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Abstrakt 
Syftet med denna studie var att undersöka hur en svensk dagstidning framställer hemlösa 

kvinnor. Materialet i undersökningen bestod av 58 tidningsartiklar publicerade i Dagens 

Nyheter under perioden första januari 1993 och sista december 2003, tidningsartiklarna 

hämtades genom sökverktyget Presstext. Metoden som använts vid analysen av artiklarna är 

innehållsanalys med en kvalitativ och en kvantitativ ansats. Materialet analyserades med stöd 

av teorin symbolisk interaktionism. Studien visade att det i de undersökta artiklarna till stora 

delar inte skrivs nyanserat om hemlösa kvinnor. Dock tenderar artiklarna att inte enbart skriva 

om hemlösa kvinnor i sammanhang som missbruk, prostitution och psykisk sjukdom/ohälsa. 

Vidare resulterade undersökningen i att det i 15 artiklar skrevs på ett sätt som kan ge läsaren 

möjlighet att känna empati för hemlösa kvinnor. I 12 av det totala antalet artiklar skrevs det 

stigmatiserande om undersökningsgruppen. Ytterligare framkom i analysen att olika aktörer 

som arbetar med hemlösa kvinnor får skiftande utrymme i tidningen. Därtill visar studien att 

de aktuella artiklarna som handlar om hemlösa kvinnor inte följer en jämn ström över 

månader och år. Undersökningen påtalar även medias vikt i att belysa sociala problem så att 

dessa får möjlighet att ta plats på den politiska arenan. 

 

 

Nyckelord: Hemlösa kvinnor, Empati, Stigmatisering, Symbolisk interaktionism, Missbruk, 

Prostitution, Psykisk sjukdom/ohälsa, 
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1. INLEDNING 
 

I ett demokratiskt samhälle är massmedias viktigaste uppgift att ge medborgarna omvärlds- 

och samhällsinformation samt att vara en debattarena för politik och samhällsfrågor. Genom 

massmedia kan allmänheten få möjlighet att ta ställning i frågor de själva är intresserade av. 

Media skall även ge möjlighet till insikt och kunskap om det som man inte har egen 

erfarenhet av eller kommit i kontakt med. Vad allmänheten tycker i olika samhällsfrågor och 

den politik som samhället väljer att styra landet med är avgörande för det arbetsfält och de 

målgrupper som socialarbetare kommer i kontakt med. Genom det intresse eller ointresse som 

massmedia visar kan debatten förstärkas eller försvagas. Det är inte bara allmänheten som 

påverkas och tar del av de ämnen som ges massmedialtutrymme, såväl politiker som 

socialarbetare influeras av medieflödet. Detta kan vara betydande för mängden resurser som 

politiker tilldelar socialt utsatta grupper. Massmedia har en betydande roll i detta och är en 

förutsättning för samhällsdebatten och socialpolitiken. Därför torde det för såväl socionomer 

som socionomstuderande vara av största vikt att ha medvetenhet och kunskap om massmedias 

roll och betydelse i hur sociala problem framställs och debatteras.  

 

Ett socialt problem som på senare år diskuterats och debatterats i massmedia är hemlöshet. 

Forskning visar att media har ett stort inflytande på människors syn på hemlösa. Eftersom de 

flesta människor själva inte har någon kontakt med hemlösa eller egen erfarenhet av 

hemlöshet så tycks de skapa sin bild av hemlösa via tidningar, radio och TV. Detta har bland 

annat framkommit i en amerikansk studie om media och hemlöshet (Power, 1999). I studien 

påpekas att de bilder och föreställningar om hemlösa som förmedlas via amerikansk media 

kan vara väldigt förvridna (Ibid.). Även i Sverige har medias framställning av hemlöshetens 

problematik kritiserats för att vara schablonartad (Swärd, 1998). Enligt Swärd har media en 

tendens att: 

- Kategorisera hemlösa, vilket leder till att dessa stigmatiseras . 

- Belasta individen för problematiken bakom hemlöshet och därmed ej ta strukturella 

och samhälleliga orsaker i beaktande. 

- Beskriva den hemlöses liv som hemlös vilket ofta endast är en period i en människas 

liv. Tiden före och efter skildras sällan (Ibid.). 

Enligt Swärd (2004) kritiserar hemlöshetsorganisationer media för att visa ett ojämnt intresse 

för hemlöshetsfrågan. Tidvis är det populärt att belysa problemet och ibland skrivs inget alls 
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vilket således kan variera från år till år, månad till månad. Det framstår även som om 

organisationerna som arbetar med hemlösa själva använder sig av media för att nå ut med sitt 

budskap vid vissa tidpunkter under året. Det tycks finnas en tydlig tendens bland dessa 

verksamheter att särskilt runt juletid anordna annonskampanjer för att göra allmänheten 

uppmärksam på hemlöshetsproblematiken. Kampanjerna syftar allt som oftast till att samla in 

pengar åt rörelsernas verksamheter för hemlösa. Dessa kampanjer kostar pengar för 

organisationerna och enligt Reynolds (1999) finns det åtminstone i USA ett stort intresse för 

dessa organisationer att uppvakta media för att få publicitet. Detta torde leda till att även olika 

hemlöshetsorganisationer får skiftande uppmärksamhet av media. Kan detta även leda till att 

den mediala uppmärksamheten för hemlösa skiftar beroende på årstid? 
 

Tidningsmediet har i Sverige en stor spridning och en relativt hög trovärdighet. Journalisters 

skildringar av aktuella frågor formar således allmänhetens syn på exempelvis hemlösa 

kvinnor. Därför borde det vara av största vikt att dessa skildringar av hemlösa är beskrivande 

och målande så att allmänheten kan känna empati för dessa och att skildringarna inte 

stigmatiserar. Även om det i den allmänna debatten ofta hävdas att hemlösa kvinnor är en 

särskilt utsatt grupp (se exempelvis Beijer, 2000; Thörn, 2004) så tycks forskningen om media 

och hemlöshet inte göra någon åtskillnad mellan hemlösa män och hemlösa kvinnor. Hur 

framställs hemlösa kvinnor i en svenska dagstidning?  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur en svensk dagstidning framställer hemlösa kvinnor i 

Sverige. 

 

 I vilka sammanhang framställs hemlösa kvinnor?  

 På vilket sätt skrivs det om hemlösa kvinnor? 

 Vilka privata aktörer som arbetar med hemlösa kvinnor uppmärksammas? 

 Är medieintresset för hemlösa kvinnor konstant under månader och år? 
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2. MASSMEDIA 
 

Inledning  

Syftet med följande kapitel är att göra en genomgång av vad den tidigare forskning vi funnit 

om media och media kontra hemlöshet belyst. Detta är av intresse för denna studie då det ger 

information om massmediers samhällsfunktion både vad det gäller om dess uppdrag men även 

om allmänhetens förtroende för media. Detta kapitel har till viss del fokus på massmedia i 

Storstockholm. Anledningen till detta är att i Stockholm finns den största andelen hemlösa. 

Eftersom studien syftar till att analysera en dagstidning fokuseras det på tidningsmediet som 

nyhetsrapportörer. Avsnittet presenterar medias uppgift, funktion och betydelse i samhället. 

Kapitlet beskriver slutligen tidigare forskning inom ämnet hemlöshet och media där två 

amerikanska studier presenteras i korthet. 

 

Massmediers samhällsuppdrag  

Det som framkommer av den lästa litteraturen är att samtliga nordiska författare och forskare  

har en likstämmig uppfattning om massmedias uppdrag i samhället. Enligt Nord och Nygren 

(2002, s.52- 53) fyller massmedia tre uppgifter som är särskilt angelägna för den fria 

åsiktsbildningen: nämligen uppgifter att förse medborgarna med sådan information att de fritt 

och självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor, uppgiften att granska de inflytelserika i 

samhället och uppgiften att låta olika åsikter komma till tals. En liknande uppfattning 

framförs av Blomberg (2004) som beskriver media som ”den tredje stadsmakten”.  

Massmedia fyller även en annan funktion i samhället enligt Nord och Nygren (2002) 

nämligen att ge människor en identitet vem de är, vilken grupp de tillhör men även att få dem 

att känna samhörighet med området de bor i.  

 

Agenda-settings massmediets makt i samhällsdebatten 

I Sociala problem och socialpolitik i massmedier (2004) återger Ester Pollack den tyske 

forskaren Kepplinger som talar om journalistikens roll i olika konfliktsituationer. Enligt 

Kepplinger har medierna en viktig position i det moderna samhällets konflikter, eftersom det 

ofta handlar om olika kommunikationskonflikter. ”Utfallet av dessa konflikter har stor 

betydelse för i vilken riktning samhället förändras. Medierna har möjligheter att på olika sätt 

favorisera parterna i en konflikt…” (Pollack, 2004, s.70). Detta kallar Kepplinger för 

instrumentell aktualisering, det vill säga att vissa händelser tas fram men inte andra och att 

detta påverkar opinionsbildningsprocessen. Det är även väl belagt inom forskningen, enligt 
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Kepplinger att starka intressen kan styra och utnyttja medier (Ibid.). Men Kepplingers 

forskningsresultat pekar även på att ”…journalister också utnyttjar sina möjligheter att stödja 

den typ av uppfattningar som bäst rimmar med den egna och som också stärker mediernas 

ställning” (Ibid. s.71). Massmediers makt är å andra sidan inte helt självklar och olika forskare 

har kommit fram till olika resultat. Exempelvis skriver Nord och Nygren (2002) att det är 

medierna som bestämmer dagordningen men samtidigt så skriver författarna: ”…frågan vem 

som sätter dagordningen för mediernas bevakning har undersökts i både svensk och 

internationell medieforskning utan att komma fram till något slutgiltigt svar” (Nord & 

Nygren, 2002, s .118).  

 

Massmediernas icke makt 

Pollack (2004) beskriver även de amerikanska kommunikationsforskarna Maxwell McCombo 

och Donald Shaws undersökning angående massmediers agenda, prioriteringen av nyheter 

och ämnen. Denna undersökning handlar om presidentvalet i USA 1968. Ett resultat därifrån 

är av intresse för denna studie: ”Mediernas makt låg inte i vad människor skulle tänka […] 

men väl i att bestämma om vad människor skulle tänka, vilka frågor som vi överhuvudtaget 

skulle tänka om” (Pollack, 2004, s. 72). Enligt Nord och Nygren (2002) är det av betydelse 

vilken media som säger vad. ”Men medieinnehållet är en sak, och vilka effekter det får en helt 

annan sak. Vad medborgarna tar till sig beror på vilka medier de läser, lyssnar och tittar på” 

(Nord & Nygren, 2002 s. 87). 

 

Förtroendet för media 

Nyhetsrapporteringen i etermediet från de regionala nyheterna i TV och Sveriges Radio har 

det högsta förtroendet av alla massmedier menar Nord och Nygren (2002). 

Dagstidningsmediet har det näststörsta och i Stockholm har dagstidningen Dagens Nyheter 

det största förtroendet, därefter Svenska Dagbladet och sedan den reklamfinansierade 

tidningen Metro (Ibid.). I övriga landet är det den lokala dagstidningen som har det högsta 

förtroendet bland tidningsmedierna (Elliot, 1997). ”De värden som ligger till grund för 

förtroendet behöver emellertid inte med nödvändighet vara relaterad till sådant som innebär 

att individen använder mediet, utan till att mediet är allmänt känt och allmänt accepterat” 

(Elliot, 1997, s. 283).  

 

Profilen på de olika typerna av nyhetsmedier varierar inte enbart hur de når ut i samhället utan 

även genom att de har något olikartade uppgifter att fylla (Ibid.). ”Av dagspressens 
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nyhetsförmedling förväntar man sig opinionsbildning och publikidentifikation, av TV: s 

nyhetsförmedling förväntar man sig saklighet och korrekthet” (Elliot, 1997, s. 241).  

 

Lokalpressen 

I Sverige har vi en hög andel av befolkningen som läser dagstidningar, en av de högsta i 

världen (Elliot, 1997). Den lokala dagspressen som har den högsta trovärdigheten bland 

tidningsmediet fyller flera funktioner på den lokala orten (Elliot, 1997; Nord & Nygren, 

2002). ”…- förtroendet för den egna, lokala morgontidningen är liksom vanan att läsa 

tidningen ett sätt att visa samhörighet med och acceptans av den bygd man lever i”(Elliot, 

1997, s. 289). Det är således av stor betydelse att den lokala tidningen skriver om orten och 

om människorna där och det är just det som ger det stora förtroendet. Människor vill känna 

igen sig och vill veta vad som sker i det område som de bor i eftersom det både är 

identitetsskapande och ger samrörighetskänslor med orten enligt Elliot (1997).  

 

Stockholm ligger i medieskugga 

I Stockholm råder det ett specifikt förhållande än i övriga Sverige vad det gäller den lokala 

dagspressen (Nord & Nygren, 2002). Det finns ingen regelrätt lokaltidning Stockholm. 

Däremot finns det två rikstäckande dagstidningar, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 

men ingen av de rapporterar om Stockholm som de lokala tidningarna gör om sina respektive 

orter. Om någon av dessa två tidningar rapporterar om Stockolm blir det om det centrala 

Stockholm, den del som alla stockholmare ser som sin. Rapportering om en förort är inte 

intressant mer än för de som bor i den förorten (Ibid.). Om man jämför med övriga landet 

motsvarar ett flertal av Stockholms förorter var för sig befolkningsmängden i flera av landets 

småstäder (Ibid.). De flesta av dessa har lokala dagstidningar men i Stockholm finns inte en 

enda. Det finns en typ av gratis lokaltidning som kommer en gång i veckan till alla hushåll. 

Den är reklamfinansierad och har olika upplagor till olika områden i Stockholm med ca 6-8 

nyhetsartiklar vardera. Nord och Nygren (2002) har undersökt just detta och dragit slutsatsen 

att det råder en medieskugga över Storstockholm. Med detta avses att människor där inte har 

tillgång till nyheter om sin bostadsort. De har inte heller möjligheten till identifikation och de 

får därför svårare att känna en samrörighet med området de bor i (Ibid.). Med andra ord kan 

människor där känna ett utanförskap och en vilsenhet i sin stad och sitt bostadsområde. 

”Begreppet ”medieskugga” är alltså en kombination av medieinnehåll och mediekonsumtion 

som ställer delar av samhället utanför både en normal bevakning och normal 

mediekonsumtion” (Ibid. s. 228). 
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Demokrati 

I ett demokratiskt samhälle har ett fritt nyhetsmedia en självklar plats vilket är en 

förutsättning för demokratin. I Sverige har vi en grundlag som garanterar och styr detta, 

Tryckfrihetsförordningen därför är det högst allvarligt att det råder medieskugga över 

Stockholm (Nord & Nygren, 2002). ”Är det över huvud taget möjligt att tänka sig en 

demokrati utan medier? Är det möjligt att utveckla den lokala demokratin utan lokala medier? 

Båda frågorna kan besvaras nekande, och medieskuggan i Storstockholm är därför ett av de 

största demokratiska problemen i Sverige i dag” (Nord & Nygren, 2002, s.256). Nord och 

Nygren tar även upp begreppet ”demokratiskugga” och ställer sig frågan om det även finns 

risk för detta där inte media når fram. Men det handlar inte om bara om bristen på lokalpress. 

Utan det handlar även om det stora flödet och utbudet av massmedier. I dagens samhälle ökar 

ständigt mängden av tv-kanaler, specialtidningar, gratistidningar, radiostationer och hemsidor 

på Internet. Således gäller det även att hitta i ”mediedjungeln” (Ibid.). 

 

Politik och ideologi 

Medierna har en mycket viktig uppgift i politiken genom att förmedla den politiska debatten 

men även att medverka i den, att vara en politisk arena. Detta för att nå ut till allmänheten 

(Nord & Nygren, 2002). ”De verkligt viktiga besluten fattas i dag långt ifrån många […] 

Även om det inte alltid syns väl hur nyhetsmedia står rent ideologiskt och politiskt, har de en 

mycket betydande roll för demokratin och politiken i svenska människors vardag varför 

massmediernas verklighetsbild av politiken blir viktig” (Nord & Nygren, 2002, s. 51). 

Politiken är ständig i samhällsdebatten, men politik är även många gånger nyheter och blir då 

behandlad som andra nyheter vilka värderas efter nyhetsvärdet i dem (Ibid.). 

 

Gatutidningar  

Gatutidning är en typ av tidning där hemlösa själva delvis kommer tilltals men som till största 

delen handlar om företeelsen hemlöshet. Det finns två typer gatutidningar, en 

företrädarmodell och en affärsdrivandemodell (Swärd, 2004). Syftet med dessa är att stödja 

hemlösa med ”hjälp till självhjälp”. Tidningarna säljs av de hemlösa själva ute på gator och 

torg och de få provision på sin försäljning. I de tre nordiska länderna Danmark, Finland och 

Sverige säljs fem olika gatutidningar. En i vardera av länderna Danmark och Finland och de 

återstående tre i Sverige (Swärd, 2004). År 2002 trycktes samanlagt 100 000 exemplar av 

dessa tidningar och det fanns ca 20 miljoner människor i dessa länder vid den tiden (Ibid.). 

Dessa tidningar finns oftast enbart att tillgå i storstäder. Därmed är det således en mycket liten 
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del av allmänheten som dessa tidningar når ut till enligt Swärd. De människor som läser 

tidningarna lever i storstäder och är socialt engagerade vilket också kan innebära att dem 

redan vet mycket om de hemlösas situation (Ibid.).  

 

Hans Swärd (2004) har gjort en undersökning om fem gatutidningar. I dessa har han hittat tre 

olika typbeskrivningar av hemlösa personer:  

1. När de hemlösa själva kommer till tals följer de ofta samma traditionella beskrivningar som 

då andra människor och medier beskriver och tolkar hemlösa med exempelvis beskrivningar 

om en svår barndom och tidiga problem med skolgång och annat. 

2. Berättelser om hemlösas liv som har budskapet om att vem som helst kan bli hemlös.  

3. De lyckade exemplen när den hemlöse på något sätt har kommit ifrån livet som hemlös och 

skaffat sig en annan position i samhället. 

 

De hemlösa som kommer till tals i dessa tidningar och berättar om sin livssituation beskriver 

ofta situationen på samma sätt som journalister gör enligt Swärd. Gatutidningsförsäljarna som 

därmed själva är hemlösa är även de som oftast blir intervjuande i dessa tidningar (Ibid.). 

Försäljarna rekryteras vanligen från den mer traditionella gruppen hemlösa. Enligt Swärd 

skulle många andra hemlösa aldrig vilja bli intervjuade eller sälja tidningar för att det skulle 

vara för skamfyllt för dem. De som låter sig intervjuas: ”… tvingas in i en struktur eftersom 

det inte finns så många andra sätt att berätta sina liv på. De hemlösa berättar om sina liv enligt 

de mallar som konventioner, myndigheter och massmedia tillhandahåller. […] Biografin 

skapar trygghet för både institutionen och individen genom att referera till en bestämd 

moralisk ordning som är bekant” (Swärd, 2004, s. 285). Det samma utrycker Eungjun Min 

(1999) om USA, men han talar allmänt om alla typer av nyhetsmedier: 

 
”…assumption that media narrative and image blur and distort the distinction between fact and fiction, between 

information and entertainment, between nature and culture, and finally provides a systematic frame of reference 

through which the world view is created, maintained and transformed.” (Min, 1999  s. X)  

 

Enligt Min är det alltid journalisten som bestämmer hur det skall berättas om den hemlöse och 

då kan heller aldrig dennes verklighet beskrivas fullt ut. Problemet är det samma i övriga 

samhället, den hemlöse blir även där alltid betraktad och tolkad utifrån samhället och inte 

inifrån den hemlöse själv (Min, 1999.). Enligt Min går det inte att skriva eller rapportera om 

hemlöshet på ett tillfredställande och rättvist sätt (Ibid.). 
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Medias beskrivning av hemlöshet   

Den amerikanska forskaren Gerald Power har forskat om marginaliserade grupper. Han 

rapporterar om sin forskning angående medier och hemlöshet i Medie Image and the Culture 

of Homlessness: Possibilities for Identification (1999), där tar han upp TVs porträttering av de 

hemlösa och TV- tittarnas identifikation av dem. Enligt Power har de flesta amerikaner inte 

själva någon kontakt eller erfarenhet av hemlöshet. Därför skapar de sin bild av dem via 

nyhetstidningar, radio och teve. Han säger vidare: 

 
”We know from previous research that the understandings based on this experience can be extremely distorted.” 

(Power, 1999, s. 79)  

 

Så här utrycker Power sitt resultat: 

 
”The results in this research are threefold. First, people tend to identify more with portrayals of 

homeless people where their life circumstances are attributed to social factors as opposed to 

individual factors. In addition, people tend to identify with homeless people who are not 

stigmatized. Second, when these two dimensions are combined there is an interaction effect where 

the highest level of identification is engendered by those portrayals which are characterized by 

individual attribution and non-stigmatization. Third, high levels of identification do not necessarily 

translate into interpretations of the plight of homeless as being the fault of current political or 

economic relations. Rather, interpretations of homeless people and the phenomenon of 

homelessness remain on the individual level.” (Ibid., s. 79) 

 

Power slutsummera att det viktigaste i denna forskning är att den framhåller angelägenheten i 

att ta med TV i diskussionerna om kultur, eftersom den utgör en stor källa till attityder och 

förståelse i samhället. Vidare kan dessa förstärka, snarare än utmana kulturella antaganden, i 

detta fall om orsakerna till hemlöshet. 

 
”In this way, it plays a major role in connecting the various components of the ”archealogy of culture,” a culture 

where the experience of seeing and not questioning the existence of a homeless person has become normal, a 

culture where the gap between the “other” America and the rest of us is widened rather than narrowed.” (Power, 

1999, s. 80) 

 

En tolkning och summering av detta skulle kunna vara att människor blir intresserade och 

tittar på TV-reportage om de hemlösa liknar dem själva eller att de känner igen på annat sätt. 

Men detta behöver ändå inte förändra deras uppfattning om de hemlösa. Även om reportagen 
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ger bilden av att det både finns sociala och individuella orsaker bakom hemlöshet, drar 

människor hellre slutsatsen om att det är individuella orsaker. Människor låter sig inte så lätt 

påverkas till att vidga sin syn på hemlöshet utan väljer oftare att kvarhålla sina gamla 

uppfattningar om dem. 

 

Hemlöshet och media 

Amerikanen Jeremy Reynalds har skrivit Informing and Educating the Media-A Hopeful 

Perspective on the Media and the Homeless (1999). Reynalds är chef för ett stort härbärge i 

New Mexico, USA. Reynalds beskriver sitt arbete med att få kontakt med massmedia genom 

att informera, utbilda, uppvakta och inbjuda dem, en beskrivning som kan tolkas likt 

lobbyingarbete. Reynalds betonar framförallt att socialarbetarna eller ”the providers” som han 

utrycker det, skall utbilda sig om media. Kollegor till Reynalds beskriver att de uppvaktar och 

skapar personliga kontakter med reportrar inom olika medier. Det är tydligt att Reynalds vill 

att socialarbetarna skall ta en aktiv roll och aktivt uppsöka massmedier för att få ut 

information till dem om de hemlösa. Reynalds beskriver socialarbetarens roll som: 
 

”In the end, the job of dealing with the media puts the shelter director in the same role that Mark Twain and the 

author of John’s Gospel occupied – they were storytellers and so are we. But we tell the stories of the homeless 

to the news media and they echo our stories into thousands and even millions of homes.” (Reynalds, 1999, s. 93)  
 

Det handlar följaktligen inte bara om information utan även att ha ett journalistisk och ett 

dramaturgiskt förhållningssätt till massmediet (Ibid.). 

 

Enligt Swärd  (2004) kritiseras media även av hemlöshetsorganisationer. Den kritik som 

framkommer är att pressens beskrivningar av hemlösa och hemlöshet ofta är endimensionella 

och schablonartade. Vidare skriver Swärd att kritikerna säger att det finns en tendens att 

strukturella problem individualiseras och ofta anges en eller ett par orsaker till hemlöshet 

exempelvis missbruk eller psykiskt sjukdom i stället för att se hemlöshet som ett komplext 

och sammansatt problem. Därtill anmärker hemlöshetsorganisationer på att media visar ett 

ojämnt intresse för hemlöshetsfrågan. Ibland är det populärt att belysa problemet, ibland 

skrivs inget alls (Ibid.). 
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3. HEMLÖSHET 
 

Inledning 

Föregående kapitel behandlade massmedia i stort och hur media rapporterar om hemlöshet. 

Följande kapitel är betydande för förförståelsen kring hemlöshet och hemlösa kvinnor i 

synnerhet. Denna förförståelse är av vikt för analyseringen av materialet och tolkningen av 

resultatet. I kapitlet som följer beskrivs bland annat Socialstyrelsens definition av hemlösa, 

attityder mot hemlösa genom historien samt de hemlösa kvinnornas situation i dagens 

Sverige. Avslutningsvis diskuteras hemlöshetsproblematiken utanför Sveriges gränser och 

svårigheterna att jämföra hemlöshetsproblematiken i olika länder.  

 

Definition av begreppet hemlöshet   

Samhällsproblemet hemlöshet har varit och är föremål för diskussioner i media och i 

samhällsdebatten. I Socialstyrelsens rapport Hemlösa i Sverige 1999. Vilka är de och vilken 

hjälp får de? (2000) definieras hemlösa. Studien utfördes 1999 och uppgiftslämnare i studien 

var alla svenska myndigheter och organisationer som enligt Socialstyrelsen kunde tänkas 

komma i kontakt med hemlösa individer. Studien genomfördes under en vecka samma år och 

uppgiftslämnaren fick fylla i ett formulär för varje hemlös som var aktuell hos dem den 

rådande veckan (Ibid.). I studien har Socialstyrelsen definierat hemlöshet på följande sätt:  
 

"Som hemlös räknas i denna undersökning person som saknar egen eller förhyrd bostad och som 

inte bor i någon stadigvarande inneboendeförhållande eller andrahandsboende samt är hänvisad till 

tillfälliga boende alternativ eller är uteliggare. 

Person som är inskriven på kriminalvårdsanstalt eller institution inom socialtjänsten, SiS eller 

sjukvård räknas om han/hon planeras skrivas ut inom tre månader efter mätveckan men ännu inte 

har någon bostad ordnad. Som hemlös räknas också den person som tillfälligt bor hos bekanta, om 

han/hon p.g.a. bostadslöshet varit i kontakt med den uppgiftslämnande 

myndigheten/organisationen under mätveckan.  

Det centrala är alltså att en hemlös löst bostadsfrågan på mycket kort sikt eller inte alls. Det rör sig 

om en situation där man inte kan ha sina tillhörigheter på en bestämd plats och har svårt att knyta 

några stadigvarande sociala relationer."  (Socialstyrelsen, 2000, s.20.) 

 

Socialstyrelsens definition har anammats av flertalet organisationer och forskare i ämnet (Se 

exempelvis Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi [ESO], 1999; Swärd, 2000). 
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Hemlöshet ur ett historiskt perspektiv    

Hemlöshet är ett fenomen som funnits långt tillbaka i historien, redan i bibeln omtalas 

hemlösa personer (Runquist, 2000). Genom tiderna har inställningen till de hemlösa samt 

orsakerna som antagits ligga bakom hemlöshet skiftat och så är även fallet i nutid (se 

kommande stycke Orsaker bakom hemlöshet.). Historiskt sett har hemlöshet under längre 

perioder ansetts vara självförvållat och staten försökt kontrollera hemlösheten genom 

varierande insatser (Ibid.). Exempelvis på 1600-talet infördes arbetsplikt vilket innebar att 

personer som var så kallade lösdrivare tvångskommenderades till arbetsplatser där det 

behövdes arbetskraft (Ibid.). Fanns det inget arbete att tillgå fängslades lösdrivarna på 

obestämd tid och släpptes enbart ut om arbete var ordnat (Ibid.). Gemensamt med nutid är att 

historien visar att inte bara staten tagit ansvar för de hemlösa utan även frivilligorganisationer 

(Ibid.). I slutet av 1800-talet fick hemlöshetsfrågan en vändning, tidigare hade de hemlösa 

varit föremål för polisiära insatser (Swärd, 1998). Hemlöshet började då betraktas som ett 

socialt problem där bostaden fick en central roll (Ibid.). Flera frivilligorganisationer 

engagerade sig och menade att bostadslösheten var roten till sociala problem som kriminalitet, 

fattigdom och alkoholmissbruk, organisationerna ansåg att om bostadsfrågan löstes skulle 

dessa sociala svårigheter minska avsevärt (Ibid.). Även synen på orsaken bakom hemlöshet 

började förändras. Från att åsikten med individuella orsaker dominerat började man under 

1800-talets slut anse att även samhälleliga och strukturella orsaker kunde påverka människors 

hemlöshet (Ibid.). 

 

De hemlösa kvinnorna har varit en osynlig grupp under hela 1900-talet enligt Beijer (2000), 

det är först på senare år som de fått mer uppmärksamhet. Tidigare har hjälpinsatserna 

åtminstone i Stockholm, enligt Beijer inriktats på de hemlösa männens hjälpbehov och 

kvinnornas behov fallit i skymundan. Beijer skriver att det saknas adekvata boendealternativ 

och stödåtgärder för de hemlösa kvinnorna och att stödåtgärder för hemlösa till stor del är 

riktad till de hemlösa männen vilket nu börjar förändras (Ibid.). 

 

Antalet hemlösa idag  

Enligt Socialstyrelsens rapport (2000) finns det 8440 hemlösa personer i Sverige. Av dessa 

personer befinner sig 1500 i Stockholm och tjugoen procent av det totala antalet hemlösa 

beräknas vara kvinnor (Ibid.). Sedan 1990-talet har antalet hemlösa kvinnor tenderat att öka 

(ESO, 1999; Socialstyrelsen, 2000). Enligt Socialstyrelsen finns det skäl att anta att andelen 

kvinnor är större då man tror att mörkertalet bland hemlösa kvinnor är stort. Socialstyrelsen 
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skriver att ett antal kvinnor bor tillfälligt hos män eller inte söker hjälp för sin 

boendeproblematik och därför ej kommit med i undersökningen. Enligt Socialstyrelsens 

undersökning är de hemlösa kvinnorna yngre än männen, är oftare psykiskt sjuka och är 

mindre ofta missbrukare (Ibid.).  

 

Socialstyrelsens sätt att mäta hemlöshet har dock kritiserats av flertalet forskare (se Thörn, 

2004; Swärd, 2000) detta eftersom man anser att undersökningen inte ger en rättvis bild av 

hemlösheten i Sverige. Kritiken riktar sig framförallt till urvalet i rapporten och definitionen 

av hemlöshet då man menar att hemlösa personer som inte haft kontakt med informanterna 

inte kommer med i undersökningen (Ibid.). 

 

Orsaker bakom hemlöshet  

I litteraturgenomgången inför denna undersökning nämns att både individuella som 

strukturella orsaker kan antas ligga bakom hemlöshetsproblematiken. Swärd (2000) har 

sammanfattat teser och föreställningar angående hemlöshet samt orsakerna bakom detta. 

Historiskt sett har orsakerna bakom hemlöshet varierat genom att antingen förklarats med 

individuella eller strukturella samband. Dessa svängningar har en del forskare förklarat med 

hur samhällsekonomin varit förskaffad vid det aktuella tillfället skriver Swärd (Ibid.). Under 

goda samhällsekonomiska förhållanden har samhällets ansvar påpekats och tendensen har 

varit att förlägga orsakerna till samhälleliga förhållanden, då samhällsekonomin inte varit lika 

gynnsam har det tenderats att lägga skulden på ett individuellt plan (Ibid.). Enligt Swärd är det 

svårt att få gehör för tankegångar kring att hemlöshet har strukturellt bakomliggande faktorer. 

Förklaringar till hemlöshet läggs till stor del på det individuella planet, missbruk, alkoholism 

och misskötsamhet är faktorer som anses ligga bakom hemlöshetsproblematiken (Ibid.). 

Anledningar till att hemlöshet inte ses som ett strukturellt problem utan individuellt enligt 

Swärd kan bero på den starka trend, att individualisera problem som överlag finns i dagens 

Sverige. Det kan även komma sig av att de hemlösa ses som ett hot mot oss som har en bostad 

enligt Swärd. För att skydda oss själva mot det dåliga samvetet skyller vi hemlöshet på den 

enskilda individen och avlastar därmed oss själva från skuld (Ibid.). Vidare skriver Swärd att 

många forskningsrapporter om hemlöshet som socialt problem utgår ifrån ett 

individperspektiv och att, som Swärd uttrycker det "som man ropar får man svar" (Ibid.).     

 

Enligt författarna till Bostad sökes - en ESO-rapport om de hemlösa i folkhemmet (1999) kan 

orsakerna bakom hemlöshet kan anses vara lika många som antalet hemlösa. Rapporten 
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betonar därmed komplexiteten i hemlöshetsfrågan. Vidare säger man sig i rapporten vilja 

lägga vikten vid varför personer som blivit av med sitt boende har svårt att få tillgång till en 

ny bostad inte hur de blivit av med den förra (Ibid.). I Socialstyrelsens rapport (2000) 

framhålls det att rapporten inte har tillräckligt underlag för att diskutera de bakomliggande 

orsaker som kan vara tänkbara då det gäller hemlöshet. Ändå dras slutsatser kring orsaker. 

Enligt Socialstyrelsens rapport har antalet hemlösa inte ökat nämnvärt sedan deras 

undersökning av hemlöshet genomfördes 1993. Eftersom det i Sverige mellan åren 1993 och 

1999 varit en djup lågkonjunktur där arbetslösheten varit mycket hög, antalet 

socialbidragstagare flerdubblats och bostadsproduktionen varit låg, har hemlöshet ingen större 

koppling till samhälls ekonomin skriver Socialstyrelsen (Ibid.). "Det tyder på att ekonomiska 

problem är av mindre betydelse för att, åtminstone i Sverige, förklara problemet. Det handlar 

mer om personer som på grund av missbruk eller psykiska problem har svårt att klara de 

boendealternativ, som idag står till buds" (Socialstyrelsen, 2000 s. 25). 

 

Genom Statens Offentliga Utredningar har Kommittén för hemlösa resulterat i utredningen Att 

motverka hemlöshet - en sammanhållen strategi för samhället (2001). Kommittén för hemlösa 

omnämner sociologen Margaretha Järvinens studie av hemlösa kvinnor i Köpenhamn. Enligt 

utredningen skriver Järvinen, att om man skall renodla orsakerna bakom hemlöshet för 

kvinnor skulle mäns våld mot kvinnor stå som den främsta (Ibid.). Enligt Kommittén för 

hemlösa är orsaken till hemlöshet mångfacetterad och att det inte går att fastställa huruvida 

hemlöshet beror på strukturella eller individuella orsaker. Därför bör hemlöshet ses som en 

kombination av strukturella och individuella tillkortakommanden (Ibid.).Till denna åsikt 

instämmer även Swärd (2000), enligt honom går det inte att stereotypisera hemlösheten där 

den hemlöse antingen är ett offer för strukturer eller har makt över sin egen situation och gör 

egna val (Ibid.). Swärd skriver i sin bok Hemlöshet. Fattigdomsbevis eller välfärdsdilemma? 

(1998) att orsaken bakom kvinnors hemlöshet ofta belastar andra individer, män som 

misshandlar kvinnorna, medan männens hemlöshet skylls på strukturella och samhälleliga 

orsaker.  

 

Hemlösa kvinnor  

Enligt Thörn (2004) började den hemlösa kvinnan uppmärksammas på 1990-talet, detta 

gjordes med utgångspunkt av att hon skilde sig från mannen i samma situation. Den hemlösa 

kvinnan framställs även idag som sexuellt utnyttjad, ett offer för männen, relationsbunden 

samtidigt som hon anses ha svårt att skapa relationer till andra kvinnor, är svag och skamfylld 
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(Ibid.). Ytterligare beskrivs hon enligt Thörn som mer manipulativ än mannen och anses 

därför kunna dölja sin hemlöshet längre än en man. Eftersom kvinnan ofta anses svagare än 

mannen och därmed mer utsatt bedöms ofta hemlösa kvinnor lättare vara i behov av hjälp, 

vilket dock innebär att den hemlösa kvinnan måste acceptera myndigheternas bild av henne, 

en bild som de kvinnor Thörn intervjuat inför sin studie reagerat starkt emot (Ibid.). Thörn 

(2000) skriver i sin artikel Utan hem - utanför samhället att den hemlösa kvinnan befinner sig 

i ett dubbelt utanförskap. Enligt Thörn hamnar den hemlösa kvinnan utanför samhället av två 

anledningar, dels som hemlös men också för att hon är kvinna. Den hemlösa kvinnan bryter 

mot de traditionella könsrollerna och ses som avvikande då hon inte förknippas med hem och 

familj och därför väcker obehag (Ibid.). Vidare menar Thörn att hemlösa kvinnor drabbas av 

ett motsägelsefullt utanförskap. Det motsägelsefulla utanförskapet bottnar i den bild som 

massmedia och omvärlden målar upp av den hemlösa kvinnan (Ibid.). Då den hemlösa 

kvinnan inte känner igen sig i beskrivningarna hamnar kvinnan både innanför och utanför 

hemlösheten, genom att hon upplever att hon inte har något hem samtidigt som hon inte kan 

identifiera sig med den bild massmedia återspeglar (Ibid.).  

 

Hemlöshet utanför Sveriges gränser   

Problematiken med hemlöshet är på intet sätt unik för Sverige men i exempelvis Ryssland ser 

hemlösheten annorlunda ut än i Sverige. Där gör strukturella samband det extra svårt att vara 

utan bostad enligt Sahlin och Kärkkäinen (2002). Människorna i Ryssland får visserligen 

arbeta utan att ha en fast bostadsadress men de flesta arbetsgivare kräver detta skriver Sahlin 

och Kärkkäinen. Vidare skriver de att för att som ryss ha tillgång till arbetsförmedlingar samt 

att få tillgång till exempelvis läkarvård och pension måste man ha en fast bostadsadress. Detta 

innebär följaktligen att personer utan bostad ofta exkluderas arbetsmarknaden samt andra 

samhälleliga förmåner (Ibid.). Vad som dessutom skiljer sig från svenska förhållanden är att 

det praktiskt sett inte går att bli uppsagd från ett bostadskontrakt med anledning av 

hyresskulder eller störande beteende, detta eftersom hyresvärden då måste erbjuda annat 

boende (Ibid.). Det föregående kan ej tillämpas i praktiken eftersom den ryska 

bostadsmarknaden är mycket begränsad (Ibid.). Då bostäder enligt rysk lagstiftning endast får 

inhysa ett visst antal människor i förhållande till antalet kvadratmeter är det svårt för hemlösa 

att ”sken bo” hos släktingar eller vänner (Ibid.). Dessutom är privata hyresvärdar som hyr ut 

rum ofta ovilliga att låta sin hyresgäst skriva sig på adressen eftersom det kan vara svårt att 

upphäva detta (Ibid.). Personer som döms till fängelse blir av med sina hyreskontrakt efter sex 
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månader eftersom de inte vistats i bostaden vilket innebär att när personen i fråga avtjänat 

straffet således står utan bostad (Ibid.).  

 

Enligt Hertting (2000) kan det vara svårt att jämföra statistik länder emellan eftersom 

mätmetoder samt definitioner ofta skiljer sig åt. Dessa faktorer är troligen orsakerna till att 

Sverige i The European Federation of National Organizations working with the Homeless 

(FEANTSA) mätning av hemlöshet i Västeuropa har större antal hemlösa än exempelvis 

Portugal och Grekland (Hertting, 2000). Trots lågkonjunktur och hög arbetslöshet har 

hemlösheten inte, som man befarat ökat i Västeuropa sedan början av 1990-talet (Ibid.). I 

Finland, England och Västra Tyskland har siffrorna till och med sjunkit avsevärt (Ibid.). Detta 

kan ha flera olika orsaker skriver Hertting, mest troligt är att det låga antalet beror på 

metodologiska brister, man mäter helt enkelt inte på ett tillförlitligt sätt (Ibid.). 
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4. METOD 

 

Inledning 

I detta kapitel redogörs det för den metod som använts för att besvara undersökningens syfte 

och frågeställningar. Vidare beskrivs även den teoretiska referensram som ligger till grund för 

studien vilken är symbolisk interaktionism. Därtill redovisas även för val av media, urval, 

avgränsningar samt tillvägagångssätt inför analysen av materialet. 

 

Val av metod  

De metoder som valts för analysering av materialet är kvalitativ och kvantitativ 

innehållsanalys (Bergström & Boréus, 2000). Kvalitativ innehållsanalys är en metod för att 

analysera texter i syfte att beskriva och värdera ett specifikt fenomen, medan den kvantitativa 

innehållsanalysens tillvägagångssätt består i att räkna förekomsten av eller mäta vissa 

företeelser i texter. Eftersom dessa båda metoder är praktiskt användbara för att finna mönster 

i större textmaterial (Ibid.; Kvale, 1997), ansågs de vara lämpliga redskap för att besvara den 

aktuella studiens syfte och frågeställningar. Innehållsanalys innebär att frekvenser av ord och 

utryck kategoriseras och klassificeras och på så sätt analyseras texterna. Denna metod 

används exempelvis till analys av massmedialrapportering. (Bergström & Boréus, 2000; 

Kvale, 1997).  

 

I denna litteraturstudie har de tre första frågeställningarna analyserats genom kvalitativ 

textanalys. Denna textanalys har bestått i meningskategorisering. Meningskategorisering 

innebär att innehållet i texterna som analyseras delas upp i kategorier (Kvale, 1997). Dessa 

kategorier anger till exempel förekomst eller icke förekomst av olika fenomen och genom 

detta kan ett större textmaterial reduceras och därmed struktureras till tabeller och figurer 

(Ibid.). Kategorierna kan fastläggas innan analysen inleds eller ta form efter det att analysen 

påbörjats (Ibid.). Den sista frågeställningen har analyserats med hjälp av kvantitativ 

innehållsanalys. Detta eftersom undersökningen bland annat avsåg att räkna förekomsten av 

antalet artiklar i en dagstidning som berör kvinnors hemlöshet under en längre tidsperiod. Om 

man som i detta fall vill undersöka uppmärksamheten för ett visst ämne är kvantitativ 

textanalys en lämplig metod enligt Bergström & Boréus (2000).  
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Val av teori 

Den teoretiska utgångspunkt som ligger till grund för denna studie är symbolisk 

interaktionism vilket är ett sociologiskt och socialpsykologiskt perspektiv (Se exempelvis: 

Beckers, 1963; Goffman, 1968; Mead, 1965; Lemerst, 1972). Symbolisk interaktionistiskt 

perspektiv är en lämplig teori att använda i denna studie eftersom den valda teorin ser på 

människors samspel och påverkan på varandra vilket till stora delar överensstämmer med 

syftet i studien. Det är framför allt två delar av den symboliska interaktionismen, empati och 

stigmatisering som studien fokuserat på. Vid litteraturgranskningen tyckte vi oss finna 

massmediets betydande roll i framställningen av exempelvis socialt utsatta människor. Den 

symboliska interaktionismen vägleder oss i analysen av massmedias framställning av 

undersökningsgruppen. Detta genom att använda begreppen empati och stigmatisering i 

analysen av artiklar för att se om massmedia skriver på ett sätt som ger deras läsekrets 

möjlighet att bilda sig en uppfattning om hemlösa kvinnor. ”När det gäller socialisation och 

avvikelseproblematik blir det interaktionistiska perspektivet ett allt viktigare sociologiskt 

alternativ till genetik och objektivism” (Brante, Andersen & Korsnes, 2001. s. 318 ). Den 

grundläggande idén i denna teori är enligt Brante et al (2001) att människor agerar utifrån 

symboler som står för något i yttervärlden och som också finns i medvetandet. Vidare sker 

den mänskliga interaktionen med hjälp av dessa inlärda symboler vilket gäller i både såväl 

talspråk som kroppsspråk. Viktigt och centralt i symbolisk interaktionism är medvetandet om 

jaget vilket skapas i kommunikationsprocesser människor emellan (Ibid.). Inom denna teori 

ses människan som en aktiv medskapare i det sociala samspelet som ständigt sker mellan 

människor och att den sociala verkligheten är ständigt föränderlig (Brante et al, 2001; Payne. 

2002; Trost & Levin, 1999). Trost och Levin (1999) skriver om Goffmans dramaturgiska 

ansats vilken de ser som symbolisk interaktion men som Goffman själv inte ville erkänna sig 

till enligt dem. Den sociala interaktionen beskrivs som ett spel likt en teaterföreställning 

(Ibid.). Människor väljer att spela roller av sig själva som de vill att andra ska tro på och 

samtidigt låter människor sig frivillig luras av det uppspel som kan beskådas (Ibid.). Detta 

liknar en teaterscen där människorna inte vill se eller bortser från vad som återfinns bakom 

kulisserna, vi ser det vi vill se och det vi förväntar oss att se. Samtidigt i detta ”spel” blir vi 

bedömda för det vi gör och inte det vi avsåg att göra (Ibid.). 

 

Empati 

Empati är ett fenomen och en förmåga som innebär en allmänmänsklig kapacitet till 

”rollövertagande” (Brante et al, 2001). Detta innebär att en människa har förmågan att 
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bedöma en annan människas situation, behov och reaktion, men även att kunna göra det 

objektivt och att kunna skilja på egna och andras känslor (Brante et al, 2001; Trost & Levin, 

1999).  

 

Stigmatisering   

Enligt Brante et al (2001) är stigmatisering ett fenomen som innebär att människor 

kategoriserar andra. Kategoriseringen drabbar framförallt de som redan är avvikande på något 

sätt eller som beter sig avvikande eller vistas i en miljö som för andra ses som sämre och 

annorlunda. Genom att kategorisera och tala nedvärderande om dessa människor förstärks det 

som ses som avvikande vilket innebär att de stigmatiseras (Brante et al, 2001; Trost & Levin, 

1999).  

 
”Stigma hänvisar då till ett attribut som gör en person annorlunda än andra personer i den kategori som han i 

övrigt tillhör, och som bidrar till att diskreditera personen i andras ögon. Andra stigmatiserar personen om de 

reducerar sin uppfattning om honom, från att vara en hel person till att bli en besmittad, mindervärdig.” (Brante 

et al, 2001. s. 313)  

 

Stigmatisering kan dock även ske genom sociala förväntningar och etikettering av oss själva 

och andra.  

 
”Ibland tvingas människor in i ett socialt system som betecknar eller stämplar dem som avvikande eller 

kriminella. När de väl fått denna etikett, kommer de sannolikt att försöka leva upp till de sociala förväntningar 

som etiketten rymmer och uppmuntras att bete sig på ett än mer avvikande sätt, vilket utlöser en ännu starkare 

stämplingsprocess.” (Payne, 2002. s.225) 

 

Val av tidning 

Bland tidningsmediet har den lokala dagstidningen det största förtroendet hos allmänheten 

(Elliot, 1997; Nord & Nygren, 2002) av den anledningen valdes den typen av tidning till 

denna undersökning. Då Stockholm är den svenska stad som har flest hemlösa fokuserar 

undersökningen på denna stad. Stockholm har dock ingen helt utpräglad lokaldagstidning. 

Däremot finns det två rikstäckande dagstidningar, Dagens Nyheter (DN) och Svenska 

Dagbladet (SvD). Valet blev den största av dessa två. DN har den största läsekretsen och 

forskning har visat att DN tycks ha störst förtroende hos innevånarna i Stockholm (Ibid.).  
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Material och urval 

Artiklarna i Dagens Nyheter har hämtats genom det mediala sökverktyget Presstext vilket är 

en service funktion på Internet som har olika tidningars samtliga artiklar att tillgå. Materialet 

hämtades under två datum den 29/10 och 2/11 2004. Presstexts arkiv innehåller artiklar 

publicerade i DN från andra halvåret 1992 och framåt. Då undersökningen skulle omfatta hela 

årtal valdes begränsades sökningen till att gälla tidsperioden januari 1993 till december 2003.  

 

Det sökord som användes var hemlösa kvinnor. Genom att även söka efter synonymer till 

sökordet kontrollerades att sökningen gav så god täckning som möjligt. Vid dessa 

sökningstillfällen användes sökorden: Hemlös kvinna, hemlöshet kvinnor, kvinnlig hemlös, 

kvinnlig hemlöshet, kvinnliga hemlösa, uteliggare kvinna, kvinnlig uteliggare, bostadslösa 

kvinnor, bostadslös kvinna. Sökningen resulterade i 70 artiklar. Av dessa togs 12 bort. De 

artiklar som avlägsnades gällde hemlösa kvinnor utanför Sveriges gränser vilka var 9 till 

antalet, övriga 3 artiklar benämnde enbart något av sökorden men handlade ej om ämnet i 

övrigt. Då detta var genomfört återstod 58 artiklar (för förteckning av artiklarna se bilaga A) 

vilka utgör materialet för undersökningen. 

 
Begränsningar i metoden  

En möjlig begränsning i sökningen kan ha varit att skribenterna i Dagens Nyheter använt 

andra ord för hemlösa kvinnor än de sökord undersökningen använt. Denna risk torde 

emellertid ha minimerats genom att sökning även skett på synonymer till hemlösa kvinnor. 

Vad som denna sökning ej omfattas av är dock att det inte sökts efter artiklar med orden hon, 

henne etc. i kombination med uttrycken hemlös, bostadslös och uteliggare samt variationer av 

dessa. En möjlig felkälla kan även vara att inte alla artiklar rörande hemlösa kvinnor lagts in i 

Presstext.   

 

Avgränsningar 

Undersökningen är begränsad till att gälla Sverige och svensk media. I denna studie valdes att 

undersöka dagstidningsmediet eftersom den har en stor spridning och en relativt hög 

trovärdighet. Valet av ort är Stockholm eftersom det finns ett stort antal hemlösa människor 

där. För att begränsa studien valdes de artiklar bort som rörde hemlöshet utomlands då 

studiens fokus vara på hemlösa kvinnor i Sverige. 
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Tillvägagångssätt   

Analysen av artiklar genomfördes i 5 steg. I inledningsskedet av analysen sorterades 

artiklarna i kronologisk ordning och numrerades för att lätt kunna särskiljas i den fortsatta 

sorteringen som skedde i samband med varje frågeställning. Därefter lästes artiklarna 

noggrant igenom för att få en helhetsbild av innehållet. Till den kvantitativa analysen 

räknades och sorterades artiklar in i vilka år och i vilken månad vardera artikel publicerats. 

Därefter upprättades en tabell med artiklarna uppstaplade som ovan nämnt. Efter detta lästes 

artiklarna igenom ytterligare ett par gånger för att organiseras till den kvalitativa analysen och 

för att där upptäcka eventuella teman som återkom i materialet. För att kunna urskilja i 

materialet hur hemlösa kvinnor framställs i Dagens Nyheter tematiserades sammanhangen 

vilka var följande: missbruk, psykisk sjukdom/ohälsa och/eller prostitution. Trots att det är 

stor skillnad på att vara psykiskt sjuk eller att ha psykiska problem tycks skribenterna använda 

uttrycken synonymt i materialet vilket även valdes att göra i denna studie. För att underlätta 

analysarbetet kategoriserade artiklarna in i 4 typer av artiklar där hemlösa kvinnor själva kom 

till tals, debattartiklar, artiklar som rapporterande på ett mer generellt plan samt artiklar som 

var mer beskrivande av enskilda hemlösa kvinnors situation. Denna kategorisering användes 

dock ej senare i analysen. Detta eftersom artikelantalet var allt för litet och artiklarna inte så 

nyanserade att dessa kategorier gav tillgång till något större tolkningsbart resultat. Utifrån 

teorin symbolisk interaktionism analyserades huruvida artiklarna kan tolkas som att de ger 

läsaren möjlighet att känna empati för undersökningsgruppen eller om artiklarna kan tolkas 

som stigmatiserande. Då en människa känner empati för en annan människa tar man den 

andres perspektiv och sätter sig in i den andres föreställningsvärld (Trost & Levin, 1999). 

Genom att kategorisera och tala nedvärderande om andra människor förstärks det som ses 

som avvikande vilket innebär att de stigmatiseras (Brante et al, 2001; Trost & Levin, 1999).  

 

Artiklarna som ingick i studiens undersökningsmaterial sorterades med hjälp av den valda 

teorin in i fyra olika kategorier: (a) de som ansågs kunna ge läsaren empati, (b) de som 

uppfattades som stigmatiserande, (c) de vars innehåll ansågs kunna bidra både till empati och 

stigmatisering, och (d) de som varken bidrog till empati eller stigmatisering. Artiklarna 

sorterades in efter de kriterier som redovisats tidigare här i metoddelen. Artiklarna granskades 

flertalet gånger till dess att inga omflyttningar kunde göras mellan kategorierna enligt denna 

undersöknings författare. Efter dessa kriterier analyserades sedan artiklarnas enskilda ord och 

utryck samt artiklarna i sin helhet.  
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5. RESULTAT OCH ANALYS   
 

Inledning 

I detta kapitel presenteras och analyseras undersökningens resultat. Resultaten presenteras 

under fyra huvudrubriker i enlighet med studiens syfte och frågeställningar. För att styrka 

resultaten används citat från de artiklar som ingår i undersökningsmaterialet. Dessa citat har 

vidare kopplats till den forskning som presenterats i tidigare kapitel. Inför varje delanalys 

återges inledningsvis varje frågeställning och fortsätter vidare med ett förtydligande om 

kategoriseringen av artiklarna.  

 

Hemlösa kvinnor i Dagens Nyheter 

Syftet med denna undersökning var att studera hur en svensk dagstidning framställer hemlösa 

kvinnor i Sverige. Valet av dagstidning föll på Dagens Nyheter. Följande frågeställningar 

ställdes i anslutning till syftet:  I vilka sammanhang framställs hemlösa kvinnor? På vilket sätt 

skrivs det om hemlösa kvinnor? Vilka privata aktörer som arbetar med hemlösa kvinnor 

uppmärksammas? Är medieintresset för hemlösa kvinnor konstant under månader och år?  

 

I resultatet av studien framkom att Dagens Nyheter till viss del framställde hemlösa kvinnor i 

samband med missbruk, prostitution och/eller psykisk sjukdom/ohälsa under åren 1993 och 

2003. I drygt hälften (31) av de publicerade artiklarna förekom hemlösa kvinnor i dessa 

sammanhang. Detta stämmer delvis överens med den kritik hemlöshetsorganisationer framfört 

angående medias, i deras tycke ensidiga och schablonartade rapportering av hemlöshet 

(Swärd, 2004). Thörn (2000) fann i sin forskning att hemlösa kvinnor sällan känner igen sig i 

den bild massmedia målar upp av deras situation, vilket även det skulle kunna tyda på en 

onyanserad framställning vilket också till viss del överensstämmer med resultatet i denna 

undersökning. 

 

I vilka sammanhang framställs hemlösa kvinnor i media? 

Analysen fann att de sammanhang där hemlösa kvinnor till störst del framställdes var i 

samband med missbruk, prostitution och/eller psykisk sjukdom/ohälsa.  

 

I 28 av de 58 artiklar som analyserats framställdes hemlösa kvinnor i samband med missbruk. 

Ur denna kategori får följande exempel representera artiklarna:  
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"Samtliga är hemlösa, många är missbrukare och prostituerar sig, en del har psykiska problem."  

(Dagens Nyheter, 2001-04-07).  
 

I 18 av artiklarna skildras hemlösa kvinnor i anknytning till psykisk ohälsa eller psykisk 

sjukdom/ohälsa. En av dessa artiklar beskrev vilken typ av psykisk sjukdom som förekommer 

bland gruppen:  

 
"Svåra sjukdomar som schizofreni och autism är inte längre ovanligt bland Stockholms hemlösa kvinnor." 

(Dagens Nyheter, 1998-07-25).  
 

Övriga artiklar i kategorin preciserar inte utan benämner de hemlösa kvinnorna som psykiskt 

sjuka eller att de har psykiska problem. 

 

 I 10 artiklar beskrevs undersökningsgruppen i sammanhang med prostitution, vilket 

omnämns i en av artiklarna med följande mening:  

 
"Prostitution är också vanligt, vilket tär både på psyket och ger dem sjukdomar." (Dagens Nyheter, 2001-10-25). 
 

Att det skrivs om dessa tre olika problem i samband med hemlöshet hos kvinnor 

överensstämmer med det som Swärd (2000) beskriver som orsaker till hemlöshet. 

Socialstyrelsen (2000) drar även slutsatser om att orsaken till hemlöshet bland annat är 

missbruk och psykiska problem.   

 

De övriga 27 artiklar innehåller bland annat rapportering om antalet hemlösa och vad för hjälp 

som finns att tillgå för dessa kvinnor. Artiklarna skriver även om resurser till verksamheter 

som arbetar med hemlösa kvinnor och debatter även detta. 

 

På vilket sätt skrivs det om hemlösa kvinnor? 

Inför analysen av denna frågeställning konstruerades det en underfråga som utgår från teorin 

symbolisk interaktionism. Denna frågeställning löd: Tenderar media att framställa hemlösa 

kvinnor stigmatiserande eller ges läsaren möjlighet att känna empati för dessa?  

Analysen resulterade i att knappt en fjärdedel (15) av det totala antalet artiklar tillhörde den 

första kategorin som ansågs kunna ge läsaren möjlighet att känna empati för hemlösa kvinnor. 
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Något färre artiklar (12) tolkades så att läsaren kan uppfatta texten stigmatiserande vilket 

innebar att lite drygt hälften (31) av artiklarna varken gav möjlighet till empati eller beskriver 

stigmatiserande. Två av artiklarna tolkades både kunna ge empati och samtidigt uppfattas som 

stigmatiserande.  

 

Artiklar som ger läsaren möjlighet till empati  

I denna kategori delades artiklar in som ger läsaren möjlighet att känna empati för hemlösa 

kvinnor. Till kategorin tolkades 15 artiklar. Dessa artiklar återgav beskrivningar om olika 

situationer och förhållanden som råder för de hemlösa kvinnorna. Exempel:  

 
"Och dom har ju till exempel mens som alla andra kvinnor - men inga mensskydd." 
 (Dagens Nyheter, 2000-10-21) 
 
eller 
"Anna blev svårt misshandlad av sin sambo och utvräkt på gatan." (Dagens Nyheter, 2002-03-02)  

 

eller  

 
"Här kan de vila upp sig, tvätta sig och sova mellan rena lakan. Kvinnorna kan låna telefonen och i lugn och ro, 

gratis förstås, ringa för att boka in besök på någon mottagning eller söka bostad…"  

(Dagens Nyheter, 1994-02-25) 

 

och 

"…, men det finns tjejer som delar natten på en toalett för att de inte vågar vara ensamma. Och det finns många 

som tvingas "köpa" sig till en sängplats hemma hos någon karl på nätterna." (Dagens Nyheter, 2002-11-21) 

 

Citaten i denna kategori antyder att den hemlösa kvinnan är särskilt utsatt just för att hon är 

kvinna. Det påpekas att de har menstruation, misshandlas och att en del kvinnor tvingas 

prostituera sig. Dessa citat överensstämmer till viss del med det Thörn (2004) framhåller 

nämligen att då hemlösa kvinnor omtalas i media framställs de som offer för män och sexuellt 

utnyttjade.  

 

I tidigare forskning som Pollack (2004) redovisar kan inte medier bestämma över hur läsarna 

ska tänka men väl i om vad de ska tänka. Resultatet visar således en möjlighet till empati men 

det går inte med säkerhet säga att det blir så. Powers (1999) forskningsresultat visar även att 
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människor kan känna empati "för stunden" men ändå inte förändra sin syn på de hemlösa. I 

denna studie finner vi delar av dessa resultat, den om möjligheten till empati.  

 

Artiklar som beskriver stigmatiserande  

I det aktuella materialet fanns det 12 artiklar vars innehåll kunde kategoriseras som 

stigmatiserande. Några av de undersökta artiklarna beskrev och intervjuade människor som 

arbetade med målgruppen hemlösa kvinnor vilkas uttalanden kan tolkas som stigmatiserande: 

 

"Anledningen är att en del hemlösa struntar i att ta emot den hjälp de kan få av socialsekreterarna ute i 

stadsdelarna […] i stället utnyttjar de socialjouren och tak över huvudet-garantin för att kräva en akut 

nattplats."(Dagens Nyheter, 2001-02-17)   

 

En föreståndare på ett dagcenter för hemlösa kvinnor uttalar sig på följande sätt: 

 

"… besvärliga människor…[…] varje hemlös kostar ju så mycket ändå…"  (Dagens Nyheter, 1999-11-08) 

och 

 
"De stökiga och bökiga…"(Dagens Nyheter, 1999-11-22) 

 

Här framställs hemlösa kvinnor som att de struntar i att ta emot hjälp, att de utnyttjar 

socialjouren, att de är besvärliga och kostsamma. 

 

Hemlösa kvinnor framställs även att vara i större behov av moraliskt stöd än andra människor 

vilket i analysen tolkas som stigmatiserande. 

 
"Stockholms FN-förenings diplom […] går i år till Klaragården för dess mångåriga verksamhet bland hemlösa 

kvinnor. Förutom moraliskt stöd till ett 60-tal kvinnor förekommer också hjälp till återanpassning i samhället." 

(Dagens Nyheter, 2002-12-19) 

 

I en artikel görs stigmatiserande kommentarer om en hemlös kvinnas hygien och det även 

påpekas även att polisen avvisat kvinnan.  

  
"En kvinnlig uteliggare driver runt på olika adresser i jakt på en trappuppgång att övernatta i. Hennes hygien är 
inte den bästa. Hyresgästerna vill ha bort den objudne besökaren. Polisen rycker ut för att avvisa kvinnan." 
(Dagens Nyheter, 1996-08-02) 
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Att använda uttrycket avvisa utan närmare förklaring, kan tolkas som stigmatiserande genom 

att påpeka att man gör just detta. Hemlösa avvisar man, utan hänsyn till att de inte har 

någonstans att bo. I ovanstående exempel ses det som Min (1999) beskriver nämligen att 

journalisten bestämmer hur det ska skrivas om hemlösa. Journalisten både väljer att skriva om 

detta samt väljer formuleringen och utryck kring detta. Det är journalisten som bestämmer hur 

det ska berättas, hade den hemlösa kvinnan fått komma till tals i sammanhanget hade 

beskrivningen möjligen sett annorlunda ut och texten eventuellt ej heller kunnat tolkas 

stigmatiserande. Ett liknande resultat redovisar Pollack (2004) om att det är journalisten som 

bestämmer hur det ska skrivas och berättas. 

 

En annan artikel som till synes bara ger information och en rapportering, men som ändå kan 

påverka läsaren om synen på hemlösa kvinnor citeras nedan:  

 
"Boendet skall även erbjuda behandling och motivationsträning åt hemlösa kvinnor. " 

(Dagens Nyheter, 1999-01-21) 

 

Artikeln kan tolkas som att hemlösa kvinnor är speciella eftersom de anses vara dåligt 

motiverade, alltså till skillnad från andra och kan därmed stigmatiseras. 

 

Artiklar som ej kategoriserades till empati eller stigmatisering 

De artiklar som kategoriserades som varken tolkades kunna ge empati eller uppfattas 

stigmatiserande var 31 till antalet. Dessa artiklar beskriver och rapporterar om antalet hemlösa 

och vad för hjälp som finns att tillgå för dessa kvinnor. Artiklarna skriver även om budget för 

dessa verksamheter och debatter även detta. Detta utesluter visserligen inte att denna typ av 

rapportering kan ge läsaren möjlighet att känna empati. Några exempel ur denna kategori är: 

 
"Från och med 1994 utökas socialvårdsbyrån för bostadslösa med att gälla även kvinnor…" 

(Dagens Nyheter, 1995-09-01) 

 

och 

"Hemlösa kvinnor tar ofta mer stryk, både fysiskt och psykiskt, än hemlösa män. En utvärdering av tre års arbete 
med hemlösa kvinnor visar att de som behöver mest hjälp får minst." (Dagens Nyheter, 2002-10-25)  
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Dessa artiklar ger människor information så att de kan bilda sig en uppfattning om antalet 

hemlösa kvinnor, deras situation och vad det finns för hjälp till dem. Detta är ett av de 

uppdrag som massmedier har enligt Nord och Nygren (2002). 

 

 

De artiklar med debattinlägg eller med olika åsikter som kommer med tidningen bestämmer 

tidningsredaktionen (Nord & Nygren, 2002). Med andra ord är det redaktionerna som avgör 

vad av nyhetsutbudet läsaren skall få ta del av (Pollack, 2004). Även journalisterna kan 

utnyttja sin möjlighet till stöd i olika åsikter (Ibid.). Detta genom att lyfta fram och ge plats i 

mediet för de åsikter som de själva sympatiserar med.  

 
"Det finns en folkpartistisk tycka - synd - om - mentalitet som jag har svårt för. En präktig, kravlös och 

missriktad politikerstyrd solidaritet som förskingrar enskilda människors personliga ansvar för sitt liv och för 

människor som lider nöd i vår omgivning." (Dagens Nyheter, 1993-02-06) 

 

och 

"Under fem dagar i vår har den före detta sjuksköterskan Chatrine Pålsson och den före detta missionspastorn 

Tuve Skånberg sökt upp prostituerade och letat efter uteliggare under broar. De båda riksdagsledamöter har även 

bjudit kvinnliga hemlösa på hembakta semlor." (Dagens Nyheter, 1996-07-27) 

 

Empati eller stigmatisering i artiklar med missbruk, prostitution och psykisk sjukdom/ohälsa  

Av de artiklar där hemlösa kvinnor framställdes i samband med missbruk påträffades en dryg 

fjärdedel (7) i kategorin empati och lika många återfanns bland de artiklar som tolkades 

stigmatiserande. I artiklarna där undersökningsgruppen omtalades i samband med psykisk 

sjukdom/ohälsa tolkades en femtedel (2) in i kategorin empati medan ingen tolkades som 

stigmatiserande. I de artiklar där hemlösa kvinnor framställdes i samband med prostitution 

återfanns drygt hälften (6) i kategorin empati och en femtedel (2) i kategorin stigmatiserande. 

För sammanställning av resultatet se bilaga B, tabell 1. 

 

Gav möjlighet till empati/missbruk  

Följande citat är ett exempel på möjlighet till empati i förhållande till missbrukande hemlösa 
kvinnor:  
 
"- Ja , de är inte bara hungriga och drogberoende, de blir kränkta, misshandlade och våldtagna också." (Dagens 

Nyheter, 2000-10-21)  
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Kan tolkas som stigmatiserande/missbruk  

Ett exempel på artikel som beskriver och ger förmågan till både empati och stigmatisering av 
missbrukande och prostituerade hemlösa kvinnor:    
 
" En narkotikamissbrukande, bostadslös kvinna på Malmskillnadsgatan kan inte jämställas med en familjefader 

med fast anställning, hur trängande hans sexuella behov än är." (Dagens Nyheter, 1995-03-14) 
 
Detta citat ger inte bara möjligheten till empati utan kan även förstärka den bild som 

människor kan ha, om att hemlösa kvinnor är missbrukare och prostituerade och på så sätt kan 

det även bli stigmatiserade. Detta är ett exempel som stämmer överens med vad Power (1999) 

har kommit fram till, att människor kan känna en viss empati, men ändå inte så lätt kunna 

ändra sin bild av de hemlösa kvinnorna. Det som överensstämmer med den bild människor 

redan har, tenderar de att behålla.   

 

Gav möjlighet till empati/psykisk sjukdom/ohälsa 

Det var två artiklar i denna kategori   

 
"Sverige har skrotat välfärden för de mest utsatta människorna. Många av dem som skrevs ut från 

mentalsjukvården har blivit hemlösa eftersom de inte klarade av ett eget boende utan stöd." (Dagens Nyheter, 

2003-12-28)  

 

och 

 
"Vi vill nå de här personerna som vi vet är så psykiskt sjuka att de inte har någon kontakt med övriga samhället, 

varken med frivilligorganisationer eller sociala myndigheter. Dessa människor kan bli ickepersoner och är man 

ingen så är det svårt att komma tillbaka till samhället." (Dagens Nyheter, 1999-11-08)  

 

I det första citatet framställs de hemlösa offer för psykiatrireformen vilket kan ge empati 

eftersom artikeln beskriver utsattheten hos de sjuka och om något som de själva inte kan 

påverka.  

 

Gav möjlighet till empati/prostitution 

Ett citat som redovisats tidigare får exemplifiera även denna kategori: 
" En narkotikamissbrukande, bostadslös kvinna på Malmskillnadsgatan kan inte jämställas med en familjefader 

med fast anställning, hur trängande hans sexuella behov än är." (Dagens Nyheter, 1995-03-14) 
 

 

   27  



                                                                                                                                                                                                             Sara Carlsson 
                                                                                                                                                                                                               Marie Thand  
                                                                                                                                                                                                                             SP7 

Beskriver stigmatiserande/prostitution 

Även denna kategori exemplifieras med ovannämnda citat:  
 

"En narkotikamissbrukande, bostadslös kvinna på Malmskillnadsgatan kan inte jämställas med en familjefader 

med fast anställning, hur trängande hans sexuella behov än är." (Dagens Nyheter, 1995-03-14) 
 

Vilka privata aktörer som arbetar med hemlösa kvinnor uppmärksammas?  

Att kommunala verksamheter och åtgärder förekommer i artiklar kan falla sig naturligt 

eftersom det enligt Socialtjänstlagen ligger på kommunernas ansvar att ombesörja hemlösa 

kvinnor. Det som är av intresse i denna undersökning är vilka andra aktörer som förekommer. 

Det som framkom i analysen av tidningsartiklar var att Stadsmissionen hade en mycket 

dominerande ställning. Stadsmissionen förekom i 21 av de 58 artiklarna medan 

Frälsningsarmén förekom i 10 och övriga organisationer i endast 3 artiklar. Övriga 

organisationer som förekom var andra frivilliga organisationer som exempelvis Hela 

Människan (RIA). 

 

Förklaringarna till detta kan vara flera. En förklaring skulle kunna vara att Stadsmissionen 

arbetar aktivt med att ha kontakt med massmedier. Samt att de är mer villiga till att låta sig 

intervjuas och likt det som Reynalds (1999) beskriver som vanligt förekommande i USA, 

nämligen att Stadsmissionen eventuellt arbetar aktivt för att hålla en bra kontakt med 

massmedier. En annan förklaring kan vara att Stadsmissionen av naturliga skäl figurerar 

oftare i artiklar därför att de har en större verksamhet inom området. Detta har dock ej 

undersökts i denna studie.       

 

Är medieintresset för hemlösa kvinnor konstant under månader och år? 

Analysen av artiklar har framkommit till att medieintresset för hemlösa kvinnor ej är konstant 

över månader och år (se bilaga B, tabell 2). Av de undersökta artiklarna är det år 2001 som 

har flest antal artiklar, 13 stycken. Året efter, 2003 var det 3 stycken artiklar och det näst 

lägsta. Lägst antal artiklar hade år 1997 då inga artiklar publicerats enligt Presstext. Övriga år 

var artikelantalet mer jämt fördelat, mellan 4 och 7 stycken artiklar per år.  Fördelat över åren 

1993-2003 publicerades 9 artiklar i novembermånad och var därmed den månad då flest 

artiklar om hemlösa kvinnor gavs ut av Dagens Nyheter. Lägst antal artiklar hade månaderna 

maj och september då 2 artiklar publicerades sammanlagt under undersökningsperioden. 

Under månaderna maj till september skrev Dagens Nyheter som minst om hemlösa kvinnor. 

   28  



                                                                                                                                                                                                             Sara Carlsson 
                                                                                                                                                                                                               Marie Thand  
                                                                                                                                                                                                                             SP7 

Flest artiklar publicerades i mars, april samt oktober, november och december, den 

sistnämnda perioden skrevs det något mer.     

 

Den ojämna fördelningen av artiklarna överensstämmer med det Swärd (2004) beskriver om 

att medier visar ett ojämnt intresse för hemlösa kvinnor. Även Reynalds (1999) påpekande om 

vikten av att socialarbetare uppvaktar massmedier kan ses i samband med detta. Nord och 

Nygren (2002) beskriver medias tre uppgifter som att informera, granska och vara en 

plattform för samhällsdebatten vilket Dagens Nyheter med sin ojämna rapportering därmed 

får svårt att uppfylla åtminstone vad det gäller rapporteringen om hemlösa kvinnor. 
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6. SLUTDISKUSSION  
 

Syftet med studien var att undersöka hur en svensk dagstidning framställer hemlösa kvinnor i 

Sverige. I resultatet har det framkommit att de artiklar som undersökts till stor del inte ger en 

nyanserad bild av hemlösa kvinnor. Studien fann att i 31 av de 58 artiklarna framställs 

hemlösa kvinnor i samband med missbruk, prostitution och/eller psykisk sjukdom/ohälsa. 

Studien visar dock att artiklarna inte enbart tenderar att beskriva hemlösa kvinnor i dessa 

sammanhang. Övriga artiklar handlar bland annat om lägesrapportering av ekonomi och 

resursinformation samt reportage och intervjuer. Att artiklarna skriver om hemlösa kvinnor i 

samband med missbruk, psykisk sjukdom/ohälsa och prostitution, är inte påfallande märkligt 

eftersom exempelvis Socialstyrelsen uppgifter visar att en viss del av de hemlösa kvinnorna 

har dessa problem. Det som däremot är anmärkningsvärt är att artiklarna skriver om hemlösa 

kvinnor med dessa problem utan att ta upp det mer än som ett faktum och ett problem. Var 

finns den samhällsgranskande journalistiken och den debattarena som tidningen har som 

uppdrag att vara. Var ställs frågan om varför det finns hemlösa kvinnor. Den typ av 

problematik som beskrivs i artiklarna i samband med hemlösa kvinnor handlar troligtvis bara 

om en liten grupp av de hemlösa kvinnor som finns i Sverige. De hemlösa kvinnor som inte 

ligger i trappuppgångar och som inte besöker natthärbärgen skrivs det i princip ingenting om. 

Var beskrivs exempelvis de kvinnor som på grund av ekonomiska skäl förlorat sitt boende. 

Dessa kvinnor benämns inte alls av Dagens Nyheter och omfattas heller av Socialstyrelsens 

(Socialstyrelsen, 2000) kriterier för vilka som räknas som hemlösa. Socialstyrelsen har 

kritiserats för definitionen av hemlöshet (se exempelvis Thörn, 2004) och frågan är hur stort 

mörkertalet bland hemlösa är. Vidare omnämns inte heller de kvinnor som befinner sig i 

gråzonen mellan hemlöshet och ordnat boende. Att dessa kvinnor borde uppmärksammas 

torde vara av största vikt dels för förebyggande arbete mot hemlöshet bland kvinnor och dels 

för att öka allmänhetens förståelse av den mångfasetterade problematiken som leder till 

hemlöshet. 

 

Det är förvånande tyst om den utsatta grupp som hemlösa kvinnor ändå är. Hur stort ansvar 

skall egentligen Dagens Nyheter ta gällande det uppdrag som massmedia har att informera, 

vara samhällsgranskande samt att vara en arena i samhällsdebatten. De artiklar som inkluderas 

i undersökningen och den rapportering som där i gjorts handlar om ungefär samma saker. De 
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enskilda artiklar som informerar tillför ingen eller endast till liten del ny information om de 

hemlösa kvinnornas situation och om företeelsen i sig.  

 

Hur skall allmänheten kunna bilda sig en uppfattning om hemlösa kvinnor då Stockholms 

största dagstidning skriver begränsat både till mängd och nyansering och som aktör i 

samhällsdebatten i ämnet. Hur skall socialpolitiken i samhället styras om inte massmediet tar 

sitt samhällsansvar. Det sociala arbetet med hemlösa kvinnor påverkas troligtvis genom att 

problematiken inte uppmärksammas företrädesvis mycket i massmedier. Detta kan göra att 

det blir svårare att få gehör hos politiker och att bilda opinion för mer resurser till dessa 

människor.  

 

Det andra resultatet i studien var att 15 av artiklarna skrevs på ett sätt som kan ge läsaren en 

möjlighet till empati och i 12 artiklar har tidningen skrivit om hemlösa kvinnor på ett sätt som 

kan uppfattas stigmatiserande. Även detta resultat är anmärkningsvärt med tanke på det 

uppdrag som tidningsmediet har, att informera medborgare så att de fritt och självständigt kan 

ta ställning i olika samhällsfrågor. För att detta ska ske behöver tidningsläsaren beskrivande 

och upplysande information om hur situationen för de hemlösa kvinnorna är. Överlag gav 

artiklarna olika grader och mängder av beskrivningar för att ge möjligheten till empati, vilket i 

undersökningen inte har klassats in i nivåer. Detta eftersom det var för osäkert och vanskligt 

att mäta och klassificera graden av möjlighet till empati. Att värdera graden av artiklarnas 

förmåga till empati, kan handla om valet av formuleringar mer än om exempelvis mängden av 

ord och beskrivningar, vilket kan vara svårbedömt. Förmågan till empati är troligtvis mycket 

individuell och påverkas olika starkt och av olika ämnen. Dessutom kan ord vara mer eller 

mindre laddade för olika människor. Förvisso behöver inte en artikel alltid ge möjlighet till 

empati för att ge läsaren information och kunskap, men det är ändå ett anmärkningsvärt lågt 

antal artiklar som ger möjlighet till detta. Inte heller graden av stigmatisering har 

klassificerats på något sätt. En spekulation i samband med detta är att även texten som tolkats 

stigmatiserande även kan påverkas till viss del och olika mycket hos människor. 

 

Ytterligare resultat som framkom i studien var att hemlösa kvinnor som framställdes i 

samband med psykisk sjukdom/ohälsa var den kategorin som hade det lägsta antalet av både 

stigmatiserande (0) artiklar och empatiserande (2). En tolkning av detta är att det kan vara 

svårt för människor att få empati för personer med psykisk sjukdom/ohälsa. Detta eftersom 

det kan finnas svårigheter i att leva sig in i en psykisk sjuk persons liv och dennes situation 
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och sedan göra ett ”rollövertagande” (Brante et al, 2001; Trost & Levin, 1999). I detta 

samanhang skulle det handla om att svårigheten att känna empati redan är belägen hos 

journalisterna eller artikelförfattarna. Vad som i resultatet även kan tyckas intressant är att 

Socialstyrelsen (2000) påtalar att hemlösa kvinnor oftare är psykiskt sjuka än män men ändå 

framkommer inte detta i de undersökta artiklarna där hemlösa kvinnor ändå specifikt omtalas.  

 

Studien visar även att en av de frivilliga och privata aktörerna som arbetar med hemlösa 

kvinnor, nämligen Stadsmissionen kommer tilltals i förhållandevis många artiklar. 

Stadsmissionen förekommer i totalt 21 artiklar medan Frälsningsarmén omtalas i 10 och 

övriga aktörer i 3 av artiklarna. En aspekt i detta är att en privat aktörs intressen och åsikter 

om hur socialt arbete ska utföras får komma till tals mer än andras samt att denna organisation 

får extra PR för sin verksamhet. Den verksamhet som bedrivs privat kan även ha andra 

grundvärderingar och en annan livssyn som kan vara starkt avvikande från den statliga och 

kommunala verksamheten. Denna aspekt beskrivs inte alls i de undersökta artiklarna. Det är 

inte enbart mängden artiklar som är beaktansvärd utan även det faktum att Stadsmissionen 

och ej heller Frälsningsarmén på något sätt är granskade eller ifrågasatta i artiklarna. Däremot 

har det förekommit fakta och information om Stadsmissionens verksamhet i samband med 

artiklarna. Även i detta sammanhang har således granskande och debatterande artiklar helt 

uteblivit i det analyserade materialet.   

 

I analysen framkom även att artikelantalet ej håller en jämn konstans över månader och år. 

Orsaken till detta går att tolka på flera sätt. En orsak till att just denna studie påvisar en ojämn 

fördelning av artiklarna kan vara att sökverktyget, Presstext, som använts eventuellt inte har 

ett komplett arkiv med alla artiklar som Dagens Nyheter publicerat inom området. Denna 

reflektion grundar sig på att år 1997 inte redovisar en enda artikel. Andra orsaker kan vara att 

den redaktion och de olika journalister som arbetat under de år som studien undersöker kan ha 

haft ett skiftande intresse för ämnet vilket således kan ha påverkat artikelflödet.Ytterligare en 

anledning till att Dagens Nyheter inte omskriver hemlösa kvinnor 1997 kan vara att de 

eventuella artiklar som behandlar ämnet hemlöshet beskrivit hemlöshet generellt och ej 

kvinnor specifikt. Studien har inte undersökt eventuella händelser som kan ha påverkat 

intresset för ett ökat skrivande vilket i sig skulle kunna vara bidragande till den ojämna 

fördelningen av artiklar som föreligger. Ovanstående företeelse är något som även Swärd 

(2004) reflekterat och kommenterat i sin forskning, nämligen att organisationer som arbetar 
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med hemlösa anser att det finns en oregelbundenhet i massmedias rapportering och bevakning 

av hemlöshetsfrågan.  

 

Även om studien är begränsad har den funnit resultat som är av intresse. Studiens resultat 

visar sig överensstämma med Swärds (1998) påpekande att media har en benägenhet att 

kategorisera hemlösa och att media visar ett ojämnt intresse för hemlösas problematik. 

Undersökningens slutsatser pekar även åt att Powers (1999) forskningsresultat blir bekräftade 

snarare än dementerade. Detta eftersom de artiklar som analyserats till största delen inte givit 

så mycket information om de hemlösa kvinnornas situation och ej heller givit starkt målande 

beskrivningar, så att det skulle kunna påverka människors engagemang och åsikt om dessa 

likt det som Power (1999) beskriver i sin forskningsrapport.  

 

Att använda symbolisk interaktionism var en passande teori till det ämne som studien 

undersöker det vill säga hur människor samspelar och påverkas av varandra. Ändå är vi 

medvetna om att ett annat val av teori säkerligen kunnat ge andra resultat. Vår egen tolkning 

av svagheten i denna teori är att den inte värderar eller har traditioner och väletablerade 

attityder i åtanke. Ej heller behandlar den hur mycket eller hur lite som detta kan påverka, vad 

det gäller exempelvis empati och stigmatisering. Symbolisk interaktionism är en teori som 

inte tycks gradera empati och stigmatisering vilket gjorde att analysen endast tolkade 

möjligheten till empati eller stigmatisering. Detta gjordes efter de kriterier som är upptagna 

under denna studies metoddel. Således begränsas studien av teorin genom att empati och 

stigmatisering inte graderas.  

 

Då det gäller tolkningen av artiklar var ett flertal artiklar mycket kortfattade, ibland endast 20 

ord. Detta gjorde artiklarna svårtolkade på grund av dess fåordighet och tunna innehåll. Vid 

ett par tillfällen har även artiklars budskap upplevts svårtolkat då innehållet uppfattats 

motstridiga av författarna till denna studie.  

 

För att en undersökning skall anses vara valid skall undersökningen mäta det den avser att 

mäta (Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L., 2004). Eftersom 

frågeställningar ställda i anslutning till undersökningens syfte besvarats anser vi oss kunna 

säga att studien har hög validitet. Tillvägagångssättet har noggrant redovisats i studiens 

metoddel. Därtill har citat från artiklar redovisats vilka stödjer undersökningens analys och 

resultat vilket gör att läsaren utifrån detta kan bilda sin egen uppfattning av materialet. Detta 
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torde därmed höja studiens reliabilitet. Då en studies reliabilitet är hög innebär detta att 

undersökningen kan göras om och ge samma resultat (Ibid.). Att det däremot kan finnas 

företeelser som kan ha påverkat resultatet går ej att utesluta. Händelser som kan ha påverkat 

DN:s benägenhet att skriva om hemlösa kvinnor har ej undersökts vilket inte heller var 

tanken. Att artiklarna tagits fram genom Presstexts arkiv kan innebära ett reliabiliteten 

påverkats. Detta eftersom möjligheten finns att Presstext kan innehålla färre artiklar än 

Dagens Nyheter publicerat. Resultatet i undersökningen kan även ha påverkats av att studien 

ej omfattar löpsedlar. Vad som även är viktigt att ha i åtanke är att studiens tolkning av 

resultatet till viss del är subjektiv. Skulle studien genomföras av andra är det möjligt att 

resultatet också skulle kunna se annorlunda ut.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Förslag till vidare forskning inom ämnet massmedia och hemlösa kvinnor skulle kunna vara 

att jämföra om det finns skillnader mellan hur massmedia rapporterar om hemlösa kvinnor 

respektive hemlösa män. Får hemlösa kvinnor och hemlösa män lika stort utrymme i media. 

Rapporteras det ur samma synvinkel eller finns det skillnader i det som skrivs då det gäller 

kvinnor respektive män. Att studera hur och varför det skrivs olika över tid om hemlösa 

kvinnor skulle kunna vara ytterligare en infallsvinkel. Att studera vilka olika åsikter och vilka 

som kommer tilltals då det gäller hemlöshet bland kvinnor. Ytterligare fortsatt forskning 

skulle kunna handla om att undersöka om det finns något samband mellan medias bevakning 

och socialtjänstens insatser som riktas mot hemlösa. Vidare skulle även hemlöshet ur ett 

barnperspektiv vara av intresse genom att undersöka hur barn till hemlösa uppmärksammas i 

media. 
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BILAGA: A 
 

Förteckning av artiklar  

Dagens Nyheter  åren 1993-2003  

Antal artiklar: 58 stycken 

 

Dagens Nyheter 1993 

 

”Värre för utslagna. Förändringar av välfärdssystemet slår hårt mot utsatta grupper.” 
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”Kvinnors konst på utställning” 

1994-03-08. Upphov: Susanna Hellberg. 
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”Kvinnlig uteliggare bör få sova i kyrkan.”  

1994-12-15. Upphov: - 

 

Dagens Nyheter 1995 

 

”Den röda horluvan. En könsmoral från 1800- talet har väglett nya prostitutionsutredningen, menar 

duo bakom förra utredningen.”  

1995-03-14. Upphov: Hanna Olsson & Sven - Axel Månsson.  
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2001-10-25. Upphov: Charlotta Eriksson. 

 

”Hemlösa kvinnor: Minst hjälp där behovet är störst.”  
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Dagens Nyheter 2002 

 

”Antalet hemlösa stiger för varje år.” 

2002-01-09. Upphov: TT 

 

”Knarkets väg/ MISSBRUKARNA: När ruset är över tar ångesten vid.”  

2002-01-19. Upphov: Georg Cederskog. 

 

”Hemlösa i Stockholm. Himmelrike att ha en dörr att stäng.”  

2002-03-02. Upphov: Caspar Optiz. 

 

”Hemlösa pressade politiker till svars.”  

2002-11-21. Upphov: Caspar Opitz. 

 

”Lena Alfredson om riksdagens öppna hus: höga och i demokratins högborg.”  

2002-11-24. Upphov: Lena Alfredson. 

 

Dagens Nyheter 2003 

 

”HEMLÖS I STOCKHOLM: Hemma är ute på Stockholms gator.” 

2003-03-01. Upphov: Peter Letmark. 
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”Svårare att vara hemlös som kvinna.”  
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BILAGA: B 

 

Tabell nr: 1 
Antalet artiklar:  

Av de 58 artiklarna tolkades 31 tillhöra nedanstående kategorier. 27 artiklar ingår inte i någon 

av dessa och redovisas ej heller. 

Enskilda artiklar kan ingå i flera av kategorierna vilket gör att summan i tabellen blir 57. 
 

 

  Empatiserande StigmatiserandeIngen kategori Summa 
Missbruk 7 7 15 29 

Psykisk sjuk/ohälsa 2 0 16 18 
Prostitution 6 2 2 10 

Summa 15 9 33 57 

 

 

 

Tabell nr: 2 
Artiklarnas frekvens över månader och år 

 

 
 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Summa
Januari 2           1     2   5 
Februari 1 1   1         1     4 
Nars 1 1 2             1 1 6 
April 1   2 1         2     6 
Maj             1   1     2 
Juni 1         2     1     4 
Juli   1 1 1   1           4 
Augusti       1   1     1     3 
September     1         1       2 
Oktober       1       1 5     7 
November 1 2         2 2   2   9 
December   1   1         2   2 6 

Summa 7 6 6 6 0 4 4 4 13 5 3 58 
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