

Denna artikel var från början tänkt som en intervju med en hemlös man. Istället skrev 
mannen, Jouko Jokinen själv ner sin historia. Detta resulterade i en debattartikel. I artikeln 
framhåller Jokinen att han inte är ett offer för omständigheter utan själv bär ansvaret för sina 
val och för sitt eget liv. 
Artikel nr 20: 
 

”Min historia är lik de flesta övriga hemlösas: Jag har haft ett arbete och 
bostad en gång i tiden, men jag har till viss del mig själv att skylla att jag idag 
lever på gatan. Hade jag tidigare tagit itu med min situation så hade jag varit en 
del av de vanliga, hårt arbetande svenskarna med familj, bil och bostad. […] 
 
Idag är det väldigt vanligt att man som hemlös reagerar på att det sprids ut 
pengar till olika biståndsprojekt runt om i världen. Jag personligen retar mig 
lite på att det skrivs väldigt mycket om olika projekt som får si och så många 
miljoner. I och för sig är det inte fel, man ska hjälpa människor som har det 
svårt, men i sammanhanget kan det för en hemlös te sig svårt att förstå att det 
finns så mycket pengar som skickas till andra länder och samtidigt så finns inga 
pengar att hjälpa dem som bor i Sverige och som hör till samhällets bottenskikt. 
De krav man som hemlös ställer är inte orimliga och kan med hjälp från alla 
inblandade parter samordnas för att lösa de mest akuta problemen såsom 
bostad för alla och utökad förståelse för dessa människors grundkrav. Kravet 
från oss är väldigt enkelt; Egen bostad, normal levnadsstandard och ett 
samhälle som kan acceptera att det alltid kommer att finnas människor som har 
det lite svårare än andra och att inte fördöma dessa människor. För trots allt så 
existerar vi och kräver respekt som människor med allt vad detta innebär. 
(Jokinen, J. 2001, oktober, 21, Aftonbladet, s. 34- 35) 

 
Ordföranden för Kommittén för hemlösa, Widar Andersson har arbetat med att kartlägga de 
hemlösas situation för regeringens räkning, under två år. Han är enligt artikeln övertygad om 
att de hemlösa kan få hjälp på ett värdigare och effektivare sätt än det som just nu sker.  
Artikel nr 21: 
 

”- Idag sker en slags ”klientifiering” av de hemlösa. Det finns en oförmåga att 
möta de här personerna där de befinner sig. Hyresvärdar och sociala 
myndigheter sätter upp långa listor för hur det ska se ut. Man ska vara si och så 
för att få hjälp – framför allt ska man vara nykter. 
– Ingen blir nykter över en natt, en del blir det aldrig. Men de ska inte behöva 
bo på gatan för det, säger han. […] 
 
De kan ha lite knagglig bakgrund, kanske har de dragit på sig hyresskulder och 
mist sin lägenhet. Idag är de chanslösa. De ska konkurrera med studenter och 
barnfamiljer på en bostadsmarknad där värdarna ställer allt högre krav. Att 
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komma igen om man blivit vräkt är praktiskt taget omöjligt. (Molund, L. 2001, 
december, 15, Expressen, s. 21)  
 

5.2 Resultat av artiklarna från år 2006 
 
5.2.1 Tema 1 Avsaknad av bostad 
Precis som under rubriken för 2001 års artiklar under temat Avsaknad av bostad, handlar 
följande i huvudsak om hur avsaknaden av bostad framställs ur olika perspektiv. Avsaknaden 
av bostad är det tema som återkommer i varje artikel då hela denna studie utgår från och 
handlar om hemlösa individer. Under detta tema redovisas dock enkom de artiklar som tar 
bostadsfrågan som huvudämne. 
 
I denna artikel uppmanar stadsministern Göran Persson de stora kommunala bostadsbolagen 
att ta större ansvar för bostadsbyggandets sociala dimension. Han lägger dock det 
övergripande ansvaret på respektive kommuners kommunalpolitiker. 
Artikel nr 22:  
 

” – Att vi fortfarande har hemlösa i Sverige är märkligt. Jag har aldrig förstått 
varför vi inte kan förse den som vill ha en bostad med en. Hemlösheten är en 
skamfläck. Det kan inte vara så att vi inte har råd.”  (Nandorf, T, 2006, 
februari, 16, Dagens Nyheter, s. A14)  
 

Artikeln beskriver hur hemlöshetsprojektet i Flaten utvecklats. Pertti Koistinen är involverad i 
projektet och har arbetat som socialarbetare i trettio år. Här intervjuas han av 
artikelförfattaren. 
Artikel nr 23: 

 
”Marken i Flaten hyrs fram till i september, men om camparna finns kvar 
kommer kontraktet att förlängas. I Flaten finns mer struktur, de boende måste 
registrera sig, och mer service; elektricitet till vagnarna och duschar och 
tvättmaskiner på campingen bredvid. Här jobbar två uppsökande socialarbetare 
på heltid. Projektet har kritiserats och kallats för ett svenskt Christiania. Men 
Pertti Koistinen, som jobbat 30 år som socialarbetare, bara skakar på huvudet. 
– Ibland tror jag att folk inte förstår vad det är frågan om. Det här handlar om 
att gå människor till mötes på den nivå där de är just nu. Det låter ju väldigt fint 
och är just så enkelt och fint. Det handlar inte om att tillåta laglöshet utan om 
att vara med och stödja.  
– Ordnar man lite schystare levnadsvillkor kan man börja jobba med andra 
sociala insatser också. 
– Det här är i linje med en strategi i övriga staden, där man de senaste åren 
börjat inrätta lågtröskelboenden. Man får komma in på egna villkor, det enda 
som krävs är vanligt hyfs. Förut var det väldigt svårt, så fort någon luktade sprit 
åkte han ut.” ( Folcker, A, 2006, mars, 23, Dagens Nyheter, s. A19) 

 
I denna artikel diskuterar Marcus Knutagård, doktorand på Socialhögskolan i Lund, Wedding 
Runqvist, doktorand o socialt arbete vid Malmö högskola samt Ingrid Sahlin, professor i 
socialt arbete vid Göteborgs Universitet hemlösheten. De är skeptiska till den ökade trenden 
med speciella boenden för utslagna individer.  
Artikel nr 24: 
 

 26



”På 60-talet byggde samhället bort bostadsbristen med miljonprogram. I dag 
placerar kommunerna personerna som inte har någonstans att bo i avskilda 
barackbyar och bostadsmoduler. Flera forskare kritiserar nu den kraftigt 
ökande trenden med speciella områden för utslagna. [...] 
– Allt fler hyresgäster sorteras ut och blir socialtjänstens ansvar, säger hon. 
Följden blir att socialtjänsten tvingas bli hyresvärd åt sina egna klienter. Men 
socialtjänsten äger inga lägenheter. Alltså måste de förhandla med 
fastighetsägarna om lägenhetskontrakt de kan hyra ut i andra hand. Lösningen 
blir att etablera särskilda boenden för särskilda kategorier av hemlösa, som 
vräkta barnfamiljer eller äldre ensamstående missbrukare. [...] 
Som regel nyttjas lokaler som har dömts ut för andra ändamål. Områdena är 
ofta geografiskt avgränsade och utlokaliserade till något område där det inte 
finns grannar som kan störas. Tanken är att de ska vara tillfälliga lösningar i 
väntan på en vanlig lägenhet, men de boende blir ofta kvar i flera år.  
– Äldre personer som vräks på grund av obetalda hyror är en kategori som 
befinner sig i riskzonen för att hamna i den här typen av boende, Marcus 
Knutagård. Andrahandskontraktet mellan socialen och den bostadslöse 
innehåller som regel en rad kränkande villkor. Det kan handla om att 
socialtjänsten har en extra nyckel, eller att man inte får ha husdjur eller 
inneboende. Samtliga forskare DN har talat med menar att kategoriboendena 
endast leder till ökad segregation. (Bodin, A. 2006, september, 28, Dagens 
Nyheter, s. A8) 

 
Artikeln beskriver hur de hemlösa lever som bor på Flatens campingplats, söder om 
Stockholm. Socialtjänsten bedriver där ett projekt och deras mål är att hitta permanenta 
bostadslösningar för de hemlösa innan projektet löper ut i september. 
Artikel nr 25: 
 

”De hemlösa som bor i husvagn i södra Stockholm slipper tillfälligt att bli 
bortschasade. På Flatens camping har de fått en fristad till september. I gengäld 
får de finna sig i ständiga besök av socialtjänsten som lyckats få många att 
lämna husvagnslivet. […] Socialtjänstens mål är att ha hittat nytt boende till 
alla i september, men det kan vara svårt att tillfredsställa allas önskningar. 
Många av de boende har valt att bo tillsammans och är varandras trygghet. En 
del har problem med missbruk eller psykiska besvär, andra vill inte leva som 
alla andra.” 
(Nilsson, S. 2006, mars, 23, Svenska Dagbladet, s.12) 

 
Här beskriver 40 åriga Edgar Tedros hur det känns att bo på 22 kvadratmeter på 
Hotellhemmet Monumentet i Stockholm. Edgar har under flera år varit hemlös och hoppas nu 
på att boendet på hotellhemmet senare skall resultera i en försökslägenhet. 
Artikel nr 26: 
 

”En enkelsäng, datorn teven, bokhylla och köksbord- allt får plats på de 22 
kvadratmetrarna i Edgar Tedros rum med pentry. Han flyttade in i juni förra 
året, men får bara bo kvar två år till. Nu hoppas han på en försökslägenhet som, 
om allt går bra, han kan sätta sitt namn på kontraktet för.  
– En egen bostad betyder allt, det sitter så mycket integritet i det 
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Men han tillägger: Det här är kanon med tanke på hur jag har bott tidigare. 
Man har eget kylskåp och egen dusch. Senast han annars hade det var 1992, 
säger han. Det har varit många nätter utomhus och hos kompisar sedan han 22 
år gammal blev beroende av heroin. Nu är han 40 år och drogfri med hjälp av 
metadonbehandling och planerar att börja läsa på komvux.” (Nilsson, S. 2006, 
maj, 15, Svenska Dagbladet, s.8)  
 

I denna artikel beskriver Nina Ström, samordnare på Hemlöshetsenheten vid 
Socialtjänstförvaltningen i Stockholm hur de planerade små enrummarna som skall byggas 
för hemlösa invid det befintliga stödboendet Triaden i Hagsätra kommer att se ut.  
Artikel nr 27: 
 

”Totalt kan det handla om nära 30 små enrummare på cirka 35 kvadratmeter, 
med pentry, helkaklat badrum och en liten täppa utanför. Där ska hemlösa 
missbrukare och kanske psykiskt sjuka, som inte klarar kollektiva boenden, få en 
fristad. I cirka tre års tid har diskussioner och planering pågått utan att man 
kommit till skott. […]  
Hyran för de svenska radhusen beräknas bli 3500 kronor i månaden. 
– Vi planerar att ha ett mobilt team som kan erbjuda olika former av stöd, säger 
Nina Ström. Hon tror att de små radhusen kan passa människor som upplevs 
som udda, där andra alternativ inte fungerat och som kanske har djur de vill bo 
med. Även om de inte får egna kontakt kan de betrakta bostaden som sin och få 
en egen dörr att stänga om sig.” ( Engström, A. 2006, september, 27, Svenska 
Dagbladet, s.13)  

 
Här beskrivs att de hemlösa som bott på husvagnscampingen invid sjön Flaten har fått 
kontraktet att bo kvar där förlängt. 
Artikel nr 28: 
 

”De hemlösa vid Flatens camping i södra Stockholm får stanna över vintern. 
Socialtjänsten hoppas nu att man ska hitta individuella lösningar till våren. 
Husvagnslägret hat flyttat runt i södra Stockholm under de två senaste åren. I 
juni 2004 avhystes det från Kasbyvägen i Älta. Nästa adress blev 
Hökarängsbadet fram till januari 2005. På Töresjövägen blev lägret inte heller 
långvarigt. I oktober 2005 gick flytten till ett mindre område i närheten av den 
fasta campingen i Flaten. Kontraktet i Flaten löpte till september 2006, men det 
har nu förlängts till 31 mars 2007. 

 Staden har hittills endast kunnat erbjuda ett mindre antal av de hemlösa ett nytt 
boende, men siktar på att hitta lösningar för resten innan dess. I går svallade 
dock en del upprörda känslor när polis, bärgningspersonal och fyra 
parkeringsvakter fanns på plats för att ombestyra och övervaka flytten av bilar 
och husvagnar en bit upp i skogen, det vill säga utanför den sanktionerade 
campingplatsen. 

- Jag tycker att det är rena rama idiotin. Tidigare stod vi på vägarna häromkring 
eftersom vi inte fick komma in på campingen. Det var snuten som sa att vi skulle 
flytta upp i skogen och nu får vi inte vara här heller, säger Lotta Johansson.  
Inför hotet om borttransport och skrotning av husvagn har hon själv ordnat en 
traktor som hämtar den. Grannens husvagn släpas däremot bort i sällskap av ett 
par slaktade bilar. ” (Berglund, T. 2006, november, 18, Svenska Dagbladet,  
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s.18) 
 

Denna artikel påvisar att ”vem som helst” kan bli hemlös. Då Sandra Brask kom hem till sin 
lägenhet i Enskede i Stockholm hade värden bytt lås i dörren och Sandra stod på bar backe. 
Artikel nr 29: 

 
”När Sandra Bask, 22, kom hem passade inte nyckeln. 
Hennes värd hade brutit sig in i hennes lägenhet och påbörjat en renovering 
utan tillåtelse. Nu är hon hemlös. Sandra har hyrt sin tvårummare på 
Blåsutvägen i Stockholm i fyra år. Förra veckan när hon kom hem från sitt jobb 
på en Finlandsfärja kom hon inte in. Trots att Sandra inte gett sin tillåtelse så 
hade värden börjat totalrenovera hennes lägenhet. 
De har bytt lås, stängt av gas, el och vatten. Jag kan inte bo där längre, säger 
hon.  Nu flyttar Sandra runt bland kompisar.  
För mig går det ju. Men tänk om det hade varit en barnfamilj de behandlat så 
här. De har inte visat någon respekt för mig. 
 
Sandra Bask har nu polisanmält värden för hemfridsbrott. Hyresgästföreningen 
har kontaktat hyresnämnden för att få tvångsförvalta huset. […] 
Värden har lyckats tvinga bort alla de andra boende genom att gå på dem en 
och en. Men enligt lagen måste hyresgästerna ge sitt medgivande till 
renoveringen, säger P-O Brogren, pressombud på hyresgästföreningen. 
Enligt honom är värden ute efter att höja hyran i huset. Värden, Lennart Wallin, 
anser att han följt lagen och informerat Sandra på ett korrekt sätt. 
Situationen har försvårats av att hon varit bortrest i sitt jobb, säger han.” 
(Andersson, J, 2006, oktober, 3, Expressen, s.18) 

 
5.2.2 Tema 2 Missbruk 
Under detta tema kommer tidningarnas speglingar av missbruksproblematiken hos de 
hemlösa att redovisas. 
 
Karin och Lena är båda missbrukare och i artikeln berättar de om sitt missbruk och om hur 
det är att leva med hiv. 
Artikel nr 30: 
 

”Karins ögon ser snälla ut, och hon skrattar ofta. Hon sitter med sitt kaffe hos sin 
långhåriga schäfer Lajka på det kalla golvet vid ytterdörren.  
– Usch, du ser eländig ut, Lajka. Jag skäms. […] 
 
Karin injicerade amfetamin för första gången när hon var tolv år och bodde på ett 
flickhem. Sedan använde hon tunga droger i över trettio år, oftast heroin. 
– Jag gick på streetan, det var så jag fick pengar till horse. Och jag var expert på 
att blåsa torskarna. När de hade fått vad de ville ha kramade jag bara om dem så 
här – och vips hade jag plånboken i handen.  
En dag i slutet av 1980-talet fick hon veta att hon inte bara hade gulsot. Hon var 
också smittad av hiv. [...] 

    Lena från Högdalen började injicera narkotika sommaren 1979, vid elva års ålder.  
– Redan när jag var fyra ville jag dö, säger hon. 

    I tjugotre år missbrukade hon amfetamin och heroin. Och hon vet exakt när hon 
    blev hivsmittad: i november 2000. 
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– Jag visste att killen var hivpositiv, ändå högg jag i mig hans spruta. Vi stod i 
skogen och jag var så jävla sjuk och desperat efter en fix. Hjärnan kopplades 
bort. 

Hon hävdar att om det hade funnits ett sprututbytesprogram i Stockholm vid den 
tiden – då hade hon aldrig blivit smittad.  
– Nej, då hade jag haft rena verktyg. Jag har alltid försökt att vara noga med sånt. 

(Svensson, G. 2006, februari, 8, Dagens Nyheter, s. INS 20-  21) 
 

Anna var fjorton år när hon packade sin väska och rymde hemifrån. I artikeln berättar hon om 
sin uppväxt, sina kamrater och om hur hon från att ha varit en duktig elitgymnast till sist 
hamnade i missbrukets klor. 
Artikel nr 31: 

 
”- GENOM MINA NYA klasskompisar lärde jag känna elitgymnaster och 
balettdansörer. De hade koll på vilka mediciner som funkar när man har ont i 
kroppen. Dessutom hade jag kontakt med äldre killar som var muskelbyggare, 
och de kunde ordna det mesta, även tabletter med morfin. Det var så jag kom in 
på att missbruka läkemedel. En dag meddelade hon sina föräldrar och sin 
tränare att det var tråkigt att hålla på med gymnastik. Hon slutade tvärt. 
Plötsligt hade hon massor av fritid, och hon fyllde den med alkohol och droger. 
 
– Mamma och pappa försökte nog hålla i mig, men jag lurade dem totalt. Jag 
festade och drack sprit varenda helg och hade värsta kärleksmötet med 
drogerna. I sjuan och åttan testade jag rohypnol och kokain, ecstasy och 
amfetamin – det var mäktigt! Och flera gånger i veckan rökte jag hasch eller 
gräs. 
 
 Det bestämdes att hon skulle på avgiftning inför en vistelse på ett 
behandlingshem i Hälsingland. Anna kände sig motiverad. Hon skulle bara 
punda klart först, som hon sade till sina kompisar. Men en av dem fick nog till 
sist. Han hade känt henne i flera år, och han orkade inte se henne förstöra sig. 
 
– Mitt i natten när jag var påtänd som fan ringde han upp mina föräldrar och 
krävde att de skulle komma och hämta mig. Och de kom! De körde ända från 
landet, de var helt förtvivlade och tog mig direkt till drogkliniken. En vecka 
senare kom de tillbaka för att skjutsa henne till behandlingshemmet, samtidigt 
som hennes kontaktperson på Enter städade ur hennes lägenhet. Anna är tjugo 
år nu. Hon är drogfri sedan sju månader. Hon bor i en utslussningslägenhet och 
väntar ivrigt på att få inreda en egen bostad tillsammans med sin pojkvän.” 
(Svensson, G. 2006, december, 12, Dagens Nyheter, s. INS 24- 25) 
 

I artikeln diskuteras Socialstyrelsens rapporter från år 1999 och år 2005 då definitionerna av 
begreppet hemlös har ändrats. Också bostadspolitik, missbruk kontra psykiatrisk vård 
diskuteras. Dessa utsatta människor tenderar att ofta ”falla mellan stolarna” när det gäller 
kontakten med olika myndigheter. 
Artikel nr 32: 

 
”Missbrukare och psykiskt sjuka har förstås andra och fler problem än 
studenter som söker bostad. Om missbrukare, genom en ambitiös bostadspolitik, 
skulle få hyreskontrakt riskerar de att snabbt vräkas om de inte får bukt med sitt 
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missbruk. För en psykiskt sjuk kan ett torg mitt i city kännas mindre 
ångestladdat än en dånande tom tvåa ute i förorten. Och väldigt ofta är 
missbrukaren och den psyksjuka förstås samma människa. Vilket gör att många 
faller mellan stolarna. Psyket vill inte veta av heroinister och psykiskt sjuka stör 
i missbrukarvården. Psykvård och missbrukarvård är helt enkelt inte 
folkhemmets bästa grenar. […]  
Och narkotikamissbrukare är staten mer intresserade av att sätta i fängelse än 
att vårda. De bristerna måste åtgärdas. Psyk- och missbrukarvården måste 
byggas ut, samordnas och reformeras. Men det finns människor som, trots all 
behandling i världen, aldrig kommer att kunna eller vilja bo i egen lägenhet. 
För dem är det viktigt att det finns en säng på något härbärge där de kan sova 
en natt, ställen där man kan få mat och kläder, läkar- och tandläkarvård, nya 
sprutor och metadon/subutex i stället för heroin. Det är dem och inga andra som 
vi borde kalla hemlösa”.  (Marteus, A-C. 2006, februari, 1, Expressen, s.2) 
 

Lisa Pousette, 36 år, arbetar som telefonansvarig på KRIS, Kriminellas Rätt I Samhället. 
Hennes liv ser idag ljust ut, men så har det inte alltid varit. Hon har varit prostituerad och 
tung narkotikamissbrukare. 
Artikel nr 33: 

 
”Hon har jobb som mobiltelefonansvarig för KRIS i hela landet. Över 400 
abonnenter som arbetar inom KRIS organisation är helt beroende av att hon är 
på jobbet. Men live har inte alltid varit så.  
– Jag kommer ursprungligen ifrån Täby, en bra familj med en lillasyster. Det 
var först i övre tonåren som jag började fastna i allt djupare missbruk. Alkohol 
ledde till missbruk av hasch, som i sin tur ledde till amfetamin. Ganska snart var 
jag fast. Lisa blev kär i en missbrukare. Vid 20 födde hon den första dottern och 
två år senare kom det en flicka till. 
– Jag har faktiskt haft jobb under missbruksåren; totalt har jag väl jobbat sex år 
som vårdbiträde. Men det hårda sprutmissbruket slog till slut ut henne totalt.  
– Jag sålde min kropp, bodde på gatan, tog droger, bodde av och till i husvagn. 
Började i behandling 1999 tyckte hon att det fick vara nog och påbörjade en 
behandling 
– Men jag träffade en kille, blev kär och vi flyttade ihop direkt. 
Efter åtskilliga turer mellan stödboenden, drogfrihet och återfall förstod Lisa att 
kärleken kostade för mycket. 
– Den 4 juli lämnade jag killen. Jag gick in på behandling igen och fick en 
stödlägenhet, en provlägenhet och till slut- första april förra året en egen tvåa i 
Täby.” (Backman, S. 2006, oktober, 22, Expressen, s. 32-35) 

 
5.2.3 Tema 3 Stämpling och utanförskap 
Artiklarna under detta tema tar upp stämpling och utanförskap. Under detta tema finner vi 
också de så kallade eländesbeskrivningarna som förekommer i presstext. 
 
I Danmark finns sedan flera år något som kallas för Skeve hus. Detta är små radhus som 
byggs för hemlösa som inte vill bo på institution. Nu planeras det även att bygga sådan i 
Stockholm. Kommunala Micasa AB, äger de fastigheter som Socialtjänstförvaltningen hyr av. 
Här följer en kommentar angående de planerade husens standard av dess fastighetschef, 
Martin Holmberg. 
Artikel nr 34: 
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”Det blir två grönmålade trälängor, med fyra respektive tre bostäder i varje. 
Varje radhus är cirka 35 kvadratmeter stort, har en kokvrå och ett helkaklat fullt 
utrustat badrum. Men det blir linoleumgolv. Vi kan inte ha för hög standard, då 
känner sig inte det här klientelet hemma. Lägger vi parkettgolv vill de inte bo 
där, säger Martin Holmberg, fastighetschef på kommunala Micasa AB.” 
(Folcker, A. 2006, mars, 24, Dagens Nyheter, s.18) 

 
Situation Stockholm, de hemklösas egen tidning dubblar sina upplagor till jul. Tidningen 
driver oförtrutet de hemlösas frågor och har vuxit sig starkare och starkare. Vice direktören, 
Pia Laestadius säger att de sett resultat av sin tolvåriga kamp i hemlöshetsfrågan. 
Artikel nr 35: 

 
”- Det sitter djupt rotat att tänka på givmildhet kring jul. Vi räknar med 35.000 
exemplar, av en upplaga som annars ligger på 18.300 per månad. Men också 
totalt går Situation Stockholms upplaga stadigt uppåt. [...]  Det är fyra dagar 
kvar till dopparedagen när DN besöker Situation Stockholms redaktion och 
distributionskontor på Döbelnsgatan i Vasastan. På redaktionens kafé råder en 
hjärtlig stämning. Alla hälsar på varandra. Det andas gemenskap.  
 
– Med tidningen försöker vi ändra bilden av hemlösa människor i medierna. I 
stället för att visa offer visar vi människor som genom att arbeta vill förändra 
sin situation, som står upp i gatumiljön med en tidning i handen. [...] 
– Under de tio år som jag har läst tidningen har den utvecklats från en ytlig 
tidning med tips på bästa sushiställen till en välgjord reportage- och 
kulturtidskrift med väderkorn för sociala perspektiv. ”Tvångsomhänderta 
giriga!” uppmanade Lukas Moodysson (nummer 69.2002) Här läser man 
artiklar och författarintervjuer man inte hittar någon annanstans, liksom lokala 
nyheter som berör uteliggare och bostadslösa stockholmare. 
– Med åren har de hemlösa skribenterna fått allt större utrymme. Här har Raine 
Gustafsson med sin energiska välskrivna krönikor blivit en unik röst och en 
frontfigur för hemlösa stockholmare som annars aldrig bereds medieutrymme 
för att tala i egen sak.” (Boldemann, M, 2006, december, 21, Dagens Nyheter, 
s.2) 

 
Artikeln handlar om bristen på samordning mellan kommuner och myndigheter och om de 
människor som tenderar att hamna i kläm där emellan. Det är drygt två månader kvar till 
Sverige går till val. Hemlösheten är en fråga skribenten anser bör få utrymme i valdebatten. 
Artikel nr 36:  
 

”Låt oss ta ett verkligt exempel. En man som lider av schizofreni slutar att 
medicinera. 
Det är hans eget beslut, och i sjukvården konstaterar man att det inte längre är 
en patient, och släpper honom vind för våg. Samtidigt råkar han i ekonomiska 
bekymmer och kommer efter med hyran. Han får beskedet att han kommer att 
vräkas. I det läget går han till ett av Stockholms daghärbärgen och ber om 
hjälp. Personalen ringer runt till de olika skattefinansierade institutioner som 
utgör det som kallas det offentliga skyddsnätet. Alla ger samma besked: ”Vi kan 
inte göra något förrän han har blivit vräkt.” 
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I dag lever mannen på gatan. Han har dessutom börjat använda höga doser av 
alkohol och narkotika. För honom inger ett vallöfte om fria sprutor inget hopp 
om en annan tillvaro. När han, på väg att ramla igenom, sträckte ut handen mot 
dem som idag söker förnyat förtroende, fanns ingen hjälp.” ( Lifvendahl, T. 
2006, juli, 3. Svenska Dagbladet, s. 4)  

 
Efter att Maria Urdin för tjugo år sedan blev sjuk gick allt fort utför.  I artikeln beskriver 
hon sin besvikelse och om känslan av att vara stämplad. 
Artikel nr 37: 

 
”För 20 år sedan gick Maria Urdin in i väggen. Hon orkade inte gå till jobbet, 
svara i telefon eller öppna posten. Till slut var hon så skuldsatt att hon vräktes.  
– På den tiden fanns inga fina uttryck för att må dåligt, man var psyksjuk helt 
enkelt, och stämplad resten av livet, konstaterar hon.” (Roxvall, A, 2006, 
september, 2, Svenska Dagbladet, s. 22) 

 
Rolf Nilsson, ordföranden i Hemlösas förening skriver här en artikel på ledarsidan om sina 
åsikter om varför hemlösheten växte på 1990- talet. 
Artikel nr 38: 

 
”En av de stora bidragande anledningarna till att hemlösheten växte på 90-talet 
var att psykvården nedmonterades. Människor som var vana att bo utan att 
tillmätas något som helst eget ansvar skickades plötsligt ut, utan stöd eller hjälp. 

De flesta kom till total isolering i egna lägenheter. Där satt de och visste knappt 
hur man skulle göra för att koka sig en kopp te. Än mindre hade de någon 
erfarenhet av att betala räkningar. I enlighet med vårt samhälles uppdelade 
ansvarstagande så får man skylla sig själv när man inte betalar hyran i tid. Då 
vräker värdarna helt enkelt. Det har de rätt att göra. Socialtjänsten stod bara 
och tittade på utan att ingripa. Och grannarna kände sig lättade.” (Nilsson, R. 
2006, december, 11, Svenska Dagbladet, s. 31)  
 

Artikeln är från julafton och speglar Mia, 37 år. Mia är hemlös och berättar i artikeln om sitt 
liv och om hur hon hamnade i den situation hon idag befinner sig i. 
Artikel nr 39: 
 

”Hon heter Mia, är 37 år och bor tillfälligt i en källare i en Söderförort. Där 
kan benet hon tvingats amputera inte bli luftat, därför dras hon med ständiga 
inflammationer. Lika smärtsamt är det att hon inte kan leva med sin dotter. 
Flickan bor hos sin pappa, han har tak över huvudet. 
– Just nu handlar det om att få hopp. Att det är jul ligger så långt från min 
verklighet att det kan jag inte tänka på.  [...] 
– Jag har aldrig haft några missbruksproblem. Det som hände var att mitt barn 
dog, i mina armar. Efteråt drog jag mig undan världen, men efter ett par år 
föreslog en väninna att vi skulle ut och dansa. Jag har alltid älskat att bugga. 
Mitt i natten blev jag indragen i en bil, våldtagen och misshandlad. Killen fick 
tre års fängelse. Jag fick ett amputerat ben- och en handikapplägenhet, som jag 
förlorade när jag mötte en man som också ville bo där. Ingen hade sagt att det 
var mot reglerna.[...] 
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Mia har varit hemlös ett halvår. Fram tills hon förlorade sitt ben levde hon, som 
hon själv säger, ett ”Svenssonliv”. Är utbildad sjuksköterska. Har aldrig missat en 
räkning eller hyra. Har aldrig missbrukat droger, aldrig haft problem med 
alkohol. Ändå har hon förlorat allt- och berättar sin historia, eller i alla fall delar 
av den, i hopp om att kunna hjälpa andra.  
– Riktigt hur allting varit är svårt att prata om.” (Thunberg, K. 2006, december, 
24, Svenska Dagbladet, s, 10) 

 
Artikeln beskriver artisten Camilla Henemarks tankar och känslor kring hur hennes liv ser ut. 
Efter att ha varit en känd, firad popstjärna är hon nu utarmad och hemlös. 
Artikel nr 40: 

 
”Det börjar med ett självmord. För ett och halvt år sedan hittades Camilla 
Henemarks bästa vän hängd på St Görans sjukhus psykmottagning 
– Jag hade gett upp hoppet om henne. Det sista jag sa till henne var att ”Du ger 
fan i att ta livet av dig hemma jos mig”. ”jag lovar”, sa hon. En timme senare 
var hon död. Camilla Henemark var inte ledsen.  
– När hon dog, då hade ingen lust att leva heller. Jag var avundsjuk. Under 
några månader efter det planerade jag mitt självmord. Jag köpte en enkel biljett 
till Nya Zeeland, jag hade sett ut klippan jag skulle hoppa ifrån genom en bild i 
en katalog. Vi träffas på en restaurang på Kungsholmen i Stockholm. Hon bor 
tillfälligtvis hos en vän och vill först inte bli fotograferad, hon har inte några nya 
kläder med sig. Hon beställer tournedos, äter bara upp hälften och ber kyparen 
att lägga resten i en kartong. 
– Jag tar det till hockeyn senare, säger hon. [...] 
Det ringer i telefonen. Det är en av Camillas uppdragsgivare som överväger att 
säga upp ett jobb med henne efter de senaste skriverierna. Hon börjar gråta.  
– Jag blir så ledsen. Inte för mig själv i första hand, utan för människorna runt 
omkring mig som blir lidande. Varför blir jag straffad?” (Petersson, C. 2006, 
februari, 20, Aftonbladet, s. 10) 
 

Juhanni Rex Karlsson menar i denna artikel att det inte endast är invandare som behöver 
integreras i vårt samhälle. Detta bör även gälla andra grupper såsom hemlösa, missbrukare, 
fattigpensionärer med flera. Hans ilska riktar sig mot integrationsminister Jens Orback. 
Artikel nr 41: 

 
”Så länge detta land en enda ofrivillig hemlös ska de inte ta stolta ord som 
integration i sin mun. Så länge detta land skär ned på antalet vårdplatser för 
missbrukare och psykiskt sjuka ska de inte tala om värdighet. Så länge detta 
land inte ser någon heder i att vårda och bemöta sina gamla på ett värdigt sätt 
så ska ingen politiker orera kring det aktningsvärda ordet integration.” 
(Karlsson, J R. 2006, april, 8, Aftonbladet, s.36- 37) 

 
Camilla Henemark berättar genom artikelförfattaren om hur hon från att tidigare ha varit en 
firad popstjärna nu lever som hemlös, sviken och jagad. Nu flyr hon Sverige. 
Artikel nr 42: 
 

”Vänner sviker, kontrakt bryts - och absolut ingen vill längre bli sedd med 
artisten Camilla Henemark. Inte ens hennes egen mamma. 
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– När jag känner mig som mest ensam tänker jag att det vore skönt att dö, att 
slippa ifrån allt, men då skulle ju alla som ägnat sig åt häxjakt av mig få som de 
ville, säger Camilla Henemark. [...] 
– Att jag inte har någonstans att ta vägen beror dels på att ingen vågar ta i mig 
med tång just nu och att jag tänker lämna landet. Jag känner mig inte 
välkommen i Sverige längre, säger Camilla. 
 – Jag var med i ett debattprogram och efter det skrev Aftonbladet att det 
ryktades om att jag var prostituerad. 
Då tyckte hon att det var så befängt att hon inte anmälde det – ”alla visste ju att 
det var lögn”, menar hon. 
Efter det började hennes uppdragsgivare att dra sig ur, och vågade inte visa sig 
ensamma med henne av rädsla för att betraktas som ”sexköpare”. I den veven 
tog hennes bästa väninna sitt liv. 
– Tanken på självmord har funnits i bakhuvudet ända sen dess, jag var nästan 
avundsjuk på min väninna, medger hon. [...] 
– Jag vill ha upprättelse, inte så mycket för min egen skull som för mina 
närmaste. Inte ens min mamma orkar träffa mig just nu, eftersom hon hela tiden 
blir ifråga satt, säger Camilla.  [...] 
Hon berättar att vänner hon inte har räknat med stöttat mest, medan andra har 
vänt henne ryggen. Hon har lärt känna människor som hjälper henne för att de 
vet vad det innebär att bli utfryst.” (Sundbaum-Melin, A. 2006, mars 5, 
Expressen, s. 6- 9) 
 

5.3 Översiktstabeller  
För att underlätta vid meningstolkningen av data utifrån våra valda teorier vid 
analysen och för att ge en överblick över hur och när tidningarna tagit upp 
hemlösheten följer här två översiktstabeller. Tabellerna ger en vägledning om hur 
speglingen av de hemlösa sett ut i de valda tidningarnas artiklar. Tabell nummer ett 
visar fördelningen av artiklarna för valda år. I tabell nummer två påvisas de 
skillnader i framställan som förekommer i dags- respektive kvällspress. (Kvale,1997) 
 
5.3.1 Tabell 1.  Jämförelse mellan åren 2001 och 2006 
Denna tabell jämför förekomsten av artiklar rörande valda teman under åren 2001 
och 2006. Under tema 1 har artiklarna delats in utifrån om artikelförfattaren anser att 
bostadsbristen beror på individens egen oförmåga eller på strukturella faktorer såsom 
bostadsbrist. Ur tema 2 kan utläsas om artikelförfattaren avser att spegla missbruket i 
sig eller om också andra faktorer är av betydelse. Under tema 3 beskrivs hur många 
artiklar under respektive år som stämplar individen som avvikare kontra hur många 
artiklar som icke gör det. 
 

 2001 2006 
Tema 1 

Avsaknad av 
bostad 

Individoförmåga 
(Individnivå) 

2 

Bostadsbrist 
(Strukturell nivå) 

7 

Individoförmåga 
(Individnivå) 

3 

Bostadsbrist 
(Strukturell nivå) 

4 
Tema 2 

Missbruk 
Missbruk 

 
3 

Kriminalitet 
         

2 

Prostitution 
 

1 

Missbruk 
 

1 

Kriminalitet 
           

1 

Prostitution 
 

2 

Tema 3 
Stämpling och 

utanförskap 

Stämpling 
 

6 

Icke stämpling 
                

1 

Stämpling 
 

8 

Icke stämplig 
 

1 
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5.3.2 Tabell 2. Jämförelse mellan dags- och kvällspress 
Denna tabell beskriver skillnaderna mellan hur dags- respektive kvällspress framställer de 
hemlösa och deras problematik. Också här påvisas huruvida artikelförfattaren avser att spegla 
avsaknaden av bostad som ett individuellt problem eller ett strukturellt problem under tema 1. 
Under tema 2 framkommer det i vilken utsträckning kriminaliteten kopplas till andra faktorer 
och under tema 3 visas förekomsten av stämpling i de valda artiklarna. 

 
 Dagspress Kvällspress 

Tema 1 
Avsaknad av 

bostad 

Individoförmåga 
(Individnivå) 

4 

Bostadsbrist 
(Strukturell nivå) 

10 

Individoförmåga 
(Individnivå) 

1 

Bostadsbrist 
(Strukturell nivå) 

1 
Tema 2 

Missbruk 
Missbruk 

 
3 

Kriminalitet 
       

2 

 Prostitution 
 
          1 

Missbruk 
 

1 

Kriminalitet 
 

1 

Prostitution 
 

2 

Tema 3 
Stämpling och 

utanförskap 

Stämpling 
 

5 

Icke stämpling 
 

1 

Stämpling 
 

9 

Icke stämpling 
 

1 
 
5.3 Analys 
I de utvalda artiklarna som härstammar från dagspressen, Dagens Nyheter och Svenska 
Dagbladet kan vi tydligt urskilja vilka aktörer som äger makten att höras. I dessa artiklar är 
det övervägande politiker, sakkunniga eller personer som på olika sätt är knutna till eller 
arbetar inom den sociala sektorn som har tillgången till det offentliga rummet. Då dessa 
personer kan anses som viktiga och kunniga på området blir det som framkommer en 
”sanning” och det som sägs blir den styrande diskursen (Börjesson, 2003). Till följd av att 
dessa ”kunniga” och respektabla samhällsmedborgare delar med sig av sina kunskaper i 
media blir dessa kunskaper allmänna sociala konstruktioner och uppfattningar.  
 
Genom de sociala konstruktionerna kommer vi fram till gemensamma bilder och hypoteser av 
verkligheten. Detta sker genom att vi delar med oss av den kunskap vi äger genom olika 
sociala processer vilka organiserar detta kunnande och gör det objektivt. Sociala aktiviteter 
blir vanor, därmed skapas gemensamma teorier om hur saker skall förhålla sig till varandra 
och vi beter oss därefter. Många individer blir på så sätt överens hur aspekterna på samhället 
skall se ut och därmed institutionaliseras konventionerna.  (Payne, 2002) 
 
Det är inte många som ifrågasätter sanningshalten i ett pressuttalande som sägs härstamma 
från en professor i sociala frågor eller som författats av en högt uppsatt tjänsteman. Flertalet 
av artiklarna i dagspressen bifogar dessutom källhänvisningar, faktaruta eller talar på något 
annat sätt om hur de fått fram den information som framgår i artikeln. Detta ökar 
trovärdigheten i texten.  
 
Tidningarnas artikelförfattare framställer ofta sina egna tolkningar som sanningar, fakta. De 
brukar kategoriska modaliteter genom att i sin text framhålla att något är på ett viss bestämt 
sätt istället för att reservera sig och lämna öppet för andras tolkningar. På så sätt framhävs och 
speglas deras makt och auktoritet.(Whinter- Jörgensen & Phillips, 2000)  
 
Då vi analyserat den diskursiva praktiken har inriktningen varit att undersöka hur texten är 
producerad samt på hur den konsumeras. I den textuella kedja av texter som här bildats kan 
samma text urskiljas i flera olika utformningar och i olika tidningar. (Whinter- Jörgensen & 
Phillips, 2000). Denna textuella kedja kan bland annat återfinnas i följande artiklar från 
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kvällstidningarna Aftonbladet, ”Jag är hemlös” (Petersson, C. 2006, februari, 20, 
Aftonbladet, s. 10, art.40) samt Expressen ”Hemlös, övergiven och bespottad” (Sundbaum-
Melin, A. 2006, mars 5, Expressen, s. 6-9,art.42). Detta fenomen är inte utmärkande för 
kvällspressens artiklar utan förekommer även i dagspressen. 
 
Inom den kritiska diskursanalysen anses diskursiva praktiker bidra till att frambringa och 
mångfaldiga de olikvärdiga maktstrukturer som förekommer sociala grupper emellan. 
(Whinter- Jörgensen & Phillips, 2000) Dessa ideologiska effekter tydliggörs då 
auktoriteternas ord ställs mot de hemlösas. Det framgår mycket tydligt i analysen hur viktig 
makt, auktoritet och titlar är i texternas sammanhang. När myndighetspersoner, professorer 
eller andra med en yrkestitel intervjuas eller beskrivs framträder de alltid med för och 
efternamn samt titel. När den hemlöse beskrivs eller intervjuas framträder eller beskrivs denne 
i stort sett uteslutande med endast förnamn, ålder och eventuell problematik.  
 
I endast en av de analyserade artiklarna gavs en anledning till detta. I en artikel ur Dagens 
Nyheter från år 2001, står tydligt angett att den intervjuade hemlöse mannen inte vill 
framträda med sitt fullständiga namn av hänsyn till sin familj. (Svärd, M. 2001, september, 
16, Dagens Nyheter, s. D2,art.11) I de få artiklar den hemlöse i övrigt själv framträder eller 
presenteras med sitt fulla namn har han som regel själv också varit författaren. 
 
Genom att ”avidentifiera” en part, i detta fall den hemlöse, uppstår en motsättning mellan 
”viktiga” och ”mindre viktiga” röster i samhället. Via denna motsättning konstrueras dem 
som anses som viktiga i motsats till dem som är mindre viktiga. (Foucault, 1993) De med 
makt, bostad och auktoritet står i motsättning till dem som är hemlösa, saknar titel och är utan 
makt (Thörn, 2004) Med stöd av sociala praktiker upprätthålls, legitimeras och reproduceras 
då dikotomin och de hemlösa rättfärdigar på så sätt diskursens ordning (Foucault, 1993) 
 
Texten i en artikel kan tilltala och beröra läsaren på olika sätt med relativt små medel. I en 
text kan tonen sättas genom användandet av olika pronomen såsom ”du”, ”jag” eller ”vi”, och 
därmed skapa en relation mellan läsare och avsändare. Kommunikationen blir då mer 
personlig och mottagaren tar till sig budskapet som ”sant” (Thörn, 2004) Detta 
tillvägagångssätt att binda läsaren förekommer frekvent i artiklarna. Det som fångar 
mottagarens intresse av en artikel är vanligen rubriksättningen. Dagspressens rubriker 
upplyser i de flesta fall om det sakliga innehållet i artikeln. Exempel på detta är dessa 
rubriker, ”Socialarbetare avvisar kritik om ett svenskt Christiania” (Folcker, A, 2006, mars, 
23, Dagens Nyheter, s. A19,art.36). och ”Fler hemlösa har fått hjälp till boende” (Nilsson, S. 
2006, maj, 15, Svenska Dagbladet, s.8, art.26)  
 
Kvällspressen artikelrubriker framträder som betydligt mer dramatiska och laddade. Här 
finner vi bland annat dessa rubriksättningar; ”Stans mänskliga vrak kan aldrig städas bort” 
(Weigl, K. 2001, augusti, 25, Aftonbladet, s.13,art.19). och ”Hemlös, övergiven och 
bespottad” (Sundbaum- Melin, A, 2006, mars, 5, Expressen, s.6-9, art.42)  
 
Tonen i och förväntningarna på artiklarna sätts redan i rubriken. Då detta första intryck av 
vad artikeln skall komma att innehålla får vi utifrån dessa rubriker normativa förväntningar på 
innehållet i artikeln och på dem som speglas och beskrivs i denna. Vi tillskriver den som 
beskrivs i texten vissa egenskaper och sociala identiteter utifrån vad som står skrivet. I 
händelse av att den beskrivna eller intervjuade personen ifråga besitter någon mindre 
önskvärd eller accepterad förmåga reducerar vi denne till att existera som en avvikare. 
(Goffman, 2001) 
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Stämpling frammanas inte enbart av hur man agerar utan även av vad man är, i detta fall 
hemlös och många gånger också missbrukare. Detta förstärker avvikelsen än mer för dem 
som beskrivs i de ”eländesbeskrivningar” som stundom förekommer i pressen. (Goldberg, 
2005) De hemlösa lever i ett socialt system som karakteriserar eller stämplar dem som 
avvikare. I de fall där de hemlösa framställs som avvikare i tidningsartiklarna uppfattar de 
sannolikt även sig själva som det. Det kan hållas för troligt att de då lever upp till de sociala 
förväntningar som etiketten för med sig. En ond spiral bildas där tidningarnas artiklar bidrar 
till att förstärka och utlösa en än starkare stämplingsprocess. (Payne, 2002) 
 
Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är det av vikt att analysera skillnaden mellan olika 
gruppers konstruerande av fenomen eller begrepp (Lilja & Larsson, 2005) I dagstidningarna 
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets texter kommer politiker till tals. De har en 
uppfattning om hur bostadspolitiken bör bedrivas och om hur hemlösheten bör stävjas. I de 
artiklar där de hemlösa själv kommer till tals stämmer deras önskemål sällan överens med 
politikernas åsikter. De hemlösa önskar ofta hjälp och stöd för att komma ur sin situation när 
politikerna menar att hemlösheten i vissa fall kan avhjälpas med ett ökat bostadsbyggande.  
 
Rörande kvällspressen har vi inte funnit grund för att genomföra någon jämförelse i avseendet 
att analysera skillnader mellan olika gruppers konstruerande av fenomen eller begrepp då 
artiklarna i dessa tidningar varit av en beskrivande eller berättande karaktär. Artiklarna har i 
berättande eller beskrivande form åskådliggjort skildringar av hemlösheten ur olika 
perspektiv. 
 
Vår förförståelse av världen ser olika ut beroende på vilken tidsram vi befinner oss inom och i 
vilken kultur vi vistas i ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv.(Burr, 1995) En diskurs är 
aldrig absolut och uppenbar. Förändringar hotar oupphörligen från det diskursiva fältet och 
därmed är diskursen endast en temporär strukturering. Nya tolkningsmöjligheter kan komma 
att betvivla och förändra diskursens struktur. (Whinter- Jörgensen & Phillips, 2000) 
 
Då den jämförande analysen mellan artiklarnas år endast rör sig inom en tidsram av fem år 
har vi inte kunnat urskilja några betydande diskursförändringar. För att skönja någon 
förändring är troligen tidsramen för snäv. Enligt denna studies påvisande speglas och 
framställs de hemlösa och deras situation på samma sätt i de studerade artiklarna från år 2001 
som i de för år 2006. Vi har heller inte konkret kunnat urskilja någon förändring i samhällets 
syn på hemlöshet över tid ur ett massmedialt perspektiv,  
 
Vi anser dock att en förändring har skett i fråga om uppmärksamhet kring de hemlösas 
boendesituation. I tidningsartiklarna från år 2001 under Tema 1, Avsaknad av bostad, 
återfinns endast en artikel som berör Socialtjänstens boendealternativ för de hemlösa. Denna 
artikel beskriver Hotellhemmet i Vinsta (Optiz, C, 2001, mars, 26, Dagens Nyheter, s. A5, art 
2). Resterande artiklar som oavkortat behandlar boendefrågan berör och beskriver de olika 
frivillighetsorganisationernas arbete. Under samma tema för 2006 års artiklar påträffas 
betydligt fler artiklar med samma ämne. De tar upp många av de alternativa boenden som 
staden tillhandahåller för de hemlösas räkning. Det ger intryck av att problemet eventuellt är 
mer synligt eller allvarsamt nu än för fem år sedan. Under detta år stod dagspressen för 
merparten av dessa artiklar. Kvällspressen bidrog endast med en. 
 
Under både Tema 2, Missbruk och under Tema 3, Stämpling och utanförskap infinner sig 
”eländesbeskrivningarna”, beskrivningarna av den misär de hemlösa lever i, på ett påtagligt 
sätt.  Här avspeglar sig den makt som artikelförfattarna har på ett tydligt sätt.  
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Som tidigare beskrivits i detta kapitel bygger stämplingsteorin mycket på makt och 
maktförhållanden. Under dessa två teman är den hemlöse inte bara en bostadslös individ. Han 
har också tillskrivits egenskaper som missbrukare och eller kriminell. Det är artikelförfattarna 
genom sin sociala ställning som innehar makten att tillskriva den hemlöse dessa 
karaktärsdrag. (Goldberg, 2005) 
 
Under Tema 2, Missbruk innehar dagspressen liten dominans över det totala antalet artiklar 
för de båda valda undersökningsåren. Under Tema 3, Stämpling och utanförskap dominerar 
kvällspressen något. Rörande undersökningsåret 2001 återfinns ingen artikel från dagspressen 
under detta tema. År 2006 domineras dock av dagspressens artiklar.  
 
Då tidigare forskning inom området hur hemlöshet speglas i pressmedia näst intill är 
obefintligt kan vi endast dra paralleller till Catharina Thörns (2004) avhandling Kvinnans 
plats(er) samt till Karin Ekmans (1998) bok Var så god- makt, kön och media. 
 
I Catharina Thörns (2004) avhandling är utgångspunkten att diskurser och föreställningar 
alltid måste kopplas till maktrelationer. I den svenska diskurskontexten ingår ordet hemlös 
mestadels i samband med andra begrepp såsom de som i denna studie presenteras under tema 
två och tre, missbruk och avvikelse. Begreppen knyts samman och samverkar till att bilda ett 
nätverk. Detta nätverk av begrepp innebär också ett helt sätt att tala och agera. En diskurs om 
hemlöshet består därför av flera olika aktörers uttalanden och ageranden såsom politiska 
uttalanden, tidningsreportage och praktiker kring hemlösheten. (Thörn, 2004) Kerstin Ekman 
menar att den med makt berättar ”sanningen”. För att makt skall uppstå måste den ges till 
någon. Någon annan individ måste anpassa sig efter någon annans regler. Sanningar får mer 
eller mindre genomslagskraft beroende på hur mycket makt som är kopplad till den. I denna 
tid talar man ofta om hur den politiska makten förflyttar fram politiken i media då graden av 
uppmärksamhet en fråga får i pressen ofta är avgörande för det slutgiltiga beslutsfattandet 
(Ekman, 1998) 
 
Våra analysresultat konfirmerar de resultat Thörn (2004) ovan redovisar. Genom att 
begreppet hemlös som regel förekommer tillsammans med andra begrepp även i de artiklar vi 
studerat och knyts samman med dessa.  Resultaten i vår studie överensstämmer även med de 
slutsatser Ekman (1998) drar i sin bok. Samhället har gett makten till politikerna. Politikerna 
får utrymme i media och med detta blir det de säger sanning i samhällets ögon. Samhällets 
syn och sanning avspeglas sedermera i pressen.  
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6. Diskussion 
 
I detta kapitel beskrivs studiens övergripande syfte. Vi besvarar våra frågeställningar genom 
en sammanfattning och en diskussion kring de resultat som framkommit i analysen. Vidare 
följer ett avsnitt där de valda metoderna diskuteras och kapitlet avslutas med förslag till vidare 
forskning. 
 
Det övergripande syftet i denna studie har varit att försöka undersöka, tyda och tolka hur 
pressmedia uppmärksammat de hemlösa och vad som har skrivits om dem och den eventuella 
sociala problematiken som omger dem, i de stora dags- och kvällstidningarna. Vår avsikt har 
även varit att undersöka om och hur samhällets syn på hemlöshet under de senaste fem åren, 
år 2001 – 2006, har förändrats ur ett massmedialt perspektiv. Syftet har även varit att få en 
bild av vilken diskurs som styr, vem som hörs i media, vem som håller i dagordningen, vad 
som sägs och hur det sägs. 
 
Studiens frågeställningar som här kommer att besvaras är; 

• Hur framställs de hemlösa och deras situation i dags- respektive kvällspress utifrån ett 
antal valda artiklar? 

• Har samhällets syn på hemlöshet förändrats ur ett massmedialt perspektiv under de 
senaste fem åren? 

 
6.1 Hur framställs de hemlösa och deras situation i dags- respektive kvällspress utifrån 
ett antal valda artiklar? 
De hemlösa framställs i de studerade artiklarna övervägande som relativt hjälplösa individer. 
När det gäller tema 1, Avsaknaden av bostad, hävdas det i texterna att situationen 
frambringats av individen själv genom eget förfarande. Det kan röra sig om utdragna 
skilsmässor, obetalda hyror, störande beteende, psykisk sjukdom, missbruk eller en 
kombination av dessa faktorer  
 
Den totala bostadsbristen drabbar även de hemlösa. Då en mycket liten del av det befintliga 
bostadsbeståndet frigörs till ”vanliga” bostadskön går en ännu mindre del till de hemlösa. 
Platserna på stadens härbärgen räcker inte till för dem som vill ha och nybyggnationerna som 
planeras enkom för de hemlösa går trögt. Alternativet är att bo i en husvagn på den 
campingplats i Flaten som staden har att erbjuda. Politikerna talar om att lösningen är att 
”bygga bort” hemlösheten medan flera av de hemlösa själva, med insikt, talar om att de 
eventuellt inte skulle klara av ett eget boende då deras livssituation i övrigt är kaotisk.  
 
De olika hjälporganisationerna som erbjuder mat och logi för de hemlösa figurerar i flera 
artiklar. De hemlösa beskrivs i dessa artiklar som tacksamma, nöjda och ödmjuka för att de 
överhuvudtaget har en plats att gå till. 
 
Endast en av de totalt sexton artiklarna under temat Avsaknad av bostad härrör från 
kvällspressen. Det är tidningen Expressen som beskriver hur en ”vanlig” ung kvinna kommer 
hem från sitt arbete och finner att hennes hyresvärd bytt lås på dörren.(Andersson, J, 2006, 
oktober, 23, Expressen, s.18, art.29) 
 
Under tema 2, Missbruk, beskriver dagspressen i flera artiklar missbrukets konsekvenser. 
Flera nya hiv- fall har konstaterats och de hemlösa, hiv- positiva missbrukarna är i sämre 
skick än tidigare. I flera artiklar berättar hemlösa eller före detta hemlösa kvinnor och män, 
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genom artikelförfattaren, om sin drogdebut och om hur livet som hemlös narkoman påverkat 
dem och deras livssituation. Också en läkare och en sakkunnig i missbruksfrågor har beretts 
utrymme för att framföra sina tankar och åsikter i hemlöshets och missbruksfrågan. De har 
dock själva författat sina artiklar  
 
Två av de artiklar som härrör från kvällspressen består i intervjuer med hemlösa. Dessa 
hemlösa framställs enkom med förnamn och ålder och artiklarna kan närmast beskrivas som 
”eländesbeskrivningar”.  I den ena speglas ”Klara, 26 år”, prostituerad, kriminell och hemlös 
(Thunberg, I, 2001, februari, 9, Expressen, s.28-29, art.13). I den andra artikeln intervjuar 
artikelförfattaren ”Stickan, 55 år” som då berättar om hur en tuff skilsmässa fick honom att 
börja missbruka alkohol (Zakai, H. 2001, juni, 28, Expressen, s. 20, art.14) Dessa personer är 
avidentifierade på så sätt att de helt saknar kännetecken. Spekulationer kan här födas om 
huruvida de överhuvudtaget existerar eller om de är producerade för att fylla ett för oss okänt 
syfte hos artikelförfattaren. 
 
En artikel behandlar Socialstyrelsens rapport från år 2005 och en artikel består i en intervju 
med en före detta hemlös kvinna där både namn, ålder och nuvarande titel framgår. 
 
Tema 3 behandlar Stämpling och utanförskap. Det är under detta tema som dags- respektive 
kvällspressen skiljer sig åt markant i sina skildringar gällande de hemlösa och deras 
eventuella problematik. 
 
Dagspressen framställer de hemlösa som avvikande bland annat genom att i en artikel påstå 
att de inte vill bo i lägenheter med för hög standard.  
 

”Men det blir linoleumgolv. Vi kan inte ha för hög standard, då känner sig inte 
det här klientelet hemma. Lägger vi parkettgolv vill de inte bo där”, (Folcker, A. 
2006, mars, 24, Dagens Nyheter, s. 18, art.34) 
 

Andra artiklar berör bland annat ämnet att hemlösheten bör få utrymme i den politiska 
debatten samt en intervju med en kvinna som blivit vräkt då hon inte längre hade förmågan 
att betala sina räkningar. 
 
En artikel som handlar om de hemlösas egen tidning, Situation Stockholm, beskriver hur de 
som arbetar där försöker ändra medias bild av hemlösa människor som offer. De vänder på 
offerproblematiken och strävar efter att istället kunna ge en bild av de hemlösa som individer 
med vilja till förändring. (Boldemann, M, 2006, december, 21, Dagens Nyheter, s.2, art.35) 
 
Även ordförande i Hemlösas förening, Rolf Nilsson bidrar till att förstärka de hemlösa som 
avvikare. I en artikel författar han bland annat att de som skickades ut till egna lägenheter då 
psykiatrireformen tog ny form knappt kunde koka sig en kopp te, än mindre betala sina 
räkningar och då blev vräkta. Socialtjänsten var inte till någon hjälp utan stod bara och såg 
på. (Nilsson, R. 2006, december, 11, Svenska Dagbladet, s. 31, art.38)  
 
I kvällspressens framställningar av de hemlösa och deras eventuella problematik när det 
gäller stämpling och utanförskap tenderar ”eländesbeskrivningarna” att helt ta överhand över 
artikelomfånget som berör detta tema. Majoriteten bland de för analysen utvalda artiklarna 
beskriver eller ger en berättande bild av de hemlösa som offer. De bor i hissar, i tunnlar och i 
bilar. De beskrivs som smutsiga, sjuka, desperata, kriminella, prostituerade, hiv- smittade 
eller oönskade. Anmärkningsvärt i vissa artiklar är att inga hemlösa synes kunna gå på sina 
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fötter. I flera artiklar beskrivs hur de kryper. De kryper in i bilar och fläktrum eller ligger 
hopkrupna på någon smutsig filt Flera av dem som framställs och figurerar i de intervjuande 
artiklarna har enligt författarna helt förlorat sin framtidstro och väntar bara på att få dö.  
 
En artikel ur kvällspressen skiljer sig dock markant från dessa ovanstående beskrivningar. I 
denna artikel hade författaren tänkt göra en intervju med en hemlös man men så blev inte 
fallet. Mannen ifråga, Jouko Jokinen skrev istället själv ner sin historia. I denna artikel 
framhåller han att han inte är ett offer för omständigheter utan att han själv bär ansvaret för 
sitt liv och för sina val. (Jokinen, J. 2001, oktober, 21, Aftonbladet, s. 34.35, art.20) 
 
6.2 Har samhällets syn på hemlöshet förändrats ur ett massmedialt perspektiv under de 
senaste fem åren? 
Då vår förförståelse av världen ser olika ut beroende på inom vilken tidsram vi rör oss inom 
ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv valde vi att i studien jämföra artiklar från åren 2001 
och 2006. Detta medförde att vi på så sätt fick ett undersökningsspann på fem år. (Whinter- 
Jörgensen & Phillips, 2000) 
 
Genom att studera artiklarna från år 2001 och jämföra dessa med artiklarna från år 2006 har 
ingen betydande skillnad i samhällets syn på hemlösheten kunnat skönjas. Enligt de resultat 
som framkommit blir därmed vår slutsats att samhällets syn på hemlöshet idag är densamma 
som den var för fem år sedan.  
 
Dock har det vid studerandet av respektive års artiklar framkommit att de hemlösas situation 
gällande avsaknad av bostad uppmärksammas mer idag. Problemet har synliggjorts och ses 
eventuellt som allvarligare idag än för fem år sedan ur ett massmedialt och samhälleligt 
perspektiv. 
 
6.3 Metoddiskussion  
De teorier som vi har valt att använda oss av i denna studie är: diskursanalys, 
socialkonstruktionism samt stämplingsteori. Fördelen med användandet av dessa teoretiska 
analysverktyg har varit att de är förenbara och lätta att länka samman. Detta har dock också 
medfört en svårighet då de understundom går in i varandra och därmed blir svåra att åtskilja. 
Vi anser att de teorier vi valt är relevanta och passande för den studie som genomförts. 
 
För att möjliggöra ett utrönande om huruvida diskurser och samhällets syn på hemlöshet 
förändras över tid är en vidare tidsram en förutsättning, då vi under studiens utveckling erfarit 
att den tidsram vi valt att röra oss inom är för snäv.  
 
För att nå en hög reliabilitet i denna studie har såväl teoritriangulering som 
undersökartriangulering tillämpats (Patton, 1991) För att uppnå en hög validitet har 
författarna tillämpat rika och täta citat ur de utvalda artiklarna som därefter på ett tydligt sätt 
analyserats och tolkats. (Whinter- Jörgensen & Phillips, 2000) En viktig aspekt för att ha 
möjlighet att uppnå tillräcklig generaliserbarhet är att ett större artikelomfång studeras och 
analyseras. På så sätt får man en möjlighet att jämföra de berördas utsagor och kan undersöka 
huruvida dessa utsagor stämmer överens. (Kvale, 1997) Vi anser oss inte haft möjlighet att 
uppnå tillräcklig generaliserbarhet då vårt artikelomfång endast omfattat 42 stycken artiklar. 
 
6.4 Förslag till vidare forskning 
Då det finns mycket lite tidigare forskning i ämnet överhuvudtaget vore det önskvärt att den 
utvecklades, detta inte minst för att få en möjlighet att öka generaliserbarheten. 
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Genom att undersöka fler tidningar och andra orter skulle detta kunna ge en bild av om 
pressens speglingar av hemlösheten ser likadan ut i hela landet. 
 
För att få en mer renodlad bild av hur de hemlösa ser på sig själva och på sin problematik ur 
ett medialt perspektiv, är en möjlighet att komplettera med undersökningar gjorda utifrån 
deras egen tidning, Situation Stockholm 
 
Catharina Thörn (2004) har i sin avhandling ”Kvinnans plats(er)” koncentrerat en del av sin 
studie på att undersöka bilderna och fotografierna som hört till en av frivilligorganisationernas 
kampanjer. Det vore intressant att göra en liknande undersökning där dags- och kvällspressens 
bildmaterial analyserades och tolkades. 
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