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Abstract 

The aim of this study was to examine discourses of homelessness and how they were 
represented in Swedish news media. A total of 28 articles from various newspapers were 
analysed in the study. Eight of the articles were published 1994/1995 and 20 articles were 
published 2014/2015. Critical discourse analysis was chosen to be the theoretical and 
methodological framework of this study. The analysis indicates that there are four main 
discourses that can be seen in the news media regarding homelessness: alienation, 
homelessness, housing and responsibility.  
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Inledning 

Den här uppsatsen handlar om hemlöshet som socialt problem i medier. Historiken om 
begreppet sociala problem börjar, enligt Meeuwisse & Swärd (2010), som en samhällsdebatt om 
något som kallades ”den sociala frågan”. Denna debatt inbegrep diskussioner kring diverse 
sociala problem såsom nykterhetsfrågor, bostadsfrågor och fattigvårdsfrågor. 
Samhällsdiskussionen pågick i århundraden och bestod av många personer från diverse politiska 
och sociala grupper. Personer med högre status i samhället betraktade de sociala problemen som 
ett hot mot stabiliteten och samhället, och befarade oroligheter till följd av dessa problem. Enligt 
historiker var detta hot egentligen inte något som speglade hur samhället såg ut, men ledde trots 
allt till en bild av underklassen som farlig. Det förindustriella samhället skiljde på vad som kom 
att kallas värdiga och ovärdiga fattiga. De värdiga skulle få hjälp medan de ovärdiga i princip 
endast skulle drivas bort. När välfärdssamhället växte upp ansågs det att sociala problem var en 
följd av ojämlikhet på bland annat arbets- och bostadsmarknaden. Framåt 1980-talet började 
media ta mer och mer plats, och rapporteringen av brott och personliga problem blev 
dominerande. Det viktigaste för medierna var inte längre att framställa verkligheten som den var 
utan medierna valde själva ut och skapade själva det som rapporterades om (Meeuwisse & Swärd, 
2010, s. 23ff, 30). Detta gäller också frågan om hemlöshet som socialt problem. 

En del sociala problem, såsom hemlöshet, missbruk och kriminalitet betraktas som självklara 
sociala problem i vårt samhälle. Andra situationer betraktas inte lika självklart vara ett socialt 
problem. Meeuwisse & Swärd (2010, s. 23f) exemplifierar detta med ensamstående mödrar, där 
vissa betraktar dem som ett socialt problem medan andra inte alls gör det. Definitionen av vad ett 
socialt problem är har ingen entydig förklaring. Ett socialt problem kan vara något som kan 
likställas med beteenden hos personer och grupper eller förknippas med samhälleliga brister. Ett 
socialt problem kan också vara något som är en konsekvens av något annat, exempelvis 
arbetslöshet hos ungdomar som kan leda till att de hamnar i kriminalitet (Meeuwisse & Swärd, 
2010, s. 24f). 

Än idag är ”den sociala frågan” inte att betrakta som löst. Sveriges Radio P1 höll i november 
2014 en debatt om hemlöshet där diverse personer, hemlösa liksom icke-hemlösa, gav sin syn på 
hemlöshetsproblemet. Alexandra Pascalidou var programledare för debatten och inledde med 
nedanstående ord: 

Vi passerar dem dagligen. Människor fjättrade vid det ultimata utanförskapet. Uteliggare inlindade i 
filtar, i gatuhörn, i snödrivor och snålblåst. De väcker oro och obehag. De vittnar om samhällets 
misslyckande. Men vem bryr sig egentligen om de hemlösa? (Vem bryr sig om de hemlösa?, 2014). 

Pascalidou vittnar om att hemlöshet bringar obehag både för de hemlösa, de icke-hemlösa och 
för samhället i stort. Denna uppsats kommer att avhandla hemlöshet såsom det porträtteras i 
media och i ljuset av citatet av Pascalidou om hemlösheten som det ultimata utanförskapet. 
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Syfte  och  frågeställningar  
Syftet med uppsatsen är att studera den diskursiva framställningen av hemlöshet som socialt 
problem och konstruktionen av hemlösa i medietexter. Frågeställningarna är: 

• Hur begripliggörs hemlöshet och hemlösa personers situation utifrån strukturella och 
individuella faktorer? 

• Hur framställs socialtjänsten och deras makt och ansvar i relation till de hemlösa 
personerna? 

• På vilket sätt skiljer sig framställningen mellan olika personers hemlöshet och över tid? 

Avgränsningar  
Studien har avgränsats till att handla om de personer som är i akut hemlöshet. Att vara i akut 
hemlöshet innebär att en person exempelvis bor på gatan, på härbärge eller på ett jourboende. En 
utförligare förklaring på vad akut hemlöshet innebär går att finna längre fram i uppsatsen. 

Uppsatsens  disposition  
Uppsatsen är indelad i tre delar. Den första delen avhandlar hemlöshet utifrån framförallt 
Socialstyrelsens senaste statistik. Här kommer bland annat tas upp vad hemlöshet innebär, vilka 
som lever i hemlöshet och orsaker till att personer lever i hemlöshet. Därutöver följer tidigare 
forskning om hemlöshet i media. Uppsatsens andra del avhandlar den kritiska diskursanalysen 
som teori och metod, dessutom kommer redogöras för uppsatsens material och analysförfarande. 
Uppsatsens tredje och sista del består utav resultat, analys samt ett avslutande diskussionsavsnitt 
med förslag på vidare forskning. 

Hemlöshet, orsaker och insatser: en bakgrund 
Detta kapitel redogör övergripande för hemlöshetens villkor i dagens läge. Utgångspunkt är 
framförallt officiell statistik från Socialstyrelsens senaste hemlöshetsrapport från år 2012. 
Statistiken som kommer tas upp i samband med detta bygger på en vecka i början på maj 20111. 
Socialstyrelsen belyser metodologiska svårigheter med att mäta hur många individer som omfattas 
av hemlöshet och att jämföra detta över tid. Exempelvis påverkar samhällsförändringar 
mätningarna, men även definitionen av hemlöshet skiljer sig åt över tid och därför kan vilka som 
omfattas av mätningen skilja sig åt. I mätningen från 2011 ingår endast personer som har 
permanent uppehållstillstånd i Sverige. Detta betyder att personer som uppehåller sig i Sverige 
utan att ha förankring i landet inte omfattas. Inte heller omfattas ensamkommande flyktingbarn- 
och ungdomar eller personer som lever på asylboende av mätningen (Socialstyrelsen, 2012, s. 9, 
21). 

                                                
1 Socialstyrelsen har gjort fyra nationella mätningar om hemlöshetens omfattning: år 1993, 1999, 2005 
samt den senaste som är från år 2011. Om en ny mätning sker med samma tidsintervall som tidigare så 
innebär det att den mätningen sker år 2017 (Socialstyrelsen, 2012, s.15f). 
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Hemlöshetssituationer  
Den ”typiske hemlöse” existerar egentligen inte, enligt Socialstyrelsen (2012). Hemlöshet är en 
situation att befinna sig i, snarare än en definition av en person. Enligt en officiell definition av 
Socialstyrelsen finns fyra situationer där en person anses falla under definitionen hemlös. Den 
första situationen benämns akut hemlöshet och innebär att en person sover i offentliga utrymmen 
eller är hänvisad till härbärge, bor i tält, i husvagn, på akutboende eller på jourboende.  Den andra 
situationen benämns institutionsvistelse och berör personer inskrivna på exempelvis en 
kriminalvårdsanstalt eller behandlingsenhet och som inom tre månader ska skrivas ut och inte har 
någon bostad ordnad i och med utskrivning. Långsiktiga boendelösningar är den tredje situationen 
som innebär att en person bor i ett av kommunen ordnat boende, såsom en träningslägenhet, och 
har tillgång till lägenheten under premissen att följa särskilda villkor och regler. Den fjärde 
situationen som en person kan befinna sig i som hemlös är då en person bor på ett eget ordnat 
kortsiktigt boende, något som är tillfälligt och utan kontrakt, antingen hos vänner eller bekanta. 
Ett annat alternativ för att definieras som tillhörande den fjärde situationen är om personen är 
inneboende eller bor på andrahandskontrakt hos någon (Socialstyrelsen, 2012, s. 15, 19f). 

Omfattning  

Socialstyrelsen mätte under en vecka i maj 2011 hur många personer som var i någon av de fyra 
ovan nämnda situationerna av hemlöshet. Totalt rapporterades 34000 personer som hemlösa den 
veckan varav cirka 74 procent av dem föll under situation tre eller fyra, det vill säga inneboende 
av något slag. Fyra av tio av dessa var kvinnor. Ungefär 17 procent av det totala antalet personer 
som rapporterades som hemlösa befann sig i situation två, det vill säga på institution eller på 
kategoriboende. Av dessa var två av tio kvinnor. Nästan 14 procent av de 34000 personerna 
befann sig i akut hemlöshet enligt situation ett och levde på exempelvis jourboende, härbärge, 
vandrarhem, skyddat boende, i husvagn, i tält eller på gatan. Av dem var en tredjedel kvinnor. 
Varannan manlig respondent och var fjärde kvinnlig respondent uppgav under mätningen att de 
hade missbruksproblematik. Över en tredjedel uppgav sig lida av psykisk ohälsa, en femtedel 
uppgav sig lida av fysisk ohälsa och en femtedel uppgav sig ha familjeproblem. Av 
respondenterna uppgav 36 procent att de hade barn som vid tiden för mätningen var yngre än 18 
år. Nästintill hälften av de som uppgav att de hade barn hade daglig omvårdnad om dem och av 
dem levde ungefär fyra av tio i akut hemlöshet (Socialstyrelsen, 2012, s. 26ff, 33, 37f). 

De ovan nämnda situationerna utgör helt olika förutsättningar beroende på vilken av de fyra 
situationerna som personerna är i. Socialstyrelsen (2012) beskriver hemmet utifrån tre olika 
domäner. Den mest basala av dem är den fysiska domänen vilken innebär att personen i fråga har en 
bostad eller ett utrymme som täcker de enskilda och grundläggande behoven som personen har. 
Detta behov kan se olika ut. En familj med ett par barn till exempel, kräver av naturliga skäl ett 
större utrymme än en ensam vuxen. Den andra domänen kallas den juridiska domänen och innebär 
att personen på något sätt har rätt till sin bostad, exempelvis har hyreskontrakt eller äger sin 
bostadsrätt. Den tredje domänen är den sociala domänen som innebär att den som bor i bostaden 
även kan ha ett socialt och privat liv i bostaden. De personer som lever enligt den tredje eller 
fjärde situationen av hemlöshet, det vill säga i form av träningslägenhet eller med ett kortsiktigt 
boendekontrakt, har tillgång till både den fysiska och juridisk domänen och har helt andra 
förutsättningar än de som lever i den akuta hemlösheten enligt situation ett. Personerna i 
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situation ett har inte tillträde till någon av domänerna och kan enligt den definitionen anses som 
de mest utsatta (Socialstyrelsen, 2012, s. 21f). 

Hemlöshetens  orsaker  
År 1994 fastslogs Psykiatrireformen som innebar ett ökat kommunalt ansvar för personer med 
psykisk funktionsnedsättning. Istället för den tidigare hospitaliseringen skulle kommunerna arbeta 
för att berörda personer fick en mer ”normal” livssituation med nya villkor att kunna integreras i 
samhället (Nationalencyklopedin). Av Socialstyrelsens undersökning under mätveckan 2011 
framkom att orsaken till att personerna levde i hemlöshet skilde sig en aning åt beroende på 
vilken av de fyra olika hemlöshetssituationerna de levde i. I enkäten kunde respondenterna välja 
vilka orsaker som lett till att de levde i hemlöshet och ett eller flera alternativ kund väljas. Ungefär 
en av fyra i respektive situation uppgav att vräkning var en orsak till att de levde i hemlöshet. Den 
största orsaken till hemlöshet för personerna som levde i akut hemlöshet eller på institution var 
missbruk, där 44 procent respektive 63 procent uppgav missbruk och beroende som orsak till att 
de hamnat i hemlöshet. Arbetslöshet, missbruk och att inte vara godkänd på bostadsmarknaden 
var de största orsakerna till hemlöshet för de som levde i ett eget ordnat kortsiktigt boende enligt 
situation fyra. För de som bodde i ett boende ordnat av kommunen uppgav hela 60 procent att 
de ej var godkända på bostadsmarknaden. En relativt stor andel i samtliga grupper, mellan en 
femtedel och en tredjedel uppgav att psykisk ohälsa var en av orsakerna till att de hamnat i 
hemlöshet (Socialstyrelsen, 2012, s. 79). 

Förklaringen till hemlöshet återfinns på flera olika nivåer. Framförallt brukar det talas om 
individuella faktorer och strukturella faktorer. Av ovan nämnda statistik framkommer att 
missbruk, psykisk ohälsa och vräkning är stora orsaker till att personer lever i hemlöshet. En stor 
andel uppger även att arbetslöshet och att de ej blivit godkända på bostadsmarknaden som 
orsaker till att de lever i hemlöshet. Det framkommer inte vilka faktorer som hör samman med 
en och samma respondent eller om det finns någon respondent som enbart angivit ett svar som 
orsak till sin hemlöshet. Sambanden sinsemellan blir i statistiken svåra att se, annat än att det går 
att spekulera kring att en vräkning föranletts av exempelvis missbruk och arbetslöshet, att en 
arbetslöshet resulterat i ett missbruk eller att psykisk ohälsa orsakat ett missbruk. Därav kan det 
vara svårt att se till att det enbart skulle vara individuella faktorer eller strukturella faktorer som 
gör att personer hamnar i hemlöshet (Socialstyrelsen, 2012, s. 22f). 

Insatser  för  de  hemlösa  
Enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) har kommunen det yttersta ansvaret för att de som 
lever i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Socialnämnden ska enligt 3 kap. 1 
§ socialtjänstlagen bland annat göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, 
bedriva uppsökande verksamhet och svara för omsorg, råd, stöd och bistånd för de som är i 
behov av det. Enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen har den som inte kan tillgodose sina behov på 
egen hand, rätt till bistånd för sin försörjning och livsföring i övrigt och utifrån detta försäkras en 
skälig levnadsnivå. Av socialtjänstlagens 5:e kapitel framgår att socialnämnden bland annat har 
ansvar för att barn växer upp under trygga förhållanden. De ska även verka för att barnen inte 
vistats i skadliga miljöer (1 §). Enligt socialtjänstlagens 5:e kapitel har socialnämnden även ansvar 
för att människor med funktionshinder (psykiska såsom fysiska) ska få leva som alla andra, delta i 
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samhällets gemenskap och bo på ett sätt som är anpassat efter deras individuella behov (7 §). 
Dessutom har socialnämnden enligt 5 kap. 9 § socialtjänstlagen ansvar för att människor med 
missbruk får hjälp och vård. Sammantaget innebär detta att varje kommun har ansvar för att de 
människor som finns i kommunen får stöd och hjälp utifrån sina enskilda behov. Frågan är om 
kommuner kan anses följa socialtjänstlagen när det finns människor (föräldrar med barn och 
personer med missbruk och/eller en psykisk funktionsnedsättning) inom kommunen som lever i 
hemlöshet. 

Hemlöshet är ett konfliktfyllt problem vars problematik rör såväl bostadsmarknadsfrågor och 
arbetsmarknadsfrågor, liksom missbruk, fattigdom och psykisk ohälsa. Andersson (2000) menar 
att liksom att vägarna in i hemlöshet ser olika ut, så gör även vägarna ut ur hemlösheten det. Av 
denna anledning behöver insatserna formas efter både generella och individuella aspekter och 
vara både förebyggande och stödjande (s. 7ff). Av Socialstyrelsens (2012) rapport framkommer 
vilka insatser som personerna har fått det senaste året. En klar majoritet av personerna i akut 
hemlöshet har fått boendeinsatser och ekonomisk bistånd. Knappt tre av tio har fått någon form 
av insats mot missbruk, och två av tio har fått någon insats för deras psykiska ohälsa. Av de som 
levde som intagna på institution har ungefär hälften fått boendeinsatser, insatser mot sitt 
missbruk och/eller ekonomiskt bistånd. Nästan 80 procent av de som levde i långsiktiga 
boendelösningar enligt situation tre hade fått familjestöd, många har även ekonomiskt bistånd 
och boendeinsatser och ungefär en tredjedel hade även fått boendestöd. Nästan två av tre som 
levde under ett kortsiktigt boendekontrakt enligt situation fyra hade fått ekonomiskt bistånd men 
sällan något boendestöd. Ett antal procent per grupp hade inte fått några insatser alls. 
Socialstyrelsens syfte med rapporten var att visa på heterogeniteten hos gruppen hemlösa. Den 
typen av kunskaper är väsentliga för att kunna ge individuellt utformade insatser utefter 
personens behov och utifrån vilken situation personen befinner sig i. Detta gäller alltså både på 
ett individuellt plan med exempelvis förebyggande och stödjande insatser, men även med mer 
strukturella förändringar på samhällsnivå (Socialstyrelsen, 2012, s. 15, 73, 79). 

Sammanfattning  av  bakgrundskapitlet  
Denna uppsats fokuserar på hemlöshet som definieras enligt den första situationen. Att befinna 
sig i akut hemlöshet innebär exempelvis att bo på härbärge, i husvagn, i tält eller på jourboende. 
Under ovan nämnda mätvecka uppgav 14 procent att de befann sig i denna situation och av dem 
var en tredjedel kvinnor. Av de som levde i akut hemlöshet hade 40 procent daglig omvårdnad av 
barn. Största orsaken till hemlösheten uppgavs vara missbruk då 44 procent uppgav detta som 
(en) anledning till att de levde i hemlöshet. Majoriteten av de som uppgav sig vara i denna 
situation hade fått boendeinsatser och/eller ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen, 2012, s. 19, 26ff, 
38, 79). 

Tidigare forskning om hemlöshet i media 
I tidigare kapitel redogjordes för hemlöshetens omfattning och karaktär. Här följer en 
redogörelse för tidigare forskning om hemlöshet. Kapitlet är indelat i ett antal rubriker för att 
belysa huvudteman från det som uppkommer i både nationell och internationell forskning. Första 
avsnittet ger en bild av hemlöshetens historik och dess komplexitet. Därefter beskrivs medias 
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rapportering kring hemlöshet, vem som får tala och inte tala, följt av ett avsnitt som beskriver 
olika klienttyper inom hemlöshetsarbetet. Till sist beskrivs en undersökning av icke-hemlösas bild 
av hemlöshet. Kapitlet avslutas med en sammanfattning som belyser det som framkommit i den 
tidigare forskningen. Vid litteratursökningen har databaserna EDS, Google Scholar och Libris 
använts. De använda sökorden var: hemlös*, media, makt, diskursanalys, social konstruktion, 
critical discourse analysis, media construction homeless, media representation homeless. 

Hemlöshetens  komplexitet  
Förklaringen till hemlöshetens komplexitet utgörs av en kombination av strukturella och 
individuella faktorer. I en studie av Schneider, Chamberlain & Hodgetts (2010) framkommer att 
orsaken till hemlöshet porträtteras i media som att det beror på antingen samhälleliga faktorer 
eller individuella faktorer. I över hälften av artiklarna som Schneider et al. (2010) studerade 
framkom lösningar på hemlösheten, där temporära lösningar nämndes något mer än permanenta 
sådana (s. 157f). Schneider (2011) har i en studie undersökt hur hemlöshet framställs i 
Kanadensisk media. I artikeln anger Schneider tre typiska teman som framkommer i de studerade 
artiklarna där det individuella ansvaret hos de hemlösa personerna är det som är i fokus. Några 
artiklar behandlar svårigheter med att leva i hemlöshet, medan andra artiklar vill framhålla att 
hemlösa personer inte är dåliga personer. Andra artiklar är av mer inspirerande karaktär och 
handlar om förändring. Denna rapportering bygger på synen att hemlöshet är ett individuellt 
problem snarare än ett samhälleligt problem. Att rapportera om hemlöshet som ett individuellt 
problem försvårar inkluderingen av de hemlösa personerna i samhället (Schneider, 2011, s. 79). 
Genom att i medietexter belysa individuella faktorer som orsak till hemlöshet, menar Schneider 
(2014) att strukturella faktorer sätts åt sidan. Detta kan bidra till att bilden blir att hemlöshet 
framförallt bygger på individuella faktorer, något som leder till att samhällets ansvar för att 
personer lever i hemlöshet inte synliggörs (Schneider, 2014, s. 241f). 

Förmedlingen av stereotypa föreställningar av hemlösa kan påverka de som tar del av 
föreställningarna, enligt Swärd (2001). De stereotypa föreställningarna förväxlas med att vara 
desamma som den verkliga bilden av hemlöshet. Swärd använder begreppet porträttering av nöd för 
att visa på det problematiska i att personer som inte är hemlösa framställer hemlösa personer på 
ett sätt som inte överensstämmer med verkligheten. Bakgrunden till framställningen av hemlösa 
personer som utblottade människor på samhällets botten grundar sig i att spela på andra 
människors samvete och att därigenom få dem engagerade i problemet. Att använda utblottade 
människor som verktyg för att synliggöra delar av hemlöshetsproblematiken gör att mottagarna 
nås på ett snabbt och effektivt sätt. Enligt Swärd är detta för att mottagarna förstår vad bilden av 
en utblottad person på gatan betyder, och genom detta nås budskapet snabbt fram till 
mottagaren. Att försöka nå mottagarna med en lång förklaring om hemlöshetens problematik, 
skulle inte mottas på samma sätt. Därför föreligger framförallt pedagogiska skäl till att framställa 
hemlöshet på ett stereotypt och icke komplext sätt (Swärd, 2001, s. 55ff, 63f). 

Kritik mot stereotypa föreställningar om hemlöshet har funnits länge. Under tidigt 1900-tal 
framkom kritik bland annat då det ansågs att beskrivningarna framställde 
hemlöshetsproblematiken som att det enbart rörde individuella faktorer och att strukturella 
faktorer inte hade med hemlösheten att göra. I vissa sammanhang sätts individuella och 
strukturella faktorer till hemlöshet som motpoler till varandra och orsaken förklaras till att ligga 
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på antingen den ena faktorn eller den andra. Ofta pratas hemlöshet dock om som ett mer 
komplext problem, där de individuella och de strukturella faktorerna förklaras i kombination till 
varandra. Individuella faktorer kan ses utifrån att individen själv är orsaken till sin situation. Det 
kan handla om problem relaterade till privatekonomin eller andra individuella problem såsom 
missbruk eller psykisk ohälsa. De strukturella faktorerna förklaras utifrån samhällsrelaterade 
frågor och kan beröra hur politiker för bostadspolitik, socialpolitik och arbetsmarknadspolitik. 
Andra relevanta faktorer inom hemlöshetens problematik rör institutionella faktorer, såsom 
hyreslagstiftning, och relationella faktorer såsom familjerelationer och sociala nätverk 
(Socialstyrelsen, 2012, s.15, 22f; Swärd & Runquist, 2000, s. 15ff). 

Bilden av huruvida hemlöshet är att betrakta som ett individuellt eller samhälleligt problem, har 
skiftat något under åren. Swärd (2001) menar att den bild som framkom om hemlösa i medierna 
på tidigt 1900-tal var den bild som medelklassen hade av fattigdom. I själva verket porträtterades 
en helt annan bild av hemlöshet än hur de som var i hemlöshet själva uppfattade det. Bullen 
(2015) redogör för att 1960-talet genomsyrades av en syn att hemlöshet är ett samhälleligt 
problem, men att det på 2000-talet övergick till att betraktas som ett individuellt problem. Att 
synen på hemlöshet kan skilja sig från olika tider har, enligt Bullen (2015), att göra med hur den 
samhälleliga kontexten i övrigt ser ut (s. 219). Hemlöshetens komplexitet riskerar att osynliggöras 
om den enbart betraktas bero på antingen strukturella eller individuella faktorer. Det anses idag  
vara en kombination av flera faktorer snarare än en enskild problematik som orsakar att personer 
hamnar i hemlöshet. Att hemlöshet enbart skulle bero på en av ovanstående faktorer betraktas 
som ett alldeles förenklat sätt att betrakta hemlöshet på (Bullen, 2015, s. 219f; Socialstyrelsen, 
2012, s. 15, 22f; Swärd & Runquist, 2000, s. 15ff). 

I nutid, menar Swärd (2001), handlar det snarare om kritik mot att framställningen av hemlösa 
personer inte är riktig. Svårigheten i att göra heltäckande mätningar av hemlöshet bidrar samtidigt 
till att det är svårt att veta vilka uppgifter som egentligen är de riktiga. Trots svårigheter i exakta 
mätningar pekar ”den moderna hemlöshetsforskningen” på komplexiteten i 
hemlöshetsproblematiken och att framställningen av den hemlöse som ”uteliggare” inte är 
representativ för detta. Anledningen till den föreställningen av hemlöshet handlar enligt Swärd 
om att dessa historier är en form av standardhistorier som berättas utifrån ett förutbestämt 
mönster i syfte att förklara och rättfärdiga skillnaden mellan olika grupper. Enligt detta synsätt 
”förtjänar” vissa personer sitt utanförskap genom att de besitter särskilda egenskaper: de är 
annorlunda, de är missbrukare och så vidare (Swärd, 2001, s. 65ff, 71f). 

Vem  får  uttala  sig?  
Porträtteringen av hemlöshet i media återspeglas även i vem som får uttala sig. I Schneider et al. 
(2010) studie om hemlösa personer i Kanada framkom att nästan 80 procent av artiklarna (där 
kön och ålder kunde utläsas) handlade om vuxna, ensamstående män. Detta bekräftar stereotypen 
om att den typiska hemlösa personen är en ensamstående man. Äldre personer, unga personer 
samt kvinnor förekom också, om än i mycket lägre grad (Schneider et al., 2010, s. 156). Sättet 
som media rapporterar om hemlöshet och citerar hemlösa personer, kan påverka de hemlösa till 
den grad att det är med och bidrar till ”utanförskapandet” av dem. Mycket i medietexter går 
osagt, antingen genom att någon bestämmer att en specifik information är oviktig eller att 
outsagda kontexter förväntas underförstås (Pascale, 2005, s. 252). Media är den största 



 

 11 

informationskanalen för icke-hemlösa om hemlöshet men medias uppgift är inte enbart att 
leverera fakta, utan även att influera människor på olika sätt. Media kan påverka människors 
medvetande, även om de inte direkt kan påverka människors handlingar. Trots att media försöker 
influera människor, och göra mer än att enbart leverera fakta, så ligger det även hos läsaren att 
själv forma sig en uppfattning om det berörda sociala problemet. Icke-hemlösa har oftast mycket 
lite kontakt med hemlösa personer, och icke-hemlösas relationer till hemlösa personer är 
framförallt något som går via media (Pascale, 2005, s. 250; Schneider, 2014, s. 148, 236; van Dijk, 
2005, s. 10). 

I Schneiders studie (2011) om hur kanadensiska tidningar rapporterat kring hemlöshet framkom 
att de hemlösa personerna inte är helt exkluderade i media, men att de har ett väldigt begränsat 
utrymme. Det framkom även att de som hade mest utrymme att tala om hemlösheten i media 
inte var de hemlösa, utan så kallade ”experter” (såsom socialarbetare, forskare och politiker). 
Experternas röst utgjorde hela 73.6 procent av citaten, medan de hemlösas röst enbart utgjorde 
16.6 procent (Schneider, 2011, s. 72ff). Hemlösa personer citerades framförallt för att främja 
deras fortsatta utanförskap, vilket alltså leder till att de hemlösa blir fortsatt socialt exkluderade. 
Av Schneider et al. (2010, s. 160) framkom liknande resultat, där över 70 procent av de som 
uttalade sig om hemlöshet i media var experter av något slag, medan endast cirka 18 procent var 
hemlösa eller före detta hemlösa. Av Schneiders studie (2011) framkom även att experterna och 
de hemlösa talade om hemlösheten på olika sätt. De hemlösa talade om sin situation, sin egen 
historia samt om hur viktigt det var att ha ett hem. Experterna fanns representerade för att 
berätta för läsaren om fakta, och kommentera det som den hemlöse hade berättat. Att endast 
använda vissa typer av citat från de hemlösa personerna tillsammans med en överrepresentation 
av experter som talar om hemlöshet leder till klyftor mellan de hemlösa och de icke-hemlösa. De 
hemlösa marginaliseras till att ses som ”de andra” vilket leder till att även de hemlösa pratar om 
sig själva som ”de andra”. Enligt Schneider (2011) är journalister som skriver om hemlöshet 
beroende av att experter konstruerar historier om hemlösa och detta skulle alltså vara 
förklaringen till att experterna är överrepresenterade när det gäller att prata om hemlöshet i 
media. Vad gäller rapportering kring hemlöshetens orsaker, så rapporterades det inte så ofta om 
detta, men när det väl gjorde det så citerades de hemlösa ofta om individuella orsaker till 
hemlösheten medan experter pratade om samhälleliga orsaker. Gällande lösningar till hemlöshet, 
stod experterna för över 80 procent av citaten. De hemlösa tilläts inte heller uttrycka sig negativt 
kring den hjälp de eventuellt fått av frivilligorganisationer utan de förväntas istället vara 
tacksamma (Schneider, 2011, s. 75, 78ff; Schneider et al., 2010, s. 166). 

Den  hemlöse  som  klient  
Enligt Löfstrand (2005) konstrueras hemlösa personer till ett antal så kallade klientkategorier. 
Dessa klientkategorier beskriver stereotypa föreställningar om ett antal olika typer av personer 
som lever i hemlöshet. Löfstrand kategoriserar dem utifrån gruppen familj respektive gruppen 
ensamstående. Inom grupperna återfinns barnfamiljen, den problemfria, den omotiverade, den 
missbrukande kvinnan samt den nyktra missbrukaren. Barnfamiljen beskrivs antingen vara den 
”vanliga familjen” där boendet är det ”enda” problemet, eller den problematiska familjen där 
trångboddhet framförallt är problemet för dem. Hos den problematiska familjen kan det också 
finnas de som till följd av exempelvis skulder är hemlösa och på grund av detta inte har tillgång 
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till den ordinarie bostadsmarknaden. Barnfamiljen kan också vara den ensamstående mamman 
som har lämnat en destruktiv relation bakom sig. Att vara hemlös och en ”vanlig familj” eller en 
ensamstående mamma beskrivs ofta som en temporär situation och personerna framställs ofta 
som ”oskyldiga offer för olyckliga omständigheter” (Löfstrand, 2005, s. 149, 214-221, 288). 

Löfstrand (2005) identifierar fyra kategorier av ensamstående hemlösa, och dessa beskrivs, till 
skillnad mot barnfamiljen, sällan som oskyldiga offer. Den ensamstående hemlösa kan vara den 
problemfria personen som anses borde kunna klara sig själv. Denna person har ofta inte tillträde till 
bostadsmarknaden av någon anledning, kanske på grund av skulder. Trots att personen inte har 
tillträde till bostadsmarknaden betraktas personen som någon som borde kunna förse sig själv 
med en bostad, och identifieras därför som en person som har ”för lite” problem för att falla 
under socialtjänstens ansvar. Socialtjänsten kan därför avsäga sig ansvaret för personens situation 
genom att hävda att de inte är en bostadsförmedling. Förutom den problemfria personen 
identifieras även den omotiverade personen som en klientkategori. Denna person kan till exempel 
vara en bostadslös missbrukare som inte anses vara motiverad nog att upphöra med sitt 
missbruk. Personen betraktas därmed ofta som någon som är oförmögen att förändra sig och 
som därför anses vara svår att hjälpa. Den missbrukande kvinnan är den tredje kategorin av 
ensamstående hemlösa. Hon definieras ofta som ett hopplöst, misslyckat fall som inte har lyckats 
hålla sig borta från destruktivitet, män och missbruk. Den sista kategorin av ensamstående 
hemlösa är den nyktra missbrukaren. Denne person beskrivs som ett lyckat behandlingsärende och 
är en person som lyckats upphöra med sitt missbruk men som ofta har hyresskulder eller andra 
typer av skulder och därigenom inte har möjlighet att på egen hand anskaffa sig ett boende 
(Löfstrand, 2005, s. 222-232, 289, 297f). Löfstrands beskrivning av hemlösa personer i dessa olika 
kategorier gör en skiljelinje mellan ovärdiga och värdiga hemlösa. Den värdige är någon som fallit 
offer för något som denne inte kunnat påverka, exempelvis en våldsam partner, eller strukturella 
faktorer såsom brist på lämpliga bostäder. Den ovärdige är den som anses ”dragit på” sig sin 
situation på egen hand, exempelvis genom skulder. 

Löfstrand (2005) beskriver även den hemlöse i sin roll som klient. Den hemlöse personen kan 
betraktas som en god klient eller en klient som gör motstånd. Den gode klienten accepterar de 
krav som organisationen ställer på klienten och accepterar organisationens definiering av 
personens klientroll, dess behov och målbild. Den klient som gör motstånd uttrycker ofta andra 
mål och andra krav än det som organisationen kan erbjuda. Klienten hamnar i en osäker situation 
då klienten oftast inte har något annat val än att anpassa sig till de krav som organisationen ställer 
på denne, åtminstone om klienten vill ta del av de resurser som organisationen har. Den klient 
som gör motstånd har inte sällan ett rykte om sig att vara svår, vilket påverkar vilken hjälp 
personen kan få. Enligt Löfstrand kan ”motsträvigheten” tolkas som att personen inte är 
motiverad nog att förändra sin situation, och därav kan insatser utebli. Löfstrand identifierar ett 
antal motståndsstrategier i sin empiri, vilket innefattar bland annat att personen hävdar 
medborgerliga rättigheter, försöker motbevisa personal, argumentera mot regler och beslut eller 
helt bryta kontakten med myndigheten för att visa sitt motstånd. Personen som gör motstånd kan 
även göra det genom att hävda att hen själv är ett undantag eller inte hör till den stereotypa bilden 
av exempelvis en hemlös. Dessutom kan den som gör motstånd gå på myndighetspersoner med 
stereotypa föreställningar om dem, exempelvis genom att kalla dem byråkrater och att hävda att 
myndighetspersonerna egentligen inte bryr sig om klienten i fråga. Detta är enligt Löfstrand olika 
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sätt för klienten att göra motstånd mot klientskapandet och den makt som socialarbetaren i sin 
yrkesroll besitter gentemot klienten (Löfstrand, 2005, s. 255-262, 274). 

Att  väcka  sympatier  och  skapa  distans  
Många konsumenter av media är mycket aktiva i medierna så till den grad att medierna blir en 
stor del av deras vardagsliv. Genom medier kan människor utföra många olika syften: de kan 
bland annat uppdatera sig, underhålla sig och informera sig (Schneider, 2014, s. 237). Ovan 
framkommer att media är väl delaktiga i förmedlingen av bilder av hemlösa personer. Schneider 
(2014) har utfört fokusgruppsundersökningar för att studera hur personerna inom 
fokusgrupperna talar om hemlöshet. Schneider fann att många använde känsloladdade ord i 
samband med beskrivningen av hemlösa, bland annat tillskrevs de hemlösa personerna känslor 
såsom ledsamhet och känslor av värdelöshet, och många uttryckte även sympati för de hemlösa. 
Flera sa även att de fick lära sig något av det de läste om hemlöshet i media, bland annat att 
antalet hemlösa i den staden de levde i var så stort eller att antalet offentliga toaletter var så få. 
Några hemlösa beskrevs av de icke-hemlösa som att de troligen var tacksamma för den hjälp som 
de får. Schneider menar att de hemlösa tillerkänns som medborgare av samhället genom att de 
definierades med dessa känslor. Några deltagare distanserade sig även från de personer som de 
hävdade inte tyckte att hemlösa borde få hjälp eller talade om hemlösa som omänskliga 
(Schneider, 2014, s. 239ff). 

Schneider (2014) förklarar detta sätt att prata om hemlösa som en strategi från de icke-hemlösas 
sida att distansera sig från de hemlösa. Genom att tala om hur andra talar illa om en grupp, 
försäkrar sig den som pratar om det att distansera sig från just den ståndpunkten. Genom att tala 
om att andra talar illa om hemlösa gör att de som först talar om det kan adressera de negativa 
ståndpunkterna utan att själv ta ansvar för uttalandet, då uttalandet tillskrivs någon annan. 
Genom att visa sympati för de hemlösa på detta sätt, lyfts både positiva och negativa bilder av 
hemlöshet fram (Schneider, 2014, s. 241). Sympatin sträcker sig även till journalistiken, där 
journalister menar att de använder sympati som en metod när de producerar medietexter. De 
journalister som Schneider intervjuat tror att de gör gott genom att berätta om hemlösa och deras 
situation. Schneider menar att detta visserligen väcker sympati hos människor, men att det även 
synliggör aspekter av hemlöshet som icke-hemlösa redan oroar sig för. Dessa aspekter kan vara 
att det framhålls att de hemlösa lever osunt, eller att de utför handlingar som de icke-hemlösa inte 
accepterar och som gör att de icke-hemlösa menar att de hemlösa inte anses vara värda att få ta 
del av samhället (Schneider, 2014, s. 239ff). 

Även negativa känslor framkom under fokusgruppsintervjuerna som Schneider (2014) höll i. 
Flera deltagare uttryckte att de kände sig störda över hemlösa personer som bett dem om pengar 
och någon hade också känt en allmän vrede över de hemlösa. Någon annan uttryckte 
skamkänslor över sina känslor kring att hen tyckte att hemlösa är jobbiga och aggressiva. 
Schneider beskriver dilemmat mellan att känna sympati inför de hemlösa och att samtidigt känna 
negativa känslor inför de hemlösa. Detta, menar Schneider, visar på skillnaden mellan att betrakta 
vissa utsatta som värdiga och andra som ovärdiga. De värdiga betraktas som förtjänta av 
sympatier, så länge de beter sig som de icke-hemlösa vill att de ska bete sig (Schneider, 2014, s. 
242f). Schneider et al. (2010) framförde att i de artiklar som studerades så manades läsarna till att 
känna sympati för de hemlösa. Samtidigt som de uppmuntrades att känna sympati, så framhölls 
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hemlösa personer som personer som ska kontrolleras. De hemlösa beskrevs göra saker som inte 
uppskattas av de icke-hemlösa och som de icke-hemlösa inte vill behöva ta del av i offentliga 
utrymmen (Schneider et al., 2010, s. 164ff). 

Schneider (2011) förklarar att genom att försöka väcka sympatier genom att låta de hemlösa 
berätta ”sin historia” så reproducerar detta snarare bilden av de hemlösa som ”de andra”. Detta 
är något som kan leda till att ansvar inte tas för att lösa hemlösheten som ett socialt problem då 
det betraktas vara någon annans att lösa. När icke-hemlösa distanserar sig från de negativa 
associationerna kring hemlöshet så bekräftas de negativa uppfattningarna om hemlöshet 
(Schneider, 2011, s. 78ff). De som är ägare av ett problem är även de som kan definiera det och 
påverka hur problemet ska hanteras, enligt Löfstrand (2005). Hemlösheten som problem ägs av 
sociala myndigheter och det är därför de som kan definiera problemet och föreslå hur det ska 
lösas och hanteras på lokal nivå. Andra, såsom allmänheten och andra instanser som inte är 
sociala myndigheter, kan därmed avsäga sig ansvaret genom att säga att de varken har en lösning 
på problemet, eller är de som från början orsakat det (Löfstrand, 2005, s. 37). Av Schneider et al. 
(2010) framkommer att genom att använda experter i dessa frågor, så avsägs allmänheten, eller 
läsarna, ansvaret för att hitta lösningen på hemlöshetsproblemet. Istället tillskrivs detta experter, 
politiker och de som jobbar med hemlösa (Schneider et al., 2010, s. 167). 

Sammanfattning  av  tidigare  forskning  
Studierna presenterade ovan ger en övergripande förståelse för tendenser kring hur hemlöshet 
presenteras i media. Studierna återger att de hemlösa får visst utrymme att uttala sig, men att det 
är på helt andra villkor än så kallade experter inom området. Sättet som utrymmet att tala skiljer 
sig åt resulterar i att de hemlösa hamnar utanför. En studie visar även att icke-hemlösa kan ha en 
splittrad bild av hemlösa. Å ena sidan väcks sympati-känslor, å andra sidan finns en rädsla för det 
”annorlunda”. De hemlösa talar framförallt om hemlösheten som ett individuellt problem och 
det är också det som artiklarna nedan framförallt pekar på. I en studie framkom att en klar 
majoritet av de hemlösa som framträdde var ensamstående män, något som kan grunda sig i att 
det framförallt varit de som varit hemlösa förr. Nu för tiden räknas även många barnfamiljer till 
denna grupp. Föreställningen om orsaker till hemlöshet har förändrats under åren. Som 
uppkommit i tidigare avsnitt var det 14 procent som i Socialstyrelsens (2012) mätning levde i akut 
hemlöshet och över en tredjedel av det totala antalet hemlösa i mätningen var 
kvinnor. Föreställningen om vem den hemlöse är (en ensamstående man som lever på gatan, 
exempelvis) skiljer sig mot hur det enligt statistiken ser ut då det även finns många kvinnor och 
barn som lever i exempelvis tillfälliga boendelösningar. Den samlade bilden av hemlöshet är att 
det förstås som ett komplext problem som inte har en enkel lösning. 

Kritisk diskursanalys som teori och metod 
Detta avsnitt redogör för kritisk diskursanalys som teori och metod. Diskursanalysen är både ett 
teoretiskt förhållningssätt med fokus på makt och identitet, men också en metod att analysera 
texter på (Bergström & Boréus, 2012a, s. 354). Det är på detta sätt som den kritiska 
diskursanalysen kommer att användas i denna uppsats. Valet att sammanfoga dessa två delar till 
en del bygger på att kritisk diskursanalys ska betraktas som ett paket, där valet av att använda den 
kritiska diskursanalysen som metod, även förutsätter att den kritiska diskursanalysen används som 
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teori. För att läsaren ska förstå sambandet mellan teori och metod, kommer avsnittet redogöra 
för dessa båda delar samtidigt. Avsikten är att på ett övergripligt sätt förmedla de teoretiska och 
metodologiska premisser som detta ”paket” innebär (Jörgensen & Phillips, 2000, s. 10, 76).  
Avsnittet börjar med att förklara vad en diskurs är. Därefter redogörs för kritisk diskursanalys 
som teori och därefter redogörs för den kritiska diskursanalysen som metod. 

Diskurs  som  begrepp  
Diskurs är ett vidsträckt begrepp som kan definieras och analyseras på olika sätt. En diskurs kan 
förklaras som ett sätt att tala, skriva och förstå världen. Diskurser kan även beskrivas som en 
social konstruktion av verkligheten (Fairclough, 1995, s. 18; Jörgensen & Phillips, 2000, s. 7). 
Diskurser är både konstruerande och konstruerade, vilket innebär att de både påverkar och 
påverkas av de processer som diskursen är en del av. Detta innebär att samtidigt som diskurser är 
med och skapar sociala identiteter så är de även med och upprätthåller redan befintliga sociala 
relationer. En diskurs kan även förklaras som en viktig social praktik som både reproducerar och 
producerar kunskap, identiteter och sociala relationer. Maktrelationer är en del av dessa sociala 
relationer. Diskurser och makt är väl förankrade med varandra, där de kan förstås utifrån vem 
som har rätt att uttala sig inom olika diskursiva praktiker (Bergström & Boréus, 2012a, s. 355ff, 
381). De diskursiva praktikerna kan producera och reproducera ojämlika maktförhållanden 
mellan olika sociala grupperingar. Diskurser har tre funktioner som beskriver vad diskurs är: en 
ideationell funktion, en relationell funktion samt en identitetsfunktion. Den ideationella funktionen berör 
diskursens innehåll medan den relationella funktionen berör relationer mellan olika grupper inom en 
diskurs. Inom identitetsfunktionen konstrueras identiteter inom diskursen. Sammantaget handlar 
diskurser om relationen mellan representationer, relationer och identiteter (Bergström & Boréus, 
2012a, s. 374f; Jörgensen & Phillips, 2000, s. 7, 13, 67ff). 

Kritisk  diskursanalys  som  teori  
Den kritiska diskursanalysen vilar på en socialkonstruktionistisk grund. Detta innebär att den 
kritiska diskursanalysen delar den socialkonstruktionistiska synen att förhålla sig kritisk till 
självklar kunskap. Det innebär att den kunskap som vi anskaffat oss om världen, genom vår 
kultur och historia, inte behöver vara detsamma som den objektiva sanningen om verkligheten. 
Vi människor formas genom sociala processer i vårt sammanhang, något som betyder att det som 
betraktas som självklart för oss i Sverige, kan betraktas som främmande i en annan del av världen. 
Att vi betraktar världen på ett sätt idag, behöver inte betyda att vi betraktar världen på samma sätt 
imorgon. Vår världsbild kunde ha varit annorlunda under andra förutsättningar i en annan tid. Vi 
människor skapar tillsammans den värld vi befinner oss i, och upprätthåller denna värld och dess 
förutsättningar, genom sociala interaktioner (Jörgensen & Phillips, 2000, s. 11; Lundin, 2008, s 
96-99). Socialkonstruktionismen har intresse i hur texter uttrycker något, men också hur texten 
konstruerar de sammanhang som texten befinner sig i. För att förstå den sociala verkligheten 
krävs, enligt socialkonstruktionismen, att se de språkliga uttryck som existerar (Bergström & 
Boréus, 2012a, s. 353f, 378f; Lundin, 2008, s. 96ff). Språket är en central del av denna 
vetenskapsfilosofiska utgångspunkt. 

Makt och språk är viktiga delar inom den kritiska diskursanalysen. Fairclough (1995) menar att 
det oftast inte är självklart att koppla ihop språkanvändning med maktutövning, men att många 



 

 16 

interaktioner mellan personer från olika grupper eller positioner i samhället ofta är på förhand 
givna och skapade efter vissa maktförhållanden (s. 94). Målet med diskursanalysen är att kartlägga 
förbindelser mellan språkbruk och social praktik. Den kritiska diskursanalysen betraktar språket 
som något som inte bara återger verkligheten, utan även något som formar verkligheten, 
identiteter och relationer. Språket handlar om en kombination av sociala identiteter, sociala 
relationer och ett kunskapssystem, även om de olika delarna av språket kan ha olika mycket 
betydelse i olika relationer. Den kritiska diskursanalysen har som syfte att exponera dolda 
maktstrukturer i samhället. Detta görs genom att studera de existerande maktrelationerna i 
samhället. Genom denna insamlade kunskap om maktrelationerna kan sedan kritik och förslag på 
förändring formuleras (Bergström & Boréus, 2012a, s. 353f, 373ff; Fairclough, 1995, s. 55; 
Jörgensen & Phillips, 2000, s. 8). 

Fairclough (1995) menar sig till viss del vara oroad för hur media påverkar och påverkas av 
maktförhållandena i de sociala systemen, exempelvis gällande aspekter såsom klass, kön och 
etnicitet (s. 12). Dock, menar Fairclough, finns det en gräns för vad medierna själva kan försöka 
förmedla som sanning. Även om den kritiska diskursanalysens uppgift inte är att berätta några 
”sanningar” bakom det som analyseras, så kan det finnas en mening med att synliggöra 
uppenbara felaktigheter, såsom att män skulle vara smartare än kvinnor. Fairclough menar att de 
medier vars huvudsyfte tidigare inte har varit att vara underhållande, nu ha gått från att vara en 
informativ källa till att bli just ett mer underhållande forum. Anledningen till detta, menar 
Fairclough, är för att locka och behålla läsare när konkurrensen blir större (1995, s. 10f, 15). 

Kritisk  diskursanalys  som  metod  
Ett av flera sätt att analysera diskurser är genom kritisk diskursanalys. En kritisk diskursanalys är 
en breddad form av diskursanalys som snarare än att fokusera på relationer grupper emellan, 
fokuserar på språket och språkets uttryck. Som redogjorts i avsnittet om kritisk diskursanalys som 
teori, vilar den kritiska diskursanalysen på en socialkonstruktionistisk grund. Den kritiska 
diskursanalysen är därför att betrakta som en analys av de mönster som språket är konstruerat i 
(Bergström & Boréus, 2012a, s. 353f, 378f; Lundin, 2008, s. 96ff). 

Vid analys av diskurser finns två dimensioner att ta hänsyn till: den kommunikativa händelsen och 
diskursordningen. Den kommunikativa händelsen är det material som ska analyseras och kan vara 
artiklar, filmer eller intervjuer. Diskursordningen består av två delar: genrer och diskurser. Genrer 
berör användandet av språket, det vill säga språkbruket, medan diskurser handlar om kunskap 
och kunskapskonstruktion. Inom språkbruket återfinns tre dimensioner: texten,  den diskursiva 
praktiken och den sociala praktiken. Dessa tre dimensioner ingår i en analysmodell som Fairclough 
(1995) har utarbetat för att analysera förhållandet mellan diskurser och sociala strukturer i 
kommunikativa händelser. Faircloughs modell kan alltså användas för att analysera diskurser i 
exempelvis tidningsartiklar (Bergström & Boréus, 2012a, s. 375f; Fairclough, 1995, s. 17, 55ff, 
Jörgensen & Phillips, 2000, s. 73f). Nedan redogörs för text, diskursiv praktik och social praktik som 
analysmetod. 
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Att  kritiskt  analysera  en  kommunikativ  händelse:  texten  

Textanalys är den centrala delen av den kritiska diskursanalysen även om texten kan tolkas olika 
beroende på vem som tolkar den. Det räcker dock inte att enbart analysera texten, då strukturer 
och processer som finns i samhället då riskerar att missas. Inom den kritiska diskursanalysen ska 
därför även en analys av den sociala praktiken göras och detta ska sedan tolkas med förståelsen 
om att människor skapar sin vardag genom egna komponerade regler (Fairclough, 1995, s. 16, 57; 
Jörgensen & Phillips, 2000, s. 71f). Vid analys av texten fokuseras på textens form och mening. 
Detta inbegriper grammatik, sammanhang mellan satser och vem som tillåts eller inte tillåts tala 
(Bergström & Boréus, 2012a, s. 375f; Jörgensen & Phillips, 2000, s. 74f) För textanalysen finns ett 
antal begrepp som är viktiga att känna till, och som redogörs för nedan. 

Modalitet är ett begrepp som beskriver hur väl avsändaren (i detta fall journalisten eller den 
intervjuade) förbinds med innehållet, exempelvis hur väl en person egentligen står bakom sitt 
uttalande och instämmer med vad hen själv säger beroende på vilka ord personen väljer att 
använda. Ett exempel på detta är skillnaden mellan meningarna ”Det finns många hemlösa barn i 
Sverige” och ”Det finns viss statistik som indikerar att rätt många barn är hemlösa i Sverige”. 
Modalitet är även vad som uttryckligen beskrivs i en text och vad som förväntas underförstås av 
läsaren av texten. Modalitet används på olika sätt beroende på diskurs, men exempelvis kan 
media använda sig av tolkningar som om de vore fakta (Bergström & Boréus, 2012a, s. 376; 
Jörgensen & Phillips, 2000, s. 87f). 

Transitivitet belyser vilket perspektiv som framkommer i en särskild händelse. Transitivitet belyser 
även hur händelser och processer förbinds till vissa subjekt och objekt, om de är dolda eller 
synliga samt vilka konsekvenser detta kan få. Ett exempel på transitivitet kan vara frågan om vad 
som händer om en aktör eller ett objekt utelämnas från en rubrik. Transitivitet inbegriper tre 
delar: processer, deltagare och omständigheter. Processer kan vara handlingar, exempelvis: ”Hyresvärden 
har vräkt en barnfamilj”, eller händelser: ”Det uppstod en meningsskiljaktighet mellan 
hyresvärden och barnfamiljen”. Deltagare inbegriper en aktör, som är den handlande, och ett mål 
för processen, som är en (mänsklig) mottagare eller ett (icke-mänskligt) objekt. Ett exempel på en 
mening med deltagare är: "Hyresvärden har vräkt barnfamiljen". Hyresvärden blir i exemplet 
aktör och barnfamiljen är mottagare.  Omständigheter handlar om tiden och platsen som beskrivs i 
texten, exempelvis "På julafton vräktes barnfamiljen från sitt hem". I detta exempel är orden 
julafton och hem två omständigheter (Boréus, & Bergström, 2012, s. 280ff; Jörgensen & Phillips, 
2000, s. 87). 

Nominalisering är det tredje begreppet som är viktigt att känna till vid textanalys och innebär att 
substantiv ersätter verb och adjektiv i en text så att processen blir ofullständig. Beroende på 
användandet av ordklass kan aktörer försvinna ur sitt sammanhang vilket kan resultera i att en 
person inte beläggs ansvaret för den händelse som personen förmodat är en del av. Detta innebär 
att fokus på aktören uteblir. Exempel på detta är skillnaden mellan ”Hyresvärden vräkte 
barnfamiljen” mot ”Barnfamilj vräkt”, där det senare saknar någon ”ansvarig” för händelsen. En 
fråga som kan ställas till en text för att ta reda på om nominalisering har skett kan utifrån 
exemplet ovan vara ”Vem vräkte barnfamiljen?”. Detta sätt att skriva kan även användas för att 
spara på utrymme vid rubriksättning, för att aktören inte är känd eller för att avsändaren ska 
slippa ta ställning till aktörens roll i processen (Boréus, & Bergström, 2012, s. 283ff). 
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Att  kritiskt  analysera  en  kommunikativ  händelse:  diskursiv  och  social  praktik  

Vid kritisk diskursanalys ska förutom texten även diskursiv praktik och social praktik tas i beaktande. 
Detta innebär att texten sätts i ett större sammanhang. Den diskursiva praktiken ställer frågor till 
texten om hur den producerats och konsumerats, i detta fall har den berörda texten för analys 
uppkommit genom intervjuer som producerats till artiklar. Den diskursiva praktiken kan ses som 
en ”medlare” mellan texten och den sociala praktiken. Social praktik i sin tur handlar om den 
sociala, samhälleliga och kulturella kontext som diskursen är en del av. Det sammanhang som 
diskusen blir en del av i och med den sociala praktiken gör att analysen kan vidgas och se till 
andra aspekter än enbart den textuella. Även intertextualitet är något som ska förhållas till vid 
analys av kommunikativa händelser. Intertextualitet berör textens relation till andra texter, och 
kan ses som en skiljelinje mellan texten och den diskursiva praktiken. Intertextualitet letar ”spår” 
av diskurser i texten (Bergström & Boréus, 2012a, s. 375ff, Fairclough 1995, s. 57ff; Jörgensen & 
Phillips, 2000, s. 75, 85). 

Material och analysförfarande 
I tidigare kapitel har redogjorts för hur den kritiska diskursanalysen används både som både teori 
och metod i denna uppsats. Nedan redogörs för urvalsprocess och genomförande. Dessutom 
kommer här föras en diskussion över uppsatsens tillförlitlighet och äkthet, en redogörelse för 
etiska överväganden kring studien samt en metodreflektion. Artiklarna som valts ut för analys 
finns samlade i bilaga 1. 

Urval  
Urvalet består av tidningsartiklar från rikstäckande och lokala svenska tidningar. Vid sökningen 
efter tidningsartiklar har databasen Mediearkivet används. De sökord som användes var hemlös* 
samt hemlös* och socialtjänst*. Eftersom syftet med denna uppsats är att studera den diskursiva 
framställningen av hemlöshet som socialt problem och konstruktionen av hemlösa i medietexter, 
så kommer materialet bestå av ett antal artiklar som handlar om personer som lever i hemlöshet. I 
artiklarna berättar personerna själva om sin hemlöshet genom intervjuer och berättelser. 
Urvalskriterierna har varit att artiklarna skulle handla om en eller flera personer som talar om sin 
situation i akut hemlöshet. Vilka som omfattas av detta kriterium följer Socialstyrelsens (2012) 
definition av hemlöshet, som har beskrivits i bakgrundskapitlet ovan. Personerna som de berörda 
artiklarna handlar om ska dessutom själva framträda i artiklarna och inte enbart rapporteras om. 
Detta i syfte att synliggöra de hemlösa personernas aktörskap. Ytterligare ett kriterium är att 
artiklarna ska beskriva den hemlöses situation, hur hen hamnade i situationen samt vilket stöd 
och vilken hjälp som personen eller personerna har fått från socialtjänst och andra eventuella 
hjälpinstanser. Materialet består av totalt 28 artiklar: 20 artiklar från år 2014/2015 och åtta artiklar 
från år 1994/1995. Årtalen 2014/2015 valdes ut för att täcka en period, i förhållande till 
uppsatsens uppkomst, nära i tid. De jämförande årtalen 1994/1995 valdes för att täcka en period 
i samband med den psykiatrireform som beslutades om år 1994 och som trädde i kraft år 1995. 
År 1994/1995 bedömdes dessutom ligga lämpligt i tid i relation till år 2014/2015 för att göra en 
jämförelse. Avsikten med att välja två olika tidsperioder är att studera om det föreligger skillnader 
i framställningen av hemlöshet mellan artiklarna från de två tidsperioderna. 
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Vid sökningen uppkom sökresultat som bedömdes inte vara relevanta för denna studie. Dessa 
resultat inbegrep ledare och debattartiklar som kritiserar myndigheter eller samhället kring 
hemlöshetsfrågan. Därutöver uppkom resultat med artiklar som rapporterade om hemlöshet och 
dess omfattning i mer allmänna ordalag. Dessutom uppkom artiklar i och med sökningen som 
berörde personer i andra delar av världen som blivit hemlösa till följd av exempelvis 
naturkatastrofer. Dessa artiklar återfanns framförallt i sökningarna åren 1994/1995. Även artiklar 
som berör personer eller ämnen som inte i första hand handlar om att personen i fråga är hemlös 
utan snarare berör annan problematik, gallrades bort. Även om de artiklarna visserligen kan 
beröra det sociala arbetets fält så bedömdes artiklarnas huvudsyfte inte vara att belysa 
hemlöshetsfrågan utan snarare någon annan samhällelig fråga. Vidare har artiklar som handlar om 
andra typer av hemlöshetssituationer än den akuta hemlösheten, beskriven som situation ett 
enligt Socialstyrelsen (2012), inte valts ut för analys inom ramen för denna studie. 

Genomförande  
Efter urvalsförfarandet, som beskrivits ovan, skrevs de 28 utvalda artiklarna ut i pappersform. 
Samtliga artiklar genomlästes var för sig där citat markerades beroende på om de tillhörde 
dimensionen text, diskursiv praktik eller social praktik. Citat som visade på modalitet, transitivitet, 
nominalisering eller något annat grammatiskt eller språkligt markerades var för sig. Dessutom 
markerades citat som beskrev hemlöshetsproblematiken som ett individuellt eller strukturellt 
problem. Därefter kategoriserades citaten under olika teman såsom tacksamhet, samarbete, hjälpare, 
valmöjligheter, eget ansvar, samhällets ansvar, trygghet, värdig och ovärdig, föräldraskap, socialtjänst för att 
slutligen samlas under fyra diskurser som presenteras i resultat- och analyskapitlet. Materialet 
utgörs av totalt 28 artiklar från fyra årtal. Avsikten har varit att lyfta så många citat som möjligt, 
dock har det inte varit möjligt att inom ramen för denna studie ta med och analysera samtliga 
uttalanden från alla 28 artiklar. Citaten som tas upp i resultat- och analyskapitlet har valts ut då de 
accentuerar det för studien relevanta teman och visar på gemensamma nämnare texterna emellan. 
Analysen utgörs av undertecknads tolkningar av det som sägs, och är inte att betrakta som det 
enda sättet att betrakta uttalandena på. 

Tillförlitlighet  och  äkthet  
Validitet och reliabilitet i kvantitativa studier innebär att man mäter det som man säger sig mäta 
och i vilken grad undersökningen kan upprepas. Bryman (2011, s. 351ff) beskriver hur begreppen 
validitet och reliabilitet inte är lika relevant i kvalitativ forskning som det är i kvantitativ 
forskning. Bryman (2011, s. 353f) föreslår därför alternativa termer för bedömning av kvalitativa 
undersökningar: tillförlitlighet och äkthet. 

Begreppet tillförlitlighet rymmer fyra delkriterier. Först och främst handlar det om trovärdighet som 
kan jämföras med intern validitet. Trovärdighet innebär att en överrensstämmelse finns mellan 
begrepp och observationer. Som tagits upp i denna uppsats är den sociala verkligheten formad av 
människorna i den, men alla har även en egen uppfattning om verkligheten. Det andra kriteriet är 
överförbarhet, och rör huruvida det går att generalisera resultatet i studien till andra sammanhang, 
något som går att jämföra med extern validitet. Genom att beskriva kontexten kring det för 
studien aktuella ämnet, kan andra personer senare bedöma huruvida resultatet går att generalisera 
till andra sammanhang. Det tredje delkriteriet inom begreppet tillförlitlighet är pålitlighet och kan 
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jämföras med reliabilitet. Detta har tillförsäkrats denna studie genom en noggrann redogörelse 
för samtliga delmoment. De undersökta artiklarna finns offentligt att tillgå, vilket gör studien 
möjlig att upprepas. Därutöver är en och samma person ensam ansvarig för analysen (Bryman, 
2011, s. 354f). 

Det fjärde kriteriet rör objektivitet och huruvida det är möjligt att styrka och konfirmera det som 
framkommit i studien. Detta har gjorts genom att personliga värderingar ställts åt sidan, till 
förmån för teoretiskt- och metodologiskt förankrade analyser och slutsatser (Bryman, 2011, s. 
355f). 

En svårighet med den kritiska diskursanalysen är att den enskilde forskaren applicerar sin egna 
representation av världen  i analysen och alltså har en egen bild av hur verkligheten ser ut. För att 
göra en kritisk diskursanalys förutsätts att forskaren skriver under på att världen är socialt 
konstruerad och att sanningar är diskursivt producerade, men Jörgensen & Phillips (2000) menar 
att forskarens bild av verkligheten ändå kommer att påverka vad forskaren i analysen kommer att 
hitta. Att generalisera resultatet kan dock bli svårt, och reservationer ska göras för att 
representationen är en av flera möjliga (Jörgensen & Phillips, 2000, s. 29). 

Förutom ovanstående kriterier är äkthet viktigt i den kvalitativa studien. Frågor att ställa till 
materialet kring äkthet är om det som studerats framhållits på ett rättvist sätt. Bryman (2011) talar 
om att antal kriterier gällande att bedöma ens texts äkthet: Ontologisk autenticitet ställer frågan om 
undersökningen hjälpt de medverkande till att bättre förstå sin situation. Pedagogisk autenticitet 
ställer frågan om undersökningen bidragit till att deltagare fått en bättre bild av hur andra 
upplever saker. Katalytisk autenticitet ställer frågan om undersökningen gjort så att medverkande 
kan förändra sin situation. Taktisk autenticitet som ställer frågan om deltagarna fått möjlighet att 
vida relevanta åtgärder. I analysen av materialet har i åtanke funnits att ge en rättvis bild av det 
som framkommer i artiklarna. Detta har gjorts genom att inte lyfta citat ur sitt sammanhang för 
att avsiktligt vinkla citaten på ett oriktigt sätt. Kring vissa citat har dess kontext belysts för att ge 
läsaren en förståelse av citatets sammanhang. Eftersom analysen har gjorts på ett av annan part 
producerat material, vilket innebär att ingen direktkontakt har funnits mellan de i materialet 
aktuella personerna och undertecknad, är övriga delar inom äkthetskriteriet inte applicerbara på 
denna studie (Bryman, 2011, s. 356f). 

Etiska  överväganden  
Att analysera en redan utsatt grupp kan innebära att ytterligare belysa deras annorlundaskap. En 
kritisk diskursanalys fokuserar mycket på relationer och makt, och det är lätt hänt att analys av 
artiklar om hemlöshet kan leda till en förstärkning av hemlösas utanförskap i och med att de 
stämplas som "de andra". Uppsatsen inbegriper inte respondenter utan materialet innefattar 
tidningsartiklar och uttalanden i dem. Syftet med uppsatsen har inte varit att kritisera de hemlösa 
eller socialtjänsten eller andra som uttalat sig, utan att se till diskurser i hur hemlöshet framställs. 
Vidare är det ej möjligt att veta om personerna i artiklarna har tolkats på ett för dem riktigt sätt. 
Materialet för analys är hämtat från diverse tidningar, där vissa publicerat både namn och bild på 
respondenterna. I och med att namn och bild är publicerat i vissa artiklar, utgås från att detta 
accepterats av respondenterna och att skribenterna själva gjort etiska överväganden kring sitt 
publicerade material samt att artiklarna är godkända för publicering. Bilderna kommer inte att 



 

 21 

återpubliceras i uppsatsen och namn på personerna används i undantagsfall om det redan framgår 
av citatet eller artikelrubriken. 

Metodreflektion  
Den kritiska diskursanalysen har använts som metod för att identifiera och förklara synliga 
diskurser i artiklarna. Att den kritiska diskursanalysen förhåller sig kritisk till det ”självklara” har 
gjort att det analyserade materialet med avsikt studerats mycket noggrant. Att använda en annan 
metod, såsom en textanalys, skulle göra att kontexterna kring uttalandena inte skulle synas och 
det kunde leda till att uttalandena gavs en helt annan innebörd eller kanske blev oförståeliga. Den 
kritiska diskursanalysen har visserligen vissa begrepp, såsom modalitet, transitivitet och 
nominalisering, att förhålla sig till. Dock saknas en tydlig regelbok eller givna ramar att förhålla 
sig till, och forskaren är därmed fri att förvalta begreppen och materialet utifrån hur forskaren 
själv tolkar det som uppkommer i materialet. Detta kan visserligen innebära stora 
tolkningsmöjligheter, men kan även, för en ovan student, riskera att kännas en aning 
ostrukturerat vilket kan resultera i att analysen i sig kan bli en aning ostrukturerad. 

Resultat och analys 
Av detta kapitel framgår studiens resultat och analys. Totalt fyra huvudsakliga diskurser 
bedömdes genomsyra artiklarna: diskursen om utanförskap, diskursen om hemlöshet, diskursen om boende 
och diskursen om ansvar. De citat som lyfts i resultatet är särskilt framträdande citat som belyser 
diskursen i fråga. Diskursen om utanförskap tar upp texter som på olika sätt belyser hemlöshet 
som ett utanförskap. Diskursen om hemlöshet handlar om texter som förmedlar bilder av 
hemlöshet på ett på förhand givet sätt. Diskursen om boende berör texter som talar om boende 
på ett normaliserande vis. Diskursen om ansvar berör texter som belyser olika aktörers ansvar 
kring hemlösheten. Under varje rubrik framkommer citat, beskrivningar och analys. Citaten 
hänvisas till med artikelrubrik, och datum, för att läsaren ska kunna få en bild av kontexten kring 
citatet i fråga. Samtliga artiklar finns presenterade med källhänvisning i bilaga 1 i slutet av denna 
uppsats. 

Diskursen  om  utanförskap  
Med diskursen om utanförskap menas en diskurs i artiklarna där fokus ligger på ett skiljegörande 
mellan hemlösa och icke-hemlösa, och där en uppdelning görs mellan icke-hemlösas ”värld” och 
hemlösas ”värld”. Den kritiska diskursanalysen fokuserar på makt och relationer mellan grupper. 
Utanförskap är den diskurs som de flesta texter delar, där det på olika sätt framkommer att 
hemlösa inte anser sig eller anses tillhöra samhället på samma villkor som icke-hemlösa. Ibland 
jobbar författaren aktivt för att själv accentuera detta utanförskap för läsaren, som i citatet nedan: 

Ungefär samtidigt som eftermiddagskaffet serverades på länsstyrelsen under konferensen om 
hemlöshet började Bengt Johansson fundera på var han skulle hitta någonstans att sova på kvällen 
(”Det finns ingen chans att jag får boende”, 2014-02-07). 

Ovan är ett exempel på ett citat med nominalisering där det i första delen av citatet saknas 
deltagare. Någon serveras kaffe och någon serverar kaffe, men det framgår inte tydligt vem det är 
som serverar eller vem som tar emot. Underförstått är att det är personer som deltar på en 
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konferens på länsstyrelsen som blir serverade kaffe och de som serverar kaffet är 
serveringspersonal. Författaren gör en skillnad mellan de som konfererar om hemlöshet på 
länsstyrelsen och de som är hemlösa. De som deltar på konferensen blir serverade kaffe och det 
kan förstås som att dessa har ett välordnat liv och delar inte de problem som hemlösa har. Det 
kan vidare betraktas som underförstått att de som deltar på konferensen inte behöver leta efter 
någonstans att bo, utan de kommer efter konferensen återvända till sina trygga och välordnade 
liv. Personen själv å sin sida, får lägga halva dagen på att hitta en sängplats. Skillnaden som görs 
mellan de icke-hemlösa och de hemlösa i citatet är tydligt och det går att tolka som att denna 
skillnad har gjorts med avsikt att accentuera personens utanförskap. De som deltar på 
konferensen och den grupp som konferensen handlar om, har således helt olika förutsättningar, 
något som tydligt framhålls i och med citatet ovan. 

Framträdande inom diskursen om utanförskap är distinktionen som görs mellan hemlösa och 
icke-hemlösa, både av de hemlösa själva men också av andra. Man talar om sig själv som ”de 
andra” och talar om att vara utanför samhället, och antyder även att det är svårt att komma 
tillbaka till samhället. Ibland beskrivs verkligheten uttryckligen som uppdelad i två helt olika 
världar, en ”vanlig” värld och en värld som är utanför den ”vanliga” världen: 

– Jag är så kluven… jag kommer nog aldrig riktigt in i den skötsamma världen. Den känns 
främmande. Och inte är den så hel och perfekt heller. Är det andra livet verkligen bara bättre? 
(Elisabeth är sjuk – och tvingades bo på gatan, 1995-01-31). 

Rubriken till texten ”Elisabeth är sjuk - tvingades bo på gatan” är exempel på en nominalisering 
där de inte framgår vem som tvingar personen att bo på gatan. Citatet i sig är ett exempel på 
transitivitet där processen består av att ”komma in i” den skötsamma världen. ”Aldrig” och ”den 
skötsamma världen” är omständigheter som rör deltagaren, som är personen som texten handlar 
om. Personen i exemplet ovan är osäker på om den andra världen verkligen är något att ha. Den 
”skötsamma världen” beskrivs som främmande, vilket antyder att personen inte känner någon 
tillhörighet till den världen och ifrågasätter föreställningar om att ”den skötsamma världen” skulle 
vara bättre än den värld som hon varit en del av.  Hon gör således en stor skillnad mellan världen 
som hemlösa är en del av, och världen som icke-hemlösa är en del av. I artikeln antyds att det 
som förväntas vara den bättre världen, är den skötsamma världen. Fairclough (1995) beskriver 
hur vår värld skulle kunna se ut på ett annat sätt i en annan tid med andra kontexter. Kanske 
skulle ”den skötsamma världen” i ett annat sammanhang mer likna den värld som personen ovan 
anser sig tillhöra. 

I exemplet ovan talar personen själv om sig som utanför samhället, och menar sig inte tillhöra ”den 
skötsamma världen”. I nedanstående exempel väljer dock författaren i inledningen av artikeln att 
placera den hemlöse i en parallell värld: 

Mats Norell lever i två världar. Den ena ser ut som den de flesta av oss känner igen. Den andra är 
hans alldeles egen. Men det är inte hans värld som tvingar honom att bo i trappuppgångar, nerkylda 
källarlokaler eller en gammal arbetsbod utan fönster. Eller som tvingar honom att ägna all sin tid åt 
att överleva (”Bara gemenskap kan rädda mig”, 1995-05-17). 

I exemplet ovan så framkommer inte i citatet vem som tvingar personen att bo i trappuppgångar, 
men det antyds att det är den ”andra” världen. Någon aktör finns dock inte, och detta är ett 
ytterligare exempel på nominalisering i en text. Författaren pekar på att det är den världen som 
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”de flesta av oss känner igen” som tvingar personen att bo på det sättet som han gör. I artikeln 
framkommer ingen annan samhällskritisk information, men om vi ser till textens modalitet så 
underförstås det att denna värld inte tagit sitt ansvar för personen, och att det inte är hans fel att 
det blivit så. Författaren väljer dessutom att alliera sig med läsaren genom att med orden ”de 
flesta av oss” peka på samhörighet mellan författaren och läsaren. Författaren förutsätter att 
läsaren delar författarens världsbild. Texten berättar om hur personens vardag ser ut just nu, men 
inte varför han hamnat i den utsatta situation som författaren beskriver att han är i. Författaren 
tillskriver ”oss” en värld, och placerar personen i en egen värld, och menar att den världen inte 
har samma möjligheter som ”vår” värld. Det är ett tydligt gränsdragande mellan den hemlösa 
personen och ”vi andra”. Författaren använder många adjektiv för att ytterligare påvisa skillnaden 
mellan ”oss” och ”han”. 

Distinktionen mellan olika världar återfinns även i en annan text med rubriken ”En gång på gatan 
- alltid på gatan” (2015-03-27) där det kan tolkas som att författaren menar att vissa, såsom den 
person som texten handlar om, är menade att hamna utanför: 

Bennys egen resa ut ur samhället går inte att hejda (En gång på gatan - alltid på gatan, 2015-03-27). 

Det framkommer inte varför resan inte går att hejda, men citatet ramas in med en beskrivning av 
personens tidigare leverne, kantad av tidigt missbruk och misshandel i hemmet. Därför antyds av 
författaren att det inte borde komma överraskande att personen är på väg ut ur samhället, men 
tanke på hans förflutna. Det finns flera exempel på modalitet i citatet: tolkningen som författaren 
gör är att resan inte går att hejda, dock är det ingenting som säger att det är en sanning vilket gör 
att författaren i detta fall betraktar sin egen tolkning som sanning. Läsaren antyds alltså vara 
införstådd med att en konsekvens av att leva i missbruk och våldsamma relationer kan vara att 
man hamnar utanför samhället, och att ingenting kan göras för att stoppa detta. Texten beskriver 
att ingenting skulle kunna ha gjorts för att förhindra personens ”resa ut ur samhället”. Till 
skillnad från andra artiklar så framkommer i samband med citatet inte att socialtjänst eller andra 
myndigheter har något som helst ansvar i persons situation, utan det antyds nästan att han har sig 
själv att skylla. Kanske delvis för att han själv beskrivs ha en sådan inställning till sin situation. De 
individuella faktorerna framhålls som betydande i personens fall, och socialtjänstens roll beskrivs 
endast i förbigående och som ej betydande. Situationen ses närmast som hopplös, och personen 
framhåller i citatet nedan med stark modalitet att han inte heller ser hur det skulle kunna bli 
bättre. Det finns ingen tveksamhet i citatet utan personen kan betraktas stå väl bakom sitt 
uttalande: 

Har du en gång hamnat utanför kommer du aldrig in igen (En gång på gatan - alltid på gatan, 2015-
03-27). 

Att hemlösheten är svår att ta sig ur berättar även citatet nedan. Textens rubrik, ”Tvingades sova 
i snön”, är ett tydligt tecken på nominalisering, där varken en aktör eller ett objekt är synligt. Det 
framgår inte vem som tvingades sova i snön och vem som tvingade denne att göra det. I texten är 
det inte den hemlöse som kommer till tals och beskriver svårigheterna med att leva i hemlöshet. 
Istället är det författaren som antyder hemlöshetens svårigheter. Författaren upplyser inte om 
varför just den personen hamnat i hemlöshet, utan förklarar hans livsöde som närmast för 
komplex för att kunna förklaras i korta ordalag. Läsaren är därmed lämnad till att själv göra sig en 
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förståelse för situationen och har i princip endast en bild på personen i fråga till hjälp. Författaren 
upplyser indirekt läsaren av texten om att hemlöshetssituationen kan vara allt annat än enkel. 
Bristen på information kan göra resten av texten en aning otydlig. 

Fredrik Holmberg, 45, har hamnat där han gjort. I hemlöshetsträsket som är snudd på hopplöst att 
ta sig ur. Idag lever han dag för dag, timme för timme, på Kristianstads gator. Han säljer tidningen 
Faktum om dagarna för att få ihop pengar till det absolut nödvändiga, men livet är en hård kamp 
(Tvingades sova i snön, 2014-01-31). 

Ett exempel på modalitet i texten är att författaren väljer att använda orden ”snudd på hopplöst” 
för att beskriva svårigheterna i att ta sig ur ”hemlöshetsträsket”. Det antyds att det är mycket 
svårt genom att använda ordet hopplöst, men orden ”snudd på” indikerar ändå att det går att ta 
sig ur och författaren kan tolkas inte helt stå bakom sitt uttalande. Det framkommer inte i denna 
text, eller i den förra, var i svårigheterna ligger för att ta sig ur ”hemlöshetsträsket”. Det 
framkommer inte om det är svårt att få hjälp av sociala myndigheter och bli tagen på ”allvar”. 
Det framkommer inte om det är svårt att motivera sig själv och/eller motiveras att förändra sin 
situation. Det framkommer inte heller om svårigheterna med att ta sig ur ”hemlöshetsträsket” 
ligger i att ta sig ur ett missbruk eller om det är något helt annat som gör att det är mycket svårt 
att ta sig ut ur ”hemlöshetsträsket”, såsom strukturella hinder. Modaliteten är även tydlig i citatet 
ovan, där det förväntas av läsaren att hen ska vara införstådd och acceptera att hemlöshet är en 
svår situation att ta sig ur och att det är närmast omöjligt att komma med lösningar på problemet, 
speciellt om orsaken till hemlösheten är så komplex att den inte går att förklara med några korta 
meningar. Att ”hemlöshetsträsket” är omöjligt att ta sig ur, framhålls som fakta även om det är en 
tolkning som författaren gör. Frågan är om ”hemlöshetsträsket” varit lika svårt att ta sig ur om 
personen blivit erbjuden relevanta, individuellt anpassade insatser. Inga exempel på insatser som 
kan avhjälpa situationen har uppkommit i samband med texten. Författarna förlitar sig på att den 
hemlösa personen vet vilka insatser som kan fås, eller hur situationen kan lösas på annat sätt, och 
att personen i sig är motiverad nog att på egen hand ta tag i och förändra sin situation. 
Hemlöshet beskrivs närmast som ett permanent tillstånd i artiklarna. Kanske hade det varit 
informativt att låta en företrädare för socialtjänsten svara på om det praktiskt är omöjligt att få 
människor ut ur ”hemlöshetsträsket”? 

Diskursen  om  hemlöshet  
Med diskursen om utanförskap menas en diskurs i artiklarna om bilden av hemlöshet, 
reproducerad av både hemlösa och icke-hemlösa personer. Inom diskursen om hemlöshet ryms 
flera aspekter. Även här talas om utanförskap som att vara ”i botten” av samhället, längst ner i 
hierarkin. Författaren till citatet nedan framför att vara hemlös innebär att vara i botten av 
samhället, och att den absoluta botten består av psykiskt sjuka och personer med 
missbruksproblematik. Till detta påstående tycks det inte finnas någon tvekan och är ett exempel 
på modalitet där personen väl står bakom sitt uttalande. 

Stockholms botten befolkas av mentalsjuka och missbrukare. Ett par tusen människor mals 
tröstlöst mellan institutioner, härbärgen och sjukhusnätter. Samhället lockar utan större framgång 
med sina bristfälliga vårdkedjor (…) I härbärgens värld är det ”finare” att vara drogmissbrukare än 
psykiskt sjuk. Att vara bådadera placerar en underst. Man blir en person som passar lika illa i 
vårdens rutmönster som i parkbänkens kompisgäng (Hemlös i city. Ännu en dag med nojor, fylla 
och kickar, 1994-12-17). 
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I texten ovan framhålls explicit hur samhället har misslyckats med att ta hand om sina invånare. 
Att vårdkedjorna är bristfälliga framhålls som fakta, något som ”alla” vet. Det framgår dock inte 
hur, alltså på vilket sätt som, samhället har misslyckats. Av ordvalen ”samhället lockar”, som rent 
grammatiskt är positivt, följer en negation i form av ”bristfälliga vårdkedjor” som antyder att 
samhället tror att de vet hur de ska ta hand om dessa personer, men att de hjälper dem på fel sätt. 
Här framkommer även en bild av att det inte bara är samhället som ser ner på personerna som 
lever i hemlöshet, utan även hemlösa personer kan se ner på andra hemlösa personer för att de 
inte passar in inom gruppen hemlösa. Även uttalandet att det är ”finare” att ha 
missbruksproblematik än att ha en psykisk sjukdom förbinds med ett stark instämmande av 
författaren till texten. Författaren använder ett adjektiv, ”finare”, inom citationstecken för att 
förklara att inom härbärgena så anses man vara sämre om man har en psykisk sjukdom, än om 
man är drogmissbrukare. Författaren är dock noga med att förklara att hen använder adjektivet 
finare på ett sarkastiskt sätt, där det ska framgå att det egentligen inte är fint att ha 
missbruksproblematik eller att ha en psykisk funktionsnedsättning, men att det inom ”den” 
gruppen ändå anses finare att vara drogmissbrukare. Författaren gör en tydlig distinktion mellan 
vad som är fint i härbärgenas värld och vad som är fint utanför den världen och än en gång 
poängteras en skillnad mellan ”vi” och ”dem”, något som kan tolkas som att författaren inte helt 
står bakom påståendet om att det egentligen är fint att vara något av dem. 

Personerna i texten ”Inte utan mitt barn” (2015-06-23) är alla ensamstående kvinnor med barn. 
Det är en längre text där vi får följa tre olika kvinnor och deras öden. Texten är ett exempel på 
när det är mycket tydligt att de drabbade personerna beskriver individuella faktorer som orsak till 
sin hemlöshet, och där företrädare för socialtjänst och andra experter finns som motvikt för att 
berätta om fakta kring hemlöshet och dess orsaker. Vad hemlöshet innebär för varje person ser 
olika ut, liksom personernas bild av vad hemlöshet är. En kvinna, som enligt utsago ett år tidigare 
levde ett ”ordnat liv” säger såhär: 

Tidigare när jag tänkte på hemlösa så tänkte jag på a-lagarna och tiggarna. Nu är det jag som är 
hemlös (Inte utan mitt barn, 2015-06-23). 

En grupp som personen tidigare inte har definierat sig med, är nu någon som personen anser sig 
tillhöra men som inte överensstämmer med personens förväntningar om hemlösa personer. En 
tidigare hemlöshetssamordnare för regeringen bekräftar individens bild genom att berätta att det 
förr framförallt var personer med missbruksproblematik och psykisk ohälsa som var hemlösa, 
men att det nu även är bland annat barnfamiljer som drabbas, därmed får kvinnans påstående en 
”förklaring” på varför hennes bild inte överensstämde med ”verkligheten”. Flera olika experter 
förklarar i texten att det är bostadsbristen som är problemet, men ingen föreslår någon direkt 
lösning på problemet. I citatet ovan framträder även en bild av vad hemlöshet ses som, att det är 
vissa typer av människor som man tror är hemlösa och de är ”uteliggare”. 

Socialtjänsten  

Ibland framkommer det av hemlösa i texterna att det är negativt för dem att inte vara 
”tillräckligt” utsatta. Vissa menar att socialtjänsten inte hjälper dem då de inte anses vara 
tillräckligt hjälpbehövande. Citatet nedan är ett exempel på detta: 
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Strax före jul kom beskedet att kommunen inte anser sig behöva hjälpa familjen. Ett argument är 
att familjen är för välfungerande för att få hjälp. Pappan jobbar, mamman är hemma med 
sjukpenning och familjen har inga sociala problem förutom att de saknar tak över huvudet 
(Barnfamiljen hemlös sedan ett år tillbaka, 2015-01-15). 

Ovanstående citat kan vara ett exempel på transitivitet där ”beskedet att inte hjälpa” kan ses som 
en händelseprocess, deltagarna består av kommunen som är aktör och familjen som är mottagare 
och tidsomständigheterna är ”strax före jul”. Socialtjänstens riktlinjer framhålls inte i texten, och 
inte heller vad som krävs för att man ska anses vara hjälpbehövande. Författaren tar tydlig 
ställning för familjen och använder en retorik som visar på att kommunen inte ”anser sig” behöva 
hjälpa familjen, något som antyder att kommunen står över de berörda personerna. 
Maktrelationen mellan socialtjänst och klient blir tydligt i den berörda artikeln. I artikeln 
definieras dessutom avsaknad av bostad som ett socialt problem, snarare än som ett 
bostadspolitiskt problem. I texten framstår alltså bostadslöshet som ett individuellt problem 
snarare än som ett strukturellt sådant. Även i nedanstående citat förklaras att avsaknad av 
multipla problem gör att socialtjänsten inte hjälper en person med den problematik som 
personen har. Även för denna person är bostad ett problem: 

Ett problem för Anders är just att han har gjort sig av med beroendet av droger och alkohol och 
”bara” har sina skulder att dras med. - Då anser socialtjänsten att jag ska kunna få tag i lägenhet 
själv (…) Om jag varit missbrukare hade jag kunnat få hjälp med bostad. Nu är det som ett moment 
22 för mig (”Jag längtar efter ett eget krypin”, 2014-10-19). 

Exempel på modalitet i uttalandet ovan är att personen talar om det som om det vore fakta. Det 
framstår alltså som att alla som har missbruksproblematik kan få en bostad men eftersom att 
personen ovan inte längre har missbruksproblematik så får han ingen hjälp. Av det som 
framkommer i ovanstående artiklar har socialtjänst och privatpersonerna olika bild av 
socialtjänstens roll. Socialtjänstens ansvarsområden diskuteras ytterligare under diskursen om 
ansvar. 

Diskursen  om  boende  
Med diskursen om boende ryms en föreställning om vad ett hem är, och vad som är ett skäligt 
boende. I texten nedan ryms flera olika aspekter kring situationen att bo i husvagn. Diskursen om 
vad som är ett riktigt boende, och vad som inte är det, framträder tydligt. Det antyds att det 
skulle vara ett aktivt val att bo i husvagn på camping men samtidigt antyds att den som bor i 
husvagn inte har tagit tag i sin situation och därför ofrivilligt hamnat i situationen. Dessutom 
framkommer av utomstående att det är att likställa med ren misär att bo i husvagn. Det 
framkommer dock ingenstans uttryckligen i texten att det skulle vara någonting dåligt att bo i 
husvagn, utan snarare är det något som underförstås – man ”kan” helt enkelt inte bo på camping. 
Detta framkommer från följande citat från en verksamhetschef på en avdelning för hemlösa: 

En del kommer att ordna nytt liknande boende, en del kommer få en anledning att ta sig ur det här 
och en del kommer att hamna i ännu värre misär. Han hoppas och tror ändå att nedläggning 
innebär att folk tar chansen att ta sig ur en destruktiv situation (Jan och Ann förlorar sitt hem, 
2015-09-12). 

Personen som står för citatet ”hoppas och tror” att de berörda personerna kommer ta sig ur en 
destruktiv situation. Modaliteten i uttalandet blir lågt då personen som uttalar sig använder sig av 
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relativt osäkra ord för att förklara vad som kan hända personerna. Av citatet ovan framställs 
enbart en individuell aspekt på hemlösheten och det framstår som att de berörda personerna har 
tre valmöjligheter: de kan fortsätta leva som de gör på någon annan plats, de kan kliva ur 
situationen (vilket underförstått antyder att de automatiskt skulle få det bättre) alternativt flytta 
och få en sämre livssituation någon annan stans.  Texten ovan målas upp såsom att det är den fria 
viljan som styr vad som blir nästa drag av de berörda personerna. Samhälleliga eller strukturella 
hinder nämns inte. 

Som läsare till texten nedan ges föreställningen om att campingen innebär smuts och 
droganvändning, även om det inte framkommer någonstans i texten att så skulle vara fallet. 
Texten antyder med en hög grad av modalitet att det inte är bra för samhället att människor lever 
på camping samt att det finns vissa typer av människor som lever på camping och att dessa lever 
dåligt. Ingenstans i texten framkommer att aktörerna lever ett destruktivt liv, eller att de har något 
missbruk eller dylikt. Ändå förutsätts det vara som så och uttalandet visar inga tecken på 
tveksamheter. Är detta något som är underförstått i texten, eller något som utomstående 
hjälparbetare själva förutsätter? En tolkning kan vara att författaren och hjälparbetarna inte ser till 
personernas enskilda situation utan förutsätter att personerna de mött på den campingen har ett 
liknande leverne som andra personer de träffat som varit i en liknande situation som denna. 

Det är inte bra att sådana här ställen permanenteras. Ur samhällets synpunkt är det inte bra att det 
samlas så mycket människor i en sådan miljö. Det drar till sig destruktivitet. Det kan man inte 
blunda för (Jan och Ann förlorar sitt hem, 2015-09-12). 

Vad ”sådana här ställen”, ”sådan miljö” och ”destruktivitet” innebär, ges ingen förklaring till. 
Samtidigt menar en chef för socialtjänsten att det visst inte är något fel på att bo på camping. På 
frågan om de skulle hjälp personerna tidigare, svarar chefen att det inte går att säga att ”den här 
typen av ställen” inte ska få finnas. Vad ”den här typen av ställen” innebär, framgår inte. 
Meningarna verkar gå isär om huruvida det är okej att bo på camping eller inte. Den 
gemensamma synen på de hemlösa och deras situation handlar om att levernet inte är bra, men 
att det i princip är självvalt av de som bor där. En tydlig föreställning om ”vi och dem” framhålls 
i texten. Det är endast i början av texten som ett berört par får tala, resten av texten handlar om 
att personer på diverse chefspositioner inom olika områden säger sin sak. ”Vi och dem” 
föreställningen framhålls i texten även när en person använder ordet ”lyx” för att beskriva något 
som i övriga texten beskrivits av experter som allt annat än lyx: 

Det är lyx att bo på Solvalla camping. Det är skrattretande, men så är det. Det har till och med varit 
svårt att få hyra en husvagn där på senare tid (Jan och Ann förlorar sitt hem, 2015-09-12). 

Denna typ av retorik återfinns även i en text från 1990-talet. Istället för en nästan hånande 
inställning, där det anses skrattretande att det skulle vara lyx att bo på camping, så framhålls en 
närmast sarkastisk betoning där författaren underförstått visar på att just det där med att bo i 
husvagn trots allt inte är så lyxigt: 

Gatuadressens namn klingar idylliskt nästan tjusigt – Ulvsunda Strand står det på gatuskylten. Bertil 
som är 52 år har bott här i sin husvagn på åtta kvadratmeter i drygt två år. Han har ”sjötomt” med 
vacker utsikt över Ulvsundasjön och från pontonbryggan kan han bada på sommaren (Namn: 
Bertil, 52. Adress: Ulvsunda, 1994-12-03). 
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En tydlig distinktion görs mellan vad verklig lyx är och vad som egentligen inte är det. Till läsaren 
framstår en beskrivning av gatunamnet, ”sjötomten” och en vacker utsikt över en sjö som 
någonting attraktivt, åtminstone om det inte var för att det var en hemlös person som bodde i 
husvagn där. Läsaren förväntas förstå den sociala kontext där det är tydligt att hemlöshet och att 
leva i husvagn inte kan vara detsamma som att leva i lyx. I resten av texten görs tydligt att det 
egentligen inte är tjusigt där personen bor. Personen har till exempel fullt med bråte runt 
omkring, det osar instängt från husvagnen och författaren gör tydligt att en städning skulle 
behövas. 

En annan aspekt kring boende rör trygghetsaspekten. På ett flertal håll talas boende som 
synonymt med trygghet.  Att bo i en egen lägenhet eller ett hus framhålls som tryggt. En tolkning 
av detta kan vara att man utan de förutsättningarna inte kan få samma trygghet. Ett behov av 
trygghet är det som framkommer som största anledningen till att personerna vill ha ett boende, 
och en tillfällig lösning framhålls inte alls som lika tryggt. Detta kommer i artiklarna fram när 
ensamma kvinnor berättar om sin situation som kvinna på gatan, men framförallt i artiklarna med 
barnfamiljer. Nedan följer två exempel där trygghetsaspekten förklaras som central av föräldrar, 
där de framhåller att deras barn är i behov av trygghet men att de inte kan få det utan en 
permanent bostad: 

Min son behöver trygghet. Hur tryggt är det att jag ska släpa runt honom på vandrarhem? (Tvåårige 
Emmanuel ska vräkas idag, 2015-06-30). 

Textens rubrik är ett exempel på nominalisering som kan tolkas även vilja spela på läsarens 
sympatier då författaren även väljer att tydliggöra barnets låga ålder. Första meningen i texten 
inbegriper en stark modalitet, där föräldern står väl bakom uttalandet att sonen behöver 
trygghet. Den andra meningen ställs som en fråga, där personen dessutom väljer att använda 
uttrycket ”släpa runt”, något som kan tolkas som att det används för att tydligt visa på hur 
negativt det kan vara för barnet att flytta mellan vandrarhem. Även i texten nedan, som även 
den handlar om det otrygga i att inte ha en fast bostad, återfinns en stark modalitet med 
betoningar på är: ”Det är otryggt” och ”det är inget hem”. 

Det är otryggt att barnen behöver flytta hela tiden (…) Vi lever här, men det är inget hem (”Min 
son undrar varför vi inte har något hem”, 2015-06-05). 

Detta kan indikera hur sympatiskapandet kan se olika ut beroende på vilket typ av utanförskap 
som personen har. Barnfamiljerna utan hem, som i exemplen ovan, kan framställas som offer 
för strukturella faktorer och anses vara ”värdiga” bostad på ett annat sätt än personerna i 
texten om campingplatsen som antyds ha ”valt” sin situation (2015-09-12). 

Diskursen  om  ansvar  
Med diskursen om ansvar lyfts individens ansvar kontra samhällets ansvar. Texterna från 
1994/1995 skiljer sig något åt när det talas om ansvar. På 1990-talet framkommer framförallt 
individens ansvar för sin situation, men även Psykiatrireformen är något som beläggs ansvaret för 
att personer lever ”på gatan”. Situationen likställs med att de tidigare intagna kastas ut för ett stup 
när ”mentalsjukhusen” stänger. Ansvar beläggs inte de hemlösa psykiskt sjuka, utan samhället: 
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Stadsmissionens chef Bo Säfström anser att stängningen av mentalsjukhusen inneburit en katastrof 
för dem som inte klarar ensamlivet utanför sjukhusmurarna. För dem återstår endast gatan. – 
Mentalvårdsreformen är en modern ättestupa, säger han (”Jag vill bara ha en plats för mina barn”, 
1995-02-01). 

Även på 2010-talet framträder en part för att hävda att någon annan besitter ansvaret i 
hemlöshetsfrågan. Här har framförallt socialtjänst och andra myndigheter en betydande roll, där 
de anser att vissa bör kunna klara situationer på egen hand. Att enbart ha svårigheter med 
boende, räcker enligt texterna inte nödvändigtvis som anledning till att få hjälp av socialtjänsten. 
Ett exempel på detta återfinns i en text där flera familjer blir vräkta från ett flerbostadshus för att 
miljönämnden beslutat att de inte kan bo där på grund av mögel med mera. Miljönämnden 
betonar dock att det inte är deras ansvar att ta hand om de drabbade personerna, utan ansvaret 
ligger på socialtjänsten: 

Det är deras uppdrag att lösa det. Jag hoppas de är lyhörda (Hemlösa hamnar mellan stolarna, 2015-
05-22). 

Författaren fungerar i texten som en medlare mellan familjen och de ”ansvariga”. Miljönämnden 
menar sig inte heller vara intresserad av att veta hur det går för familjen och betonar att det inte 
är deras ansvar att lösa boende för de personerna. Det ”sociala” får i denna text mycket spelrum. 
Det ”sociala” agerar in nästan upplysande syfte för att förklara vilka regler som gäller och 
poängtera att inte vem som helst ska tro att de kan få bostad från socialtjänsten. Från sociala 
resursnämndens sida menar man att socialtjänsten ska ses som en sista utväg: 

Har man ingen annan möjlighet att ordna bostad är det socialtjänstens ansvar. Men det är i akuta 
situationer och om man har särskilda behov, och inte själv har möjlighet att ordna boende (…) Om 
inte familjerna kan lösa boendesituationen på egen hand är det viktigt att de kontaktar socialtjänsten 
i sin stadsdel. SDN har det yttersta ansvaret om familjerna står utan boende och situationen är akut 
(Hemlösa hamnar mellan stolarna, 2015-05-22). 

Socialtjänsten får i detta fall nästan en avskräckande roll och det framhålls som att man inte ska 
tro att man kan få hjälp av socialtjänst hur som helst, trots att det framkommer att familjen inte 
hittar boende. I en annan text, som tidigare belyst inom avsnittet om diskursen hemlöshet om en 
barnfamilj som tvingats lämna sin bostadsrätt efter att inte ha betalt hyran, kommenterar en 
representant för socialtjänsten likt det som uppkommit ovan, att socialtjänst inte finns för att lösa 
människors boendesituation: 

Socialtjänsten är ingen bostadsförmedling, vi löser nödsituationer (Barnfamiljen hemlös sedan ett år 
tillbaka, 2015-01-15). 

Av citatet ovan kan tolkningen göras att en familj eller person inte har någon bostad inte 
nödvändigtvis anses vara i en nödsituation. 

Klientskapandet  

Individen beläggs i ett antal artiklar ansvaret för att denne inte har fått hjälp av socialtjänsten. 
Förklaringen på varför personen i texten ”Hemlös bor kvar i husvagn” (2015-11-05) inte har fått 
hjälp återfinns nedan: 
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Förklaringar som han har fått från socialförvaltningens tjänstemän är att vissa inte vill ta emot den 
hjälp som erbjudits av kommunen (Hemlös bor kvar i husvagn, 2015-11-05). 

Den hemlöse personen som det handlar om i citatet ovan, kan definieras som den bråkige 
klienten (Löfstrand, 2005). ”Vissa” personer ”vill” inte ta emot den hjälp som erbjuds, men 
vilken hjälp som erbjudits och vilken hjälp som personen själv upplever att hon behöver, 
framkommer inte. Personen skuldbeläggs för att hon inte tagit emot hjälpen, och blir därmed 
utan hjälp.  Ett liknande scenario återfinns i ett fall när ett äldre par bor i ett tält och chefen för 
bostadsbolaget som vräkte dem inte vill ta något ansvar för att situationen ser ut som den gör. 
Istället menar chefen att de jobbar förebyggande mot vräkningar tillsammans med socialtjänsten 
så att ingen ska behöva bli hemlös, men att: 

Det krävs att man av någon anledning verkligen inte kan eller vill samarbeta för att inte få behålla 
sitt kontrakt (…) I det här fallet måste något särskilt ha inträffat (De bor i tält – utanför sitt hem, 
2015-08-15). 

Vad detta samarbete innebär, framgår inte. Även i detta fall framkommer att personerna inte har 
samarbetat med socialtjänsten, och att de alltså inte ställt upp på de krav som ställs på dem och 
hamnar därför utanför. En tolkning av detta är att paret behövde bli hemlösa då de inte 
samarbetade med socialtjänsten. Löfstrand (2005, s. 257) beskriver dessa klienter som de 
”bråkiga” och att de som inte samarbetar med socialtjänst blir ”straffade” genom att inte få 
någon hjälp alls. Av båda exemplen ovan framstår en modalitet där det inte uttryckligen sägs att 
de hemlösa får skylla sig själv som är utan hjälp, men de underförstås vara klienter som Löfstrand 
(2005) skulle kalla ”bråkiga” som inte har gjort det som förväntats av dem och av den 
anledningen kan riskera att bli utan hjälp. Personerna antyds inte ha samarbetat på ett för 
socialtjänsten tillfredsställande sätt och därigenom beläggs de med skuld över sin situation. 
Socialtjänsten framstår som de som erbjuder hjälp medan de hjälpbehövande inte vill ta emot 
hjälpen, eller samarbeta för att det ska fungera. Vi kan se ett liknande resonemang i texten 
”Tvingades sova i snön” (2014-01-31) som handlar om att ett härbärge stängdes ner under ett par 
dagar under vintertid, och att de berörda personerna uttryckt missnöje över detta då det innebar 
att de inte hade någon plats att vara på under de januarinätter som det gällde. Rubriken 
”Tvingades sova i snön” är ett tydligt exempel på nominalisering där varken aktör eller mottagare 
är synliga. Vem som egentligen bär ansvaret för att personerna tvingats sova i snön, är därför en 
aning oklart, eller i alla fall något som inte författaren till texten väljer att ta ställning till. En 
representant från Stadsmissionen förklarar situationen nedan: 

De ska ha fått information om att de kunde kontakta Socialtjänsten för akut hjälp, men vad jag 
förstår var det ingen som vände sig dit (”Tvingades sova i snön”, 2014-01-31). 

Av citatet framgår att Stadsmissionen informerat de drabbade om var de ska vända sig om de vill 
ha hjälp, och att Stadsmissionen sedan kan tolkas anse sig själva ha ryggen fri. Vad som har hänt 
med de drabbade eller var de tagit vägen antyder man inte bry sig om, då de nu blivit 
socialtjänstens ansvar. En av de drabbade männen förklarar varför ingen vände sig till 
socialtjänsten: 

Socialens akuthjälp har inte hjälpt oss på många år (”Tvingades sova i snön”, 2014-01-31). 
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Att socialtjänsten, som för många anses vara det yttersta skyddsnätet (och även ska så vara), inte 
hjälper till, framkommer i flertalet artiklar. På olika sätt uttrycks missnöje över att de inte fått den 
hjälp de anser sig behöva: 

På morgonen har han försökt få ut matkuponger, men socialsekreteraren anser att han kan åka ut 
till socialförvaltningens härbärge i Skarpnäck och äta där. Men Roffe vägrar lämna city. Han svär 
över förmynderi och socialarnas ambitioner att få denna klipska, konstintresserade 33-åring som 
inte haft ett jobb på sju år att sluta missbruka (Hemlös i city. Ännu en dag med nojor, fylla och 
kickar, 1994-12-17). 

Första delen av första meningen är ett exempel på transitivitet, där processen är att personen 
försökt få ut något, aktören är personen i fråga och matkupongerna är objektet. 
Omständigheterna är ”på morgonen”. I ovanstående citat använder sig författaren av ett 
språkbruk som indikerar att socialtjänsten besitter makt gentemot den hemlöse i fråga. Personen 
vill ha en sak men socialsekreteraren ”anser att han kan” göra på ett annat sätt. Författaren kunde 
ha bytt ut de orden mot ”säger att han får” om författaren inte ville göra en sak av att 
socialsekreteraren inte mötte personens uttryckliga önskemål. Författaren väljer att ta avstånd 
från innehållet, något som resulterar i en låg modalitet i citatet.  Det framgår inte heller ovan 
varför personen tycker att det är fel att socialtjänsten försöker få honom att sluta missbruka eller 
varför det skulle vara fel att försöka få en klipsk, konstintresserad och arbetslös man att sluta 
missbruka. Kontakten med socialtjänsten framställs i några texter, framförallt från år 1994/1995, 
som att deras jobb är ”lönlöst” och att de inte kan hjälpa dem. Ett annat exempel är citatet nedan, 
där en man tillfrågas om han har någon kontakt med socialtjänsten. Han svarar: 

Jag vet var den ligger, säger han, och peka med fingret över sjön, men varför skulle jag ha kontakt 
med dem? Det skulle i så fall vara för att få tänderna lagade. De rasade i somras (Namn: Bertil, 52. 
Adress: Ulvsunda, 1994-12-03). 

Personen förklarar att han inte ser meningen med att ha kontakt med socialtjänsten. Kanske kan 
det vara för att han inte har ett behov av det, då han i texten framhållit att han trivs med sitt liv. 
Ingenstans säger personen själv att han skulle vilja göra något annat, eller att han själv anser sig 
leva i någon slags misär. Personen ifrågasätter även vad ett ”vanligt” liv egentligen är. Det 
förutsätts dock, inte minst av personen som ställer honom frågan, att han inte ”kan” trivas 
genom att leva som han gör och att boendelösningen inte är bra. Att bo i husvagn vid en sjö och 
leva på det sättet som personen i fråga gör, förutsätts vara en situation som bör vilja förändras. 
Trots synen om att han förutsätts vilja förändra sin situation, så förstår inte personen varför han 
skulle ha kontakt med socialtjänsten. Inte heller i en text från 1995 ser den hemlöse meningen 
med att ha kontakt med socialtjänst. Hon förklarar varför: 

Jessica föraktar sina hjälpare, hela armén av läkare, socialsekreterare och slumsystrar – hon ser dem 
som parasiter. Hon påpekar att de livnär sig på elände. (…) - De låtsas bry sig, men det är bara på 
ytan. Det är ett evigt grävande i min skit, av folk som försörjer sig på min skalle. (”Jag vill bara ha 
en plats för mina barn”, 1995-02-01). 

Bilden som kvinnan har fått av socialtjänsten är att de inte egentligen bryr sig om henne och hon 
likställer de som arbetar på socialtjänsten närmast med skadedjur. Detta kan vara ett tecken på en 
motståndsstrategi, som Löfstrand (2005) beskrivit. En annan kvinna, i samma artikelserie, 
beskriver situationen med att vara klient hos socialtjänsten som en relation i beroendeställning: 
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När man blir psykiskt sjuk försvinner andra människors respekt för en på något sätt. Man kan 
förklara sig i oändlighet för myndigheter och kritiseras och misstänkliggöras (Elisabeth är sjuk – 
och tvingades bo på gatan, 1995-01-31). 

Citatet ovan är ett exempel på stark modalitet där personen står bakom sitt uttalande och 
förklarar att det är så att andras respekt för en försvinner när man blir psykiskt sjuk. När man blir 
psykiskt sjuk framstår det även i citatet som att man kommer att ifrågasättas av myndigheter. 

Social  praktik  och  intertextualitet  
Den diskursiva praktiken blir synlig i analysen då den agerar "medlare" mellan texten och den 
sociala praktiken. I denna uppsats är det framförallt begreppet intertextualitet som rör den 
diskursiva praktiken. Intertextualiteten berör textens produktion och avser texternas relation till 
varandra (Bergström & Boréus, 2012a, s. 376). Många av artiklarna i analysen länkas samman till 
varandra genom att de berör samma områden och uttrycker liknande problematik. En text kan 
liknas vid en annan, som liknas vid nästa som har gemensamma nämnare med en fjärde. Alla 
historier är unika för personerna som berörs av dem, men sällan är det som uppkommer särskilt 
överraskande. Visserligen föreligger vissa språkliga och narrativa skillnader mellan texterna från 
1994/1995 och de från 2014/2015, men hemlöshetsproblematiken som sådan beskrivs som 
ungefär densamma. Något som inte haft en central plats i redogörelsen för identifierade diskurser 
men som ändå kan vara värt att lyfta är att flera texter har gemensamt att de hänvisar till 
Socialstyrelsens hemlöshetsrapporter, antingen i löpande text eller genom en faktaruta vid sidan 
av texten. Diskurserna i artiklarna är med och bidrar till att reproducera bilden av hemlöshet. 
Maktaspekten är i högsta grad synlig där en tydlig skiljelinje görs mellan de hemlösas uttalanden 
och experters uttalanden. Med den kritiska diskursanalysen i ryggen förstås uttalandena utifrån 
den sociala kontext de befinner sig i. Uttalandet att man inte ”kan” bo i husvagn, till exempel, 
handlar inte om att det är fysiskt omöjligt utan snarare om att det finns en bild av vad som är en 
socialt acceptabel boendeform och vad de stereotypa föreställningarna om en hemlös person 
inbegriper. 

Det samhälleliga klimatet skiljer sig en aning åt mellan åren 1994/1995 och 2014/2015. 
Psykiatrireformen tar en stor plats i artiklarna åren 1994/1995 i och med att det var då som den 
trädde i kraft. Personer som tidigare varit på institution hade inte alltid någon plats att ta vägen, 
och hamnade därmed kanske i hemlöshet. Detta uppkommer i ett citat ovan där en chef på 
Stadsmissionen beskriver Psykiatrireformen som en ”modern ättestupa” (”Jag vill bara ha en plats 
för mina barn”, 1995-02-01). Kanske hade resultatet ovan sett annorlunda ut om andra årtal på 
1990-talet valdes ut. De utvalda årtalen kanske bara råkar vara extremer av sin tid. Kanske var 
bostadsmarknaden, samhällsekonomin och det socialpolitiska klimatet annorlunda just då. Om vi 
jämför lägenhetsbeståndet år 1994 med år 2014, till exempel, så skiljer det endast cirka 400 000 
medan befolkningsmängden åren emellan skiljer sig så när som på över en miljon (SCB, 2015a, 
2015b). Detta kan indikera att det kan vara svårare att få tag på en bostad 2014/2015, och 
förklarar varför exempelvis en del barnfamiljer har svårt att hitta bostäder. Värt att ta med i 
beräkningen är även finanskrisen som påverkade första halvan av 1990-talet, med bland annat 
konsumtionsras och massarbetslöshet som följd. I detta avseende kan de strukturella faktorerna, 
om än inte ensamt, betraktas som åtminstone en betydande orsak till att personerna i texterna 
lever i hemlöshet. Det som framkommer i texterna ovan indikerar dock snarare individuella 
brister hos personerna det berör. 
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Diskussion 
Syftet med denna uppsats var att studera den diskursiva framställningen av hemlöshet som socialt 
problem och konstruktionen av hemlösa i medietexter, med utgångspunkt i den kritiska 
diskursanalysen. Frågeställningarna var: Hur begripliggörs hemlöshet och hemlösa personers situation utifrån 
strukturella och individuella faktorer? Hur framställs socialtjänsten och deras makt och ansvar i relation till de 
hemlösa personerna? På vilket sätt skiljer sig framställningen mellan olika personers hemlöshet och över tid? 

Aktörskap,  mediautrymme  och  talutrymme  
Ett urvalskriterium för uppsatsen var att de hemlösa själva skulle framträda i artiklarna. Det 
empiriska materialet indikerar att de hemlösa, i artiklarna där de själva får framträda, ändå har fått 
ett relativt begränsat utrymme att tala. I flertalet artiklar har de hemlösas historia funnits med i ett 
inledande avsnitt, för att sedan övergå till att experter istället uttalar sig om den aktuella 
situationen. Socialtjänstens makt framställs genom att företrädare för socialtjänst eller andra 
instanser funnits i materialet för att försvara sin ståndpunkt eller för att berätta vad socialtjänsten 
”egentligen” är till för. Det har funnits två synliga ”läger”, där en skillnad mellan ”vi” och ”dem” 
har blivit tydlig. 

Ett annat urvalskriterium för de utvalda artiklarna var att de skulle beröra personer som anses 
vara i situation av akut hemlöshet, enligt Socialstyrelsens definition (2012). Redan i den inledande 
insamlingen av material, innan ovan nämnda urvalet gjordes, återfanns i artiklarna en 
överrepresentation av personer i akut hemlöshet. Enligt Socialstyrelsens statistik från 2011 
framkom att de som levde i akut hemlöshet utgjorde ungefär en sjundedel av det totala antalet 
hemlösa som omfattades av statistiken. Trots att en klar majoritet av personerna i statistiken 
återfanns i andra situationer än den akuta hemlösheten, fick de inte samma utrymme i 
rapporteringen som de i akut hemlöshet. Det kan spekuleras kring om personer som inte är i akut 
hemlöshet betraktas ur ett bostadspolitiskt snarare än ett socialt perspektiv, alltså att deras 
problem anses ha strukturella förklaringar snarare än individuella. Kanske tillhör dessa personer 
de så kallade problemfria klienterna, där bostaden är deras ”enda” problem som gör att 
socialtjänsten inte betraktar dem som aktuella klienter. 

Som framlagt tidigare i uppsatsen så kan de fyra hemlöshetssituationerna innebära helt olika 
villkor. Att bo på andrahandskontrakt kan fortfarande innebära att personen i fråga har ett ordnat 
liv: personen kanske har ett arbete, ett sparande, pengar över till nöjen, resor och ett socialt liv 
men inte tillgång till en helt egen bostad av någon anledning. Att leva i akut hemlöshet, å andra 
sidan, kan innebära att personen endast har tillgång till de kläder som hen har på kroppen. Båda 
situationerna, och situationerna däremellan, kan innebära helt olika villkor men ändå klassas som 
hemlöshet. Hemlöshetens vida begrepp och dess komplexitet kan göra det svårt att avhjälpa det 
på rätt sätt, just eftersom villkoren ser så olika ut. Att lösa situationen för de som är i situation tre 
eller fyra, som består av ungefär tre fjärdedelar av de hemlösa, där det inte nödvändigtvis är en 
fråga om några insatser från socialtjänst utan enbart en bostadstillgångsfråga, kan avhjälpas 
genom att bygga fler bostäder och kanske framförallt hyresrätter. Att lösa situationen för de cirka 
14 procent som lever i akut hemlöshet innebär någonting helt annat där både 
missbruksproblematik, psykisk ohälsa, bristande kontaktnät och skuldsättning kan vara aktuella, 
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utöver bostadsfrågan. Insatserna behöver troligen riktas helt annorlunda för de som lever i akut 
hemlöshet och de som lever på tillfälligt boendekontrakt. 

Individuellt  eller  strukturellt  problem?  
I Schneiders studie (2011) framkommer att hemlöshet framförallt talas om som ett individuellt 
problem. Att framställa hemlöshet som ett individuellt problem riskerar dock att placera de 
hemlösa i en utanförskapsposition. De strukturella förklaringarna på hemlösheten sätts åt sidan 
för de individuella. Detta leder till att ansvarsfördelningen blir annorlunda, och att de ansvariga 
för en uppkommen situation inte alltid blir synliga. Detta uppkommer i resultatet för denna 
studie. I flera fall är det inte helt tydligt vem som bär ansvaret för en uppkommen situation. I 
många fall pekas på individuella aspekter hos de hemlösa personerna, men även i fall där ansvaret 
mer eller mindre tydligt ligger hos socialtjänsten, så förklaras ansvaret ligga hos individerna själva, 
ibland för att de inte har samarbetat på ett riktigt sätt. Förklaringen i artiklarna återfinns sällan 
som att hemlösheten skulle vara en komplex situation. Dock finns här ett undantag där 
artikelförfattaren i inledningen av artikeln framför att den berörda personens livsöde är för 
komplext för att kunna sammanfattas i några få meningar. Många av artiklarna i materialet 
fokuserar på en individuell förklaring av hemlöshetsproblematiken. Experter förklarar det som att 
något fel har begåtts av de som hamnar i hemlösheten, de kan exempelvis ha missat att betala 
hyran eller inte varit villiga att ta emot den hjälp som erbjudits. De hemlösa förklarar det istället 
ofta som de förväntat sig en viss typ av hjälp men erbjudits någon annan eller ingen alls. I 
artiklarna begripliggörs att personerna hamnat i hemlöshet främst med individuella faktorer som 
orsak. De strukturella problemen betonas framförallt av utomstående betraktare. 

Utanförskap  och  ansvar  
Artiklarna inom diskursen om hemlöshet bekräftar att hemlösa framförallt framställs och 
konstrueras i media genom att tala om sitt eget utanförskap. Detta, menar Schneider (2011), är 
något som är med och reproducerar bilden av hemlösa som ”de andra”, när de hemlösa talar om 
sitt utanförskap. Av flera studier (Schneider et al., 2010; Schneider, 2011) framkommer att så 
kallade experter står för en stor del av uttalandena kring hemlöshet. I många av artiklarna i denna 
studie får framförallt socialtjänsten stort utrymme, trots att ett urvalskriterium för artiklarna var 
att de skulle handla om personers egna berättelser om deras hemlöshet. Till och med när de 
hemlösa ges utrymme att berätta sin historia så får de begränsat med utrymme att berätta. Istället 
får socialtjänsten och andra utrymme att berätta bland annat om hur socialtjänsten arbetar och 
vad man som klient kan förvänta sig av socialtjänsten. I vissa fall fanns ”experterna” även 
närvarande i artikeln för att förklara att de inte har ansvar för vissa människor. Intresseväckande 
var att det fanns saker som tydde på att de hemlösa fick mer utrymme i artiklarna från år 
1994/1995 jämfört med år 2014/2015. Kanske kan detta tyda på att det idag finns en mer synlig 
moralisk diskurs som kan tänka påverka hur det sociala arbetet utförs i praktiken. 

Inom diskursen ansvar framträder hur ansvar för situationer beläggs någon annan. Många hänvisar 
till socialtjänst medan socialtjänsten hänvisar till individens personliga ansvar över sin situation. 
Ibland beskylls även individen för att inte ha tagit emot den hjälp som erbjudits dem, men vad 
den hjälpen exakt är kan man ofta inte tala om med hänvisning till sekretess. Löfstrand (2005) 
förklarat detta som att eftersom hemlöshetsproblemet ”ägs” av sociala myndigheter, så ligger det 
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på deras ansvar att även lösa problemet. Detta gör att andra instanser kan påkalla just de sociala 
myndigheternas ansvar, och själva avsäga sig detta ansvar för egen del. Enligt detta resonemang 
så kan ett problem med bostad för en familj, även om det är deras ”enda problem”, först påkallas 
sociala myndigheter just eftersom att konsekvenserna av att personerna inte längre har en bostad 
kan göra dem aktuella för sociala myndigheter. Liksom i Löfstrand (2005, s. 298) såsom i texten 
om barnfamiljen som varit hemlösa över ett år (2015-01-15) påtalar socialtjänsten att de inte är 
någon bostadsförmedling. 

Socialtjänsten  och  klientskapandet  

Löfstrand (2005) redogjorde för hur ansvar för situationer så tydligt avgränsats till att vara en 
enskild insats eller grupps ansvar, istället för att betraktas som ett samhälleligt problem. 
Socialtjänsten lägger ansvaret på individen, individen lägger ansvaret på socialtjänst, miljönämnd 
lägger ansvar på socialtjänst och så vidare. Hade urvalskriteriet i denna uppsats inte enbart 
utgjorts av personer i akut hemlöshet, hade kanske utslaget varit ett annat. Kanske hade mer 
strukturella och samhälleliga faktorer pekats på om resultatet även omfattade personer som 
bodde på andrahandskontrakt eller på ett boende ordnat av kommunen. 

Det föreligger en tydlig "vi och dem"-skillnad som uttalas både av hemlösa och av icke-
hemlösa.  De hemlösa kan närmast bekräfta utanförskapet genom att själva förklara sig som 
sådana utanför samhället, och distansera sig från den ”världen” som icke-hemlösa lever i. 
Skapandet av de hemlösa som utanför samhället utgörs inte minst av att företrädare för olika 
instanser frånsäger sig ansvaret för situationen, eller beskyller den hemlöse själv för situationen i 
fråga. Socialtjänsten har en annorlunda syn på vad socialtjänsten är till för, jämfört med vad 
utomstående icke-hemlösa och hemlösa har. 

Konstruktionen av den hemlöse i studiens empiriska material sker huvudsakligen genom 
diskurser om utanförskap. Antingen var det artikelförfattaren själv som visade på den hemlöses 
utanförskap i samhället, eller så var det någon representant från socialtjänsten eller den hemlöse 
själv. Gemensamt för många artiklar var talet om de olika världarna, där ”hemlöshetsvärlden” var 
en isolerad värld och den "vanliga" världen var den andra. Även sympatiskapandet var synligt i 
vissa artiklar, inte minst när det kom till artiklar som rörde barn. Sympatiskapandet var inte lika 
tydligt när det gällde äldre män som varit i hemlöshet under mycket lång tid. Detta kan kopplas 
till bilden av hemlösa är förtjänta sympatier, så länge de beter sig på ett sätt som icke-hemlösa 
tycker är värdigt (Schneider, 2014). 

Förslag  på  vidare  forskning  
Denna uppsats har gjorts med syftet att ge en inblick i hur media rapporterar kring akut 
hemlöshet under utvalda årtal på 1990-tal och 2010-tal. Studien har väckt idéer om på vilket sätt 
vidare forskning kan föras. En del av denna studies syfte har varit att undersöka om framställning 
av hemlöshet och hemlösa skiljer sig över tid, alltså huruvida det har talats på ett sätt på årtal på 
2010-talet och ett annat sätt på årtal på 1990-talet. Ett förslag på vidare forskning är att studera 
medierapportering om hemlöshet i ett längre tidsspann med fler nedslag längre bak i tiden. 
Likheter mellan resultatet i denna uppsats och tidigare studier innefattar exempelvis hur de 
hemlösa respektive ”experterna” uttalar sig om hemlöshet. Kanske hade en studie kunnat göras 
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som jämför framställningen av hemlösa i media, i länder som skiljer sig åt avseende 
samhällsstrukturer och det sociala arbetet? Vidare hade det varit intressant att studera om det 
föreligger någon skillnad mellan hur personer i akut hemlöshet framställs i medierna, jämfört med 
personer i andra hemlöshetssituationer. Denna uppsats indikerar att vissa klienter konstrueras 
som mer värdiga och mer sympatiskapande än andra. Av historiken om "den sociala frågan" att 
döma är detta något som inte bara gäller sociala problem i medietexter, utan i det sociala arbetet 
och samhället i stort. Att vara en ”avvikare” i samhället kräver på något sätt ändå att du rättar dig 
efter icke-avvikares syn på vad som är värdigt och ovärdigt, åtminstone om du vill ha hjälp. 
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Bilaga 1 – Artikelförteckning  
Materialet presenteras i stigande ordning, från den äldsta artikeln till den senast publicerade 
artikeln. 

”Han har varit hemlös i 32 år. – Det vore ljuvligt med en egen nyckel.”. Expressen (Enqvist, V.), 
1994-06-22. 

”Namn: Bertil, 52. Adress: Ulvsunda”. Dagens Nyheter (Jällhage, L.), 1994-12-03. 

”Hemlös i city. Ännu en dag med nojor, fylla och kickar. ’Jag ställer inte upp på pissprov jämt’”. 
Dagens nyheter (Granestrand, K.), 1994-12-17. 

”Elisabeth är sjuk – och tvingades bo på gatan”. Aftonbladet (Weigl, K. & Trädgårdh, M.), 1995-
01-31. 

”Jag vill bara ha en plats för mina barn”. Aftonbladet (Weigl, K. & Trädgårdh, M.), 1995-02-01. 

”Bara gemenskap kan rädda mig”. Helsingborgs Dagblad (Johansson, L.), 1995-05-17. 

”På fredag är de hemlösa”. Dagens Nyheter (Jällhage, L.), 1995-06-01. 

”Vräks – trots att hyran är betald”. Aftonbladet (Sohlström, P. I.), 1995-06-08. 

”Han sökte trygghet – hamnade på gatan”. Metro – Göteborg (Stjernström, F. & Lezanska Sjölin, 
K.), 2014-01-07. 

”Tvingades sova i snön”. Norra Skåne – Kristianstad (Ekmark, C.), 2014-01-31. 

”Det finns ingen chans att jag får boende”. Barometern Kalmar (Blank, A.), 2014-02-07. 

”Mitt hopp är en egen lägenhet”. Sydsvenskan (Amnell, M. & Brundin, L.), 2014-02-28. 

”Kommunens lägenhet en besvikelse”. Folkbladet (Wallin, M.), 2014-06-16. 

”Jag längtar efter ett eget krypin”. Upsala Nya Tidning (Ripenberg, Å.), 2014-10-19. 

”Höggravid och hemlös”. Sundsvalls Tidning (Vikström, K.), 2014-11-27. 

”Barnen ska få sova i det nya natthärbärget”. Upsala Nya Tidning (Lövrander, T.), 2014-12-06. 

”Jag har många filtar, men det är ändå kallt”. Kvällsposten (Forsberg, M.), 2014-12-27, 

”Barnfamiljen hemlös sedan ett år tillbaka”. DagensEtc (Berglund, S.), 2015-01-15. 

”En gång på gatan – alltid på gatan”. Arbetet (Martos Nilsson, M.), 2015-03-27. 

”Hemlösa nekades hjälp av arbetsförmedlningen”. Södermanlands Nyheter (Ericsson, F.), 2015-05-
18. 

”Hemlösa hamnar mellan stolarna”. Göteborgsposten (Björk, E.), 2015-05-22. 

”Min son undrar varför vi inte har något hem”. Göteborgs fria (Schwartz, E.), 2015-06-05. 

”Inte utan mitt barn”. Faktum Skåne (Helaner, V.), 2015-06-23. 

”Tvåårige Emmanuel ska vräkas idag”. Gefle dagblad (Karlsson, J.), 2015-06-30. 

”De bor i tält – utanför sitt hem”. Södra sidan – Skärholmen/Norsborg (Palma, P.), 2015-08-15. 

”Jan och Ann förlorar sitt hem”. Vi i Sundbyberg (Ekström, P.), 2015-09-12. 

”Barnfamilj tvingas bo på hotellhem”. Mitt i Söderort – Hammarby (Borgert, L.), 2015-09-22. 

”Hemlös bor kvar i husvagn”. Upsala nya tidning (Lindblom, M.), 2015-11-05. 


