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Sammanfattning 

Titel: Hemlösa i pressen – en kritisk diskursanalys av massmedias framställningar av den 
hemlösa individen under en 25 års period. 

Författare: Kristofer Nilsson. 
Denna studie syftar till att undersöka vilka diskurser som framträder i massmedia om hemlösa, 
hur och var de framträder samt om det skett några förändringar gällande detta under de senaste 
25 åren (1993–2018) och, i så fall, hur dessa förändringar sett ut. För att besvara detta syfte har 
55 artiklar som publicerats i Dagens Nyheter under perioderna 1993-07-01–1993-12-31, 2005-
07-01–2005-12-31 och 2018-07-01–2018-12-31 analyserats med hjälp av kritisk diskursanalys. 
Tillämpningen av den kritiska diskursanalysen har inneburit analyser (också kvalitativ och 
kvantitativ innehållsanalys) av tre olika nivåer av texten har genomförts: text (textens innehåll), 
diskursiv praktik (textens produktionsmönster) och social praktik (textens potentiella effekter).   
I studien framkommer att framställningarna av den hemlösa individen i Dagens Nyheter under 
de tre årtalen har utgått från fyra olika diskurser som varit återkommande under samtliga årtal. 
Dessa har i studien benämnts som: De svåra förhållandenas diskurs, Sympatiernas diskurs, De 
ovärdiga samhällsmedborgarnas diskurs och Uteliggarnas diskurs. Hur den hemlösa individen 
framställs beror i viss mån på vilken av diskurserna som aktualiseras då de hemlösa diskuteras. 
Det finns emellertid även antaganden om de hemlösa som är så vedertagna att de återkommer i 
alla diskurserna. Samtliga fyra diskurser innehåller därtill antaganden som kan anses som 
problematiska för dem som befinner sig i hemlöshet vilka kan leda till stigma och ett epitet som 
avvikande, dock i varierande omfattning. Under två av årtalen (1993 och 2005) är det 
Sympatiernas diskurs som oftast framträder vilket innebär att den hemlösa individen främst 
befästs med en förståelse av att vara i behov av andras medlidande, sympati, stöd. Detta gör 
vidare att den hemlösa tillskrivs en betydelse av att vara ett passivt offer som inte klarar av att 
hantera eller ta sig ur sin situation utan andras hjälp. Under 2018 är det istället De svåra 
förhållandenas diskurs som oftast framträder. Detta leder till att den som befinner sig i 
hemlöshet främst beskrivs utifrån de besvärliga omständigheter ett liv i hemlöshet innebär. 
Diskursen bidrar vidare till en förståelse av individen som i första hand en hemlös person, de 
övriga egenskaper individen besitter ges en underordnade betydelse.  
Även om skillnader årtalen emellan således uppdagats under studiens förfarande uppfattas 
dessa inte som särskilt omfattande. Denna studie argumenterar därför för att sättet för att 
beskriva de hemlösa och de diskurser som strukturerar språkbruket om dem i Dagens Nyheter 
mellan 1993 och 2018 inte genomgått några omfattande förändringar.  
 
Nyckelord: hemlösa, hemlöshet, kritisk diskursanalys, massmedia, socialt arbete. 
 
  



  

Abstract 

Title: The homeless individual in the press – a critical discourse analysis of the mass medias 
representations of the homeless individual over a period of 25 years. 

Author: Kristofer Nilsson 
The purpose of this study is to explore media discourses regarding the homeless individual, 
who they are, how and where they appear and if there´s been any changes regarding this since 
1993.  55 articles from the newspaper Dagens Nyheter who were published during three 
different periods of time (1993-07-01–1993-12-31, 2005-07-01–2005-12-31 and 2018-07-01–
2018-12-31) were examined to answer this purpose. The form of examination has been critical 
discourse analysis which, in this study, means that examination (also with the help of qualitative 
and quantitative content analysis) has taken place in three different levels of the text: text (the 
content of the text), discursive practice (the production pattern of the text) and social practice 
(the potential effects of the text).  
The study shows that four different types of discourse has been framing the language use in 
Dagens Nyheter regarding the homeless individual and all of them appears during each of the 
three studied years. The discourses have, in this study, been named as follows: The discourse 
of hardships, The discourse of sympathies, The discourse of the unwanted citizen and The 
discourse of the vagrants. How the homeless individual is represented depends, to some extent, 
on which of the four discourses the authors in Dagens Nyheter base their statements on. There 
is, however, also some general assumptions about the homeless that can be found in all of the 
four discourses. All four of them also contain assumptions that, to a different degree, can lead 
to a view of the homeless as an outsider and thereby to stigmatization. During two of the years 
(1993 and 2005) most of the authors statements were based on The discourse of sympathies 
which lead to a representation of the homeless individual as a person in need of pity, sympathy 
and support from others. This forms an understanding of the individual as a passive victim that 
needs help from others to cope with the situation and/or to get to another place in life. During 
2018 most of the authors statements instead derives from The discourse of hardships. This leads 
to a representation of the homeless individual as a person that is surrounded by difficult 
conditions. The discourse also forms an understanding of the individual as first and foremost 
homeless, all other attributes and aspects of the homeless persons life comes second to the 
homelessness.  
Even though some differences have been noticed between the three years throughout the course 
of the study the study argues that these should be viewed as fractional. This also leads to a 
standpoint that the representations of the homeless individual in Dagens Nyheter hasn´t gone 
through much change during the studied period of time (1993-2018).  
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Förord 
Min resa med den kritiska diskursanalysen och massmedia som studieobjekt inleddes 
egentligen under mitt förra arbete då jag undersökte massmediala framställningar av 
socialtjänsten. Detta arbete fick upp mina ögon för den kritiska diskursanalysens värde då det 
kommer till att studera hur åsikter uttrycks, vilka antaganden de bygger och de effekter de kan 
få för den eller det de omfattar. Även då det handlar om fenomen som ligger inom ramen för 
det sociala arbetets uppmärksamhet. Denna studie kan därför i viss mån ses som en fortsättning 
på den resa som då påbörjades men med den skillnad att intresset för denna studie riktats åt ett 
annat håll.  Studien är också på många sätt en utveckling av ”Socialtjänsts-studien” på så vis 
att det analytiska ramverk som använts i denna studie konkretiserats ytterligare samt tillförts 
fler analysverktyg. Det har, med det sagt, funnits en strävan efter att konstruera en ram som 
både är och upplevs som praktiskt tillämpbar. Förhoppningsvis har denna strävan gjort att 
studien kan verka som såväl ett exempel på hur en kritisk diskursanalys kan utformas likväl 
som en inspirationskälla till framtida diskursanalyser inom ramen för det sociala arbetet.  
För att ett arbete likt detta ska vara möjligt att genomföra krävs, utöver en relativt omfattande 
personlig ansträngning, att det finns personer i ens närhet som kan bidra på olika men minst 
lika viktiga sätt. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till några av dessa personer då det inte 
hade varit möjligt att slutföra detta arbete utan dem. För det första vill jag tacka min sambo som 
haft överseende med att jag inte varit särskilt närvarande under vissa perioder. Dessutom har 
hon sett till att jag många gånger tagit pauser som jag inte hade för avsikt att ta. Så här i 
efterhand kan det emellertid konstateras att de varit nödvändiga. Inte minst då många nya 
uppslag och tankar har kommit till mig under dessa pauser.  För det andra vill jag tacka min 
handledare Marie Nordfäldt, utan våra diskussioner och dina råd och tips hade inte detta arbete 
tagit sig hela vägen till mål. Risken är nog till och med att avståndet till startgroparna 
fortfarande varit knappt. Din kunskap om hemlöshet som fenomen samt att du funnits tillhands 
när jag behövt det har varit ovärderligt under resans gång. 
Så till er två som jag riktat ett särskilt tack till ovan och alla andra som funnits med i 
bakgrunden: 

 

Tack!   
 
Karlstad, 2019-06-13  
Kristofer Nilsson. 
      



  

Innehållsförteckning 
 
1. INLEDNING ....................................................................................................................................................1 

1.1 INTRODUKTION ...........................................................................................................................................1 
1.3 SYFTE .......................................................................................................................................................2 
1.4 STUDIENS DISPOSITION .................................................................................................................................3 

2. TIDIGARE FORSKNING ...................................................................................................................................4 
2.1 INTERNATIONELLA STUDIER ............................................................................................................................4 
2.2 SVENSKA STUDIER ........................................................................................................................................7 

3. STUDIENS TEORETISKA RAMVERK ............................................................................................................... 11 
3.1 DISKURSANALYS – ETT PARAPLYBEGREPP ........................................................................................................ 11 

3.1.1 En socialkonstruktivistisk grund .................................................................................................... 12 
3.1.2 Diskursbegreppet .......................................................................................................................... 12 

3.2 CDA OCH WINTHER JÖRGENSEN OCH PHILLIPS INTEGRERADE PERSPEKTIV .............................................................. 14 
3.2.1 Den kritiska diskursanalysens (CDA) grundläggande antaganden ................................................ 14 
3.2.2 Det integrerade perspektivet ........................................................................................................ 15 

3.3 AVVIKANDE INDIVIDER – ATT BEFÄSTAS MED ETT UTANFÖRSKAPSEPITET ................................................................. 18 
3.4 STIGMA – EFFEKTEN AV EN AVVIKANDE SOCIAL IDENTITET ................................................................................... 19 

4. METOD ....................................................................................................................................................... 20 
4.1 EN ABDUKTIV ANSATS MED EXPLORATIV OCH KOMPARATIV INRIKTNING ................................................................. 20 
4.2 STUDIENS URVAL OCH METOD FÖR INSAMLING AV DATA ..................................................................................... 21 
4.3 ANALYSMETODER ...................................................................................................................................... 23 
4.4 VALIDITET, RELIABILITET OCH GENERALISERBARHET ............................................................................................ 28 
4.5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN.............................................................................................................................. 30 

5. HUR ARTIKLARNA I DN PRODUCERATS ....................................................................................................... 31 
5.1 PRODUKTION AV ARTIKLAR 1993 .................................................................................................................. 31 
5.2 PRODUKTION AV ARTIKLAR 2005 .................................................................................................................. 33 
5.3 PRODUKTION AV ARTIKLAR 2018 .................................................................................................................. 34 
5.4 EN SAMMANTAGEN BILD ............................................................................................................................. 36 

6. KONSTRUKTIONEN AV DEN HEMLÖSE INDIVIDEN I DN ............................................................................... 39 
6.1 HEMLÖSHETSDISKURSER I DN ...................................................................................................................... 39 
6.2 DISKURSERNAS INNEHÅLL, FUNKTIONER OCH KONSTRUKTIONER ........................................................................... 40 
6.3 HUR DISKURSERNA STRUKTURERAR SIG UNDER DE TRE ÅRTALEN ........................................................................... 59 
6.4 EN SAMMANTAGEN BILD ............................................................................................................................. 61 

7. DISKUSSION ................................................................................................................................................ 62 
7.1 SAMMANFATTNING AV STUDIENS RESULTAT .................................................................................................... 62 
7.2 RESULTATDISKUSSION ................................................................................................................................ 63 
7.3 METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN ............................................................................................................... 65 

8. AVSLUTANDE ORD ...................................................................................................................................... 69 
REFERENSER ................................................................................................................................................... 70 



 1 

1. Inledning 
1.1 Introduktion 

När frågor om social utsatthet (och inte minst när det gäller hemlöshet) diskuteras, såväl allmänt 
som inom politiken och akademin, är det centralt att komma ihåg att dessa inte endast handlar 
om fritt svävande samhällsproblem. Frågorna behandlar verkliga individer som omfattas av 
högst verkliga livsvillkor, också av den typ som kanske inte upptar tanken i ett första skede. 
Detta gäller också för dem som befinner sig i hemlöshet och som Knutagård (2009) påpekar 
innebär situationen visserligen i första hand att en individ står utan en fast bostad med allt vad 
det kan medföra på ett praktiskt plan, samtidigt innebär det emellertid också att vara föremål 
för kategoriseringar och att definieras utifrån vissa förutbestämda värden (ibid.). Att beskrivas 
som hemlös begränsas således inte till det faktiska sakförhållandet, det för också med sig att 
individen som omfattas tillskrivs vissa epitet och egenskaper (jfr. Järvinen 2003; Sahlin 2003). 
Inte minst då det i samhället finns en allmän bild av hur en hemlös individ bör uppfattas och 
förstås (ibid.).  
Även om denna allmänna bild, i Sverige, inte utgör någon homogen helhet menar Sahlin (2003) 
att den svenska ”dominerande publika diskursen” gällande hemlösa präglas av tankar om att 
den hemlöse individen befinner sig i hemlöshet på grund av dennes egna tillkortakommande, 
såsom missbruk eller psykisk ohälsa (se också. Rosengren 2003; Swärd 2004). Det är i sin tur 
dessa egenskaper som antas leda till att individen inte klarar av att ha ett eget hem med 
hemlöshet som följd (ibid.). Denna dominerande publika diskurs återfinns inte heller endast i 
Sverige, även i exempelvis Storbritannien framträder liknande förgivet-taganden (se ex. 
Downie 2018). Detta leder till frågor om vem eller vilka som har makten och möjligheten att 
forma och föra fram liknande antaganden om hemlöshet och de individer som lever i hemlöshet. 
Gällande detta framhåller såväl Sahlin (2003) som Downie (2018) att det är svårt att peka ut 
någon enskild suveränitet. De menar istället att flera parter bidrar till att konstruera och 
upprätthålla den allmänna bilden (exempelvis: sociala myndigheter, ideella organisationer samt 
massmedia). Dock menar exempelvis Blomberg et al. (2004) och Zufferey (2014) att 
massmedierna innehar en särställning när det gäller liknande företeelser. De kan anses vara en 
av de största maktfaktorerna när det kommer till att påverka den allmänna uppfattningen om 
olika fenomen, något som även gäller när det kommer till hemlösa och hemlöshet (ibid.).  
Samtidigt är det inte massmediernas främsta uppgift att framställa ett fenomen så 
verklighetstroget som möjligt. De verkar snarare utifrån en logik som centreras kring att 
producera artiklar som appellerar till allmänheten i så stor grad som möjligt då deras 
övergripande mål är att ligga i framkant i konkurrensen om läsarna (”de betalande kunderna”) 
(Fairclough 1995; Strömbäck 2009). I relation till de som befinner sig i hemlöshet framhåller 
Liddard (1999) att de massmediala framställningarna, till följd av bl.a. ovanstående, ofta 
grundar sig på, och för fram stereotyper av den hemlöse individen. Swärd (2004) konkretiserar 
detta och framhåller att det många gånger handlar om att antingen konstruera en bild av en 
”trashank”, d.v.s. en missanpassad individ på samhällets botten eller att framhålla en 
romantiserad bild av ”luffaren” som själv valt att leva utanför samhällsgemenskapen. Att två så 
skilda beskrivningar av samma fenomen kan förekomma kan, enligt exempelvis Fairclough 
(1995) och Laclau och Mouffe (1985), bero på att de är ett resultat av två skilda (hemlöshets-) 
diskurser. Det vill säga att beskrivningarna (trashank/luffare) stammar från två olika perspektiv 
(diskurser) gällande de hemlösa vilka också formar sättet tala och resonera om fenomenet samt, 
i förlängningen, hur fenomenet uppfattas och förstås (jfr. Fairclough 1995; Winther Jörgensen 
& Phillips 2000; Bergström & Boréus 2012). Gemensamt för båda perspektiven (diskurserna) 
är dock, i detta fall, att de framställer den hemlösa som annorlunda och olik ”oss andra”. Något 
som potentiellt sett kan ha starkt stigmatiserande och exkluderande effekter för dem som 
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befinner sig i hemlöshet. Dessutom förbiser liknande perspektiv alla mellanpositioner, d.v.s. de 
som befinner sig i hemlöshet som inte kan beskrivas som varken ”trashankar” eller ”luffare” 
(jfr. Swärd 2004).   
Huruvida det som beskrivits ovan gäller i Sverige är dock svårt att säga då forskningen kring 
massmediala framställningar av hemlösa utifrån en svensk kontext är knapphändig. Det finns 
en uppsjö av studier som på olika sätt kretsat kring sociala problem i Sverige sedan en lång tid 
tillbaka men få av dem har fokuserat på massmediala framställningar, diskurser och potentiella 
effekter av dessa (Blomberg et al. 2004; Lundström & Andersson 2004). Så också när det 
kommer till hemlösa och hemlöshet.  
I avsikt att utöka och utveckla kunskapen kring hur individer som befinner sig i hemlöshet 
framställs i massmedia så riktar sig denna studie mot just massmediala diskurser och 
framställningar som berör hemlösa. Dels utifrån tanken om att dessa kan påverka den allmänna 
synen på de hemlösa, något som i förlängningen också kan få effekter för de individer som 
befinner sig i hemlöshet (Schneider 2014). Men dels också för att det sedan tidigare har 
argumenterats för att massmedierna, till följd av bl.a. ovanstående, har förmågan att påverka 
hur politiskt uppmärksammat ett fenomen blir (Strömbäck 2009). Två aspekter som båda 
potentiellt sett kan påverka den individ som befinner sig i hemlöshet. Det förstnämnda i termer 
av hur hemlösa uppfattas och i förlängningen behandlas av omgivningen och det sistnämnda i 
termer av vilka (politiskt beslutade) insatser och resurser som riktas mot de som befinner sig 
hemlöshet. Detta får rimligtvis också betydelse för hur det sociala arbetet i relation till de 
hemlösa struktureras och bedrivs då uppfattningar och definieringar av ett socialt problem 
likväl som resurser och förespråkade insatser styr vilka åtgärder som vidtas för att motverka 
problemet och i vilken omfattning (jfr. Knutagård 2009; Davidsson 2010). I studien anläggs 
också ett komparativt perspektiv och massmediala diskurser och framställningar från tre olika 
årtal undersöks (1993, 2005 och 2108). Detta för att skapa uppfattning om huruvida några 
förändringar skett gällande massmediala diskurser och framställningar av de hemlösa eller om 
dessa fortsatt är de samma som 1993, trots att det svenska samhället idag rimligtvis ser 
annorlunda ut.  
Det finns dessutom en bakomliggande avsikt med denna studie som går utöver dess konkreta 
syfte och som istället tar sikte på att beskriva den kritiska diskursanalysens värde för det sociala 
arbetet som ämne. Framförallt då det kommer till hur tankar om sociala problem formas och 
kommer till uttryck samt då det handlar om hur social problematik definieras. Diskursanalysen 
erbjuder verktyg för att analysera ovanstående men är inte en särskilt vedertagen teoretisk 
ansats eller metod då forskning inom det sociala arbetet bedrivs (jfr. Davidsson 2010). Något 
som, enligt Jönsson (2010.), bör ses som beklagligt då diskursanalysen utgör såväl ett 
helhetsperspektiv likväl som ett väl utvecklat tolkande paket för hur social problematik 
definieras, uppfattas och förstås. Genom att, i denna studie, knyta konkreta analytiska verktyg 
och teoretiska infallsvinklar till den kritiska diskursanalysen samt beskriva hur dessa kan verka 
tillsammans för att utgöra en produktiv analytisk ram finns en förhoppning om att studien kan 
påvisa att den kritiska diskursanalysen kan vara ett förstklassigt hjälpmedel med en kritisk 
ansats. Så också då forskning bedrivs i relation till fenomen som hör det sociala arbetet till.         

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vilka diskurser som framträder i massmedia om hemlösa, 
hur och var de framträder samt om det skett några förändringar gällande detta under de senaste 
25 åren (1993–2018) och, i så fall, hur dessa förändringar sett ut. 
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De massmediala framställningarna av de hemlösa avgränsas i studien till att omfatta artiklar 
publicerade i Dagens Nyheter under perioden 1993-07-01 till 1993-12-31, 2005-07-01 – 2005-
12-31 samt under perioden 2018-07-01 – 2018-12-31.   

Studiens övergripande frågeställningar är: 
- Vilka diskurser framkommer i DN 1993, 2005 samt 2018 gällande hemlösa, hur 

beskrivs de hemlösa utifrån diskurserna och vilken diskurs kan anses vara dominant?  
- Inom vilka kontextuella ramar produceras och förmedlas diskurserna i DN under de tre 

olika årtalen? 
- Finns det några diskursiva skillnader i beskrivningarna av de hemlösa 1993, 2005 och 

2018?  

1.4 Studiens disposition 

Efter detta första inledande kapitel följer i studiens andra kapitel en genomgång av den tidigare 
forskning som bedömts som relevant för studien. Kapitlet innefattar såväl internationella som 
svenska studier.  
I studiens tredje kapitel görs en genomgång av den kritiska diskursanalysen så som den beskrivs 
av Fairclough (1995), Winther Jörgensen och Phillips (2000) samt Bergström och Boréus 
(2012). I kapitlet presenteras också Winther Jörgensen och Phillips integrerade 
diskursanalytiska perspektiv samt Beckers (1963/2005) tankar om avvikande individer och 
Goffmans (1963/2005) beskrivningar av stigma. Detta eftersom även dessa varit bidragande 
delar till det teoretiska ramverk som använts i studien.  
Det fjärde kapitlet är studiens metodkapitel och i kapitlet beskrivs alla de steg som lett fram till 
studiens resultat. Kapitlet inleds med en presentation av studiens abduktiva, explorativa samt 
komparativa inriktning. Därefter följer en redogörelse av studiens urval och metod för 
insamling av data, de analysmetoder som tillämpats och en diskussion om studiens validitet, 
reliabilitet och generaliserbarhet förs. Avslutningsvis i kapitlet redovisas också de etiska 
överväganden som gjorts under studiens förfarande.  
I kapitel fem och sex presenteras studiens resultat och de analyser som utförts med hjälp av den 
kritiska diskursanalysen, det integrerade diskursanalytiska perspektivet samt Goffmans och 
Beckers tankar. Det femte kapitlet tar sikte på hur artiklarna om de hemlösa producerats (den 
diskursiva praktiken-nivå) och det sjätte kapitlet fokuserar på artiklarnas innehåll, det språkbruk 
som använts och de diskurser som strukturerat språkbruket (textens-nivå) samt de potentiella 
effekterna av dessa för den hemlösa individen (den sociala praktikens-nivå).    
Det sjunde kapitlet utgörs av en diskussion om studiens resultat och de metodologiska 
överväganden som gjorts i studien. 
I det åttonde och avslutande kapitlet presenteras ett antal frågor som uppkommit under arbetet 
med studien som inte varit möjliga att besvara. Dessa skulle med fördel kunna utgöra 
utgångspunkter för ytterligare forskningsprojekt.   
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2. Tidigare forskning 
Föreliggande kapitel ämnar ge en överblick över ett antal studier som tidigare fokuserat på hur 
hemlösa beskrivs och konstrueras i ett offentligt forum. Ett särskilt fokus riktas emellertid mot 
studier som behandlat massmediala framställningar, såväl i Sverige som internationellt. De 
studier som inkluderats i kapitlet har alla bedömts vara av värde för denna studie men de studier 
som genomförts av Swärd (2001; 2007) samt Schneider et al. (2010) har haft en viss 
särställning. Den främsta anledningen till detta har varit att dessa studier visat sig ha ett flertal 
uppslag som haft ett analytiskt värde för denna studie.      
När det gäller forskning om sociala problem i massmedia, vilket även nämnts ovan, framhåller 
Blomberg et al. (2004) likväl som Lundström och Andersson (2004) att det inte existerar i 
någon större omfattning, speciellt inte i Sverige. Författaren till denna studie är beredd att hålla 
med om detta, också då perspektivet avgränsas till forskning specifikt om hemlösa och 
hemlöshet. De sökningar som gjorts gällande tidigare forskning i olika databaser (Onesearch, 
DIVA, Sociological abstracts och Social service abstracts) har genererat få adekvata träffar när 
relevanta sökord använts i olika konstellationer (hemlös, hemlöshet, bostadslös, uteliggare, 
massmedia, media, traditionell media, nyheter, diskursanalys, kritiskdiskursanalys, homeless, 
homelessness, rough sleeper, street people, media, massmedia, traditional media, news, 
discourse analysis och critical discourse analysis). De svenska studier som redogörs för i 
kapitlet genomfördes dessutom för en tid sedan vilket gör att det till viss del går att ifrågasätta 
relevansen av de resultat som presenteras då samhället ständig förändras och utvecklas. Trots 
detta ger de en inblick i den forskning som har bedrivits på området i en svensk kontext.    

2.1 Internationella studier 

Schneider et al (2010) framhåller att bilder och framställningar av hemlöshet (i Kanada) i 
traditionell massmedia är ett relativt vanligt förekommande fenomen. De menar därtill att dessa 
beskrivningar till stor del ligger till grund för allmänhetens kunskap om, inställning till och, i 
förlängningen, behandling av de hemlösa. Detta kan dock, enligt författarna, ses som 
problematiskt då massmedia sällan beskriver ett fenomen på ett ”objektivt” och 
verklighetstroget sätt, det finns istället andra värden som styr den beskrivande praktiken (jfr. 
Fairclough 1995; Strömbäck 2009). Författarna framhåller vidare att tidigare studier på området 
har ställt sig kritiska till de massmediala beskrivningar som gjorts av hemlöshet och de hemlösa. 
Detta då de ofta förstärkt bilden av den hemlöse individen som en ”outsider”, d.v.s. som en 
person som är annorlunda och som lever utanför majoritetssamhället (Forte 2002; Hodgetts et 
al. 2006; Shields 2001). Därtill tycks beskrivningarna ofta centreras kring att hemlöshet kan ses 
som ett symptom på individuella faktorer snarare än strukturella villkor, något som även det 
varit föremål för kritik (Buck et al. 2004; Hodgetts et al. 2005). Schneider et al. (2010) menar 
att kritiken kan vara befogad men poängterar samtidigt att kunskapen om de massmediala 
framställningarna av hemlösa och hemlöshet ännu är relativt knapphändig. I avsikt att fördjupa 
kunskapen har Schneider et al. (ibid.) därför genomfört en studie där de studerat och jämfört 
framställningar gällande hemlöshet i fyra kanadensiska tidningar (Calgary Herald, The 
Vancouver Sun, Vancouver Province och The Globe and Mail). Syftet med studien var att 
undersöka hur hemlöshet representerades i kanadensiska nyhetstidningar samt att sammanställa 
material för eventuella framtida diskursanalyser. Ytterligare ett syfte var emellertid också att 
skapa en grund för framtida undersökningar om relationen mellan massmedia och hemlöshet 
utifrån andra typer av empiriskt material. För att uppnå syftet så samlade Schneider et al. (ibid.) 
in artiklar från tidningarna under perioden 1:e augusti 2007 till 31:e juli 2008 med hjälp av 
databasen ProQuest och sökorden: homeless, vagran, squatt, street pe, affordable housing, 
subsidized housing, social housing och NIBY (not in my backyard). Efter en urvalsprocess där 
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irrelevanta artiklar, om exempelvis hemlösa djur, sållades bort så hamnade det slutgiltiga 
empiriska underlaget på 765 artiklar från de fyra olika tidningarna (255 artiklar från Calgary 
Herald, 227 artiklar från The Vancouver Sun, 131 artiklar från The Vancpuver Province och 
152 artiklar från The Globe and Mail). Efter att materialet hade samlats in så kodades materialet, 
det kodningsschema som användes skapades utifrån information från tidigare studier som 
undersökt hemlöshet och massmedia. Koderna behandlade två, för studien, centrala teman: 
Artiklarnas utformning (vart de fanns i tidningarna, antal ord, artikeltyp o.s.v.), Artiklarnas 
innehåll (beskrivning av den hemlöse, politik i relation till hemlöshet, anledning till hemlöshet, 
synen på hemlösa och hemlöshet o.s.v.). Det kodade materialet analyserades därefter med hjälp 
av SPSS (statistical package for the analysis of quantitative data). När det gällde artiklarnas 
utformning så visade det sig att det fanns skillnader tidningarna emellan i relation till hur ofta 
artiklar gällande hemlöshet förekom, vart i tidningarna de var placerade, om det fanns 
tillhörande bilder samt hur långa artiklarna var. Generellt sett gick det att säga att de två 
tidningarna från Calgary (Calgary Herald och The Globe and Mail) gemensamt behandlade 
hemlöshet utifrån samtliga aspekter på ett mer omfattande sätt än de två Vancouverbaserade 
tidningarna. Gällande artiklarnas innehåll så visade det sig att de ofta hade det gemensamt att 
de manade till sympati för de hemlösa. Samtidigt bedömdes det att samtliga artiklar på ett eller 
annat sätt framhöll att hemlöshet var problematiskt och att fenomenet bör vara föremål för 
kontroll och reglering. Vidare visade resultatet att det fanns två övergripande perspektiv 
gällande anledningarna till hemlöshet, det ena att hemlösheten kan härledas till strukturella 
villkor och det andra att det kan härledas till individuella faktorer. Det förstnämnda framhöll 
att de hemlösa förtjänade samhällets hjälp och det sistnämnda att de hemlösa fick skylla sig 
själva då skulden för deras situation låg hos dem själva (jfr. exempelvis Svedberg & Wollters 
2013 beskrivningar av värdiga och ovärdiga fattiga.) Ofta förekom båda perspektiven samtidigt 
i artiklarna, sympatiska ställningstaganden blandades med skuldbeläggande och tillsammans 
bildade de en gemensam helhet. Det framkom tillexempel att 78% av artiklarna presenterade 
negativa individuella karakteristika (missbruk, psykisk ohälsa o.s.v.) hos de hemlösa men 
endast 19,9 % av artiklarna bedömdes som rakt igenom negativa gentemot de hemlösa.  Oavsett 
vilka beskrivningar som var fallet eller vilket perspektiv som aktualiserades så blev det dock 
tydligt att det gjordes ett särskiljande mellan de hemlösa (”de annorlunda”) och 
majoritetsbefolkningen (”de normala”) i nästan samtliga av de studerade artiklarna, något som 
i sig har exkluderande effekter.   Det framkom vidare att de hemlösa själva sällan fick komma 
till tals och bidra till det innehåll som presenterades i artiklarna. Istället var det, i 70% av 
artiklarna, personer med någon form av expertfunktion som citerades eller hänvisades till.  
Schneider et al. (ibid.) konkluderar att de kanadensiska tidningar som de undersökt generellt 
sett bidrar till ett narrativ som kretsar kring att hemlösa måste kontrolleras och hemlösheten 
regleras samt att de hemlösa står utanför eller i marginalen av samhället, något som gör att de 
ses som annorlunda. Gällande anledningarna till, och lösningarna på, hemlösheten så framträder 
såväl ett strukturellt som ett individuellt perspektiv. Att fokus ofta riktas mot de hemlösas 
individuella karakteristika gör dock att det individuella perspektivet framhävs och får ta större 
plats. Något som sammanfattningsvis ledde till ett ställningstagande från författarnas sida om 
att de undersökta beskrivningarna inte kunde ses som gynnande för de hemlösa. Istället för att 
bygga på ett narrativ som kretsar kring kontroll, reglering och individualitet så vore ett narrativ 
som manar till social inkludering och fullvärdigt (socialt)medborgarskap att föredra (Schneider 
et al. 2010). 
Likt Schneider et al. (ibid.) så har Hodgetts et al. (2005) undersökt massmedias framställningar 
av hemlösa, men med ett större fokus på de hemlösas karakteristika och utifrån ett empiriskt 
material som hämtades från brittiska tv-nyheter. Författarna framhåller, på samma sätt som 
Schneider et al. (2010), att massmedia är en central aktör när det kommer till att konstruera och 
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definiera olika fenomen i ett offentligt forum samt, som en följd av detta, påverka allmänhetens 
åsikter om dem. Gällande hemlöshet så menar Hodgetts et al. (ibid.) att detta kan ta sig uttryck 
genom att massmedierna exempelvis kan fastställa vem som kan ses som hemlös, varför någon 
blir hemlös, vad som händer när någon befinner sig i hemlöshet, vilka som kan ses som experter 
på problemet, vad som bör göras åt hemlösheten samt vilka som bör bistå med lösningar. Det 
var också kring Tv-nyheternas framställningar av dessa aspekter som Hodgetts et al. (ibid.) 
centrerade sin studie. Detta med ett särskilt fokus på hur de hemlösa och deras verklighet 
konstruerades, vilka som bistod med konstruktionerna samt hur relationerna mellan dess aktörer 
såg ut. För att studera detta samlade författarna in material från Independent television news 
[ITN] arkiv under en tioårsperiod, från januari 1993 till december 2002, sökorden de använde 
var: rough sleepers, street people, homeless och housing. Detta genererade 123 träffar men efter 
en urvalsprocess återstod 99 inslag som bedömdes tillräckligt relevanta, dessa utgjorde studiens 
empiriska underlag. Materialet analyserades därefter genom både en kvantitativ innehållsanalys 
och en kvalitativ narrativ analys.  
Resultatet från analyserna visade, på ett övergripande plan, att de hemlösa i de flesta fall 
beskrevs som behövande offer samt att lösningarna på deras problem framförallt framställdes 
befinna sig på en individ-nivå. Det vill säga att de lösningar som förespråkades i de flesta fall 
var riktade insatser gentemot de hemlösa (som levererades av professionella och ideella aktörer) 
snarare än strukturella förändringar på en samhälls-nivå. Beskrivningarna kretsade därtill kring 
att visa en bild av de hemlösa som motsvarade allmänhetens förståelse av hemlösa och 
hemlöshet. Framförallt kom detta till uttryck genom att det oftast var de som levde i akut 
hemlöshet och deras aktiviteter samt de miljöer de befann sig i som framträdde eller som 
filmades i nyhetsreportagen (jfr. Swärds 2004 trashanksporträtt). Detsamma visade sig också 
när det handlade om hemlösa som aktivt intervjuades.  Det blev också uppenbart att intresset 
för de som intervjuades endast sträckte sig till deras beskrivningar av de problem de omfattades 
av och att dessa var många samt högst besvärande, något som ofta bekräftades och stärktes av 
personer som på ett eller annat sätt jobbade med hemlösa (Hodgetts et al. 2005). Författarna 
menar därför att det tycks vara så att det är viktigare att visa bilder och berätta historier om de 
hemlösa som är förväntade snarare än att visa upp den variation som faktiskt finns bland 
hemlösa, såväl gällande deras livsförhållanden som deras person. Ovanstående leder 
sammanfattningsvis till, menar författarna, att de hemlösa framställs som annorlunda och som 
passiva offer. Individer som kan definieras utifrån de problem de har och som behöver hjälp för 
att ta sig ur eller i varje fall hantera sin situation, dock främst på ett individuellt plan och av 
engagerade individer ur ”majoritetsbefolkningen”. Detta får i första hand tre besvärande 
konsekvenser: det första, att det sker ett upprätthållande och en reproduktion av de gränser som 
finns mellan hemlösa och övriga samhällsmedborgare. Det andra, att detta (samhälls-)problem 
förvandlas till ett personligt predikament genom att lösningarna riktas mot individ snarare än 
struktur och det tredje, att fokuseringen på individuella lösningar av ”symptomet” hemlöshet 
begränsar den allmänna (och politiska) viljan att vidta åtgärder mot de (ekonomiska och sociala) 
orsaker som leder till hemlöshet (ibid.).    
De ovanstående två studierna har fokuserat på framställningar av hemlösa och hemlöshet i vad 
som skulle beskrivas som ”traditionell media”. Från detta gör Torck (2001) ett avsteg då han 
valt att rikta in sig på representationer av hemlösa i ett massmedium som de själva har större 
kontroll över, nämligen de gatutidningar som många hemlösa säljer (exempelvis Situation 
Sthlm, författarens anmärkning). Torck (ibid.) menar att denna typ av tidningar ofta beskriver 
sig själva på så vis att de gör övriga samhället uppmärksamma på hemlöshet och de problem 
som kan relateras till hemlöshet utifrån de hemlösas egna perspektiv. Ofta betonas också att 
dessa tidningarna verkar som en plattform där de hemlösa kan göra sina röster hörda på ett mer 
omfattande sätt än i traditionell media. Dessutom, menar Torck, att tidningarna ytterligare 
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skiljer sig från traditionell media då de även verkar som inkomstkälla för de (hemlösa-)individer 
som säljer dem. Något som gör att det är rimligt att anta att de som köper tidningarna gör detta 
främst utifrån solidariska skäl, till skillnad från när andra typer av tidningar inhandlas då köp 
av dessa snarare betingas av att de erbjuder någon form av egennytta för köparen (information, 
nyheter, underhållning eller liknande). Torck menar att ovanstående utgör två intressanta 
aspekter (vilka studien också främst kretsade kring, författarens anmärkning) för att studera 
gatutidningarna närmare, dels hur hemlösa framställs i gatutidningarna och vilka diskurser 
framställningarna bygger på och dels vilka läsare som framställningarna tycks adressera. 
För att studera detta använde Torck material från fyra olika gatutidningar som således i fyra 
olika större städer: L´tinérant (Paris), Z-magazine (Amsterdam), The Big issues (Bristol) och 
Street sheet (San Fransisco). Materialet i studien stammade från 12 nummer av varje tidning 
som publicerades under 1999 och 2000. Perioden för datainsamling skiljde sig något åt 
beroende på hur ofta de olika tidningarna släppte nya nummer och sträckte sig från fyra 
månader till ett år. Ytterligare data kom också från The Big issues hemsida, intervjuer med 
redaktörer för L´tinérant och Z-magazine samt intervjuer med personer som levde i hemlöshet 
i USA och Storbritannien. Det insamlade materialet analyserades sedan med hjälp av en 
kvantitativ och en kvalitativ innehållsanalys. Exakt hur urvalsprocessen gick till (om 
exempelvis alla artiklar i varje tidningsnummer använts o.s.v.) eller hur analysförfarandet såg 
ut redogör dock författaren inte närmare för än det som återgetts i denna text. Resultatet i 
studien visar att de fyra olika tidningarna var högst olika gällande såväl deras utformning som 
deras innehåll, framförallt visade sig en tydlig skillnad mellan de europeiska tidningarna och 
deras amerikanska dito. Några gemensamma nämnare gick dock att fastställa. Även om alla 
fyra tidningar (på varierande sätt) menar att de ska vara en plattform för de hemlösa där deras 
röster ska få göras hörda så lyckas inte detta fullt ut, i varje fall inte på det sätt som tidningarna 
själva strävar efter. När hemlösa kom till tals eller när det skrevs reportage om personer som 
befann sig i hemlöshet låg fokus på att förmedla den bild som allmänheten förväntade sig att 
höra. Det vill säga att resonemangen i tidningarna i de flesta fall handlade de problem som de 
hemlösa hade och att det är såväl fysiskt som emotionellt svårt att leva i hemlöshet och 
fattigdom (jfr. Hodgetts et al. 2005). Fokus i narrativen sattes i första hand på allt det som 
skiljde de hemlösa från resterande befolkning och tidningarna bidrar därför i viss mån till att 
reproducera och bibehålla bilden av den hemlöse som en ”outsider” (jfr. Schneider et al. 2010). 
Torck konkluderar därför att de texter som presenterades i gatutidningarna i de flesta fall 
byggde på en traditionell politisk och massmedial diskurs gällande fattiga och marginaliserade 
individer. En diskurs som premierar ett ”vi” och ”dom” tänk och som sin utformning förstärker 
det sociala utanförskapet för de som befinner sig i hemlöshet. Dessutom befäster diskursen även 
stereotypa föreställningar om de hemlösa. Det tycks på så vis vara så att gatutidningarna, trots 
deras strävan efter att hjälpa de hemlösa, bidrar till ett slags status quo snarare än till social 
förändring, såväl på ett diskursivt som på ett konkret plan (Torck 2001).    

2.2 Svenska studier 

De beskrivningar och de bilder av utsatta grupper som förs fram i offentliga sammanhang 
formar, förstärker och/eller befäster vår förståelse av de individer eller grupper de behandlar 
(Swärd 2001). När det gäller hemlöshet, menar Swärd (ibid.), tycks det vara så att de offentliga 
bilderna och beskrivningarna i Sverige oftast för tankarna till de individer som verkligen lever 
i stor nöd och akut hemlöshet (till dem vi i vardagligt tal skulle benämna som ”uteliggare”, 
författarens anmärkning). Enligt Swärd är det emellertid en väldigt låg andel av dem som lever 
i hemlöshet som passar in i denna beskrivning (se också. Socialstyrelsen 2017). Detta tar dock 
inte bort det faktum att dessa beskrivningar av de hemlösa existerar och Swärd menar därför att 
det är av värde att analysera dem närmare för att se vilken förståelse och betydelse av hemlösa 
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och hemlöshet de förmedlar. För att göra detta har Swärd samlat in empiriska data från svenska 
dagstidningar, myndigheters och frivilligorganisationers informationsmaterial samt fyra 
hemlöshetskampanjer som pågick vid olika tillfällen under 1990-talet (hemlöshetskampanjerna 
utgör merparten av det material som studerats, kampanjerna publicerats dock även i traditionell 
media). Syftet med detta var att:   

Problematisera den moderna porträtteringen av nöd bland hemlösa. Hur uppkommer 
beskrivningarna, vilka grundläggande antaganden bygger de på, vilken bild ger de av hemlösheten, 
vilka invändningar leder de till och vilka samhälleliga funktioner fyller de? (Swärd 2001, s.55). 

Swärd presenterar därtill på ett övergripande sätt hur ”porträtteringen av nöd” sett ut i Sverige 
över tid och gör vissa jämförelser mellan dessa och de beskrivningar som var aktuella när Swärd 
genomförde sin studie, d.v.s. 2001. De historiska beskrivningarna Swärd presenterar lämnas 
emellertid för närvarande därhän och fokus riktas i stället mot de mer nutida framställningarna 
av hemlösheten och de hemlösa. Det visade sig att de moderna framställningarna många gånger 
stämde överens med Swärds inledande tankar, d.v.s. att det som återgavs i beskrivningarna och 
de fotografier som ofta tillhörde dem kretsade kring individer som befann sig i akut hemlöshet. 
Swärd benämner dessa beskrivningar som ”trashanksporträtt” och framhåller att de kan se ut 
på följande sätt:  

De bor under broar, i parker, i kallare och trappuppgångar. De sover på pappkartonger. De har i 
bästa fall presenningar som tak över huvudena. De har ingenstans att bo. De är utsatta. Utstötta, 
skitiga och inte särskilt inbjudande. Ingen vill veta av dem ingen vill se dem. Alla vill ha bort dem. 
Det vet de (Sydsvenska Dagbladet 1999 refererad i Swärd 2001, s. 62.).   

I samma artikel där ovanstående text förekom fanns också en bild på två män som satt i ett 
skjul, de hade flera lager kläder, de hade bäddat med trasor och gamla täcken, deras ägodelar 
fanns i plastpåsar och det syntes att de var smutsiga om händer och kläder. Swärd (ibid.) 
framhåller att det visserligen även fanns beskrivningar som inte föll inom ramen för 
ovanstående men att dessa utgjorde det sedvanliga sättet att porträttera hemlösheten och de 
hemlösa på, ett förfarande som därtill funnits i Sverige under en längre tid. Det finns dock, 
enligt Swärd, logiska förklaringar till att dessa framställningar är de som föredras när det 
kommer till att beskriva hemlösheten i det offentliga rummet. De behöver inte några närmare 
förklaringar och de innebär ett automatiskt igenkännande då tangerar den bild av hemlösa som 
redan finns i det allmänna medvetandet (se också. Hodgetts 2005; Schneider 2011; Troung 
2012). Detta betyder dock inte att framställningarna är utan problem, likt exempelvis Torck 
(2001) menar Swärd att dessa framställningar kan leda till att stereotypa föreställningar om 
hemlösa skapas, reproduceras och upprätthålls. Därtill framhåller Swärd att en så pass ensidig 
bild av fenomenet gör att komplexiteten och variationen gällande hemlöshet maskeras. En bild 
och en beskrivning av en individ som leder tankarna till en ”uteliggare” (ett trashanksporträtt), 
hur giltig den än må vara i det enskilda fallet, förmedlar endast en liten del av problemet. Något 
som även lyfts fram av exempelvis Nordfeldt (1999).  
Swärd resonerar vidare om att många av trashanksporträtten drar upp tydliga gränser mellan de 
hemlösa och ”majoriteten”, de förmedlar en bild av en avvikande person som lever på ett 
annorlunda sätt. Dessutom är det förefallande ofta som förklaringen till hemlösheten tycks 
centreras kring individuella tillkortakommanden eller egna val (jfr. Schneider et al. 2010), något 
som tonar ner de samhälleliga aspekternas inverkan på situationen. I relation till detta för Swärd 
avslutningsvis ett resonemang om att trashanksporträttet utgör en form av standardhistoria (se. 
Tilly 1988 refererad Swärd 2001) för vårt sätt att resonera om hemlösa och hemlöshet, inte 
minst i det offentliga rummet. Det vill säga att fenomenet beskrivs på ett visst sätt och utefter 
specifika mönster där ett särskiljande och individuella förklaringsansattser är centrala. Detta för 
att framhäva att de som befinner sig i hemlöshet gör det för att de inte är som ”oss” eller för att 
de själva har gjort saker som lett till deras nuvarande livssituation, något som avlastar 
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majoriteten och samhället från skuld för de hemlösas situation. Förfarandet har dock effekter 
för såväl de som befinner sig i hemlöshet som övriga samhällsmedborgare då historierna 
påverkar synen på, inställningen till och i förlängningen bemötandet av den grupp individer de 
behandlar. Det är därför centralt att resonera om vilka standardhistorier som berättas och 
ifrågasätta deras giltighet (Swärd 2001).   
Likt Swärds (2001) resonemang om standardhistorier så framhåller Eriksson (1999) att 
diskussioner om hemlösa och hemlöshet ofta utgår ifrån metaforer. Dessa beskriver många 
gånger de hemlösa i termer av att de lever på botten av, eller helt utanför samhället. Eriksson 
menar på detta tema vidare att den gängse bilden av den hemlösa individen har kommit att bli 
den trasiga, smutsiga, missbrukande och/eller psykiskt sjuka mannen som lever sitt liv på gatan.  
Eriksson framhåller dock att detta är en allt för enkel bild och att den förbiser många av de 
individer som befinner sig i hemlöshet, fenomenet är mer komplext och mångfacetterat än så 
(jfr. Nordfeldt 1999; Schneider et al. 2010; Swärd 2001). Med bakgrund av detta har Eriksson 
(1999) valt att lyfta fram en annan dimension av hemlösheten och studera en av de grupper som 
befinner sig i hemlöshet men som inte kan anses passa in i ovanstående beskrivning: hemlösa 
kvinnor. Syftet med Erikssons studie centrerade sig kring hur de hemlösa kvinnorna upplevde 
sin situation och hon konkretiserade syftet till följande: ”Syftet med artikeln är att lyfta fram 
det motsägelsefulla i det utanförskap som kvinnor erfar. Motsägelser av att känna sig både 
utanför och innanför, synlig och osynlig” (Eriksson 1999, s.294). För att uppnå detta syfte 
intervjuade Eriksson sju kvinnor i åldrarna 26–36 år, sex intervjuer genomfördes på olika 
kriminalvårdsanstalter och en intervju genomfördes i ett familjehem. Därtill var det två av 
kvinnorna som medverkade i en andra intervju. Huvudfokus i de olika intervjuerna låg på 
kvinnornas upplevelser av bostadslöshet och utanförskap och de var strukturerade utifrån olika 
teman så som: vardagsvillkor, överlevnadsstrategier, hemmets betydelse, hemlöshet, och 
utanförskap. Eriksson framhåller att det blivit tydligt under intervjuerna att kvinnornas syn på 
sin egen situation på ett övergripande plan var ett resultat av en slags förhandling mellan hur 
de myndigheter de hade kontakt med beskrev deras situation, hur populärkultur samt 
massmedia beskriver hemlöshet (och de hemlösa) samt det kvinnorna själva upplevde i sin 
vardag. Detta visade sig inte minst genom att kvinnorna exempelvis använde beskrivningar om 
sig själva som att de behövde ”återanpassas till samhället” och att de var ”socialt 
missanpassade”. Samtidigt sa deras egna erfarenheter att det inte var helt enkelt att ta sig tillbaka 
in i samhällsgemenskapen då de (samhälleliga-)institutioner som skulle hjälpa dem ofta ställde 
tuffa krav och upplevdes innefatta en starkt kontrollerande funktion. Detta var något som kunde 
skapa en ambivalens hos kvinnorna gällande att söka hjälp eller fullfölja den hjälp de erbjudits, 
vilket i sin tur försvårade vägen tillbaka. Gällande de känslor som var förknippade med 
hemlöshet hos kvinnorna så framhöll samtliga av dem som Eriksson intervjuat att de upplevde 
att uppfattas som hemlös var starkt stigmatiserande och förknippat känslor av skam och 
förnedring. Det var därför centralt för kvinnorna att uppträda och klä sig på ett sådant sätt att 
det, för omgivningen, var svårt att se att de levde i hemlöshet. Risken var annars att de utsattes 
för allmänhetens dömande blickar samt att de stämplades som avvikare, något de ville undvika. 
Samtidigt gjorde dock deras strävan efter att inte betraktas som annorlunda att de var tvungna 
att osynliggöra aspekter som de facto var delar av deras person. Också detta kunde ge upphov 
till en känsla av ambivalens samt att de kände sig främmande inför sig själva. Eriksson menar 
därför att kvinnorna konstant var tvungna att kämpa med sin egen självbild då den starkt 
influerades av omgivningens bild av hemlösa personer. En bild som dessutom, på grund av att 
den ofta framhåller att hemlösa står utanför samhället, bidrog till att kvinnorna kände att de 
befann sig utanför samhällsgemenskapen. 
Trots detta, menar Eriksson, att det paradoxalt nog finns få grupper i samhället som är så ”inne” 
i samhällsystemet och så kontrollerade av samhället som de individer som lever i hemlöshet. 
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De behöver ständigt redovisa sina levnadsvanor, ekonomiska situation och liknande för 
myndigheter och andra typer av behandlande verksamheter för att få hjälp. Aspekter som ledde 
till att Eriksson konkluderade sin studie på följande sätt:  

Kvinnornas utanförskap är därför ett motsägelsefullt utanförskap genom att de känner att de 
behandlas som om de vore utanför samhället samtidigt som de upplever att de är kontrollerade av 
samhället. Deras berättelser om sig själva präglas därför av att de försöker hantera denna motsägelse 
av att vilja komma in (-omhus) samtidigt som de vill ur systemets kontroll (Eriksson 1999, s. 311). 

När det gäller konstruktioner som framträder i det svenska offentliga rummet gällande 
hemlöshet och hemlösa så tycks det, utifrån ovanstående, vara så att dessa bygger på metaforer 
eller som Swärd (2001) beskriver det: standardhistorier. Dessa centreras dessutom ofta kring 
att den hemlöse individen är en uteliggare (en trashank) som står utanför 
samhällsgemenskapens gränser och som hamnat där på grund av sina egna tillkortakommanden, 
exempelvis missbruk. Det framhålls vidare att dessa beskrivningar leder till att stereotypa 
allmänna föreställningar om gruppen hemlösa utvecklas och reproduceras där uteliggaren får 
verka som generell mall, något som även får effekter för de individer som lever i hemlöshet.  
Inte minst illustreras detta av de känslor av skam och förnedring som de kvinnor som Eriksson 
(1999) intervjuat uttryckte. Att kvinnorna därtill gjorde stora ansträngningar för att inte 
uppfattas som hemlösa för att därigenom slippa omgivningens dömande blickar är en ytterligare 
indikation på detta. Det bör samtidigt framhållas att ovanstående inte alltid är aktuellt samt att 
det går att ifrågasätta hur ofta trashanksporträttet faktiskt framkommer då hemlöshet diskuteras, 
i varje fall i massmedia. Swärd (2007) har i en studie av fyra dagstidningar och en facktidskrift 
undersökt vilka övergripande teman som artiklar gällande hemlöshet fokuserat på. De teman 
han undersökt kretsade kring om artiklarna handlade om enskilda individer och deras situation 
(personporträtt) eller om de handlade om politik, åtgärder eller andra aspekter där hemlösa 
endast omtalades i allmänna ordalag. Hemlösa individer kunde figurera i dessa artiklar också 
men fokus i artikeln låg inte på dem. Resultatet i studien visade att 16% av artiklarna 
behandlade personporträtt och 84% om åtgärder, politik och annat. Dock visade det sig 
samtidigt att 19% av artiklarna på något sätt behandlade individer som skulle kunna beskrivas 
som uteliggare. Denna grupp utgjorde också den högsta andelen av de olika grupper av hemlösa 
som framställdes i de olika artiklarna. I övrigt handlade artiklarna om hemlösa familjer (9%) 
och hemlösa kvinnor (5%), ett fåtal artiklar berörde även andra grupper.  
Generellt sett handlade alltså de artiklar Swärd (ibid.) studerat i de flesta fall om exempelvis 
åtgärder och politik som riktade sig mot hemlöshet men när en närmare beskrivning av en 
hemlös individ gjordes så kretsade denna, som nämnts ovan, oftast kring en person som skulle 
kunna beskrivas som en uteliggare. Swärd (ibid.) menar därför att det inte är så konstigt att 
”trashanksporträttet” ändå ger starka bidrag till såväl den allmänna som massmediala bilden av 
den hemlösa individen. Personliga berättelser och starka beskrivningar av människors liv har 
en tendens att bita sig fast i människors medvetande på ett sätt som de allmänna beskrivningarna 
inte gör. En tanke som exempelvis även Andersson och Lundström (2004) förmedlar.       
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3. Studiens teoretiska ramverk 
Då syftet med denna studie centreras kring massmediala diskurser som berör individer som 
lever i hemlöshet har det i studien varit av vikt att anamma en teoretisk referensram som bistår 
med en förståelse kring vad diskurser är, hur de kommer till uttryck samt vad de bidrar till i 
termer av meningsskapande och praktiska effekter av detta. Den kritiska diskursanalysen gör 
just det men den innehåller samtidigt vissa svagheter (se ex. Winther Jörgensen & Phillips 
2000). För att undvika dessa har i denna studie annan teori (som är mer utvecklad än den kritiska 
diskursanalysen på vissa punkter) använts som komplement. Detta innebär att det teoretiska 
ramverket utgörs av en kombination av flera teoretiska infallsvinklar som sammantaget utgör 
den teoretiska förståelse som anammats i studien. Detta kapitel redogör för samtliga och kapitlet 
är strukturerat på ett sådant sätt att generella diskursanalytiska ställningstaganden redogör för 
först, därefter kritisk diskursanalys och Winther Jörgensen och Phillips integrerade 
diskursanalytiska perspektiv och avslutningsvis presenteras Beckers (1963/2005) syn på 
avvikande och Goffmans (1963/2005) tankar om stigma.            

3.1 Diskursanalys – ett paraplybegrepp 

Diskursanalysen beskrivs, inom den samhällsvetenskapliga disciplinen, ofta som ett 
iakttagande av språkets inflytande på den sociala verklighet som det är en del av. Ett av de 
centrala antagandena i relation till detta är att språket inte enbart är ett betydelsefullt medel för 
att för att återge och beskriva en (språk-)oberoende verklighet, det utgör också en vital del i 
skapandet av den. Hur individer uppfattar och förstår verkligheten (och dess innehåll) är 
beroende av hur den språkligt konstrueras, det går därför inte att se på verkligheten och de 
fenomen som utgör den som språkligt oberoende (Alvesson & Sköldberg 2008; Bergström & 
Boréus 2012). Ovanstående kan sägas vara en av grundbultarna i samtliga diskursanalytiska 
inriktningar, något som även innebär att diskursanalysen inrymmer såväl ontologiska som 
epistemologiska antagande om verkligheten och de förståelseskapande processer människan 
ägnar sig åt (ibid.). Winther Jörgensen och Phillips (2000) framhåller vidare att diskursanalysen 
är en ”paketlösning”, d.v.s. att den inte endast kan anses vara en analysmetod utan snarare att 
den är en kombination av såväl teoretiska ställningstaganden som metodologiska riktlinjer. 
Även Bergström och Boréus (2012) intar en liknande ståndpunkt och denna studie ansluter sig 
till detta perspektiv.  Innebörden av detta är att diskursanalysen i denna studie har verkat som 
såväl teoretiskt som metodologiskt ramverk. Framförallt har inspiration hämtats från Winther 
Jörgensen och Phillips (2000) integrerade diskursanalytiska perspektiv och Faircloughs (1995) 
samt Bergström och Boréus (2012) beskrivningar av den kritiska diskursanalysen (CDA).  
Även om diskursanalysen kan ses som en teoretisk och metodologisk helhet så räcker dock 
perspektivet ofta inte riktigt till när avsikten är att säga något om språket och de språkliga 
aktiviteternas del i konstruerandet av den sociala världen (Fariclough 1995; Winther Jörgensen 
& Phillips 2000). Det behöver många gånger kompletteras med element från andra teoretiska 
infallsvinklar. Dels för att möjliggöra djupare insikter om språkets inverkan på det studerade 
fenomenet men dels också för att skapa en förståelse för hur relationen mellan fenomen, språk 
och kontext ser ut (Winther Jörgensen & Phillips 2000). För att adressera ovanstående har, i 
denna studie, därför även Beckers (1963/2006) resonemang om avvikande individer och 
Goffmans (1963/2014) tankar om stigma inkorporerats i ramverket. Detta utifrån ett antagande 
om att dessa kunnat bistå med ytterligare insikter om hur de språkliga konstruktionerna om de 
hemlösa i DN potentiellt sett också kan få vissa effekter för de individer som konstruktionerna 
avser (se vidare under rubrik: Från språkbruk och diskursiv praktik till social praktik).    
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3.1.1 En socialkonstruktivistisk grund 

Samtliga diskursanalytiska inriktningar vilar på en socialkonstruktivistisk vetenskapsteoretisk 
grund (Winther Jörgensen & Phillips 2000). Detta kan sägas stämma även för denna studie då 
dess utgångspunkter stammar från det socialkonstruktivistiska sättet att se på verkligheten samt 
hur individer tillskriver den betydelse och mening. På detta tema framhåller Collin (1997) såväl 
som Sohlberg & Sohlberg (2009) att den socialkonstruktivistiska inriktningen fokuserar på hur 
människor genom interaktion skapar mening, positioner och regler att leva efter, d.v.s. på hur 
individer konstruerar sin verklighet. I den mest radikala formen av socialkonstruktivismen 
innebär detta att verkligheten endast existerar utifrån människors idéer om den, verkligheten 
som helhet kan då ses som en social konstruktion.  Ontologiskt sett blir det då fråga om en 
positionering inom den idealistiska traditionen. Samtidigt har emellertid även en 
socialkonstruktivism som stammar från en materialistisk ontologisk position vuxit fram, 
ställningstagande är där istället att det som ytterst existerar är materiellt betingat (Collin 1997; 
Kukla 2000.). Ur ontologiskt hänseende går det därför inte att säga att socialkonstruktivismen 
varken är strikt idealistisk eller materialistisk, olika förespråkare har intagit varierande 
positioner. Vad det gäller författaren till denna studie, och således studien som sådan så går det 
att säga att den ontologiska positioneringen återfinns någonstans mitt emellan idealism och 
materialism. Detta kan liknas med det Wennberg (2001) beskriver som den sociala positionen 
inom socialkonstruktivismen. Innebörden av denna position är att vissa företeelser kan och bör 
ses som socialt skapade men inte verkligheten som helhet. Materiella föremål och/eller 
naturliga fenomen kan existera utan att de med nödvändighet behöver betraktas som socialt 
skapade, det centrala påpekandet är istället att människan konstruerar innebörden av dem och 
befäster dem med mening. Via interaktion, språk och genom tolkning skapar individer olika 
förståelser av verkligheten och de fenomen den inbegriper, oavsett om fenomenen som sådana 
anses vara socialt eller naturligt skapade (jfr. Nilsson 2018).      
Ovanstående synsätt innebär, i detta fall, att fenomenet hemlöshet och de individer som befinner 
sig i hemlöshet såväl får en betydelse utifrån hur de konstrueras på ett språkligt plan likväl som 
utifrån de reella förhållanden som omfattar dem. Det är emellertid i första hand den språkliga 
konstruktionen som leder till en förståelse av fenomenet, de reella förhållanden som omger den 
hemlöse individen ges en underordnad position, även om dessa också är av relevans. Något som 
kan jämföras med det Alvesson & Sköldberg (ibid.) framhåller som den sociala konstruktionens 
kärna. Det vill säga att språket är utgångspunkten för konstruktionsprocessen och 
konstruktionen utgör fundamentet för människans förståelse. Dessa tankar kring språkets och 
de sociala konstruktionernas betydelse för förståelsen av verkligheten (i detta fall kring de 
hemlösa) återfinns såväl inom diskursanalysen (se ex. Bergström & Boréus 2012) som hos 
författaren till denna text. Något som också inneburit att studien som sådan präglats av dem.  

3.1.2 Diskursbegreppet      

I det vardagliga talet kan begreppet diskurs i det närmast beskrivas som ett bestämt perspektiv 
eller synsätt som reglerar dialogen om ett specifikt fenomen, dock utan någon tydlig ontologisk 
eller epistemologisk koppling. I diskursanalytiskt hänseende är emellertid denna koppling 
central, oavsett vilket (diskursanalytiskt) angreppsätt som är aktuellt (Winther Jörgensen & 
Phillips 2000). Trots detta existerar inte någon enhetlig definition av diskursbegreppet. Olika 
diskursanalytiker har givit begreppet varierande innebörder och framförallt återfinns en skillnad 
i hur långt det ”diskursiva” antas sträcka sig. Det vill säga om diskurser endast centreras kring 
tal och text, om de innefattar såväl tal och text som det aktuella sammanhang där talet/texten 
förekommer eller om verkligheten som helhet kan sägas tillhöra den diskursiva sfären 
(Bergström & Boréus 2012). Bergström och Boréus (ibid.) beskriver dessa skillnader i termer 
av en snäv förståelse (endast tal & text) och en bred förståelse (hela verkligheten inryms i det 
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diskursiva) av diskursbegreppet. Då tal, text och sammanhang inryms i det diskursiva blir det 
fråga om en typ av mellanposition mellan den snäva och breda förståelsen av begreppet. Denna 
sistnämnda variant anammas ofta inom den kritiska diskursanalysen (CDA), så också i denna 
studie. Fairclough och Wodak (1997, s.258) beskriver ovanstående i termer av: 

Critical discourse analysis sees discourse – the use of language in speech and writing – as a form of 
“social practice”. Describing discourse as a social practice implies a dialectical relationship between 
a particular discursive event and the situation, institution and social structure that frame it: the 
discursive event is shaped by them but it also shapes them.  

Utifrån ovanstående beskrivning går det att utläsa att diskurser påverkar det sammanhang de 
befinner sig i men också att diskurserna påverkas av sammanhanget. Detta medför samtidigt att 
inte allt kan hävdas inordna sig inom den diskursiva sfären. Diskurser existerar istället 
gemensamt med icke-diskursiva aspekter av den sociala domän som diskurserna kommer till 
uttryck inom (Fairclough 1995). För att exemplifiera detta i relation till hemlöshet så innebär 
tankesättet att de hemlösa och deras situation påverkas av de diskurser som berör dem likväl 
som att diskurserna påverkas av såväl de hemlösas faktiska omständigheter som de strukturer, 
normer och regler för språkliga uttryck som existerar inom, i detta fall, DN som social domän.  
Fairclough (ibid.) framhåller vidare att språkbruk och de diskurser som ligger till grund 
språkbruket bidrar till att forma sociala identiteter, sociala relationer samt betydelse- och 
kunskapssystem. Diskurser är emellertid inga statiska konstruktioner, de är beroende av att de 
reproduceras. Om språkbruk istället utmanar det fundament specifika diskurser vilar på så kan 
de omformas och förändras.   

Language use – any text – is always simultaneously constitutive of (1) social identities, (2) social 
relationships and (3) systems of knowledge and beliefs. That is, any text makes its own small 
contribution to shaping these aspects of society and culture […] Language use is, moreover, 
constitutive both in conventional ways which helps to reproduce and maintain existing social 
identities, relations and systems of knowledge and belief, and in creative ways which helps to 
transform them (Fairclough 1995, s.55).        

Fairclough redogör emellertid inte närmare för hur detta hänger samma men Winther Jörgensen 
och Phillips (2000) gör vissa konkretiseringar gällande hur det är möjligt att tolka ovanstående. 
De menar att diskurser har en ”identitetsfunktion”, en ”relationell funktion” och en ”ideationell” 
funktion. Det vill säga att de på ett språkligt plan konstruerar varierande subjektspositioner, hur 
relationerna mellan positionerna tar sig uttryck samt vilken betydelse positionerna tillskrivs. 
Laclau och Mouffe (1985) gör ett liknande ställningstagande och de framhåller att olika subjekt, 
i en diskurs, befästs med olika positioner innefattande olika egenskaper, något som betingar 
såväl hur relationen mellan subjekten ser ut som hur subjekten, utifrån diskursen, bör uppfattas. 
Även om diskurser besitter dessa tre funktioner så är det emellertid inte alltid som samtliga är 
lika framträdande, ofta kan det vara så att en eller två av funktionerna är av större relevans än 
de tre gemensamt. Därtill kan det vara så att olika diskurser inom samma sociala domän (DN) 
förmedlar olika funktioner, något som leder till en konkurrenssituation diskurserna emellan i 
den betydelseskapande processen (Fairclough 1995). Uppfattningen är utifrån detta att en 
studies syfte bör styra vilka funktioner som analyseras i det specifika fallet. Då denna studie 
kretsar kring hur de hemlösa framställs i massmedia har diskursernas ”identitetsfunktion” och 
deras ”ideationella funktion” främst varit föremål för analys. Även om relationen mellan 
”majoritetssamhället” och de hemlösa också varit av intresse faller denna typ av relation inom 
den ideationella funktionen snarare än den relationella (se nedan.).  

Identitetsfunktionen – de egenskaper som diskurser tillskriver den hemlöse individen 

Laclau och Mouffe (ibid.) menar att individers (och gruppers) identitet är något som antas, 
tilldelas och/eller förhandlas fram genom diskursiva processer. En identitet kan därför uppfattas 
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som något socialt konstruerat som dessutom skiftar, dels beroende på vilken kontext subjektet 
befinner sig i och dels beroende på vilka egenskaper subjektet tillskrivs. Det är till exempel 
rimligt att en individ beskrivs på olika sätt och utifrån olika egenskaper på jobbet och i hemmet. 
Att identiteten, som ofta är uppfattningen, skulle vara något fast, enhetligt och något 
inneboende som individen själv ger uttryck för förkastas således av Laclau och Mouffe (se 
också: Winther Jörgensen & Phillips 2000). Individen (gruppen) ses istället som en nodalpunkt 
vilken förbinds med olika egenskaper som formar hur denne uppfattas.  

Den ideationella funktionen – den betydelse diskurser tillskriver de hemlösa 

Utgångspunkten gällande betydelse stammar i denna studie (vilket avsnittt 3.1.1 
Socialkonstruktivism som utgångspunkt redogjort för) från ett socialkonstruktivistiskt sätt att se 
på begreppet, i tillägg till detta har dock även ett poststrukturalistiskt sätt att se på språk 
anammats. Den centrala implikationen av detta är att de olika begrepp som utgör språket står i 
förhållande till varandra i en löst sammansatt ordning där framförallt ett särskiljande mellan 
begreppen ger dem dess innebörd (Winther Jörgensen & Phillips 2000).   Det som skiljer 
begreppen kan emellertid förändras beroende på vilken kontext eller inom vilka diskurser de 
uttrycks, de kan därför inte befästas med en stabil och permanent innebörd (ibid.). Hemlöshet 
och den betydelse den hemlöse individen tillskrivs är således beroende av att det finns något att 
jämföra med, i detta fall en grupp människor som inte är hemlösa. Samtidigt kan betydelsen av 
den hemlöse till viss del förändras beroende på vilken diskurs som aktualiseras när diskussioner 
förs och/eller beroende på i vilket sammanhang de förekommer. Det är exempelvis rimligt att 
ett samtal avseende hemlösa tar sig ett uttryck om situation ses som strukturellt betingad och 
ett annat om situationen istället ses som individuellt skapad. På samma sätt är det rimligt att 
diskussioner gällande hemlöshet förändras över tid då samhället ständigt utvecklas.   
I de analyser som genomförts i studien gällande diskursernas ”identitetsfunktioner” och 
”ideationella funktioner” så är det ovanstående beskrivningar av begreppen som tillämpats. Det 
är också hur dessa funktioner tagit sig uttryck i de diskurser som framkommit i studien som 
utgjort grunden för studiens ställningstaganden gällande diskursernas potentiella effekter för de 
som befinner sig i hemlöshet. Således är det också främst härvid som Goffmans syn på stigma 
och Beckers resonemang om avvikande individer haft betydelse. 

3.2 CDA och Winther Jörgensen och Phillips integrerade perspektiv  

Som tidigare beskrivits så utgörs det integrerade perspektivet av en sammanslagning av idéer 
som stammar från tre olika diskursanalytiska angreppssätt (diskrusteori, kritisk diskursanalys 
och diskurspsykologi, se ex. Fairclough 1995; Laclau & Mouffe 1985; Wethrell & Potter 1988). 
Winther Jörgensen och Phillips (2000) framhåller att perspektivet utgör en konkret ram för 
empiriska diskursanalytiska undersökningar som tillvaratar de övriga perspektivens styrkor 
samtidigt som deras svagheter undveks. Något som ansetts vara av vikt för att besvara denna 
studies syfte på ett tillfredställande sätt. Trots att perspektivet grundar sig på flera 
diskursanalytiska inriktningar så bör det framhållas att CDA, och framförallt Faircloughs 
version, fått bistå med många av de tankar som det vilar på. Det är därför av värde att redogöra 
för de antaganden om språkets inverkan på det sociala livet som presenteras i CDA innan det 
integrerade perspektivet beskrivs närmre. Ett ytterligare argument för nödvändigheten av detta 
är dessutom att dessa, under studiens genomförande, varit vägledande för synen på vad (den 
kritiska-) diskursanalysen kretsar kring samt strävar efter att uppnå.  

3.2.1 Den kritiska diskursanalysens (CDA) grundläggande antaganden 

Den kritiska diskursanalysen intresserar sig för att studera relationen mellan diskursiv praktik 
(produktion och konsumtion av språk) och social och/eller kulturell utveckling (social praktik) 
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inom ett socialt område (en social domän). Även om det finns flertalet varierande angreppsätt 
inom ramen för den kritiskt-diskursanalytiska inriktningen (däribland Faricloughs version, 
författarens anmärkning) utgår samtliga från en uppsättning gemensamma grunddrag (Winther 
Jörgensen & Phillps 2000), något som även gäller för denna studie. Winther Jörgensen och 
Phillips (ibid, s. 67–70) preciserar grunddragen utifrån fem olika punkter:      

1. Sociala och kulturella processer har en delvis lingvistisk–diskursiv karaktär: 
Diskursiva praktiker, d.v.s. då språk uttrycks och konsumeras (skapas – mottas) är en central 
del av en bredare social praktik som bidrar till att sätta ramarna för den sociala världen. Det är 
delvis genom produktion och konsumtion av språk som social och kulturell reproduktion 
alternativt förändring äger rum. Framhållandet av ”delvis” innebär samtidigt ett 
ställningstagande om att den sociala praktiken också utgörs av icke-diskursiva element. Den 
kritiska diskursanalysens syfte är att åskådliggöra den språkliga och diskursiva dimensionen av 
social och kulturell reproduktion eller förändring. 

2. Diskurser är både konstituerande som konstituerade: 
Diskurser bidrar inte enbart med att skapa eller förändra olika sociala strukturer och processer, 
de verkar också som en återspegling av dem. Diskurser påverkas av icke-diskursiva element på 
samma sätt som dessa påverkas av det diskursiva.  

3. Språkbruk ska analyseras empiriskt i det sociala sammanhang det förekommer: 
Kritiska diskursanalys innebär en konkret analys av språkbruket i en specifik social interaktion. 

4. Diskurser fungerar ideologiskt: 
Diskursiva praktiker är en bidragande del i skapandet samt reproduktionen av ojämlika 
maktförhållanden mellan sociala grupper. Den kritiska diskursanalysen strävar efter att belysa 
den diskursiva praktikens delaktighet i genererandet och bevarandet av dessa förhållanden i 
syfte att mana till social förändring där jämlikhet eftersträvas. 

5. Kritisk diskursanalys är kritisk forskning: 
Kritisk diskursanalys är inte neutral eller objektiv, det är ett angreppssätt som är engagerar sig 
i social förändring och det ställer sig på de utsatta och förtryckta samhällsgruppernas sida. Det 
strävar efter att maktbalansen mellan olika grupper ska jämnas ut. Dess kritiska inriktning är 
ett medel för att blottlägga de orättvisor som den diskursiva praktiken bidrar till att skapa.   
Ovanstående fem antaganden har, som tidigare nämnts, varit centrala i denna studie. 
Utgångspunkten har varit att de individer som befinner sig i hemlöshet kan beskrivas som en 
utsatt samhällsgrupp vilken befinner sig i en svagare maktposition än många övriga grupper i 
samhället. Så också i relation till dem, utöver de hemlösa själva, som resonerat om hemlösa och 
hemlöshet i DN under studiens tre mätperioder. Hur de hemlösa språklig konstrueras och hur 
de massmediala diskurserna kring dem tar sig uttryck är rimligtvis också en bidragande del i 
hur uppfattningar om hemlösa och hemlöshet formas. Inte minst då massmedia tidigare 
beskrivits som en maktfaktor (se ex. Blomberg et al. 2004; Zufferey 2014) när det kommer till 
att påverka den allmänna uppfattningen om olika fenomen. Något som i förlängningen kan få 
konkreta påföljder för dem som lever i hemlöshet. Detta då diskurser bidrar till att sätta ramarna 
för den sociala världen vilket även innebär att de formar människors uppfattningar kring (även 
politikers och professionellas) hur det sociala arbete som riktas mot de hemlösa bör bedrivas.  

3.2.2 Det integrerade perspektivet 

Det integrerade perspektivet utgår ifrån en upp-prioritering av det som Fairclough (ex. 1992; 
1995) beskriver som ”diskursordning”. Tanken bakom detta begrepp är samhället är 
strukturerat utifrån en mängd olika sociala domäner. En social domän kan vara exempelvis 
sjukvården eller ett specifikt sjukhus, skolan eller en specifik skola eller som i detta fall 
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massmedia eller ett specifikt massmedium (exempelvis DN). Vad som utgör en social domän 
beror således på vilken samhällsnivå som är av intresse i det specifika fallet (Fairclough 1995; 
Bergström & Boréus 2012). Sociala domäner består i sin tur i de flesta fall av flertalet 
diskursordningar vilka strukturerar diskurser som behandlar olika typer av fenomen. 
Exempelvis fokuserar tidningen Dagens Nyheter även på andra fenomen än hemlöshet vilket 
gör att diskurser och diskursordningar som också berör dem existerar i tidningen (se. tabell 1). 

 
För att konkretisera närmare vad en diskursordning är så framhåller Winther Jörgensen och 
Phillips (2000) att den kan ses som en löst sammansatt ordning av diskurser som relaterar till 
varandra och som berör ett och samma fenomen. Ordningen präglas ofta av konkurrens mellan 
de diskurser som utgör den gällande vilken betydelse ett specifikt fenomen bör tillskrivas. 
Samtidigt är det emellertid så att diskurserna lika ofta har gemensamma drag då de ofta 
innehåller antaganden som är så pass förgivettagna att ingen diskurs ifrågasätter deras giltighet 
(jfr. Winther Jörgensen & Phillips 2000). Gällande hemlöshet skulle ett liknande antagande 
exempelvis kunna vara att det är problematiskt för individer att inte ha en fast bostad. 
För att få en inblick i hur olika diskurser inom en social domän (rörande ett specifikt fenomen) 
förhåller sig till varandra blir det således av värde att försöka klargöra hur diskursordning 
strukturerar sig samt hur den går att avgränsa den gentemot andra ordningar. För att beskriva 
hur det är möjligt att göra detta behöver emellertid fokus flyttas till de diskurser som utgör 
ordningen och hur de kan avgränsas (jfr. Fairclough 1995; Winther Jörgensen & Phillips 2000).     

Avgränsning av diskurser 

Fairclough (1995) beskriver att en diskurs kan särskiljas från en annan utifrån dess 
utgångspunkter, enhetlighet och innehåll. Winther Jörgensen och Phillips (2000) utvecklar 
tankegången och menar att det ofta framhålls att en diskurs är ett mönster av betydelsefixeringar 
som står i instabila förhållanden till varandra, d.v.s. att en diskurs kan ses som ett relativt 
entydigt sätt att tolka världen eller delar av den på. Diskursens gränser återfinns utifrån detta 
synsätt där språkliga uttryck artikuleras på ett sådant sätt att de inte längre följer entydigheten 
(ibid.). Samtidigt konstaterar författarna att många diskurser, även om de vid första anblick 
tycks följa ovanstående, också innehåller motstridiga element vilka gör det svårt att avgöra när 
entydigheten frångåtts. Det är exempelvis rimligt att en ”medicinsk diskurs” kan innehålla 
segment om alternativmedicin och träning på recept likväl som att den innehåller mer 
traditionella medicinska antaganden. De tre olika aspekterna handlar i någon mån om medicin 
men utgångspunkten för vad som kan anses vara medicin skiljer sig åt. Det går då att hävda att 
dessa tre bör ses som egna diskurser snarare än en del av samma diskurs. Problemet är att det 
går att fortsätta på samma sätt även om detta görs och hävda att det finns motsägelsefulla 
diskursiva antaganden även för vad exempelvis alternativmedicin är. Också dessa bör då skiljas 
åt och utgöra grunden för mer specifika diskurser. Konsekvensen blir att det i slutändan endast 
finns en uppsjö av små diskurser som inte säger något om fenomenet medicin som helhet (jfr. 
Burr 1995). På liknande sätt går det att vända på resonemanget och hävda att en 
”nationsdiskurs” skulle kunna strukturera allt språkbruk som på något sätt knyter an till Sverige, 
svenska förhållanden och skeenden i en svensk kontext (jfr. Winther Jörgensen & Phillips 

Tabell 1. Dagens Nyheter som social domän med exempel på olika diskursordningar 
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2000). För att hantera detta problem (något varken diskursteori, CDA eller diskurspsykologi 
gör) förespråkar Winther Jörgensen och Phillips (ibid.) att begreppet diskurs i fråga om 
avgränsning i större utsträckning bör behandlas som en analytisk konstruktion.  

Vårt förslag är att man i högre grad ser diskurs som ett analytiskt begrepp, alltså en storhet som man 
som forskare lägger över verkligheten för att skapa en ram för sin undersökning. Det betyder att 
frågan om avgränsning avgörs strategiskt i förhållande till forskningens syfte, så att detta syfte 
bestämmer det ”avstånd” man intar till materialet och därmed vad som kan behandlas som en entydig 
betydelsefixering (Winther Jörgensen & Phillips, s.137).  

Samma förfarande framhålls av författarna gälla även när det kommer att till att fastställa den 
diskursordning som strukturerar diskurserna. Även ordningen bör betraktas som en analytisk 
konstruktion som anknyter till studiens syfte samtidigt som den utgör en ram för de analyser 
som utförs.  
Såväl Winther Jörgensen och Phillips (2000) som Faircloughs (1995) tankar har varit av 
betydelse i denna studie när det kommer till avgränsning av diskurser och diskursordning. 
Fairclough utifrån hans tankar om att diskurser kan avgränsas gentemot varandra utifrån deras 
utgångspunkter, enhetlighet och innehåll och Winther Jörgensen och Phillips utifrån deras 
resonemang om att avgränsningen av diskurser och diskursordning i viss mån bör uppfattas 
som en konstruktion i sig.  Det sistnämnda har inneburit att studiens fokus på hemlösa varit 
avgörande angående formuleringen av de diskurser och den diskursordning som varit av 
intresse samt att DN som social domän utgjort det forum vari de existerar.   

Reproduktion, förändring och dominerande diskurser 

Som tidigare beskrivits framhålls inom CDA att språkbruk och diskursiv praktik är en central 
del i reproduktionen och/eller förändringen av de antaganden som reglerar det sociala livet. Den 
diskursordning som organiserar olika typer av diskurser är beroende av att språkbruket 
reproducerar ordningen för att den ska bestå (Fairclough 1995). Exempelvis är 
diskursordningen i DN gällande hemlöshet beroende av att skribenterna i tidningen genom sin 
diskursiva praktik upprätthåller ordningen och därigenom bibehåller de antaganden som 
förmedlas om hemlösa i tidningen. För att konkretisera detta ytterligare är ett resonemang om 
begreppet ”dominerande diskurs” av värde då detta ansluter till ovanstående.  
En dominerande diskurs kan sägas vara den diskurs inom en social domän (och diskursordning) 
som reglerar merparten av det språkbruk som hänvisar till ett specifikt fenomen. Den ligger 
således även till grund för många av de uppfattningar som förs fram gällande fenomenet 
(Winther Jörgensen & Phillips 2000).  Vissa förespråkare av CDA menar att detta är ett relativt 
statiskt tillstånd och att dessa uppfattningar inte utmanas, ifrågasätts eller möter motstånd, andra 
betonar motsatsen (Bergström & Boréus 2012). Fairclough (1995) framhåller det sistnämnda, 
han menar att dominansförhållanden är högst instabila och att betydelsekonsensus endast är en 
gradfråga. Konkurrerande diskurser och förståelseansatser utmanar ständigt de dominerande 
och strävar efter att förändra dem. Denna studie ansluter sig till detta synsätt och uppfattningen 
är därför att dominerande diskurser inte kan ses som statiska utan att förhandlingar om 
betydelsekonsensus sker kontinuerligt. Således ses också diskursordningar som högst instabila 
formationer där ordningen kan förändras om språkbruket strävar efter förändring.  

Från språkbruk och diskursiv praktik till social praktik och konsekvenser 

En av de bärande tankarna inom diskursanalysen, innefattande den kritiska diskursanalysen, är 
att språkbruk och diskursiv praktik är en bidragande del i konstituerandet av den sociala världen 
(Bergström & Boreús 2012; Fairclough 1995; Winther Jörgensen & Phillips 2000).  Hur 
diskurser och språkbruk som behandlar hemlösa formuleras får, utifrån tankesättet, följder för 
de hemlösa då de befäster dem med sociala identiteter och betydelser. Något som även leder 
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till konsekvenser på ett praktiskt plan (jfr. Faircloughs 1995 resonemang om social praktik). 
Samtidigt påverkas den diskursiva praktiken av det sammanhang (den sociala domän) där den 
förekommer likväl som av de aspekter som omger det fenomen som adresseras (de hemlösa). 
Figur 1. nedan redogör för det tankesätt som åsyftas i relation till denna studie  

 

Som beskrivs i Figur 1. bistår (den kritiska) diskursanalysen med insikter om vad språk och 
diskurser bidrar till men också att de inte är fria från yttre påverkan. För att utveckla 
resonemanget ytterligare räcker dock inte diskursanalysen till. Element från annan teori behövs 
som, i detta fall, kan förklara hur de hemlösa och de aspekter som berör dem uppfattas samt om 
den diskursiva praktiken kan sägas reproducera eller söka att förändra dessa förklaringar. 
Analysen breddas således och söker säga något om de praktiska effekter som den diskursiva 
praktiken delvis bidrar till (jfr. Fairclough 1995; Winther Jörgensen & Phillips 2000). Då 
hemlösa allmänt sett ses som avvikare från majoritetssamhället (se ex. Pascale 2005; Bullen 
2015) har i denna studie teori som behandlar avvikande grupper verkat som komplement.  

3.3 Avvikande individer – att befästas med ett utanförskapsepitet 

Becker (1963/2005) framhåller att det finns en mängd sätt att se på avvikelse men att det 
sociologiska synsättet (vilket är aktuellt i denna studie) centreras kring att avvikelsen utgörs av 
en överträdelse av en gemensamt beslutad och fastlagd regel. Utifrån synsättet finns det, enligt 
Becker (ibid.), två sätt att se på varför överträdelsen äger rum, det ena att den beror på 
personliga faktorer och/eller samhälleliga strukturer och det andra att den skapas av samhället. 
Becker framhåller att det sistnämnda inte behandlar strukturer eller den situation en individ 
(grupp) befinner sig i utan att det snarare handlar om de gemensamt skapade reglernas existens.  

 Jag menar i stället att sociala grupper skapar avvikelse genom att upprätta de regler vilkas 
överträdelse utgör avvikelsen och sedan tillämpa dessa på specifika personer och beteckna dem som 
utanförstående (Becker 1963/2005, s.22). 

För att någon ska bedömas som avvikande är därför en förutsättning att det finns regler att 
överträda, att en överträdelse skett och att det finns andra som fastställer att en överträdelse har 
ägt rum. Det sistnämnda tydliggör hur central relationen mellan ”överträdare” och ”icke-
överträdare” är samt att det i första hand är utifrån ”icke-överträdarens” perspektiv som 
avvikelsen definieras. Den eller de som bedömts som avvikare kommer, i regelskipningens 
namn och på grund av icke-överträdarnas intresse för att regeln ska överleva, utsättas för olika 
sanktioner.  Dels av den typ som strävar efter att avvikaren återigen ska följa den regel som 
överträtts men också av den typ som ytterligare förstärker rollen som avvikare. Oavsett vilka 
sanktioner som aktualiseras kommer dock dessa ha konsekvenser för hur den avvikande 
individen uppfattas och förstås. Denne stämplas som annorlunda och befästs med ett epitet och 
en förståelse av att vara utanförstående vilket måste göras något åt. Antingen genom försök att 
tvinga tillbaks avvikaren till det ”normala” eller genom det motsatta, att utöka avståndet mellan 
”vi” och ”dom”. Det hävdas då ofta att den som avviker gör så därför att den besitter egenskaper 
som är olika de som normalt kan förväntas. Det är därför varken meningsfullt eller 
eftersträvansvärt att söka att förändra det avvikande, den bästa strategin är istället att undvika 
och skapa distans till den avvikande individen (gruppen) (Becker 1963/2005).  

Figur 1. Studiens förståelse av relationen mellan diskursiv praktik, social domän, social praktik och fenomen 



 19 

Att de hemlösa ses som avvikande och utanförstående kan således i första hand hävdas bero på 
att det finns en gemensamt bestämd regel om att den normala livssituationen inbegriper en fast 
bostad.  Att de som befinner sig i hemlöshet inte har det kommer färga förståelsen kring, och 
uppfattningen av, dem. De uppfattas som annorlunda vilket betingar olika tankar, reaktioner 
och aktiviteter hos andra samhällsmedborgare. I vissa fall kan dessa vara av den sort att de 
söker att hjälpa den hemlöse att återigen inpassas i det som anses vara normalt (ex. samhälleliga 
bostadsåtgärder) men i andra att ytterligare distans skapas. Vilket som blir fallet avgörs av den 
förklaringsmodell som aktualiseras i det specifika fallet eller, som i denna studie, hur språkliga 
aktiviteter och diskurser som berör hemlösa tar sig uttryck (jfr. Becker 1963/2005). 

3.4 Stigma – effekten av en avvikande social identitet 
Om utgångspunkten (vilket den i studien är) är att de som befinner sig i hemlöshet betraktas 
som annorlunda och som avvikande får detta ytterligare konsekvenser än de som redogjorts för 
ovan. Då Becker (1963/2005) i första hand fokuserar på processen kring avvikelse och hur ett 
utanförskapsepitet skapas, upprätthålls och förstås resonerar Goffman (1963/2014) i större grad 
om de konsekvenser epitetet kan få för individen. För att göra detta använder sig Goffman av 
begreppet stigma.  Han menar att begreppet centreras kring effekten av att en individ besitter 
en egenskap eller liknande som andra uppfattar som misskrediterande. Likt Becker framhåller 
således Goffman att relationen mellan de icke-avvikande och de avvikande är avgörande. Det 
är främst i relationen dem emellan som stigmat skapas och gör sig påmint (ibid.). Goffmans 
resonemang om stigma spänner över ett brett fält men det som ansetts vara av särskilt värde i 
denna studie är hans argumentation om begreppets anknytning till individers social identitet. 

När en främling dyker upp i vår närvaro, då är vanligen redan den första åsynen av honom tillräcklig 
för att vi ska kunna kategorisera honom och fastställa vissa egenskaper hos honom, hans sociala 
identitet […] När främlingen befinner sig i vår närvaro kan det framgå att han besitter någon 
egenskap som gör honom olik de övriga personer som tillhör den kategori där han inplaceras, någon 
mindre önskvärd egenskap. På så vis reduceras han i vårt medvetande från en fullständig och vanlig 
människa till en kastmärkt, en utstött människa. Att stämplas på detta sättet innebär ett stigma. 
(Goffman 1963/2014, s.10).     

Det är, enligt Goffman, ofta så att den egenskap som leder till stigma får styra hur vi definierar 
och uppfattar människan som omfattas. Det är svårt för människor att undvika detta för att 
istället befästa individen (gruppen) med en identitet utifrån andra egenskaper, trots att dessa 
förmodligen skulle generera en mer heltäckande och sann bild. Den hemlöse individen 
definieras och identifieras, utifrån tankesättet, således i första hand utifrån det faktum att den 
befinner sig i hemlöshet, individens övriga egenskaper blir sekundära.  
Det föreligger alltså en risk för att den hemlöse individen identifieras utifrån de tankar och 
ställningstaganden som generellt sett finns i samhället om hemlösa snarare än utifrån de 
egenskaper den enskilda individen besitter, tankar som massmedierna dessutom bidrar till (jfr. 
Blomberg et al. 2004; Strömbäck 2009). De diskurser och den diskursiva praktik som 
förekommer i DN kan således bidra till att de hemlösa befästas med stigma och ett avvikande 
epitet. Samtidigt kan de också stärka de hemlösas position som enskilda individer vilka inte kan 
eller bör definieras och identifieras utifrån att de är hemlösa. Vilket som blir fallet beror på hur 
diskurserna tar sig uttryck och vilken dominerande förståelse som förmedlas.     

Från tanken om vad begreppet diskurs innebär via socialkonstruktivismen som utgångspunkt, 
genom (den kritiska-) diskursanalysen i allmänhet och Winther Jörgensen och Phillips 
integrerade perspektiv i synnerhet samt med hjälp av Goffman och Becker har den teoretiska 
ramen för denna studie utformats. Att diskursanalysen ses som en ”paketlösning” har vidare 
inneburit att den teoretiska ramen även spelat en avgörande roll för studiens praktiska 
tillvägagångssätt, något som redogörs för i nästkommande kapitel.    
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4. Metod 
Denna studie skiljer sig från många andra av de studier som tidigare gjorts gällande 
framställningar av hemlösa i massmedia, inte minst de som presenterats i studiens andra kapitel 
(Tidigare forskning). Grunden till detta ställningstagande ligger i att det i denna studie har tagits 
ett bredare grepp där såväl centrala delar av artiklarnas produktionsförfarande undersökts likväl 
som artiklarnas innehåll, de diskurser som strukturerat språkbruket som utgjort innehållet samt 
hur diskurserna framträtt över tid. Därtill har resonemang och diskussioner förts om de 
konsekvenser diskurserna kan få för konstruktionen av den hemlösa individen (jfr. Fairclough 
1995). Att det varit möjligt att göra detta kan härledas till den metod som använts. Studien har 
inbegripit såväl kvantitativa, kvalitativa som komparativa inslag likväl som (kritiskt) 
diskursanalytiska ställningstaganden (d.v.s. en mixad metod, se ex. Cresswell 2014) vilket gjort 
möjligt att utforska olika, men betydelsefulla, dimensioner av språkbruket kopplat till de 
hemlösa i DN över en period om 25 år. Samtidigt finns emellertid vissa begränsningar med 
studien även om flera delar av den massmediala rapporteringen studerats. Att studien fokuserat 
på just massmedia har inneburit att det inte undersökts hur exempelvis statliga eller kommunala 
framställningar, kategoriseringar och definieringar av de hemlösa formuleras. Det har inte 
heller kartlagts hur den grupp människor som definieras som hemlösa förändrats sedan 1993 på 
ett konkret plan (se ex. Socialstyrelsen 2017). Studiens fokus har varit avgränsat till 
massmediala diskurser och framställningar samt de förändringar som gällt dem, något som 
dessutom påverkat studiens tillvägagångssätt i termer av urval och empiri. 
I detta kapitel redogörs för studiens metod och de tillvägagångsätt som använts för urval, 
insamling av empiri och analys. Därtill förs även en diskussion om studiens validitet, reliabilitet 
och generaliserbarhet. I kapitlets avlutande del behandlas också de etiska överväganden som 
varit aktuella under studiens genomförande. Innan ovanstående beskrivs presenteras emellertid 
studiens metodmässiga ansats och fokus riktas mot den förklaringsmodell som tillämpats under 
studiens förfarande samt mot studiens explorativa och komparativa inriktning.     

4.1 En abduktiv ansats med explorativ och komparativ inriktning 

Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver den abduktiva ansatsen i termer av att den präglas av 
såväl deduktion som induktion, samtidigt bör den inte endast uppfattas som en sammanslagning 
av de båda. Abduktionen tillför tankar och moment som varken existerar inom induktion eller 
deduktion. Om induktion i första hand utgår från empiri och deduktion från teori så kan grunden 
för den abduktiva förklaringsmodellen sägas återfinnas i dess alternerande mellan teori och 
empiri.  Likt induktionen utgår abduktion från empiri men den förkastar inte en teoretisk 
förförståelse eller att analyser i en vetenskaplig kontext inkorporerar såväl teoretiska element 
som tidigare tankar om det fenomen som berörs (Blaikie 2000; Mason 2002). I denna studie 
har empirin varit utgångspunkten för de analyser som genomförts men samtidigt har det 
teoretiska ramverket likväl som den tidigare forskning som presenterats i kapitel två varit 
centrala delar i analysförfarandet. Diskursanalysen har bistått med tankar om att (och hur) 
diskurser och språk påverkar den sociala världen och Goffmans (1963/2014) samt Beckers 
(1963/2006) resonemang har påtalat hur vissa aspekter av den del av verkligheten som 
undersökts är beskaffade. Vad gäller den tidigare forskningen som presenterats så har den, 
utöver att den redogör för det aktuella forskningsläget, även behandlats som en inspirationskälla 
för hur massmediala konstruktioner och diskurser gällande hemlösa kan ta sig uttryck. Det 
faktum att det varit massmedia som undersökts i denna studie kan också sägas stamma från ett 
abduktivt tankesätt då valet av studieobjekt byggt på tidigare ställningstaganden om 
massmediernas påverkanskraft (jfr. Fairclough 1995). Ovanstående har emellertid inte 
inneburit att empirins värde tonats ner, ett lika centralt ställningstagande i studien har varit att 
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empiriska observationer kan leda till att teori likväl som tidigare ställningstaganden behöver 
utvecklas eller omvärderas.    
Vad gäller studiens explorativa inriktning har den tagit sig uttryck på så vis att intentionen varit 
att utforska såväl vilka diskurser om de hemlösa som förekommit DN:s artiklar under de olika 
mätperioderna likväl som vad de förmedlat. Avsikten med detta har emellertid inte endast 
begränsats till att omfatta en redogörelse (deskription) av artiklarnas innehåll utan minst lika 
väsentligt har varit identifiera olika mönster (diskurser) i texterna samt hur dessa relaterat till, 
och ordnat sig gentemot, varandra. Något som kan liknas med det Alvesson och Sköldberg 
(2008) beskriver som den explorativa funktionen, d.v.s. att en studie med explorativ inriktning 
strävar efter insikter om den aktuella empirins egenskaper samt om dess interna och externa 
relationer (se också. Miles et al. 2014). Även i detta avseende har kritiskt diskursanalytiska 
ställningstaganden varit betydelsefulla, inte minst de som behandlar diskursordning och den 
sociala domänens inverkan. Det är också i detta sistnämnda avseende som studiens komparativa 
inriktning kan sägas ha sin tyngdpunkt, då i relation till de jämförelser som gjorts mellan de tre 
studerade årtalen. Denk (2002) framhåller, på detta tema, att studier där komparationer görs 
mellan olika tidpunkter kan bidra med en utökad förståelse för hur egenskaperna hos ett 
undersökt fenomen utvecklas, förändras eller bibehålls över tid. Något som ansetts vara av 
relevans i relation till det syfte som formulerats för denna studie        

4.2 Studiens urval och metod för insamling av data 

Den data som legat till grund för studiens resultat stammar, som tidigare framgått, från ett antal 
artiklar som publicerats i tidningen Dagens Nyheter under tre olika årtal. Det är, när studier 
som undersöker massmediala framställningar genomförs, emellertid ingen självklarhet vilket 
massmedium som kan eller bör bistå med det empiriska materialet (jfr. Winther Jörgensen & 
Phillips 2000). Likt studier där andra typer av (kvalitativa) data används är det därför 
nödvändigt att, i relation till studiens syfte och utformning, resonera om vilket material som 
kan tänkas bidra med de insikter som eftersöks (jfr. Mason 2002; Creswell 2014). Då en bärande 
tanke inom den kritiska diskursanalysen är att diskurser och diskursiv praktik påverkar hur 
människor uppfattar och förstår, i detta fall hemlösa, har det varit av värde att det material som 
studien bygger på i allmänhet ses som trovärdigt. Det är rimligt att diskurser och diskursiv 
praktik som förekommer i ett liknande forum får ett större genomslag hos allmänheten än de 
som förekommer i en kontext som uppfattas som opålitlig. Det är bland annat utifrån denna 
tanke som artiklar från just DN valts ut. Dagstidningar (vilket DN kategoriseras som) uppfattas 
generellt sett som mer pålitliga och trovärdiga än exempelvis kvällstidningar (Expressen, GT, 
Aftonbladet o.s.v.) och DN är dessutom den rikstäckande dagstidning som tillknyts störst 
förtroende (Ipsos 2016; Kantar Sifo 2019). Därtill var DN den dagstidning som hade flest 
upplagor och störst räckvidd i samband med två av mättillfällena: 2005 (se. Tidningsutgivarna 
2006) och 2018 (se. Orvesto konsument 2018). Även detta ansågs vara av värde då det torde 
innebära att DN förmedlade sitt innehåll till fler personer än någon annan dagstidning vid tiden 
för datainsamling. Hur det såg ut 1993 är emellertid svårt att göra något ställningstagande kring 
då statistik gällande enskilda tidningars upplagor och räckvidd saknas för årtalet.  Samtidigt går 
det samtidigt att fråga sig om det i dagens samhälle inte finns andra typer av massmedium som 
har ett större genomslag hos allmänheten än de ”traditionella” (tidningar, Tv o.s.v.). Under 
senare år har exempelvis sociala medier blivit en allt viktigare del av människors vardag (SOU 
2015:65; Internet stiftelsen 2018). Trots detta menar dock Djerf-Pierre och Shehata (2017) att 
traditionell media besitter samma makt att definiera olika fenomen i det offentliga forumet som 
innan de digitala (massmediala) plattformarna existerade, något som även framhålls av 
exempelvis Stroud (2011). Detta har varit avgörande för att fokus i denna studie riktats mot 
traditionell media snarare än andra typer av massmedium.  
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Metod för insamling av data 

För att lokalisera relevanta artiklar i DN användes söktjänsten i mediedatabasen Retriver 
(http://web.retriever-info.com.bibproxy.kau.se:2048/services/archive?) och sökorden: hemlös, 
bostadslös, hemlöshet och uteliggare. Tre sökningar genomfördes, en sökning för respektive 
årtal: 1993, 2005 och 2018. Att just dessa årtal valdes ut grundade sig på att 1993 var ett av de 
sista år som Sverige stod utanför EU. Efter medlemskapet och dess fria rörlighet har Sverige i 
viss mån blivit känsligare för social problematik som tagit sin början i ett annat EU-land (Chatty 
2015). Med tanke på alla rapporter om exempelvis hemlösa ”romer” och ”tiggare” som nått 
allmänheten under den senare delen av 2000-talet har ovanstående troligtvis även varit av 
betydelse för de massmediala diskurserna om hemlöshet (jfr. Nilsson 2015).  Därtill var 1993 
det årtal den första kartläggningen av hemlöshet i Sverige gjordes (se. Socialstyrelsen 2017) 
vilket indikerar att hemlöshet var föremål för poliskt intresse under detta år. Liknande 
undersökningar har därefter gjorts med ungefär sex års mellanrum och en gjordes således 2005 
(mättillfälle två). Detta årtal placerar sig dessutom nästintill mitt i det tidsspann som varit 
aktuellt i denna studie, vilket setts som relevant. En ytterligare hemlöshetsundersökning gjordes 
2017 och detta var också den senaste undersökningen som genomförts (ibid.). Att det trots detta 
är 2018 snarare än 2017 som varit det aktuella årtalet i denna studie beror på det funnits en 
strävan efter att presentera en så aktuell bild av fenomenet som möjligt.  
Den första artikelsökningen, vilken avsåg 1993, genererade totalt 25 artiklar, sökningen 
gällande 2005 genererade totalt 37 artiklar och sökningen för 2018 generarede totalt 157 
artiklar. Sökningarna för samtliga årtal genomfördes under perioden 1:e juli till 31:e december 
och såväl tryckta som internettbaserade artiklar inkluderades. Anledningen till att denna 
tidsperiod valdes snarare än exempelvis årets inledande sex månader grundades på att det 
tidigare visat sig att rapporteringen gällande hemlösa har tenderat att öka under årets avslutande 
månader (Swärd 2004). Att artikelantalet var så pass mycket högre under 2018 kan härledas till 
att artiklar publicerade på DN:s hemsida (www.DN.se)  existerade under detta årtal, något som 
inte var fallet vid de två övriga årtalen. Många av de artiklar som publicerats på hemsidan under 
2018 års mätperiod var emellertid dubbletter som även publicerats i den tryckta versionen. 
Flertalet artiklar fanns dessutom kvar på hemsidan under flera dagar vilket resulterade i att de 
förekom flera gånger när sökningen genomfördes. Dessa artiklar sållades bort i ett första 
urvalsskede vilken genererade 53 unika artiklar under mätperioden 2018. Det totala antalet 
artiklar från de tre årtalen efter denna första urvalsprocess var således 115 artiklar. 
 I ett andra urvalsskede (omfattande samtliga artiklar från de olika årtalen) sållades artiklar som 
inte bedömdes relevanta för studien bort. Det kunde exempelvis handla om artiklar som inte 
hade sitt fokus på hemlösa eller hemlöshet samt då fenomenet endast benämndes i vaga ordalag 
i relation till något annat. Ett exempel på detta är följande utdrag: ”Steins hemlöshet i dagens 
teaterliv speglar ett dilemma han delar med många i 70-talsgenerationen” (Zern 1993). 
Artikeln ifråga behandlade en teaterregissör snarare än hemlöshet och termen nämndes endast 
vid ett tillfälle som en referens till regissörens agerande vilket ledde till att artikeln uteslöts. De 
övriga artiklar som uteslutits valdes bort på liknande grunder även om det fanns vissa 
variationer till varför hemlöshet (bostadslösa, uteliggare o.s.v.) nämndes i artiklarna. Det 
gemensamma för artiklarna var emellertid att de inte berörde hemlösa eller hemlöshet på ett 
sådant sätt att det gick att få någon uppfattning om fenomenet som sådant. Det slutgiltiga urval 
av artiklar som genomgick den första analysen slutade (efter ovanstående process) därför på: 
15 artiklar 1993, 18 artiklar 2005 och 22 artiklar 2018, d.v.s. 55 artiklar totalt.  
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4.3 Analysmetoder 

Fairclough (1995) framhåller att en kritisk diskursanalys bör inbegripa analyser av text (vad 
texten innehåller och förmedlar) diskursiv praktik (textens produktions- och 
konsumtionsmönster) och social praktik (konstruktionen av den del av verkligheten som texten 
är en del av och bidrar till att upprätthålla eller omforma). Det är emellertid svårt att göra 
skillnad på text och diskursiv praktik i realiteten då dessa alltid verkar vid sidan av varandra, i 
en analys kan och bör de dock särskiljas (Winther Jörgensen & Phillips 2000). Ovanstående har 
i viss mån anammats i denna studie då de analyser som genomförts för respektive årtal kan 
sägas ta sikte på de ”nivåer” av analys som Fairclough (ibid) förespråkar. Dock följer inte denna 
studie de metoder för analys han själv förordar, i varje fall inte när det kommer till studiens 
analyser kring vad texterna förmedlar. Fairclough har på denna ”nivå” ett starkt lingvistiskt 
fokus, d.v.s. att hans analyser ofta tar sikte på textens egenskaper, uppbyggnad, grammatiska 
struktur och terminologi (Winther Jörgensen & Phillips 2000). Även om denna typ av analys 
kan generera en mängd insikter inrymmer den två avgörande problem som gjort att den valts 
bort i denna studie. För det första kräver analysen att enskilda texter ges ett sådant fokus att en 
bearbetning av större mängd text inte är möjlig och för det andra går det att ifrågasätta om 
analysen kan leda till ställningstaganden som går utöver att texten är uppbyggd och formulerad 
på ett visst sätt (Bergström & Boréus 2012). Båda dessa aspekter har dock setts som centrala i 
denna studie. Det förstnämnda då studien ämnar säga något om flera årtal vilket förutsätter att 
artiklar från samtliga årtal undersöks och det sistnämnda då ställningstaganden om vilka 
diskurser som återfinns och aktualiseras i en text går utanför textens grammatiska struktur.  
Med utgångspunkt i studiens syfte och med hänsyn till ovanstående utgörs därför analysen på 
”textens-nivå” av en kvalitativ innehållsanalys. Anledningen till detta är att analysen bedömts 
som ett lämpligt verktyg för att såväl sammanställa som tolka DN:s diskurser gällande hemlösa 
och vad de kan tänkas bidra till. Inte minst stödjer sig detta ställningstagande på att Lindgren 
(2011) framhåller att den kvalitativt präglade innehållsanalysen lämpar sig för att studera 
texters underliggande mönster (i detta fall: diskurser) och funktioner (i detta fall: identitets- och 
ideationell funktion.). Analysformen har dessutom tidigare, med framgång, använts av 
exempelvis Nilsson (2015) för att kartlägga, tolka och dra slutsatser kring massmediala 
diskurser om tiggare. Visserligen är inte tiggare och hemlösa synonymer men avsikten med 
analysen i denna studie har trots detta beröringspunkter med Nilssons.  
Även om Fairclough framhåller att en kritisk diskursanalys bör innehålla analyser gällande 
såväl diskursiv som social praktik är det sällan han själv genomför analyser på alla tre nivåer i 
en enskild studie (Winther Jörgensen & Phillips 2000). Det finns inte heller några vedertagna 
metoder för hur dessa analyser bör utföras. Olika förespråkare för den kritiska diskursanalysen 
har använt varierande tekniker, så också Fairclough (Bergström & Borús 2012; Winther 
Jörgensen & Phillips 2000). En gemensam nämnare för analyser av den sociala praktiken är 
dock att annan teori ofta används som en typ av referensram för hur den del av verkligheten 
som fenomenet tillhör är beskaffad. Analysens intresse riktas då mot huruvida språkbruket 
söker att upprätthålla detta eller om det strävar efter förändring (ibid.).  
Kontentan av ovanstående har i denna studie varit att analysmodellen på den diskursiva 
praktikens nivå valts utifrån en bedömning av dess förmåga att bistå med adekvata hjälpmedel 
för att besvara studiens syfte. Innebörden av detta har varit att en kvantitativ innehållsanalys 
genomförts. Bakgrunden till att denna analys valdes kan härledas till att Bergström och Boréus 
(2012) samt Lindgren (2011) framhåller att den kvantitativa innehållsanalysen kan användas 
för att kategorisera, sortera och kartlägga mönster i ett textmaterial. Det kan exempelvis röra 
sig om vad texterna fokuserar på, vem eller vilka som producerat dem eller om olika texter kan 
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anses ha beröringspunkter (jfr. Nilsson 2018). Samtliga dessa aspekter har varit centrala för 
besvarandet av denna studies syfte.   
Vad det gäller den sociala praktikens-nivå har den inte inbegripit någon egen analysmodell utan 
analysen utgick från kritiskt-diskursanalytiska antaganden om språkets inverkan på den sociala 
världen. Goffmans (1963/2014) tankar om stigma och Beckers (1963/2006) tankar om 
avvikande individer utgjorde en referensram för hur uppfattningar kan skapas kring individer 
som lever i utanförskap samt hur dessa individers identiteter konstrueras. Avsikten med denna 
analys var således att utröna om det som framkom i DN:s artiklar om de hemlösa kunde sägas 
spegla dessa tankar eller om det snarare var en annan och motstridig bild som framträdde. Det 
vill säga om språkbruket och diskurserna i artiklarna tillskrev de hemlösa stigma och ett epitet 
som avvikande eller om de verkade för det motsatta.   
Resultaten av ovanstående analyser utgjorde också grunden för de jämförelser som genomförts 
i studien mellan de tre aktuella årtalen. Detta har också inneburit att det funnits en strävan efter 
att utföra analyserna för de olika årtalen utifrån så likvärdiga premisser som möjligt. Något som 
exempelvis Fangen (2011) beskriver som centralt för att komparationer ska vara möjliga att 
göra mellan en kontext och en annan eller, som i detta fall, mellan olika tidpunkter. Eftersom 
materialet åren emellan skiljer sig åt har emellertid vissa skillnader förekommit. Inte 
beträffande analysramarna som sådana (hur analyserna strukturerats och genomförts) men i 
relation till deras innehåll (koder, kategorier o.s.v.). Vad detta inneburit i praktiken, hur 
analyserna för respektive årtal sett ut och hur ovan nämnda jämförelse praktiskt gått till beskrivs 
närmare nedan.     

Praktiskt tillvägagångssätt 

Analysförfarandet inleddes med att samtliga artiklar från respektive årtal (som utgjorde urvalet) 
noggrant lästes igenom två gånger. Därefter importerades artiklarna in i det datorstödda 
analysprogrammet NVivo (version 12). Programmet har i studien använts som hjälpmedel för 
att genomföra de analyser som ligger till grund för studiens resultat. Den första analysen som 
genomfördes i studien var den kvantitativa innehållsanalysen (den diskursiva praktikens-nivå). 
Anledningen till detta var att analysen sågs som ett naturligt första analytiskt steg utifrån dess 
förmåga att skapa en struktur i materialet samt knyta språkbruket kring (i detta fall) de hemlösa 
till ett bredare sammanhang. Resultatet av analysen användes därtill som en grund för hur den 
efterföljande kvalitativa innehållsanalysen skulle strukturerats och vart den skulle rikta sitt 
fokus.  Förfarandet kan liknas med det som Creswell (2014) beskriver som explanatory 
sequential mixed methods design, d.v.s. att en kvantitativ analys föregår en kvalitativ samt att 
(hela eller delar av) dess resultat lägger grunden för det fortsatta (kvalitativa-) analysarbetet. 

Den diskursiva praktikens-nivå (kvantitativ innehållsanalys) 

Som tidigare beskrivits framhåller Fariclough (1995) att analyser av den diskursiva praktiken 
handlar om de produktions- och konsumtionsmönster som omger texten. Fokus i denna studie 
har emellertid legat på produktionsmönster. Även detta inbegriper dock en mängd aspekter och 
analysen har därför begränsats till de produktionsmönster som bedömts som mest relevanta att 
undersöka kopplat till studien syfte. Analysen av den diskursiva praktiken har, i denna studie, 
därför kretsat kring en kartläggning av:   

- De sektioner (nyheter, debatt, ekonomi o.s.v.) i DN där artiklar gällande de hemlösa 
förekommit och om det funnits några skillnader gällande detta mätperioderna emellan.   

- De övergripande teman artiklarna utgått ifrån, d.v.s. om de behandlat hemlösa på ett 
individuellt plan eller om de snarare haft ett annat fokus (jfr. Swärd 2007) samt om 
skillnader avseende detta funnits mellan mätperioderna. 
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- Vilka aktörer som fått komma till tals i artiklarna, hur ofta olika aktörer fått komma till 
tals samt om det funnits några skillnader mellan mätperioderna.  

Efter att artiklarna lästs igenom (se ovan.) kartlades vart i tidningen de publicerats under de tre 
olika årtalen. Detta gjordes genom att de artiklar som behandlat hemlösa under de tre perioderna 
och som bedömts som betydande (det färdiga urvalet, 15 artiklar 1993, 18 artiklar 2005 och 22 
artiklar 2018) kategoriserades utifrån vart de förekom i tidningen. DN innehåller åtta 
övergripande sektioner: Nyheter, Ekonomi, Kultur, Sthlm, Sport, DN debatt, ledare och DN 
åsikt och varje sektion utgjorde en egen kategori.  Artiklar som exempelvis publicerats inom 
ramen för sektionen ”nyheter” kategoriserades därför som nyheter. Samma förfarande gjordes 
med alla artiklar men kategoriseringen varierade beroende på vart i tidningen artiklarna 
publicerats. Dock uteslöts de sektioner som inte innehöll några artiklar om hemlösa under 
respektive mätperiod. Avsikten med kategoriseringen var att få en inblick i vilka sammanhang 
i DN som språkliga aktiviteter om hemlösa kom till uttryck. Efter ovanstående kategorisering 
kodades artiklarna utefter de övergripande teman de behandlade. Tre koder användes för detta 
varav den första benämndes som: individuellt fokus. De artiklar som kodades med hjälp av 
denna kod berörde hemlösa individer och deras livssituation på ett närgående sätt, d.v.s. att 
artiklarna kretsade kring det Swärd (2007) benämner som personporträtt. Den andra koden som 
användes benämndes som: strukturellt fokus. De artiklar som befästes med denna kod 
behandlade inte hemlösa på ett individuellt plan utan snarare åtgärder, insatser, politik eller 
liknande som riktades mot hemlösa. Den tredje koden som användes var både strukturellt och 
individuellt fokus. Artiklar som befästes med denna kod fokuserade på såväl individ som 
struktur, i vissa fall mer struktur och i vissa fall mer individ. Gemensamt för dem var dock att 
hemlösa individer alltid omnämndes på ett eller annat sätt (jfr. Swärd 2007). Samtidigt som 
ovanstående kodning genomfördes så kodades också artiklarna utifrån vilka aktörer 
(exempelvis: journalister, hemlösa, personer med ”expert funktion”, politiker o.s.v.)  som fått 
bidra till artiklarnas innehåll. Artiklarna som helhet kodades utifrån vem som bidragit till 
innehållet. All text i de olika artiklarna befästes således med en ”aktörskod”. Då olika delar av 
texten kunde stamma från olika aktörer kunde samma artikel innehålla flera olika aktörer. Om 
exempelvis en journalist och en politiker gjort uttalanden inom en och samma artikel sågs detta 
som att två aktörer bidragit till artikelns innehåll. Dock kunde en och samma aktör endast 
förekomma en gång i varje artikel. Om exempelvis två olika politiker bidragit till innehållet i 
en artikel sågs detta fortfarande som att endast en aktör stått för artikelns innehåll. Eftersom all 
text inom varje artikel befästes med en aktörskod kunde (vilket också gjordes) därefter en 
uträkning göras angående hur mycket de olika aktörerna fått komma till uttryck. Detta i relation 
till den totala mängden text som förekom i artiklarna för respektive årtal (jfr. Nilsson 2018). 
Avslutningsvis gjordes jämförelser mellan årtalen där resultaten av ovanstående analyser 
relaterades till varandra. Det vill säga kring var artiklar gällande hemlösa publicerades i DN, 
vilket fokus artiklarna haft på ett övergripande plan och hur mycket olika aktörer fått bidra med. 
Det gick genom detta förfarande att få en generell uppfattning om huruvida det skett några 
förändringar i rapporteringen om de hemlösa i DN eller om det motsatta varit fallet.   

Textens-nivå (kvalitativ innehållsanalys)  

Efter att den kvantitativa innehållsanalysen genomförts riktades fokus mot artiklarnas innehåll, 
vad de förmedlade, de diskurser som framträdde och diskursernas potentiella funktioner. Som 
beskrivits ovan var emellertid den kvantitativa analysens resultat en bidragande faktor till hur 
den kvalitativa analysen strukturerades. Framförallt kom detta till uttryck i termer av det urval 
av artiklar som låg till grund för analysen. Creswell (2014) framhåller att den inledande 
kvantitativa analysen (inom ramen för den sekventiella mixade metoden, författarens 
översättning) utgår från ett bredare och mer varierat urval (de 55 artiklarna) än den efterföljande 
kvalitativa. Den kvantitativa analysen bör därför struktureras på ett sådant sätt att dess resultat 
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kan peka ut ett adekvat urval för den kvalitativa analysen (ibid.). Detta har anammats i denna 
studie vilket praktiskt inneburit att den del av den kvantitativa analysen som undersökt 
artiklarnas övergripande fokus även verkat som urvalsmetod för den kvalitativa analysen. Då 
intresset i studien i första hand riktats mot den hemlöse individen och diskurser på en 
individnivå har kontentan av detta varit att de artiklar som på något sätt bedömdes ha ett 
individuellt fokus (d.v.s. de artiklar som befästes med koderna: individuellt fokus och både 
strukturellt och individuellt fokus) valdes ut för vidare analys. Det urval av artiklar som 
analyserades med hjälp av den kvalitativa innehållsanalysen blev därför som följer: nio (9) 
artiklar 1993, tretton (13) artiklar 2005 och sjutton (17) artiklar 2018 (40 artiklar totalt). Dessa 
artiklar importerades återigen i NVivo men denna gång utan de övriga artiklarna, dessutom 
delades de upp utifrån de årtal de stammade ifrån. Avsikten med detta var en strävan efter att 
de tre årtalen skulle analyseras oberoende av varandra. I realiteten kan därför analysen 
egentligen sägas bestå av tre analyser med utgångspunkt i tre olika datasett vars resultat därefter 
jämförts. Dock har analyserna för respektive årtal genomförts på samma sätt.      
För att skapa en större uppfattning om vad artiklarna förmedlade och för att få en djupare känsla 
för deras innehåll lästes artiklarna i detta skede igenom ytterligare en gång. Under detta 
förfarande utvecklades också de tre kod-scheman som utgjorde grunden för analysen inom 
respektive årtal. Koderna bestod av enskilda ord eller kortare fraser och skulle således kunna 
beskrivas som deskriptiva koder (jfr. Miles et al. 2014). Efter detta kodades materialet 
(abstraktionsnivå 1), d.v.s. att passager i texten befästes med en, för textpassagen, relevant kod 
(se ex. Bergström & Boreús 2012). Koderna och de textstycken de behandlade placerades 
därefter in i övergripande kategorier (abstraktionsnivå 2). Många av de koder som användes 
inom de tre olika årtalen var de samma men då materialet skilde sig åt fanns också vissa 
olikheter. Också merparten av de kategorierna som användes inom de tre olika årtalen var de 
samma. Anledningen till detta kan härledas till att artiklarna från de olika årtalen hade så pass 
många beröringspunkter att innehållet, på en aggregerad nivå, kunde struktureras på samma 
sätt. För artiklarna från 2018 behövdes emellertid en kompletterande kategori (otrygghet) då 
innehållet i flera av artiklarna under mätperioden för detta år fokuserade på hur otryggt det kan 
vara att vara hemlös. Tabell 2. nedan redogör för de koder och kategorier som använts i studien.  

 

Tabell 2. Koder och kategorier för årtalen 1993, 2005 och 2018 
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Efter att materialet kodats och kategoriserats inleddes arbetet med att avgränsa de diskurser 
som kunnat sägas strukturera språkbruket i artiklarna samt hur dessa ordnat sig gentemot 
varandra (diskursordningen). Tillvägagångsättet för att göra detta, vilket tidigare beskrivits i 
teorikapitlet (se sid. 22–23), inspirerades av såväl Faricloughs (1995) tankar om entydighet som 
Winther Jörgensen & Phillips (2000) om avgränsningen som en analytiskprocess. Praktiskt sett 
var innebörden av detta att de textstycken som hade kodats och därefter kategoriserats (inom 
respektive årtal) lästes igenom ytterligare en gång och jämfördes med varandra. Återkommande 
mönster som rörde sig över kodernas och kategoriernas gränser noterades i dessa textstycken. 
Det gick på detta sätt få en uppfattning om, och göra en bedömning kring, vilka antaganden, 
eller diskurser, om hemlösa som kunde tänkas reglera språkbruket (abstraktionsnivå 3). De 
texter och det språkbruk som följde samma mönster sorterades in i samma diskurs. Genom att 
göra jämförelser mellan dessa diskurser och den tidigare forskning om hemlösa som 
presenterats i studiens andra kapitel (främst med Schneider et al. 2010 och Swärd 2001) gick 
det därtill att kontrollera huruvida diskurserna hade likheter med vad som tidigare sagts om 
porträtteringen av hemlösa i massmedia, flera likheter noterades men det fanns också skillnader. 
Sett över de tre årtalen gick, utifrån ovanstående förfarande, fyra diskurser att urskilja som 
förmedlade olika betydelser av de hemlösa (jfr. Faircloughs 1995, tankar om att en diskurs ger 
ett fenomen betydelse utifrån ett specifikt perspektiv). Dessa var återkommande under samtliga 
årtal och allt språkbruk om hemlösa under de tre mätperioderna kunde härledas till någon av de 
fyra diskurserna. Dock skilde det sig åt i vilken utsträckning diskurserna framkom årtalen 
emellan, d.v.s. hur diskursordningen och dominansförhållandena (mellan diskurserna) såg ut. 
Tillvägagångsättet för att fastställa ordningen och den dominerande diskursen för respektive 
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årtal har, i studien, kretsat kring ovanstående, d.v.s. kring hur mycket av språkbruket i artiklarna 
som kunnat härledas till de olika diskurserna (förfarandet har varit det samma som då de olika 
aktörerna fastställdes, se sid. 35–36). Den diskurs som merparten av språkbruket utgått ifrån 
under mätperioden har också setts som dominant (jfr. Nilsson 2018). 

Diskursernas funktioner och den sociala praktikens-nivå  

Då diskurser och diskursordning avgränsats riktades fokus mot tolkningen av diskursernas 
funktioner, i detta fall mot den identitet samt den förståelse av de hemlösa som diskurserna 
förmedlade. Tolkningen utgick ifrån de diskursanalytiska antaganden om diskursers funktioner 
som tidigare presenterats i studiens teorikapitel (se sid. 19). Tillvägagångssättet kan liknas vid 
det som Creswell (2014, s.64) beskriver som: ”användning av teori som en lins varigenom det 
empiriska materialet studeras i syfte att nå bredare och djupare förståelse av de aspekter som 
omger det studerade fenomenet” (författarens översättning). För att möjliggöra ovanstående 
krävdes en närläsning av det material som sorterats in i respektive diskurs, något som också 
genomfördes vid flertalet tillfällen. Det var i samband med dessa närläsningar som tolkningarna 
av diskursernas funktioner genomfördes. Hur diskurserna konstruerade de hemlösas identitet 
och vilken förståelse de tillskrev de hemlösa relaterades sedermera till Goffmans (1963/2014) 
och Beckers (1963/2005) beskrivningar av de individer som, av samhället, befästs med ett 
avvikande epitet och effekterna av detta. Det var denna del av tolkningen som tog sikte på det 
Fairclough (1995) benämner som den social praktikens nivå (se sid. 32). Huvudfokus låg på 
denna nivå på om diskurserna i DN:s artiklar kunde sägas reproducera de tankar Goffman och 
Becker förmedlat eller om språkbruket snarare bistod med en annorlunda bild.  
Avslutningsvis gjordes, likt på den diskursiva praktikens-nivå, komparationer av de resultat 
som analyserna inom textens-nivå och den sociala praktikens-nivå genererat. Då det visat sig 
att samma diskurser återkommit under de tre årtalens mätperioder hade denna procedur främst 
två syften: delas att fastställa om diskursordningen och dominansförhållandena diskurserna 
emellan förändrats mellan årtalen och dels, som en effekt av detta, om skett någon förändring 
gällande den betydelse artiklarna i DN i första hand tillskrivit de hemlösa. Således ämnade 
jämförelserna också påvisa om (och i så fall hur) det funnits några skillnader i språkbruket 
kopplat till Goffmans och Beckers tankar.  

4.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet 

Creswell (2014) framhåller att validitet berör hur trovärdigt en studies resultat kan bedömas 
vara. Miles et al. (2014) gör ett liknande ställningstagande då de menar att validitets-begreppet 
centreras kring studieresultatets autenticitet och Mason (2002) betonar att resultat kan ses som 
valida om studien undersökt det den utgett sig för att undersöka (se också. Kvale & Brinkmann 
2014). Creswell (ibid.) framhåller vidare att validiteten är en produkt av samtliga 
metodologiska steg och processer som aktualiserats för att besvara studiens syfte. Innebörden 
av detta har, i denna studie, varit att studiens syfte fått styra vilken metod som använts. Såväl 
urvalet och den teoretiska ramen som analysmetoderna valdes ut på grund av att deras bedömda 
förmågor att besvara de uppställda forskningsfrågorna och det syfte som formulerats.     
Även om Creswell (ibid.) menar att validiteten bestäms utifrån en studies metodologiska helhet 
så påtalar han också att det finns vissa steg och åtgärder som kan vidtas under 
forskningsprocessen för att ytterligare stärka validiteten. Ett av dessa steg benämner han som 
triangulering (se också exempelvis: Alvesson & Sköldberg 2008; Mason 2002; Miles et al 
2014), d.v.s. att exempelvis olika empiriska material och/eller flera olika analysmetoder 
används i en studie för att besvara dess syfte. Vad gäller denna studie så har såväl varierande 
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analysmetoder som ett varierat empiriskt material använts. Analyserna har utgått från 
diskursanalysen men inom ramen för denna har både en kvantitativ likväl som kvalitativ 
innehållsanalys utförts och det empiriska materialet har, som framgått, stammat från tre olika 
årtal. Detta kan liknas vid den variation som Creswell med flera framhåller. Grunden för 
ovanstående tillvägagångsätt har visserligen i första hand varit en strävan efter att besvara 
studiens syfte på ett så adekvat sätt som möjligt men tillvägagångsättet kan också anses ha en 
positiv inverkan på studien i termer av dess validitet. Grunden till detta kan härledas till att 
Bergström och Boréus (2012) framhåller att en kvantitativt inriktad innehållsanalys är väl 
lämpad för att finna mönster i texter och kartlägga det sammanhang de befinner sig i men att 
den saknar verktyg för att analysera texternas innehåll och innebörd på ett djupare plan. Detta 
är emellertid något den kvalitativt inriktade innehållsanalysen lämpar sig för (ibid.). För att 
stärka en studies validitet och för att generera ett mer trovärdigt resultat (då innehållsanalys 
används) förespråkar författarna därför att en kvalitativ respektive kvantitativ innehållsanalys 
används som komplement till varandra (se också. Lindgren 2011). Att resultatet i denna studie 
genererats utifrån båda analysvarianterna kan därför hävdas ha inneburit att styrkorna hos 
respektive analys kunnat utnyttjas samtidigt som svagheterna undvikits så långt det varit 
möjligt. Den potentiella validitetsproblematik som, enligt Bergström & Boréus (ibid.), annars 
kan bli fallet har således reducerats. Då diskursanalysen och dess inneboende 
ställningstaganden om språkets inverkan på det sociala livet därtill utgjort en övergripande ram 
för studiens samtliga analyser har dessutom fokus ständigt riktats mot texternas sammanhang, 
innehåll och den förståelse av den hemlösa individen de förmedlat.  

Reliabilitet 

Mason (2002) framhåller att en studies reliabilitet kretsar kring hur tillförlitliga de metoder är 
som använts för att producera de resultat som framförs (se också. Creswell 2014; Miles et al. 
2014). När det kommer till kvalitativ forskning är emellertid de metoder som används sällan 
standardiserade och även om de skulle vara det så finns alltid ett visst utrymme för 
anpassningar. Det mest centrala i en kvalitativ studie, i relation till reliabilitet, är därför att 
tydligt beskriva vad som gjorts för att komma fram till resultatet (ibid.). Detta anknyter också 
till det exempelvis Bergström och Boréus (2012) samt Creswells (2014) benämner som god 
intersubjektivitet, d.v.s. att det i möjligaste mån ska gå att komma fram till ett liknande resultat 
utifrån samma tillvägagångsätt och utifrån samma empiriska material men vid ett annat tillfälle.    
Med tanke på ovanstående har den viktigaste åtgärden för att uppnå en god reliabilitet i denna 
studie varit beskrivningen av den metod som använts. I beskrivningen redogörs för alla de steg 
och åtgärder som genomförts i studien för att generera dess resultat. Det har emellertid, utöver 
detta, genomförts ytterligare åtgärder för att tillförsäkra att de metoder som använts varit 
reliabla. De artiklar som använts som underlag för ”textens- och den sociala praktikens nivå” 
har genomgått en dubbelkodning. Detta förfarande har följt det tillvägagångsätt kring 
dubbelkodning som beskrivs av t.ex. Bergström & Boréus (2012), d.v.s. att delar av det 
empiriska materialet kodas vid två eller fler tillfällen för att säkerställa att koderna används på 
samma sätt vid upprepade kodningar. I denna studie har de tre första artiklarna i respektive årtal 
genomgått en dubbelkodning med det resultat att materialet kodades på ett liknande sätt. Också 
när det kommer till de diskurser som presenteras i studien har en typ av ”dubbelkodning” 
genomförts. Praktiskt sett har innebörden av detta varit att den process som lett fram till 
ställningstagandet om att det varit fråga om de fyra diskurserna genomförts vid två tillfällen. 
Det framkom, vid det andra tillfället, inte några skillnader utan samma diskurser fastställdes.      

Generaliserbarhet 

Då det empiriska materialet i denna studie endast inhämtats från en dagstidning (DN) har inte 
generaliseringar på ett empiriskt plan varit något som eftersträvats. Ofta är, enligt såväl 
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Creswell (2014) som Mason (2002), inte heller avsikten med kvalitativa undersökningar (vilket 
denna studie i första hand kan sägas vara även om vissa kvantitativa inslag finns) att göra rigida 
empiriska generaliseringar, även om detta på vissa sätt faktiskt kan vara möjligt. Styrkan hos 
den kvalitativa forskningen ligger istället hos dess fokus på det specifika snarare än det 
generella, d.v.s. i dess förmåga att lyfta fram och skapa en förståelse för hur olika fenomen tar 
sig uttryck inom särskilda kontexter (jfr. Nilsson 2018). Snarare än en strävan efter 
generalisering är det detta som setts som centralt i denna studie då intresset i studien riktats mot 
hur hemlösa diskursivt konstruerats inom en specifik kontext (DN). Att studiens fokus legat på 
denna kontext har således även inneburit att resultatet främst koncentreras kring hur de hemlösa 
framställts i DN. Trots detta är det dock tänkbart att resultatet i viss mån speglar hur hemlösa 
individer konstrueras inom andra massmedier eller inom andra områden av den sociala världen 
där texter är centrala element. Mason (2002) framhåller att teoretiska generaliseringar från en 
kontext till en annan som liknar den undersökta i de flesta fall har relativt stor bärighet. Detta 
ställningstagande från Masons sida tillsammans med diskursanalysens anspråk på generella 
förklaringar kring språkets inverkan talar för att en liknande generalisering skulle vara möjlig i 
detta fall. Samtidigt bör även en generalisering av detta snitt göras med försiktighet då det kan 
finnas aspekter som gör att resultatet i denna studie är mindre tillämpligt i en annan kontext.   

4.5 Etiska överväganden 

För forskning som bedrivs inom ramen för inriktningen humaniora och samhällsvetenskap har 
Vetenskapsrådet (2011) sammanställt fyra etiska huvudkrav: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nytjandekravet. Tanken bakom kraven är att de 
gemensamt ska motverka att etiska oegentligheter uppstår inom ramen för ett forskningsprojekt. 
En central del av detta är att ingen som omfattas av forskningen ska lida någon form av 
(oförsvarbara) fysiska eller psykiska men till följd av deras deltagande. När en studie genomförs 
bör därför alltid en bedömning göras kring vilka av de etiska kraven som behöver beaktas (ibid).   
Eftersom de texter som använts i denna studie kan betraktas som offentliga med det syfte att de 
ska nå ut till allmänheten föreligger inte någon egentlig risk för att någon skada skulle kunna 
drabba varken de som författat texterna eller de som framträtt inom ramen för dem. Inte minst 
då såväl textförfattarna som de individer som framträtt i artiklarna ofta gjort det med både namn 
och andra personliga uppgifter (ex. profession eller liknande). För att trots detta tillförsäkra att 
ingen potentiell skada skulle kunna inträffa, och för att det inte haft en någon betydelse för 
studiens resultat, har konfidentialitetskravet beaktat i denna studie. Innebörden av detta har varit 
att de individer som på ett eller annat sätt framträtt inom ramen för DN:s artiklar inte benämnts 
med namn. Vid exempelvis direkta citat har istället termer som ”Hemlös”, ”Polis”, ”Ideellt 
organiserad” och liknande använts och då namn förekommit i citaten har de ersatts med XX. 
Det finns emellertid fler aspekter som behöver beaktas ur en etisk ståndpunkt när en studie som 
denna genomförs. En av poängerna med en kritisk diskursanalys är att peka ut problematiska 
aspekter och effekter av det språkbruk om omger olika grupper i samhället (Fairclough 1995; 
Winther Jörgensen & Phillips 2000). Samtidigt finns emellertid en risk att studien bidrar till att 
språkbruket befästs ytterligare och att, i detta fall, de massmediala konstruktionerna av den 
hemlösa individen legitimeras. Studien har byggt på peka ut sådant som enligt skribenterna i 
DN hör den hemlösa individen till och de diskurser som presenterats innehåller problematiska 
antaganden. Använt på ett felaktigt sätt skulle studiens resultat därför kunna brukas som ett 
negativ inspel i debatten om den hemlösa individen (jfr. Mason 2002). För att i möjligaste mån 
undvika att så sker har det, från författarens sida, setts som centralt att under studiens förfarande 
tydliggöra studiens kritiska perspektiv och klargöra att det massmediala språkbruket om de 
hemlösa många gånger behöver ifrågasättas, inte fastställas.   
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5. Hur artiklarna i DN producerats 
I föreliggande kapitel samt nästkommande kapitel (6) presenteras studiens resultat och de 
tolkningar som gjorts. I detta kapitel (5) riktas fokus mot de sektioner i tidningen som artiklar 
om de hemlösa förekommit, vad artiklarna behandlat på ett övergripande plan samt vem eller 
vilka som fått komma till tals i artiklarna. Analysen har på denna nivå (den diskursiva 
praktiken), som tidigare beskrivits, kretsat kring en kartläggning av följande:  

- De sektioner (nyheter, debatt, ekonomi o.s.v.) i DN där artiklar gällande de hemlösa 
förekommit och om det funnits några skillnader gällande detta mätperioderna emellan.   

- De övergripande teman artiklarna utgått ifrån, d.v.s. om de behandlat hemlösa på ett 
individuellt plan eller om de snarare haft ett annat fokus (jfr. Swärd 2007) samt om 
skillnader avseende detta funnits mellan mätperioderna. 

- Vilka aktörer som fått komma till tals i artiklarna, hur ofta olika aktörer fått komma till 
tals samt om det funnits några skillnader mellan mätperioderna.  

Kapitlet är strukturerat på ett sådant sätt att analyserna för respektive årtal redogörs var för sig 
och avslutningsvis görs en jämförelse årtalen emellan. Den första analys som presenteras 
behandlar 1993, därefter följer 2005 och innan komparationerna mellan årtalen görs redogörs 
för analysen gällande 2018.  

5.1 Produktion av artiklar 1993   
Detta avsnitt, precis som de avsnitt som berör de övriga årtalen, redogör till en början för de 
sektioner i DN där artiklar om hemlösa förekommit. Därefter följer de övergripande fokus 
artiklarna haft och i avsnittets avslutande skede beskrivs vilka aktörer som fått bidra till 
artiklarnas innehåll samt hur ofta de olika aktörerna fått komma till tals.  
När det kommer till de sektioner i DN som under mätperioden (1993-07-01–1993-12-31) 1993 
inbegripit artiklar vilka berört hemlösa så innehåller tre av de totalt åtta sektionerna någon 
artikel. Det återfinns dock skillnader i hur många artiklar de tre sektioner inbegripit och en av 
dem sticker ut då en övergripande majoritet av artiklarna publicerats inom ramen för den. 
Sektionen i fråga är Nyheter och 11 (73,3%) av de 15 artiklarna om de hemlösa som utgjort 
urvalet under 1993 års mätperiod publicerades inom ramen för sektionen. Tabellen nedan 
redogör närmare för hur fördelningen av artiklar såg ut mellan de tre sektionerna tillsammans 
med månad för publicering.    
 

 

 
Vad det gäller det övergripande fokus (individ, struktur, både individ och struktur) som kunnat 
fastställas för de 15 artiklarna så framkommer en jämnare fördelning än vad som varit fallet då 
intresset kretsat kring de sektioner där artiklarna publicerats. Faktum är att artiklarna fördelat 
sig helt jämnt mellan de kategorier som använts. Tabellen nedan beskriver hur artiklarna 
fördelat sig beroende på fokus och, likt tabellen ovan, i relation till månad för publicering.   

Tabell 3. Artiklar i DN som berört hemlösa under perioden 1993-07-01–1993-12-31 fördelade efter sektion 
och månad. 
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Avseende de aktörer som bidragit till artiklarnas innehåll så varierar såväl dessa likväl som hur 
mycket utrymme de fått. Under mätperioden 1993 visade det sig att det totalt var nio varierande 
kategorier av aktörer som givits möjlighet att uttrycka sig i de 15 artiklarna.  Dessa var som 
följer: Journalister, Professionella (d.v.s. personer som jobbade med hemlösa på ett 
individuellt plan, även ideellt engagerade), Hemlösa, Läkare, Politiker, Åklagare, Expert 
(forskare eller liknande), Åtalad och TT. Det visade sig emellertid att det var stor skillnad i hur 
mycket de olika aktörerna fick bidra med i artiklarna. Journalisterna var de som oftast förekom 
och de stod för 47,4% av den totala textmassan i samtliga artiklar, något som är nästan tre 
gånger så mycket som de professionella (16,7%) som procentuellt sett placerar sig på andra 
plats. I jämförelse med exempelvis TT som var en av de två aktörer som bistod med minst text 
(1,3%) så återfinns en skillnad som motsvarar över 45%. Resterande aktörer placerar sig 
någonstans där emellan och tabellen nedan redogör närmare för detta.  

 

 
Det går således att sammanfatta den ”diskursiva praktikens-nivå” för 1993 i termer av att 
sektionen nyheter inramar merparten av de artiklar som publicerats om hemlösa under 
mätperioden (73,3%), artiklarnas fokus har delats lika mellan individuellt fokus (33,3%), 
strukturellt fokus (33,3%) och såväl strukturellt som individuellt fokus (33,3%). Det kan därtill 
hävdas att journalister varit den aktör under perioden som i första hand konstruerat de hemlösa 
i DN, det är i varje fall journalister som stått för merparten av den text som utgör artiklarna när 
textmassan för samtliga artiklar slagits ihop till en enhet. Dessutom förekommer de i 14 av de 
totalt 15 artiklarna vilket indikerar att det är sällsynt att journalister inte bidrar med någon del 
av det som står i DN:s artiklar om de hemlösa. I relation till Faircloughs (1995) tankar om att 
språkbruk påverkas av den kontext det uttrycks inom går det framhålla att sektionen nyheter 
främst får utgöra den ram vari språkbruket förekommer, journalister är de aktörer som främst 
uttrycker sig (vilket kan anses som relativt naturligt eftersom det ofta handlar om 
nyhetsproduktion, något som ligger inom ramen för många journalisters yrkesverksamhet, 
författarens anmärkning) och det de fokuserar på delas lika mellan struktur, individ och både 
och. Samtidigt utgör inte detta hela bilden då även de övriga sektionerna (Kultur och DN 
Debatt) samt de övriga aktörerna bidragit till konstruktionen av de hemlösa i DN under 
mätperioden 1993.  

Tabell 4. Artiklar i DN som berört hemlösa under perioden 1993-07-01–1993-12-31 fördelade efter fokus 
och månad. 
 

Tabell 5. Aktörer som förekommit de artiklar i DN som berört hemlösa under perioden 1993-07-01–1993-
12-31 fördelade efter förekomst.  
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5.2 Produktion av artiklar 2005 

Detta avsnitt centreras, till skillnad från ovanstående, kring de artiklar om de hemlösa som 
publicerats under mätperioden 2005. Den analys som redogörs för i avsnittet har emellertid 
utförts på samma sätt som den för 1993 och avsikten med analysen har varit den samma. 
Upplägget på detta avsnitt följer därför också samma struktur som det föreliggande.  
De sektioner i DN som publicerat artiklar om hemlösa tangerar de för 1993 med det tillägg att 
även sektionen ”Ledare” tillkommit. Av de 18 artiklar som utgjort urvalet har sektionen nyheter 
omfattat flest artiklar även under mätperioden för 2005. Totalt 9 (50%) av artiklarna 
publicerades inom sektionen nyheter. Tabellen nedan redogör för fördelningen av artiklar 
sektionerna emellan tillsammans med månad för publicering.  

 
 

 
När det kommer till artiklarnas fokus under mätperioden 2005 har det skett vissa förskjutningar 
jämfört med 1993. Fler artiklar centreras kring det individuella än tidigare och brännpunkten 
ligger i att de artiklar som har en individuellt fokus procentuellt sett ökat medan de som har ett 
tydligt strukturellt fokus procentuellt sett minskat. De artiklar som har både individuellt och 
strukturellt fokus ligger dock (procentuellt sett) på samma nivå. Tabellen nedan beskriver hur 
artiklarna fördelat sig utifrån fokus tillsammans med månad för publicering.    

 

 
Angående de aktörer som bidragit till artiklarnas innehåll under 2005 så framkommer åtta 
stycken olika kategorier av aktörer. Det handlar om Journalister, Hemlösa, Experter (forskare 
och liknande), Politiker, Privatpersoner (d.v.s. personer som inte har någon egentlig koppling 
till de hemlösa), Professionella (personer som jobbar med hemlösa på ett individuellt plan, även 
ideellt engagerade), TT och Poliser. Det återfinns dock även under denna mätperiod en stor 
variation i hur mycket de olika aktörerna fått bidra med. Journalister är de som förekommer 
mest och de bistår med 51% av den totala textmassan, något som innebär att deras bidrag är 
starkt överrepresenterar även under 2005. I jämförelse med de hemlösa som bidragit med näst 
mest text (11,7%) under perioden så skiljer det cirka 40% och i relation till poliser som står för 
minst andel av den totala textmassan (2,1%) är skillnaden närmare 50%. Resterande aktörer 
befinner sig där emellan, något tabellen nedan beskriver närmare.  

 

Tabell 6. Artiklar i DN som berört hemlösa under perioden 2005-07-01–2005-12-31 fördelade efter sektion 
och månad. 
 

Tabell 7. Artiklar i DN som berört hemlösa under perioden 2005-07-01–2005-12-31 fördelade efter fokus 
och månad. 
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För att sammanfatta produktionen av artiklar under mätperioden 2005 går det säga att sektionen 
nyheter även under denna period inramade merparten av de artiklar som berör hemlösa (50%) 
samt att journalister står för lite över hälften av texten i artiklarna (51%). Artiklarnas fokus 
fördelar sig relativ jämt också under 2005 men en marginell förskjutning från struktur (27,8%) 
till individ (38,9%) har skett jämfört med 1993. Utifrån Faircloughs (1995) ställningstagande 
går det således, likt 1993, framhålla att nyhetsgenren oftast sätter ramarna för språkbruket och 
att journalister i de flesta fall är den aktör som får stå för konstruktionerna av de hemlösa. Det 
har också skett en liten men märkbar förändring i vilket fokus artiklarna har. Fortsatt är det 
dock så att ovanstående endast utgör en del av helheten, det finns fler sektioner i tidningen och 
fler aktörer som bidrar till konstruktionsprocessen av de hemlösa (se. tabell 6 och 8). Merparten 
av dessa är dessutom de samma som de som framkommit under mätperioden för 1993.    

5.3 Produktion av artiklar 2018 

Detta avsnitt berör de artiklar om hemlösa som publicerats under mätperioden 2018. Precis som 
i de föregående två avsnitten har analysen av dessa artiklar fokuserat på de sektioner i DN där 
artiklarna förekommit, det övergripande fokus de haft samt de aktörer som bidragit till det 
innehållet i dem. Avsnittet är också strukturerat på samma sätt som de två ovanstående. 
Även under mätperioden 2018 publicerades merparten av artiklarna inom ramen för sektionen 
nyheter. Av de 22 artiklar som analyserades är det 15 stycken (68,2%) som befinner sig i 
nyhetssektionen. I övrigt finns artiklar inom sektionerna: Kultur, DN åsikt och för första 
gången, sett till mätperioderna för samtliga årtal, aviserades på tidningens förstasida att en 
artikel i tidningen berörde hemlösa. Tabellen nedan redovisar hur artiklarna fördelar sig under 
mätperioden i relation till sektioner och månad för publicering,  

 

 
Beträffande artiklarnas fokus under mätperioden 2018 har riktningen mot det individuella 
förstärkts ytterligare. Av de 22 artiklarna bedömdes 11 (50%) ha ett tydligt individuellt fokus 
vilket är högre än vid mätperioderna för såväl 1993 som för 2005. Det är således också färre 
artiklar som bedömts ha ett strukturellt fokus (22,7%). Det är också färre artiklar som haft både 
ett strukturellt likväl som individuellt fokus (27,3%) vilket är en skillnad jämfört med tidigare 
då dessa artiklar legat på en stabil nivå om cirka en tredjedel av artiklarna. Det strukturella tycks 
därför generellt sett ha minskat under 2018 års mätperioden till förmån för ett större individuellt 
intresse. Tabellen nedan beskriver hur artiklarna månadsvis fördelar sig med hänsyn till fokus.    

Tabell 8. Aktörer som förekommit de artiklar i DN som berört hemlösa under perioden 2005-07-01–
2005-12-31 fördelade efter förekomst.  
 

Tabell 9. Artiklar i DN som berört hemlösa under perioden 2018-07-01–2018-12-31 fördelade efter sektion 
och månad. 
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I fråga om de aktörer som bidragit till det textuella innehållet under perioden 2018 är det första 
som blir tydligt att det handlar om betydligt fler än vad som tidigare varit fallet. I de 22 
artiklarna framträder 15 stycken olika aktörskategorier. Samtidigt är det emellertid så att 
journalister fortsatt är den grupp som procentuellt sett placerar sig högst upp på listan när det 
kommer till mängden text i artiklarna med 47,6%. Något som kan jämföras med de 
professionella som placerar sig på andra plats med 10,3%. Tabellen nedan beskriver närmare 
för de 15 olika aktörernas bidrag i termer av den text som i procentuella mått som kan härledas 
till var och en av dem tillsammans med antalet artiklar de förekommer i. Det finns dock en 
aktör i tabellen som behöver förklaras närmare, nämligen: ”Pseudo-hemlös”. Att denna aktör 
finns med beror på att en journalist under mätperioden valde att spendera en tid tillsammans 
med hemlösa och leva utefter samma premisser som dem. Personen i fråga var alltså inte hemlös 
i egentlig mening men beskrev i sina erfarenheter från tiden som självvalt hemlös.   
 
 

 
Sammanfattningsvis går det framhålla att artiklarna under 2018 års mätperiod fortsatt oftast 
befunnits inom sektionen nyheter (68,2%) och att det är journalister som stått för en stor del av 
artiklarnas text (47,6%). En ytterligare förskjutning, fokusmässigt, har dock skett mot det 
individuella. Det som beskrivits för de två tidigare perioderna (1993/2005) i relation till 
Faicloughs (1995) tankar om sammanhangets påverkan på språket innebär att det även under 
denna period är sektionen nyheter och aktören journalister som främst bistår med 
konstruktionen av de hemlösa. Samtidigt har förändringar skett, inte minst vad det gäller 
artiklarnas fokus vilket kan indikera att en viss diskursiv förändring ägt rum (jfr. Fairclough 
1995). Detta är något som återupptas i studiens nästkommande kapitel (kapitel 6). Det bör 
återigen också framhållas att sektionen nyheter och aktören journalister endast bidrar, om än 
relativt omfattande, med en del av bilden. Likt de övriga årtalen har artiklar även förekommit i 
andra sektioner och andra aktörer har förekommit i artiklarna.     

Tabell 10. Artiklar i DN som berört hemlösa under perioden 2018-07-01–2018-12-31 fördelade efter fokus 
och månad. 
 

Tabell 11. Aktörer som förekommit de artiklar i DN som berört hemlösa under perioden 2018-07-01–2018-
12-31 fördelade efter förekomst.  
 

Tabell 10. Artiklar i DN som berört hemlösa under perioden 2018-07-01–2018-12-31 fördelade efter fokus 
och månad. 
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5.4 En sammantagen bild 

Som redan framgått i de avsnitt som presenterats ovan finns det såväl likheter som skillnader 
mellan de tre årtalen. Vissa jämförelser har dessutom redan gjorts och detta avsnitt avser att 
sammanföra dessa samt presentera de övriga komparationer som genomförts rörande 
artiklarnas produktionsmönster.  

Sektioner i DN där artiklar om hemlösa publicerats under de tre årtalen 
För de totalt sex sektioner där artiklar om hemlösa publicerats under de tre mätperioderna 
(1993, 2005 och 2018) har två sektioner: Nyheter och kultur varit genomgående för samtliga 
årtal och det är också inom dessa sektioner som flest respektive näst flest artiklar publicerats. 
För ”Nyheter” har fördelningen sett ut på följande vis: 73,3% av artiklarna 1993, 50% av 
artiklarna 2005 och 68,2% av artiklarna 2018. För ”Kultur” har artiklarna fördelat sig på 
följande sätt: 20% av artiklarna 1993, 38,9% av artiklarna 2005 och 22,8% av artiklarna 2018. 
Tillsammans har således dessa två sektioner omfattat näst intill samtliga artiklar för respektive 
årtal. De övriga sektionerna: DN Debatt, Ledare, DN åsikt och första sidan har som högst 
omfattat en enda artikel, oberoende av årtal. Vilket innebär en procentandel på mellan 6,7% 
som högst (1993) och 4,6% som lägst (2018). Det är således en väldigt liten del av DN:s artiklar 
som berör hemlösa som inte publiceras inom ramen för sektionerna Nyheter och Kultur.  
Diagrammet nedan redogör för artiklarnas procentuella fördelning i relation till mängden 
artiklar för respektive årtal.     

 

Om fokus endast riktas mot ”Nyheter” och ”Kultur” visar sig en ytterligare aspekt som påvisar 
att det främst varit dessa sektioner som varit aktuella då artiklar publicerats i DN om hemlösa. 
Då andelen artiklar inom sektionen nyheter sjunker under 2005 ökar andelen som publicerats 
inom kultur. Detsamma visar sig vara fallet då det motsatta sker, nämligen att när artiklar som 
publicerats inom ramen för nyheter återigen stiger under mätperioden 2018 sjunker andelen 
artiklar som publicerats inom kultur. Samma fenomen gör sig gällande under 1993 då andelen 
artiklar är hög för sektionen nyheter men lägre för kultur. Diagrammet nedan redogör för detta.    

Diagram 1. Artiklarnas procentuella fördelning inom de fyra aktuella sektionerna i DN under mätperioderna 
1993-07-01–1993-12-13 och 2005-07-01–2005-12-13 samt 2018-07-01–2018-12-31 
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Sett över de tre mätperioderna har de två sektionerna tillsammans ramat in ungefär 90% (93,3% 
år 1993, 88,9% år 2005 och 91% år 2018) av de publicerade artiklarna som berört hemlösa. 
Detta leder till ställningstagandet att då konstruktioner av hemlösa sker i DN så görs det i de 
flesta fall utifrån en nyhetskontext men när det inta handlar om det är det istället fråga om en 
kulturellkontext. Det är i det närmaste en försvinnande liten andel artiklar som publiceras 
utifrån andra kontexter än ovanstående två, oberoende av årtal. Kontentan av detta kan sägas 
vara att då hemlösa konstrueras i DN så sker konstruktionen med bakgrund av att texten där 
den förekommer ska passa in inom nyhetsfåran eller dess kulturella motsvarighet. 

Artiklarnas fokus under de tre årtalen 
Likt för de sektioner där artiklarna publicerats under de tre olika årtalen har det funnits såväl 
skillnader som likheter kopplat till det fokus artiklarna haft under de tre olika mätperioderna. 
År 1993 fördelade sig artiklarna helt jämt mellan individuellt fokus, strukturellt fokus och såväl 
individuellt som strukturellt fokus. Därefter har en förskjutning skett mot ett individuellt fokus 
i artiklarna. För 2005 år mätperiod uppdagades en mindre men ändå noterbar skillnad jämfört 
med 1993, för 2018 var dock skillnaden jämfört med såväl 1993 som 2005 påtaglig. 
Diagrammet nedan visar hur den procentuella förändringen sett ut med hänsyn till det totala 
antalet artiklar inom respektive mätperiod.  

 

 
Utifrån den data som analyserats i denna studie blir det tydligt att det skett en förändring i 
artiklarnas övergripande fokus från 1993 fram till 2018. Samtidigt som artiklar med ett tydligt 
individuellt fokus ökat har artiklar som på något sätt haft ett strukturellt fokus minskat. Det 
tycks därför vara så att det sedan 1993 blivit allt viktigare för skribenterna i DN att resonera om 
hemlösa utifrån de aspekter som omger dem på ett personligt plan snarare än utifrån ett 
strukturellt perspektiv. Samtidigt måste det kommas ihåg att även om artiklarna rört sig mot ett 

Diagram 2. Procentuell förändring för sektionerna ”Nyheter” och ”Kultur” mellan mätperioderna 1993-07-
01–1993-12-13 och 2005-07-01–2005-12-13 samt 2018-07-01–2018-12-31 
 

Diagram 3. Procentuell förändring för artiklarnas övergripande fokus mellan mätperioderna 1993-07-01–1993-
12-13 och 2005-07-01–2005-12-13 samt 2018-07-01–2018-12-31 
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övergripande individuellt fokus så handlar detta i första hand om att det blivit viktigare att knyta 
texterna till en hemlös individ och dennes förhållanden snarare än att anledningen till 
hemlösheten beror på individuella tillkortakommanden. Det kan vara så att artiklarna ger sken 
av det också men det kan även vara så att anledningarna istället knyts till samhälleliga faktorer. 
Vilket som blir fallet beror på vilken eller vilka diskurser som aktualiseras i den enskilda 
artikeln. En närmare redogörelse kring detta lämnas emellertid för närvarande för att istället 
återupptas i nästkommande kapitel (kapitel 6).   

Aktörer som bidragit till artiklarnas innehåll under de tre årtalen  
Även när de kommer till de olika aktörer som bidragit till artiklarnas innehåll har vissa 
jämförelser redan presenterats. Det som bör framhållas är dock att det är många av aktörerna 
som är återkommande under samtliga årtal även om det också finns vissa variationer. 
Journalisterna hur under samtliga årtal stått för en övervägande del av artiklarnas innehåll 
(47,4% 1993, 51% 2005 och 47,6% 2018) och de har också framträtt i merparten av de artiklar 
som publicerats inom mätperioderna för respektive årtal (14 av 15 artiklar 1993, 14 av 18 
artiklar 2005 och 20 av 22 artiklar 2018). Journalister har således en stor möjlighet att påverka 
hur de hemlösa konstrueras i artiklarna och någon större förändring kring detta har inte skett 
sedan 1993. Det skiljer endast 0,2% mellan 1993 års mätperiod och den 2018 och i relation till 
2005 skiljer det cirka 3,5%, dock till journalisternas ”fördel”. Samtidigt finns det också många 
andra aktörer som bidragit till artiklarnas innehåll men sett över det tre mätperioderna står varje 
enskild aktör för en relativt liten del av den totala textmassan. Det finns inte heller någon större 
stringens kring vilken aktör som placerat sig närmast bakom journalisterna under de tre årtalen, 
detta varierar. Under samtliga årtal finns det dock aktörer som är återkommande vilket kan 
tolkas som att dessa aktörer, av DN, ges en mer central position än andra då hemlösa diskuteras. 
Diagrammet nedan redogör för de aktörer som återkommit under de tre årtalen i relation till den 
procentuella andel av textmassan som kan härledas till dem under respektive årtal.    

 
 

 
Det handlar alltså, utöver journalister, om professionella, hemlösa, politiker, experter och 
nyhetsbyrån TT. Vad det gäller den sistnämnda bör det dock framhållas att de artiklar som TT 
stått för har varit kortare notiser om något som inträffat. Det är också därför som denna aktör 
är så pass sparsamt framträdande vid de tre olika årtalen (som högst 4,3% 2005). För de övriga 
varierar det något hur mycket, eller lite, textmassa som gått att härleda till dem men gemensamt 
för dem alla är att de i relation till journalisterna endast står för en mindre del av texten. I detta 
avseende har det inte heller framkommit några större skillnader från 1993 framtill 2018. 
Eftersom dessa aktörer varit ett återkommande element under en så pass lång tid kan de trots 
ovanstående dock, utifrån de tre mätperioderna, sägas utgöra ett viktigt inslag då artiklar om 
hemlösa konstrueras och publiceras i DN.    

Diagram 4. Procentuell förekomst av aktörer som framträtt under samtliga mätperioder i relation till det totala antalet 
analyserade artiklar under 1993-07-01–1993-12-13 och 2005-07-01–2005-12-13 samt 2018-07-01–2018-12-31 
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6. Konstruktionen av den hemlöse individen i DN 
I detta kapitel riktas fokus mot diskurserna i DN och hur de konstruerar den hemlösa individen. 
Kapitlet inleds med en presentation av diskurserna och den entydighet som karakteriserar dem. 
Därefter beskrivs diskursernas innehåll och deras funktioner (identitet & ideationella) i relation 
till den hemlösa individen samt om och/eller hur dessa kan relateras till Goffmans (1963/2014) 
och Beckers (1963/2005) tankar. Därpå presenteras diskursordningen för respektive årtal och 
kapitlet avslutas med en sammanfattande redogörelse kring de diskursiva förändringar som 
skett i DN:s rapportering kring de hemlösa sedan 1993. 

6.1 Hemlöshetsdiskurser i DN 

Utifrån den kvalitativa innehållsanalysen har, som tidigare beskrivits, fyra diskurser kunnat 
fastställas som varit återkommande under studiens tre aktuella mätperioder. Två av diskurserna 
kan, på något olika sätt, sägas ta sikte på att de hemlösa lever under svåra förhållanden. Den 
tredje diskursen fokuserar istället på att beskriva de hemlösa som otillförlitliga och 
missanpassade och den fjärde diskursen kretsar kring deras personliga karakteristika. 

De svåra förhållandenas diskurs  
I denna diskurs är utgångspunkten, som namnet skvallrar om, att de som lever i hemlöshet 
omfattas av väldigt svåra förhållanden. Fokus ligger inte i första hand på att beskriva den 
hemlöse utifrån dennes egenskaper utan diskursen centreras istället kring de aspekter som finns 
runt omkring individen. Det är således också utifrån den hemlöse individens position som 
hemlös som hen ska uppfattas och förstås och det som främst skiljer personer i hemlöshet från 
övriga i samhället är att de är hemlösa. Detta är emellertid ingen liten detalj som kan jämställas 
med andra aspekter i den hemlöse individens liv. Den står över resterande och dessa ställs alltid 
i relation till hemlösheten (jfr. Schneider et al. 2010). En hemlös individ är därför i första hand 
hemlös och i andra hand exempelvis kvinna, man, medelålders eller liknande. Diskursen ger 
vidare uttryck för att hemlöshet är något en individ hamnar i därför att samhället svikit, även 
om det kan finnas personliga faktorer som gjort att en individ blivit av med sitt boende så är det 
samhällets uppgift att ge personen alternativ. Det finns således ett strukturellt perspektiv. 

Sympatiernas diskurs 
Sympatiernas diskurs följer på många sätt samma tankemönster som presenterats ovan men den 
har ett ytterligare fokus på att de hemlösa bör förstås utifrån deras behov av samhällets stöd, 
hjälp och sympatier. De som lever i hemlöshet behöver återigen inpassas i majoritetssamhällets 
levnadssätt men de besitter inte själva resurserna för att uppnå detta. De ses som offer för en 
samhällelig struktur där de individer som på något sätt avviker från det ”normala” behöver ges 
möjligheter att åtgärda det avvikande. Det finns i denna diskurs således också en individuell 
aspekt som är mer framträdande än inom de svåra förhållandenas diskurs. Även om 
anledningarna till att en person hamnar i hemlöshet, utifrån diskursen, kan härledas till såväl 
samhälleliga faktorer (bostadsbrist, arbetsmarknadspolitik, fattigdom o.s.v.) som individuella 
aspekter (missbruk, psykisk ohälsa, skulder o.s.v.) ligger diskursens förklaringsmodeller kring 
lösningarna i första hand på en individnivå. Snarare än reformer som ändrar strukturen 
förespråkas att individen behöver hjälp, sympati och insatser (jfr. Schneider et al. 2010).   

De ovärdiga samhällsmedborgarnas diskurs  
Denna diskurs skiljer sig markant från de två ovanstående då dess fokus riktas de hemlösas 
personliga tillkortakommanden. Utgångspunkterna för diskursen kan sägas centreras kring att 
individen är missanpassad samt att denne besitter en mängd negativa personliga egenskaper. 
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Samhället måste utöva kontroll över de hemlösa annars finns risken att majoritetsbefolkningen 
störs av dem eller i värsta fall utsätts för något brott av dem. Vägen tillbaka till 
samhällsgemenskapen ligger helt och fullt på den enskilda individen. I de fall samhället 
erbjuder sociala insatser är det upp till individen att ta den chans dessa innebär och visa att de 
vill göra en förändring, huruvida insatserna är individuellt anpassade eller realistiskt 
genomförbara är av mindre betydelse. Det förespråkade sättet att ta sig tillbaka till 
samhällsgemenskapen beskrivs, inom diskursen, ligga i att individen gör sig av med de 
oönskade egenskaper som till en början lett till situationen som hemlös.   

Uteliggarnas diskurs 
I uteliggarnas diskurs finns ett utpräglat fokus på hur de hemlösas personliga karakteristika, 
d.v.s. exempelvis på hur de ser ut. Diskursen lägger inge större vikt vid att skapa en förståelse 
för de hemlösa utifrån varför de hamnat i hemlöshet eller utifrån huruvida det är upp till 
samhället eller dem själva att se till att de tar sig tillbaka in i samhällsgemenskapen. Diskursens 
söker istället att beskriva de hemlösa utifrån det som skiljer dem från övriga med en grund i de 
karakteristika som är signifikanta för dem. Ofta är det ett, som Swärd (2001) benämner det, ett 
trashanksproträtt som diskursen förmedlar men det finns också andra bilder som framträder. 
Att diskursen i denna studie benämnts som Uteliggarnas diskurs ska emellertid förstås som en 
fingervisning kring vad diskursen i de allra flesta fall förmedlar.  

6.2 Diskursernas innehåll, funktioner och konstruktioner 

I detta avsnitt presenteras diskurserna närmare och en redovisning görs av deras innehåll, 
funktioner och de konstruktioner av de hemlösa som de bidrar till. I ett första skede beskrivs 
emellertid sektionen nyheter (d.v.s. hur artiklarna inom sektionen är strukturerade), detta 
eftersom det är inom ramen för sektionen, under samtliga mätperioder, som merparten av 
skribenternas uttalanden finns. Sektionen kan därför sägas utgöra det sammanhang där 
huvuddelen av diskursernas innehåll, funktioner och konstruktioner kommer till uttryck.  

Hur artiklarna inom sektionen ”Nyheter” är strukturerade då hemlösa diskuteras  

Det som karakteriserar artiklarna (och skiljer dem från artiklar inom de övriga sektionerna) i 
sektionen är att de alltid anknyter till: en eller fler hemlösa som befästs med vissa kännetecken 
(ålder, kön, hälsa o.s.v.), en aktuell händelse och händelsen knyts till en plats (Sverige, en stad, 
en park, ett härbärge o.s.v.). Kring detta har det inte heller skett några förändringar sedan 1993 
utan artiklarna följer samma mönster oavsett årtal. Vidare utgörs artiklarna i de flesta fall av 
olika typer av fallbeskrivningar men det kan också handla om beskrivningar av organisationer 
som riktar sig mot de hemlösa, beskrivningar av politiska beslut, beskrivningar av insatser och 
i vissa fall personliga berättelser från de hemlösa själva. Artiklarna beläggs också med en viss 
dramaturgi och/eller vinklig som bidrar till att spetsa artiklarna. Det kan exempelvis handla om 
att de hemlösa behandlas oförsvarbart av myndigheter eller människor i deras omgivning men 
det kan också exempelvis handla om det motsatta att de hemlösa agerar på ett sätt som beskrivs 
som avvikande eller annorlunda. Förefallande ofta förekommer också någon typ av aktör i 
artiklarna som förstärker den bild som eftersträvas av de hemlösa eller andra aspekter 
(myndigheter, insatser, politik eller liknande) som har med de hemlösa att göra, oavsett vilken 
den eftersträvade bilden är. Det är också ofta artiklarna på något sätt lyfter fram olika problem 
som kan kopplas till situationen som hemlös och ger förslag på olika lösningar på dessa. I de 
allra flesta fall handlar det då om riktade insatser mot de hemlösa individerna. Texter som 
befinner sig inom ramen för sektionen nyheter kan se ut på följande sätt: 

Smedbyparken är en idyll med gamla anor i utkanten av Huskvarna. På gräsmattan framför den lilla 
dammen fylld av änder brinner tre gravljus. De är en påminnelse om tragedin som skakar 
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Huskvarnaborna. Ljusen markerar minnet av en 48årig rumänsk medborgare som gick under 
smeknamnet ”XX”. Det var här, under en upphöjning av betong, som han brukade sova, och det var 
här som han den 8 augusti hittades död […] Pensionären XX passerar platsen och skakar på huvudet 
och uttrycker: – Det är så tragiskt. (Journalist, 2018).       

De svåra förhållandenas diskurs: Att förstå den hemlöse utifrån dennes samhällsposition 

Det som i denna studie benämnts som ”De svåra förhållandenas diskurs” ansluter, som rubriken 
skvallrar om, till de förhållanden som omger den hemlöse individen. Oftast handlar de 
uttalanden som utgår från diskursen om hur svårt det är att leva i hemlöshet och den hemlösa 
individen beskrivs i första hand utifrån dessa svårigheter. Generellt set kan diskursen främst 
sägas komma till uttryck genom fallbeskrivningar där en eller flera hemlösa individer står i 
centrum för den beskrivande praktiken, något som även gäller för de övriga diskurserna. 
Samtidigt är inte detta hela bilden då det också kan handla om hemlösa som grupp på ett allmänt 
plan samt då insatser eller ansträngningar från samhällets sida förespråkas eller vidtas för att 
motverka hemlöshet. Det gemensamma för dem, oaktat ovanstående, är dock att de i första hand 
tar sikte på det som omger individen/individerna snarare personliga egenskaper.   

Ett liv fyllt av svårigheter och att inta ett perspektiv där dessa styr bilden av den hemlöse 
Även om aktörernas uttalanden, utifrån diskursen, generellt sett handlar om de svåra 
förhållanden som omger den hemlösa kan de delas upp och hävdas beröra tre ämnen. Det första 
handlar om de miljöer de hemlösa befinner sig i och hur besvärande dessa kan vara, det andra 
handlar istället om de förhållanden som omger individen på ett mer personligt plan (exempelvis: 
arbetslöshet, fattigdom, maktlöshet eller liknande) och det tredje rör anledningarna till 
hemlöshet och de lösningar som förespråkas. Vad det gäller miljöerna illustrerar nedanstående 
citat hur beskrivningarna kring dem kan se ut:  

Jan är van att bo i tunnelbanetunnlarna under T-centralens rulltrappor. - Det börjar bli rått där nu. 
Man måste droga sig för att klara att sova ute (Journalist & Hemlös 1993). 

Det tydliggörs hur besvärande det kan vara att tvingas sova på offentliga platser och i 
ovanstående fall hävdar till och med den hemlösa individ som intervjuats att det inte är möjligt 
att sova ute utan att använda droger. Flera liknande exempel förekommer generellt sett i 
materialet oaktat vilket årtal som är fallet. På flera ställen framhålls också hur farligt det kan 
vara att sova utan fyra skyddande väggar.  

En sovande hemlös man omkom i en brand vid Fåfängan på Södermalm i Stockholm sent på 
fredagskvällen. Mannen brännskadades så svårt att han omedelbart omkom i lågorna som snabbt 
spred sig i hans tillfälliga läger […] De båda männen låg och sov på en madrass och med en sovsäck 
över sig (Journalist 2005).  

Även om det ibland påtalas att det finns vissa alternativ för de hemlösa istället för att sova på 
gatan så är det inte heller alltid så att dessa uppfattas som säkra eller att föredra framför en natt 
utomhus. Det kan istället vara så att det medför ytterligare risker att sovande befinna sig i 
miljöer där andra som omfattas om av liknande livsvillkor finns.  

– Jag sover hellre på gatan än på ett härbärge. Där är så mycket bråk och så riskerar du att bli rånad. 
Det har hänt mig fem gånger (Hemlös 2018)   

Beskrivningarna ovan riktar i första hand in sig på de individer som skulle kunna definieras 
som personer i akut hemlöshet, d.v.s. att de för det mesta inte har något tak över huvudet alls. 
Det finns emellertid framställningar av andra grupper av hemlösa som exempelvis bor tillfälligt 
inhysta på motell eller andra typer av tillfälliga boendelösningar. Inte heller de miljöer dessa 
individer befinner sig i beskrivs, utifrån de svåra förhållandenas diskurs, som särskilt 
gästvänliga. I stället framhävs att det är problematiskt att befinna sig även i dessa miljöer samt 
att inte ha något permanent hem kan ge upphov till en negativ syn på tillvaron.  
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XX, 46, och hennes familj vadade ut ur New Orleans för en månad sedan. Nu sitter hon på ett 
luggslitet landsorts motell i Texas och är orolig för sin framtid […]  XX, 17 som väntar en dotter till 
vintern saknar ”allt”. -Jag känner ju ingen här och det finns absolut inget att göra mer än att glo på 
tv och sova, suckar hon (Journalist & Hemlös 2005). 

Oavsett om det handlar om att sova på gatan, att befinna sig på ett härbärge, något annat 
tillfälligt boende eller på andra platser så ger de flesta uttalanden som utgår från diskursen sken 
av att det inte är fråga om några särskilt trevliga miljöer. Beskrivningarna förstärks av ord som 
exempelvis ”luggslitet” och ”rått” eller så beskrivs ett sammanhang där det till och med är 
farligt för den enskilde individen att befinna sig. Gemensamt bidrar liknande uttalanden till att 
skapa en bild av miljöer som helst undviks men som de hemlösa ändå mer eller mindre tvingas 
att befinna sig i. Detta bidrar också till att skapa en bild av de hemlösa som personer som, till 
följd av deras position som hemlösa, tvingas uppehålla sig i miljöer som andra försöker undvika 
(jfr. Hodgetts et al. 2005). Något som samhället dessutom är en bidragande faktor till, vilket 
den pseudo-hemlösa person som framträtt i en av 2018 års artiklarna påtalar: 

Centralstationen stängs ju 00.30 numera och då åker alla ut, säger han och påpekar hur allt fler soffor 
på offentliga platser nu tillverkas små och smala, en så kallad exkluderande design, för att ingen ska 
kunna sova på dem […] Var man än sover utomhus på natten så är man extremt utlämnad och utan 
skydd, och det gäller särskilt kvinnorna, understryker han […] Min bild är att staden har blivit väldigt 
kall. Vi vill inte ha de här människorna intill oss. Alla dörrar i hela city är stängda för dem (pseudo-
hemlös 2018).  

Om fokus flyttas från de miljöer som uttalandena i diskursen behandlar till de förhållanden som 
anknyter till den hemlösa individen på ett personligt plan går det att framhålla att även dessa 
uteslutande beskrivs som besvärande. Det poängteras att den position den hemlösa individen 
befinner sig i kantas av aspekter som gör det svårt att såväl klara av vardagen som att ta sig ur 
situationen eller få hjälp från samhällets sida. På det sistnämnda temat kan det exempelvis 
handla om att det inte bara är att be om hjälp, det krävs också ofta ett jakande beslut från en 
tjänsteman, vilket inte alltid är en självklarhet. Detta illustrerar också den maktlöshet som 
många av uttalandena i diskursen påtalar att positionen som hemlös innebär, såväl allmänt sett 
som i relation till myndigheter eller andra organisationer som riktar sig mot de hemlösa.    

Hon insåg makten tidigt när hon var sjuk, nyskild, bostadslös och arbetslös och bodde tillfälligt 
inhyst hos en moster i Stockholm. Då sökte hon socialhjälp men fick avslag av en socialassistent 
iförd islandströja. Det var på det radikala sextiotalet. "Du i din Islandströja, tänk vad många gånger 
jag tänkt på dig, tänk om jag skulle få träffa dig. Jag kunde inte spelreglerna men det kunde du. Du 
visste att jag egentligen hade rätt att få hjälp till mitt uppehälle, att inte min moster hade någon 
skyldighet att försörja mig men allt jag fick varen tågbiljett till Flen och en utskällning. Ännu idag 
önskar jag att jag skulle få träffa dig och tala om hur illa du gjorde mig (Journalist & Hemlös 1993).  

Citatet ovan ger också uttryck för fler av de aspekter som är bärande i diskursen när det kommer 
till att beskriva de hemlösa och deras situation. Det handlar ofta om att påtala att situationen 
betingas av exempelvis arbetslöshet, olika typer av (psykiska eller fysiska) sjukdomar, 
bostadsbrist eller, som en följd av bl.a. ovanstående: fattigdom. Samtidigt är det inte dessa 
aspekter som i första hand används för att beskriva den hemlöse individen. Hemlösheten sätts 
alltid i första rummet och de övriga förhållanden som rör individen står alltid lite i skymundan. 
Detta gäller även för än mer personliga faktorer så som kön, ålder utseenden, egna tankar, 
åsikter och liknande. Det är i första hand bristen på eget boende som påtalas för att beskriva 
personen och sätta denne i ett sammanhang medan de övriga aspekterna inkorporeras för att 
antingen förstärka bilden av hur svårt det kan vara att vara hemlös eller för att framhålla de 
personliga konsekvenser ett liv som hemlös kan få (jfr. Torck 2001)    

Han var uteliggare, han hade bräckligt fysik, så de som kände honom trodde först att han dött en 
naturlig död […] Hans hälsa blev allt sämre, han åt dåligt, drack för mycket. Det var därför hon inte 
blev särskilt överraskad när hon fick beskedet att han var död (Journalist & Professionell 2018). 
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Det är inte särskilt ovanligt att beskrivningar av den hemlöse som utgår ifrån de svåra 
förhållandenas diskurs strukturerar sig på det sätt som citatet ovan ger uttryck för. Det handlar 
ofta om att skapa en bild av att hemlöshet inte endast handlar om en avsaknad av egen bostad. 
Situationen inbegriper fler besvärande aspekter och det centrala i diskursen är att det just är 
situationen som hemlös som betingar dessa snarare än det motsatta. Det vill säga att, likt i 
ovanstående citat, en individ till följd av sin hemlöshet har bräcklig fysik, ser äldre ut än vad 
den är och/eller dricker för mycket snarare än att dessa aspekter lett till hemlösheten. 
Anledningarna till hemlösheten härleds, i diskursen, istället till strukturella förhållanden. Det 
påpekas att hemlöshet är en situation individer hamnar i på grund av misslyckanden från 
samhällets sida. Det kan exempelvis handla om att konkurrensen på arbets- och bostadsmarknad 
blivit för hård och att politiken gör för lite för att lösa detta eller att resurser, insatser och 
åtgärder som (direkt eller indirekt) riktas mot de hemlösa försvinner. Men det kan också handla 
om mer allmänna ställningstagande om att hela välfärdsstaten håller på att krackelera, något 
som alltid framhålls drabba de mindre bemedlade i samhället hårdast.  

Välfärdsstaten - som sörjde för invånarna från vaggan till graven - håller på att monteras ned, och 
våld och invandrarfientlighet ökar, skriver tidningen. Den nämner att det skulle finnas 10 000 
hemlösa totalt i Sverige, och att omkring 4 000 av dessa finns i Stockholm. 500 sover utomhus varje 
natt, enligt tidningen (Journalist 1993). 

Det skulle, med bakgrund av ovanstående, då vara ett rimligt antagande att diskursen också i 
första hand premierar strukturella förändringar och reformer för att hjälpa de individer som 
befinner sig i hemlöshet. Så är dock inte riktigt fallet. Visserligen finns det uttalanden i 
diskursen som behandlar förändringar i den samhälleliga strukturen men de flesta av de 
uttalanden som handlar om lösningar befinner sig på ett individuellt plan.  

Parallellt med tidningen utvecklas nu den sociala verksamheten där de hemlösa får hjälp att hjälpa 
sig själva; ombyggnad för ett skapa datarum med mera pågår i lokalerna på Döbelnsgatan. –Vår 
uppgift är att pusha dem, så att de vågar tro på sig själva och att de kan göra något av sina liv, säger 
XX (Journalist & Professionell 2005).     

Det tycks vara så att det, trots diskursens strukturella fokus när det kommer till anledningarna, 
är svårt att tänka sig att lösningarna kan gå bortom individen för att istället angripa de 
bakomliggande aspekter som lett till hemlösheten. Det råder således en viss diskrepans i 
diskursen mellan det som ses som det ursprungliga problemet och de åtgärder som förespråkas. 
De uttalanden i diskursen som påtalar att samhällets uppbyggnad orsakar hemlöshet bekräftas 
inte av de förespråkade lösningarna. Detta leder till en förvirring, eller rent av en förskjutning, 
kring vem som bär ansvaret för att människor hamnar i hemlöshet. Om lösningen på ett problem 
beskrivs ligga på ett individuellt plan finns också en risk att problemet i sig förbinds med 
individen, oavsett hur problembilden till en början är utformad (jfr. Bacchi & Eveline 2010). 

De funktioner diskursen tillskriver den hemlöse individen   

Diskursens ideationella funktion 

Sammantaget kan det som beskrivits ovan sägas utgöra det entydiga perspektiv (jfr. Fairclough 
1995; Winther Jörgensen & Phillips 2000) kring de hemlösa som i studien kallats ”De svåra 
förhållandenas diskurs”. Det handlar, utifrån den förståelse diskursen inbegriper, om att 
beskriva den hemlösa individen som en person som: omfattas av svåra förhållanden, befinner 
sig i ogästvänliga miljöer och har hamnat där på grund av brister i den samhälleliga strukturen. 
Samtidigt förmedlar diskursen att det i första hand ändå faller på individen att ta ansvar för att 
lösa sin situation, något som gör att ett individuellt perspektiv kring anledningarna till 
hemlösheten riskerar att ta överhanden. Det är i diskursen, som tidigare nämnts, situationen 
som hemlös som premieras när det gäller att beskriva den som befinner sig i hemlöshet snarare 
än individens personliga egenskaper. När uttalanden om personliga egenskaper förekommer 
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gör de alltid det i relation till hemlösheten. I de flesta fall framställs de dessutom på ett sådant 
sätt att de kan uppfattas som en produkt av den hemlöse individens situation. Den förståelse av 
den hemlösa individen (den ideationella funktionen, se sid. 19) som diskursen framhåller 
kretsar således också kring ovanstående aspekter. Det går, enligt diskursen, aldrig att bortse 
ifrån att den situation individen befinner sig i också förklarar en stor del av vem personen är, 
d.v.s. i första hand hemlös och i andra hand en egen individ med specifika egenskaper, känslor, 
tankar och åsikter.  Att individen själv i första hand ska lösa situationen leder samtidigt till att 
dennes egenskaper ges en framstående betydelse (trots att de ses som en produkt av situationen). 
Om bara individen gjorde allt för att följa samhällets gemensamt uppdragna regler och normer 
skulle också möjligheten till ett eget boende uppenbara sig (jfr. Eriksson 1999; Hodgetts 2010).     

Diskursens identitetsfunktion 

Som tidigare beskrivits menar Laclau och Mouffe (1985) att en individs identitet är något som 
denne får sig tilldelad av andra. Identiteten ses av författarna som en konstruktion som uppstår 
till följd av de egenskaper ett subjekt tillskrivs och den kontext en individ befinner sig i. Det är 
också utifrån dessa antagande som resonemanget om identitet i denna studie tar sin 
utgångspunkt, så också i relation till ”De svåra förhållandenas diskurs”.    
Med risk för att bli något upprepande så är, likt för den förståelseskapande processen, 
situationen som hemlös grunden även för den identitetsskapande processen i diskursen. Den 
hemlösa individens identitet skapas utifrån de förutsättningar som, enligt diskursen, finns för 
dem som lever i hemlöshet. Individen förbinds med, och identifieras utifrån, de tre aspekter 
som tidigare resonerats om, d.v.s. miljö, personliga förhållanden och anledning till hemlöshet 
samt hur svårt livet som hemlös är. Att, utifrån diskursen, befästas med en identitet som hemlös 
innebär att inpassas i en färdig mall som definierar individen utifrån de besvär denne tillskrivs. 
Begreppet hemlös (med diskursen som utgångspunkt) inbegriper således även en dimension av 
särskiljande (jfr. Winther Jörgensen & Phillips 2000) mellan de hemlösa och övriga. Att 
kategoriseras som hemlös utifrån ”De svåra förhållandenas diskurs” för med sig antaganden 
om vem individen är och hur denne bör uppfattas (jfr. Torck 2001).  

Stigma, avvikande och social praktik 
Utifrån de tankar som presenteras av Becker (1963/2005) och Goffman (1963/2005) går det på 
ett övergripande plan säga att diskursen tangerar och reproducerar vissa av dessa men motsäger 
andra. De delar av Beckers (1963/2005) resonemang som påtalar att det krävs en gemensamt 
fastlagd regel som bryts för att någon ska kunna avvika och att brottet färgar förståelsen av 
”syndabocken” är en värdefull insikt. Så är också Goffmans (1953/2005) tankar om hur en 
specifik egenskap (hemlöshet) hos en person ofta får styra hur denne definieras och uppfattas.   
Det blir tydligt att det finns ett element av avvikande kopplat till de hemlösa i diskursen då det 
i diskursen finns ett förgivettagande om att det normala är att ha ett eget boende. De som inte 
har det (de hemlösa) följer inte de regler och normer som finns i samhället kopplat till 
boendesituation, de bryter mot den gemensamt fastlagda regeln (jfr. Beck 1963/ 2005). Detta 
bidrar till att det är såväl möjligt som legitimt att föra fram åsikter och tankar om de hemlösa 
samt vidta åtgärder för att de återigen ska följa regeln. Det som förespråkas i diskursen i relation 
till det sistnämnda är att individuella insatser behöver riktas mot den hemlösa individen. Att 
diskursen för fram ett liknande ställningstagande förstärker det avvikande ytterligare. Det är 
individens egenskaper som måste förändras för att denne återigen ska kunna följa regeln. 
Diskrepansen som återfinns i diskursen mellan struktur och individ skulle också kunna förklaras 
utifrån detta tankemönster. Även om det är strukturella betingelser som leder till det som anses 
som avvikande är det fortfarande på ett individuellt plan som regeln bryts (jfr. Becker 
1963/2005). Oavsett vilka strukturella förutsättningar som finns i ett givet samhälle vid en given 
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tidpunkt kring boende så är det först när individen inte har boendet kvar som regelbrottet är 
aktuellt. Det är således individen som bryter mot regeln och inte något eller någon annan, att 
komma till rätta med problemet (regelbrottet) blir därför att rikta åtgärder mot personen i fråga.  
Goffmans (1963/2005) tankar om att en specifik egenskap hos en individ används för att 
karakterisera individen som helhet visar sig än tydligare i diskursen. De antagande som 
diskursen för fram om de individer som lever i hemlöshet förklaras i första hand av 
hemlösheten. Det är, som tidigare resonerats om, hemlösheten som styr vem individen uppfattas 
vara och alla de aspekter som gemensamt utgör individen beskrivs i första hand utifrån att denne 
är hemlös. När ”De svåra förhållandenas diskurs” styr språkbruket är det därför så att 
hemlösheten ligger till grund för konstruktionen av den hemlösa individen, allt annat är 
sekundärt. Detta betyder emellertid inte per automatik att individen stigmatiseras. Det kan lika 
gärna vara på det vis att de skribenter som utgår från diskursen verkar för att en stigmatisering 
av de hemlösa ska undvikas. Samtidigt finns alltid en risk, oavsett intention, att ett språkbruk 
som struktureras av en diskurs där en egenskap får sätta ramarna för en individ kan leda till 
stigma (jfr. Goffman 1963/2005). Framförallt i detta fall då det handlar om en egenskap som 
drar upp en skiljelinje mellan de ”normala” och de ”annorlunda”, något som är en problematisk 
dimension av denna diskurs.            

Sympatiernas diskurs: utanför men värd hjälp tillbaka 

I det, som i studien benämnts som ”Sympatiernas diskurs”, sätts fokus på att den hemlöse 
individen är i behov av stöd och hjälp för att denne såväl ska klara av sin situation som hemlös 
likväl som för att ta sig ur situationen. Likt ”De svåra förhållandenas diskurs” inbegriper 
diskursen uttalanden som påtalar att de strukturella förhållanden som finns i ett samhälle kan 
ses som en av anledningarna till att människor hamnar och blir kvar i hemlöshet. Samtidigt 
föregås nästan alltid uttalanden som riktar in sig på struktur av beskrivningar av individuella 
”tillkortakommanden” hos den hemlösa individen. Diskursen har således en förklaringsmodell 
kring varför vissa individer hamnar och blir kvar i hemlöshet som riktar sig mot såväl struktur 
som individ. I relation till detta bör dock framhållas att diskursen ger uttryck för att vissa 
förklaringar till hemlöshet alltid måste sökas hos individen. Det är också en övervägande 
majoritet av de uttalanden som utgår från diskursen som förespråkar lösningar på ett individuellt 
plan, d.v.s. då insatser för att motverka hemlösheten diskuteras.   
Även om diskursen utgår ifrån att vissa egenskaper och aspekter hos den enskilde individen är 
bärande element för att någon ska bli hemlös alternativt inte ta sig ur situationen ska detta inte 
förstås som att det, utifrån diskursen, förespråkas att individen får klara sig själv. Som 
benämningen på diskursen ger sken av framhålls att de som befinner sig i hemlöshet förtjänar 
sympatier och hjälp (jfr. Svedberg & Wollters 2013 tankar om värdiga fattiga). Samhället, dess 
institutioner och organisationer samt övriga berörda bör därför hjälpa de hemlösa med att, i 
första hand, ta sig tillbaka in i samhällsgemenskapen eller, i andra hand, se till att de får en så 
god vardag som möjligt trots hemlöshet.   

Att vara hemlös och bedömas vara i behov av andras hjälp och medkänsla 
Det som kan sägas utgöra diskursens tydligaste utgångspunkt (jfr. Faircloughs 1995 samt 
Winther Jörgensen & Phillips 2000 tankar om perspektiv) är att det är synd om de hemlösa, 
detta gäller oavsett vilka ställningstaganden som finns i det enskilda fallet kring vem den 
hemlösa individen är, vilka egenskaper denne har eller hur hemlösheten aktualiserats. Det är 
svårt att befinna sig i hemlöshet och det spelar ingen roll vilka övriga omständigheter som råder, 
inget kan ändra detta ”faktum”. Hjälp från samhällets sida och från medmänniskor ska därför 
riktas mot de hemlösa. Det kan vara fråga om olika typer av insatser men många gånger 
framhålls att det behövs mer pengar till de verksamheter som riktar sig mot dem som befinner 
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sig i hemlöshet (som redan finns) eller att, som i nedanstående fall, pengar behövs för att start 
upp nya härbärgen eller liknande. 

Det sades senare att han försökte understryka allvaret i de hemlösas problem. Han betonade att detta 
måste ges högsta prioritet och att det gällde att skaka fram mer pengar till exempelvis härbärgen för 
hemlösa (Journalist 1993). 

Journalisten som kommer till uttryck i citatet ovan parafraserar vad en politiker tidigare sagt 
under ett möte. Det tydliggöras att de problem de hemlösa omfattas av anses vara allvarliga och 
att den hjälp som finns att tillgå är för knapphändig. Det måste till mer pengar som kan användas 
för att utöka det skyddsnät som finns. Liknande uttalanden om att de hemlösa förtjänar hjälp 
förekommer under samtliga av studiens mätperioder då uttalanden utifrån sympatiernas diskurs 
framträder. Det är emellertid inte alltid som det handlar om mer pengar eller för den delen 
insatser som är bestående över tid. Många politiskt beslutade åtgärder som framträder i det 
studerade materialet handlar istället reaktiva aktioner som kommer till på grund av att något 
hänt eller befaras hända.  

I Paris finns uppemot 15 000 uteliggare. Paris tunnelbana erbjuder 4 700 sängplatser för dem som 
söker skydd i metron (Journalist 2005).  

I ovanstående fall handlade det om att ett omfattande snöoväder var på ingång, det beslutades 
då att tunnelbanan skulle öppnas upp för att hemlösa inte skulle frysa ihjäl på stadens gator. På 
liknande sätt framhålls att kyrkor ibland väljer att öppna sina dörrar då det blir väldigt kallt ute.  

Själv gick jag till olika frivilligorganisationer, framför allt Vid din sida som riktar sig till äldre 
hemlösa och S:t Paulskyrkan som öppnas för hemlösa under särskilt kalla nätter, säger han (pseud-
hemlös 2018).  

Att tunnelbanan eller kyrkan öppnas upp för de hemlösa eller att mer pengar behöver skjutas 
till för att hjälpa de som befinner sig i hemlöshet är en typ av mer allmänna åtgärder som 
diskuteras då diskursen aktualiseras. Det finns emellertid också artiklar där diskursen 
framkommer som resonemang förs på ett mer ingående sätt om de insatser som finns och de 
ansträngningar som görs för att hjälpa. Det handlar exempelvis om politiska satsningar, om 
kommunernas insatser för att avhjälpa hemlöshet och det som leder till hemlöshet (missbruk, 
psykisk ohälsa, arbetslöshet o.s.v.) samt om åtgärder som genomförs för att underlätta vardagen 
som hemlös. Därtill påtalas att många frivilligorganisationer gör det de kan för att hjälpa till.  

 VI träffar XX på Klauzál tér, ett torg i Budapests gamla judiska kvarter där ett par tre hundra 
luggslitna män och kvinnor får fläskgryta, överkokt pasta och var sin chokladtomte. Varje söndag 
året runt delar en frivilligorganisation ut mat här (Journalist 2018). 

Utifrån diskursen beskrivs också privatpersoner som sträcker ut en hjälpande hand. När så sker 
hyllas detta och dessa individer målas upp som förebilder och som godhjärtade medborgare. 

Också hon talar varmt om hur den 18 000 personer stora småstaden som lever på Blue Bells 
glassfabrik och Sealys madrasstillverkning öppnat armarna för de utsatta och att vissa stöttar dem 
ekonomiskt […] Det är rörande att se, säger hon (Journalist & Privatperson 2005). 

Än tydligare blir dock ställningstagande om att de hemlösa förtjänar hjälp och sympati då 
motsatsen diskuteras, d.v.s. när det hänt något med en hemlös person eller då någon som 
befinner sig i hemlöshet behandlats på ett, enligt den skribent som kommer till uttryck, 
oförsvarbart sätt. Detta fördöms och det tydliggörs att det aldrig går att acceptera att människor 
behandlas orättvist eller felaktigt, i synnerhet inte då de befinner sig i en svagare position.  

Det är intressant att fråga sig varför inte fler av oss stannar upp. I P1:s veckomagasin ”Godmorgon 
världen” förra söndagen redogjordes utförligt för XX bortgång. Hur han, som i vardagen sitter på en 
bit kartong, trakasseras av ungdomar i staden i två år […] Varför XX blev hemlös vet vi inte, men 
vi vet att han var lika mycket en människa som alla andra. Oavsett varför han hamnade på gatan i 
Huskvarna hade han rätt att slippa leva i fruktan. Den rätten blev han berövad under lång tid […] 
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Året då vårt folkstyre firar 100 år pågår potenta försök att splittra människor och undergräva 
demokratins kärnidé: den om alla människors lika värde (Journalist 2018).  

Citatet ovan kretsar kring att alla människor ska behandlas lika oavsett vilka de är eller vilka 
villkor de omfattas av, något som är ett centralt ställningstagande i diskursen. Samtidigt 
framträder även en ytterligare aspekt som är viktig i sympatiernas diskurs. Det spelar ingen roll 
varför personen i fråga hamnat i hemlöshet, vederbörande förtjänar ändå att bli behandlad på 
ett värdigt och sympatiskt sätt av sina medmänniskor. Liknande exempel framträder såväl 1993 
som 2005. Följande textstycke återfanns under mätperioden 1993: 

XX sade att han hoppades att XY:s död skall leda till att beslutsfattare och för den delen också 
vanliga medborgare gör mer för att hjälpa de hemlösa […] -Vi kan inte tillåta att vår känslolöshet 
får oss att vända oss bort från människor som dör i skuggan av den regeringsbyggnad som kämpar 
mot hemlöshet, sade XX (Journalist & Politiker 1993). 

Samtidig som det inte ska spela någon roll varför en individ hamnat i hemlöshet eller varför 
personen inte lyckas ta sig ur situationen så förekommer emellertid diskussioner, utifrån 
diskursen, om detta. Som tidigare nämnts intas då såväl ett strukturellt som individuellt 
perspektiv men diskursens förklaringsmodeller kring ovanstående härleds i första hand till det 
sistnämnda. Ofta framkommer ställningstaganden om att exempelvis missbruk, psykisk ohälsa, 
misskötsel av jobb eller bostad eller liknande lett framtill den aktuella situationen. Något som 
även många av de hemlösa själva använder som förklaring. 

Förr, när jag jobbade, hade jag jämt pengar och skaffade mig dyra vanor. Gillade att gå ut och dricka 
öl och träffa kompisar. Så småningom ville jag vidareutbilda mig och skaffa gymnasiekompetens. 
Men när jag började leva på studiestöd försökte jag kombinera det dyra utelivet med studier. Och 
det gick ju inte. Efter att ha kommit efter med hyran i tre månader blev XX vräkt från lägenheten 
våren 1992. Och sedan dess har det gått utför. Snabbt […] De flesta bostadslösa har 
missbruksproblem: alkohol, narkotika, tabletter eller ofta en blandning av alltihop. XX drack rejält 
under tiden som kypare på Stockholms krogar (Journalist & Hemlös 1993). 

Likt många av de varierande ställningstaganden som finns inom de olika diskurserna, inte minst 
inom sympatiernas diskurs, förekommer de under samtliga av studiens mätperioder. Detta 
gäller också för det som ges uttryck för i ovanstående citat då skribenterna utgår från 
sympatiernas diskurs. Samtidigt är det också så, även om individuella egenskaper ofta 
framträder, att de skribenter som utgår från diskursen även har ett strukturellt fokus och bejakar 
att hemlösa individer är offer för strukturella betingelser i vårt samhälle. Det uttrycks en 
medvetenhet kring att det inte endast går att förstå den hemlöse individen och dennes situation 
utifrån individuella brister. Hur samhället är uppbyggt och hur den samhälleliga utvecklingen 
ser ut är centralt för att förstå sociala problem, så också när det kommer till hemlöshet. Något 
som inte minst visar sig då äldre hemlösa diskuteras i en artikel från 2018.  

 I Sverige går det att identifiera tre faktorer som bidrar till att öka risken för att allt fler äldre kommer 
att hamna i hemlöshet: den demografiska utvecklingen med en allt äldre befolkning, en svagare 
privatekonomi för pensionärer och en illa fungerande bostadsmarknad (Journalist 2018) 

När det kommer till samhällets utveckling anknyter detta också till ett sista grundläggande 
ställningstagande inom diskursen. Det framhålls att klimatet för de som befinner sig i social 
utsatthet har blivit kallare och hårdare. Framförallt i termer av hur dessa individer bemöts och 
i hur synen på social utsatthet har förändrats till det sämre. Det talas om ett samhälle där de 
svagare inte får de möjligheter de förtjänar och många av de skribenter som utgår från diskursen 
framhåller att det sker ett avståndstagande från de mindre bemedlade. Det påpekas till och med 
att det tycks finnas en viss allmän avsky mot dem som ses som annorlunda.  

Allofobi kallas rädslan för ”de andra” på grekiska. Det är en rädsla som piskats upp av populister, 
extremister och medier och som omsatts i blint och blodtörstigt hat. Samma sorts hat som resulterar 
i att en hemlös romsk tiggare mördas av barn i Sverige. Dessa attacker mot svaga, denna 
demonisering, stigmatisering och marginalisering är brott mot mänskliga rättigheter. 
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Normaliseringen och rättfärdigandet av våldet mot ”de andra” är resultatet av en tilltagande social 
barbarisering. Det som gör att samhällen rycker på axlarna åt förlorade liv (Journalist 2018).  

I diskursen vidgås att det kan se ut på det sätt som skribenten ovan ger uttryck för, vilket 
uppfattas som både förbryllande och högst besvärande. Något som även tydliggörs av en av de 
skribenter som kommer till utryck under 1993 års mätperiod.  

Det jag tycker är mest upprörande är att det finns acceptans för de här förändringarna. Det skulle 
aldrig gå att förändra ortoped- eller hjärt/lungvårdsklinikerna på det här sättet. Folk vet att de kanske 
kan bryta benet, men de känner inte igen sig i de utslagna, och tycker inte att den vården är lika 
viktig, säger XX. Vad är det för människosyn som fått ta över? Litet tillspetsat skulle man kunna 
säga att det är en förklädd ättestupa. De här människorna dör i förtid för att de inte får rätt vård, 
hävdar XX (Expert 1993).   

Det finns i diskursen en omfattande kritik mot ett samhälle där såväl dess institutioner som dess 
medborgare vänder ryggen mot dem som är svagare. Det är varken värdigt eller acceptabelt att 
låta en känslokyla styra synen på de socialt utsatta och de som befinner sig i hemlöshet. När så 
sker måste det ifrågasättas och en kritisk röst måste höjas för att en inkluderande hållning istället 
ska få företräde, något som de skribenter som utgår från diskursen också gör.  

För att i månader angripa en människa som är svag, och sedan misshandla honom så svårt att han 
blir medvetslös, att hälla en burk kiss över honom när han ligger där, och därefter fortsätta sparka 
och slå. Det är något för sig […]  Den enda chans vi har att bringa någon sorts mening i detta 
meningslösa är att nu ta oss an det vuxenvärlden underlåtit: att markera inför alla barn och unga, 
krita upp de ramar som borde ha funnits där från början. Bara så kan vi förhindra att ett liknande 
mord sker igen. Vuxenvärlden måste försöka förstå. Men den får inte lägga huvudet på sned, inte 
visa förståelse. Inte efter något sådant här (Journalist 2018). 

De funktioner diskursen tillskriver den hemlösa individen 

Diskursens ideationella funktion 

Sympatiernas diskurs kan, utifrån ovanstående, sammantaget sägas stå på två centrala ben. Det 
ena handlar om att lyfta fram att de som befinner sig i hemlöshet förtjänar medlidande, 
medmänsklighet, sympati och hjälp. Det andra handlar istället om ett ifrågasättande mot när 
dessa värden inte får styra bilden av hur den hemlösa individen ska uppfattas, bemötas och 
förstås. Lika centralt som att framhålla de grundläggande värden diskursen utgår ifrån är det 
således att motsäga och ifrågasätta de värden som, enligt diskursen, är felaktiga. Samtidigt 
måste det framhållas att diskursen förmedlar att de individer som befinner sig i hemlöshet kan 
uppfattas som passiva offer. Något som gäller då såväl strukturella betingelser som individuella 
egenskaper diskuteras. Trots detta förmedlar dock diskursen, genom sitt fokus på individuella 
insatser och lösningar, att det i största del är upp till individen (men med hjälp av andra) att 
hantera eller ta sig ur sin situation (jfr. Schneider et al. 2010; Hodgetts et al. 2010). I detta 
avseende bär diskursen vissa likheter med ”De svåra förhållandenas diskurs”. Det råder, som 
Fairclough (1995) uttrycker det, på detta plan ingen konkurrens mellan diskurserna emellan 
En annan bärande del av diskursens förståelseskapande kring de hemlösa är att utvecklingen 
gått att fel håll, d.v.s. att värden som förkastas i sympatiernas diskurs vunnit insteg i debatten 
om de hemlösa. Även om det i diskursen framhålls att de som lever i hemlöshet bör uppfattas 
befinna sig i en svagare samhällsposition än många andra i samhället kan det aldrig accepteras 
att detta används som motiv för en nedvärdering och en systematisk bortprioritering av dem. 
De hemlösa förtjänar hjälp och målet ska vara inkludering snarare än ytterligare exkludering.  

Diskursens identitetsfunktion 

Den identitet de hemlösa tillskrivs utifrån ”Sympatiernas diskurs” kretsar mycket kring att det 
handlar om ett offerskap att vara hemlös. Att vara hemlös innebär, som tidigare nämnts, att vara 
ett offer för såväl det samhälle som den hemlöse lever i likväl som för de individuella aspekter 
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som den enskilde omfattas av. På det förstnämnda temat kretsar beskrivningarna i de flesta fall 
kring att de som lever i hemlöshet är en svag samhällsgrupp samt att de strukturer som finns i 
samhället är särskilt drabbande för de svaga. På det sistnämnda framhålls i diskursen att den 
som lever i hemlöshet ofta är eller har varit missbrukare, att den drabbats eller lider av psykisk 
ohälsa, att den agerat på något sätt som gjort den förlorat jobbet eller bostaden. Det framhålls 
också vara så att de hemlösa inte kan få rätsida på sin situation på egenhand. De besitter inte de 
verktyg som krävs och de behöver därför hjälp av andra, för att detta ska vara möjligt förutsätts 
dock ett visst engagemang från den enskilde individen själv. Ofta handlar det då om att 
individen behöver söka kontakt med särskilda organisationer som finns till för att hjälpa. Vidare 
framhålls, likt i ”De svåra förhållandenas diskurs, att det måste finnas en vilja från den enskildes 
sida att rätta till de individuella tillkortakommanden som är en bidragande del till hemlösheten 
och upprätthållandet av situationen. Även om diskursen manar till sympati för de hemlösa 
tillskriver den dem således också viss skuld för att de befinner sig i hemlöshet (jfr. Schneider 
et al 2010). Även utifrån denna diskurs konstrueras således den hemlösa individens identitet 
med hjälp av egenskaper (jfr. Laclau & Mouffe 1985) som skiljer dem från andra i samhället. 
Det sker ett indirekt påpekande om att hemlösa inte är vilka som helst och de egenskaper de 
besitter värderas i relation till det ideal som finns för den ”fungerande samhällsmedborgaren”. 
Oftast med det resultat att den hemlösa individen, antingen på grund av strukturella hinder eller 
individuella problem, inte når upp till detta ideal. 

Stigma, avvikande och social praktik 
En av de bärande tankarna hos Becker (1963/2005) är att de individer som inte kan anses vara 
avvikare bedömer vad som utgör ett regelbrott och vilka åtgärder som ska sättas in för att 
motverka att detta sker. I ”Sympatiernas diskurs” är detta något som kan sägas vara 
framträdande, särskilt då det handlar om de åtgärder som bör sättas in. Likt två av de övriga 
diskurser (De svåra förhållandenas diskurs och De ovärdiga samhällsmedborgarnas diskurs) 
som presenteras i studien finns en underliggande tanke i sympatiernas diskurs att de som lever 
i hemlöshet också lever på ett annorlunda sätt och utanför det gemensamma. Däremot finns en 
skillnad i diskursen formulerar hur detta bör hanteras. Inte gällande de insatser som bör vidtas 
för att motverka hemlöshet eller underlätta för de hemlösa men på ett känslomässigt plan, d.v.s. 
kring hur de hemlösa bör bemötas och/eller behandlas. Det förespråkas sympati, hjälp och ett 
inkluderande förhållningssätt där tankar som alla människors lika värde måste få styra. Det ska 
inte spela någon roll varför någon lever på ett annorlunda sätt eller gör saker som andra till 
vardags inte gör. Det centrala är istället att möjligheten till värdigt liv erbjuds. Samtidigt 
förespråkas det värdiga livet vara att inpassas i den ”normala” vilket Becker (ibid.) skulle 
beskriva som försök från majoritetens sida att tvinga regelbrytaren tillbaka på ”rätt sida”. Detta 
förstärks också genom påhopp på dem som framhåller andra värden än de som är 
grundläggande i sympatiernas diskurs borde gälla. Framförallt de som manar till ett 
avståndstagande från de hemlösa och de som kretsar kring att de hemlösa inte är berättigade 
sympati, medmänsklighet och hjälp.  
När det kommer till stigma finns det en tanke, i diskursen, om att leva i hemlöshet också kan 
innebära att stigmatiseras. Många av de uttalanden i materialet som struktureras av diskursen 
försöker också påtala att detta till varje pris måste motverkas. Samtidigt är inte diskursen i sig 
självt helt friställd från problematiska antaganden. Goffman (1963/2005) framhåller att en 
central del för att ett stigma ska uppstå kan härledas till om och/eller hur en individ eller grupp 
fastställs som annorlunda. Trots diskursen vädjan om sympati och alla människors lika värde 
går det inte bortse ifrån att det finns antaganden inom ramen för diskursen som påtalar att det 
finns skillnader mellan de individer som lever i hemlöshet och de som inte gör det. Även när 
språkbruk utifrån sympatiernas diskurs aktualiseras finns således en risk för att ett stigma kan 
uppstå. Framförallt kan denna risk sägas återfinnas i de beskrivningar som finns inom diskursen 
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som söker att förklara och identifiera vem den hemlösa individen är. I detta förfarande sker 
kategoriseringar och den hemlösa befästs med egenskaper som många gånger särskiljer dem 
från andra i samhället (jfr. Goffman 1963/2005). Det samma gäller när det kommer till hur de 
hemlösa tillskrivs en position som offer som behöver hjälp. Att kategorisera en människa som 
ett offer, d.v.s. ett passivt subjekt och framhålla att andra personer (med andra egenskaper och 
förutsättningar) behöver hjälpa kan i sig innebära en risk för stigmatisering. Detta då det 
innehåller antaganden om att offret är såväl annorlunda som svagare (jfr. Nilsson 2015). Det 
bör emellertid, trots detta, framhållas att sympatiernas diskurs är den av de fyra som noterats i 
studien som besitter minst potential för att påföra ett stigma på de hemlösa. Det är, som nämnts 
ovan, snarare så att diskursen (de skribenter som utgår från den och de uttalanden som 
struktureras av den) söker att motverka att en stigmatisering sker. Oaktat detta bör det dock 
finnas en medvetenhet om att även denna diskurs kan medföra problematiska generaliseringar.  

De ovärdiga samhällsmedborgarnas diskurs: Att vara utanför och förtjäna det           
Denna tredje diskurs skiljer sig markant från de två ovanstående diskurserna och dess 
utgångspunkter och entydighet (jfr. Fairclough 1995; Winther Jörgensen & Phillpis 2000) 
bidrar därför också till att den hemlöse individen beskrivs ett annat sätt. I De ovärdiga 
samhällsmedborgarnas diskurs handlar det inte om att förklara de hemlösas situation utifrån 
strukturella betingelser. Det handlar inte heller om att göra individen till ett offer (varken för 
struktur eller individuella egenskaper) eller att framhålla hur svåra förhållanden de hemlösa 
omfattas av. Istället beskrivs individen genom hänvisningar till att det är dennes personliga 
ansvar att den hamnat i hemlöshet. Det framhålls också att den hemlöse individen ofta (om inte 
alltid) besitter personliga karakteristika och egenskaper som inte är att föredra samt att den 
hemlösa individen ägnar sig åt aktiviteter som i samhällets ögon är besvärande. Diskursens 
fokus ligger uteslutande på individen och den beskrivande praktiken kretsar kring att tydliggöra 
att det är hos individen det måste ske förändringar för att situationen ska kunna lösas. Det 
samhället ska bistå med är maktutövning och kontroll (jfr. Schneider et al. 2010; Eriksson 
1999), både för att motverka och avhjälpa de aspekter hos individen som gör att denne befinner 
sig i hemlöshet men också för att skydda övriga samhällsmedborgare mot det den hemlösa 
individen ägnar sig åt.  

Att vara hemlös, missbrukare, kriminell och missanpassad   
De ovärdiga samhällsmedborgarnas diskurs kan sägas ta sin utgångspunkt i att de som befinner 
sig i hemlöshet kan beskrivas utifrån tre olika aspekter: deras personliga egenskaper, de 
aktiviteter de ägnar sig åt samt individens autonomi och självbestämmande. Det sistnämnda tar 
sikte på att det, utifrån diskursen, går att härleda situationen som hemlös till individens egna 
val och beslut. Ofta framhålls att personen i fråga försatt sig i situationen genom att aktivt välja 
att ägna sig åt saker som i förlängningen kan medföra att hemlöshet blir aktuellt eller att 
situationen som hemlös upprätthålls. Det handlar exempelvis om att individen börjat missbruka 
eller att ett aktivt missbruk begränsar möjligheterna till ett eget boende. Det framhålls också att 
det (från samhällets sida) inte går att acceptera vilket beteende eller vilka val som helst, det 
finns en gräns och då den passeras kliver samhället in.  

XX sluter upp vid köksbordet. Han är 41 år och betydligt mer illa däran än XY. Han går på heroin 
och ska snart i väg för tvångsvård på ett hem för missbrukare (Journalist 1993). 

Det som sägs citatet ger sken av att missbruket bryter ner individen och leder till konsekvenser 
som inte kan anses som fördelaktiga. Det är då samhällets uppgift att utöva kontroll över 
individen och begränsa dennes valmöjligheter. I ovanstående fall handlar det om tvångsvård 
för missbruk men det kan också handla fängelse eller andra typer av tvingande åtgärder. 
Gemensamt för dem alla är dock att de ämnar hantera att ett beteende som bedömts gå för långt. 
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I vissa fall framhålls det till och med vara så att den som befinner sig i hemlöshet vet om detta 
och därför gör saker som ämnar sätta igång de mekanismer som leder till tvingande åtgärder. 
Det beskrivs då att den hemlöse individen agerar utifrån egen vinning och inte bryr sig om hur 
aktionerna potentiellt sett kan drabba dem som utsätts för dem. Att få tak över huvudet är 
viktigare för den enskilde än att ta hänsyn. Det är också viktigt, när ovanstående är aktuellt, att 
påtala att den som utför handlingarna lever i hemlöshet. 

En 35-årig man tycks göra allt för att hamna bakom lås och bom. I torsdags dömdes han för åtskilliga 
fall av skadegörelse till skyddstillsyn och till att betala skadestånd på över 120 000 kronor. Ett par 
timmar senare häktades han för samma typ av brott. Mannen är bostadslös sedan i somras (TT 2005).  

Det framhålls, av vissa av de skribenter som utgår från diskursen, emellertid också att det inte 
alltid är så att de hemlösa behöver utsättas av den typ av kontrollerande åtgärder som ges uttryck 
för ovan, eller att de för den delen eftersöker det. I de allra flesta fall handlar det istället om att 
det är viktigt att hålla koll på vilka de hemlösa är, hur många det finns, var de uppehåller sig 
och vad de ägnar sig åt. Det heter då att samhället behöver ha dessa uppgifter för att på bäst sätt 
kunna hjälpa dem som lever i hemlöshet, samtidigt påtalas att möjligheten till hjälp eller egen 
bostad är mycket liten. Något som återigen härleds till det sätt dessa personer lever sitt liv på.       

- Det här är ett akut korttidsställe. Först till kvarn får först mala. Och ingen får sova här mer än 14 
dagar per månad. Den som tillbringar natten här måste också räkna med att bli registrerad. 
- Syftet är just att vi ska fånga upp killarna så att de får kontakt med det sociala. Men tanken är att 
vi ska ta dem direkt från gatan, oavsett hur berusade, påtända eller tokiga de är. Det är bara i 
undantagsfall som någon kan boka en plats här. XX vet att prognosen för de flesta som kommer hit 
är dålig. Mycket dålig. Det handlar inte om tillfällig arbetslöshet eller tillfälliga problem. - Det har 
gått långt innan de hamnar här. Många har år av missbruk bakom sig och chansen att de ska få en 
egen lägenhet är mycket liten (Journalist & Professionell 1993). 

I citatet framkommer, utöver kontrollfunktionen, även andra delar som är bärande för hur de 
hemlösa beskrivs utifrån diskursen. Det handlar om människor som exempelvis är ”påtända”, 
”berusade” och/eller ”tokiga” och de beskrivs därutöver ha långtgående problem. Det handlar 
om individer som besitter egenskaper som inte någon mening uttrycks som positiva. Det är 
nästintill så att citatet ovan förmedlar en hopplöshet där chansen till en ljusning ses som mycket 
liten. Det finns också skribenter som utgår från diskursen som anammar detta än mer och menar 
att det inte är någon idé att försöka hjälpa dessa människor. Det har redan gått för långt och det 
är inte värt ansträngningen att försöka få dem tillbaka in i samhällsgemenskapen. Det är bättre 
att ta avstånd och låta dem leva sitt liv i avskildhet från ”oss andra” alternativt se till att de 
försvinner. Det handlar ändå om människor som inte förtjänar omsorg och empati.  

Filmer på XX sprids av de unga i sociala medier, med hatiska kommentarer. Hans död dämpar inte 
aggressiviteten. Tvärtom. På internetforumet Flashback flödar trakasserierna: ”De valde åtminstone 
rätt person att ha ihjäl, dessa krakar ser ut som en blandning av ”kackerlackor och råttor”, skriver en 
användare […] En råtta är inte en människa. En råtta är ett skadedjur som ska fångas och 
oskadliggöras (Journalist 2018).       

När det gäller citatet ovan bör det framhållas att journalisten i fråga hänvisar till vad andra sagt 
om en hemlös individ men det som framkommer i citatet illustrerar väl hur tankegångarna kring 
de hemlösa kan gå då ”De ovärdiga samhällsmedborgarnas diskurs” framträder. Liknande 
uttalanden förekommer även under de två övriga årtalen. Under 1993 års mätperiod beskrivs 
exempelvis hur en person som försökt skjuta en hemlös resonerar om de som lever i hemlöshet.  

Under förundersökningen fick han frågan vad han tyckte om uteliggare. De var äckliga, ansåg han 
(Åtalad 1993).  

Det är inte heller endast enskilda individers åsikter, tankar och uttryck om de hemlösa som 
struktureras av diskursen. Det finns också exempel på när diskursen fått genomslag på ett 
samhälleligt plan. Det tydligaste exemplet på detta framträder under 2018 års mätperiod då det 
resoneras om hur ett annat europeiskt land valt att kriminalisera hemlöshet. Något som lett till 
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att många av de hemlösa tagit till flykten och valt att leva sitt liv i skogen, avlägset från övriga 
samhället och den statsapparat som definierat dem som brottslingar.  

Sedan den 15 oktober riskerar sådana som XX att gripas av polisen och hamna inför rätta, enbart för 
att de inte har ett hem. Då trädde en ny lag i kraft som gör det olagligt att ”ha permanent hemvist på 
allmän plats” […] Polisen kan varna en hemlös tre gånger – gärna under samma dag – och sedan 
gripa honom eller henne […] – Resultatet är att många hemlösa drar sig undan från sina vanliga 
platser i tunnelbanan och portgångar av rädsla för polisen. De flyttar ut i skogen. De försvinner. Nu 
kommer vintern och många riskerar att frysa ihjäl (Journalist & Professionell 2018).      

Utifrån ovanstående skulle det gå att hävda att det också framträder ett strukturellt perspektiv i 
diskursen, även om det skiljer sig från den variant som återfinns i de diskurserna som redogjorts 
för ovan. I samma artikel som citatet stammar ifrån framgår det dock att kriminaliseringen av 
hemlösheten kommit till på grund av de hemlösas agerande och deras egenskaper. Det handlar 
om att ordningen i samhället behöver upprätthållas och då måste de hemlösa kontrolleras och 
vid behov avlägsnas. Samtidigt beskrivs dock att åtgärden också har humanitära förtecken men 
det är svårt att se den sidan då fokus uteslutande riktas mot att straffa den hemlösa individen.  

Ägodelar och husdjur beslagtas och den hemlöse kan straffas med upp till 90 dagars inlåsning i 
häkte. Ett tiotal har hittills förts inför rätta. Regeringen framställer lagen dels som en ordningsfråga, 
dels som en humanitär åtgärd, ett sätt att få in folk i stugvärmen […] – Det här är helt enkelt ett sätt 
att värva röster genom att få bort stinkande, aggressiva människor från gatorna, säger XX (Journalist 
& Advokat 2018).     

När diskursen får styra hur det samtalas om de hemlösa och i förlängningen hur de hemlösa 
uppfattas och förstås är det emellertid inte så märkligt att det blir fråga om en kriminalisering 
av det liv de hemlösa lever. De hemlösa kopplas generellt sett samman med olika former av 
kriminalitet och påståenden om att de hemlösa är kriminella förstärks i vissa fall av att en 
hemlös person själv får uttrycka sig kring de brott denne begått. När så är fallet citeras den 
hemlöse också på ett sätt som gör att det kan uppfattas som att personen inte känner minsta 
samvetskval eller ånger för de brottsliga handlingar denne utfört.  

Hur får du tag på pengar? frågar jag enfaldigt. - Jag stjäl, svarar XX sakligt (Journalist & Hemlös 
1993). 

I diskursen tas inte heller någon hänsyn till att de hemlösa kanske behöver stjäla eller begå 
andra typer av brott för att överleva eller klara av dagen, på den punkten finns inga gråzoner. 
Det är trots allt den hemlöses eget verk att hen befinner sig i hemlöshet och då kan det aldrig 
vara acceptabelt att utföra handlingar som drabbar övriga samhällsmedborgare på ett negativt 
sätt. Det behöver inte heller handla om kriminalitet eller handlingar som i någon mån kan 
uppfattas som brottsliga. Även andra typer av agerande som stör eller påverkar resterande 
befolkning negativt fördöms. Ett exempel som är såväl talande för detta likväl som 
återkommande då diskursen aktualiseras är tiggeri. De personer som ägnar sig åt det framhålls 
som ett störningsmoment som, om andra fick välja, inte skulle finnas med i samhällsbilden.  

I dag kliver man knappt på ett tåg utan att stöta på någon som drar sitt livs historia och får de flesta 
passagerare att stirra ut genom fönstret eller blänga på mobilen. Tiggarna står i kö för att skramla 
med burken, de ligger i klasar på Stockholms gator på nätterna. Vi tar ett kliv åt sidan och fortsätter 
som om inget hänt (Journalist 2018). 

Istället för att exempelvis tigga borde den hemlösa individen anstränga sig för att ta sig tillbaka 
in i samhällsgemenskapen. Det framhålls också i relation till detta att det kan finnas tillfällen 
då samhället faktiskt sträcker ut en hand och erbjuder den hemlösa individen hjälp för att uppnå 
detta, även om det utifrån diskursen inte ses som samhällets uppgift. Resultatet blir dock oftast 
att personen ifråga inte väljer att ta den utsträckta handen.  

Som många andra hemlösa uppges XX ha avböjt erbjudanden om en plats i ett härbärge (Journalist 
2005).  
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Oavsett vad det handlar om när hemlösa diskuteras med en grund i ”De ovärdiga 
samhällsmedborgarnas diskurs” framställs den hemlösa individen leva efter normer och regler 
som inte är godtagbara. Individen framhålls tillhöra samhällets bottenskikt och karakteriseras 
som utanförstående och oönskad. Att det ser ut på detta sätt har dock, som nämnts, inget med 
samhället eller övriga medborgare att göra, det kan till fullo härledas till den hemlösa individen.  

I 36 dagar lever han bland stockholmarnas paria, de utstötta, de förlorade. Vi får stifta närmare 
bekantskap med dem som varken orkade eller kunde längre (Journalist 2018).     

De funktioner diskursen tillskriver den hemlösa individen 

Diskursens ideationella funktion 

”De ovärdiga samhällsmedborgarnas diskurs” sätter fokus på det oförsvarbara de hemlösa ägnar 
sig åt och de negativa egenskaper som skiljer dem från övriga i samhället. Det är således inte 
allt individen företar sig eller alla aspekter av individen lyfts fram i diskursen. Utgångspunkten 
är att beskriva att de som befinner sig i hemlöshet gör sådant som inte kan ses som acceptabelt 
och att de uppträder på ett sätt som bryter mot de gängse normerna. Det handlar om att beskriva 
människor som lever på ett oanständigt sätt och som ägnar sig åt tvivelaktiga saker, att tillskriva 
den hemlösa individen all skuld för sin situation och att söka förklaringar till hemlösheten hos 
den egna individen. Diskursen bär stora likheter med den syn på ovärdiga fattiga som Svedberg 
och Wollter (2013) framhåller. En syn som promotar att det är den utsatta individens eget fel 
att den är utsatt samt att den gör oacceptabla saker vilket gör den är ovärdig andras hjälp (se 
också. Schneider et al. 2010). Ska situationen förändras är det därför upp till individen själv att 
se till så att detta sker, helst via en anpassning till övriga samhällets förväntningar. Om inte så 
sker och individen väljer att leva ett liv som hemlös är det bästa att helt undvika personen eller 
begränsa dennes valmöjligheter.  
Utifrån diskursen framträder också en syn på de hemlösa som mindre värda, de framhålls i 
princip som något som inte hör hemma i ett civiliserat samhälle och de beskrivs med ett 
nedvärderande språk. Det förmedlas en förståelse av de hemlösa som gör gällande att de kan 
och bör uppfattas som något annat än övriga medborgare. De bidrar inte med något till det 
gemensamma utan kan snarare ses som en belastning och som ett besvärande inslag i en 
stadsbild där de är varken önskade eller uppskattade. De befästs med en förståelse av att vara 
missanpassade och det förmedlas en bild av dem som samhällsfrånvända (jfr. Troung 2012).  

Diskursens identitetsfunktion 

Den identitet de hemlös tillskrivs genom ”De ovärdiga samhällsmedborgarnas diskurs” kretsar 
mycket kring att de som befinner sig i hemlösa besitter egenskaper som kan och bör kritiseras 
och ifrågasättas. Som nämnts tidigare handlar det om att de hemlösa exempelvis tillskrivs epitet 
som missbrukare och kriminella. De hemlösa förbinds emellertid också, om än i vissa fall 
indirekt, med egenskaper som otacksamhet, aggressivitet och ansvarslöshet. Det påtalas utifrån 
diskursen att de som befinner sig i hemlöshet tackar nej till den hjälp som erbjuds, att de kan 
vara ”tokiga” och utåtagerande mot människor som försöker hjälpa och att samhället 
exempelvis behöver ta över ansvaret för deras husdjur. Vidare framhålls att de hemlösa från 
och till inte ens kan ta ansvar för sig själva och att samhället då måste använda tvingande 
åtgärder för att råda bot på en egenskap eller ett beteende som inte går att acceptera. Det samma 
kan uppstå som en följd av att andra i samhället behöver skyddas från det de hemlösa företar 
sig. De beskrivs också som stinkande och äckliga och i de mest långtgående uttalanden som 
struktureras av diskursen så framhålls de hemlösa kan benämnas som ”råttor eller 
kackerlackor”. Det sistnämnda är en extrem yttring men samtidigt förbinds inte de hemlösa 
med en enda positiv egenskap då ”De ovärdiga samhällsmedborgarnas diskurs” framträder. 
Konstruktionen av den hemlöses identitet bygger istället på sådana egenskaper som kan 
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uppfattas som högst tvivelaktiga. Laclau och Mouffe (1985) och Winther Jörgensen och Phillis 
(2000) menar att individer, utifrån diskursanalytiska antaganden, kan ses som en nodalpunkt 
vilken tillknyts olika egenskaper och att det är utifrån kombinationen av dessa egenskaper som 
individens identitet formas. Med det i åtanke går det inte att framhålla något annat än att de 
hemlösa utifrån diskursen tillskrivs en identitet som klandervärda, oönskade och ovärdiga. 

Stigma, avvikande och social praktik 
De uttalanden som struktureras av ” De ovärdiga samhällsmedborgarnas diskurs” speglar såväl 
de tankar om avvikande som presenteras av Becker (1963/2005) likväl som Goffmans 
(1963/2005) tankar om stigma. Det som kommer till uttryck inom ramen för diskursen medför 
att en bild av de hemlösa som avvikare skapas och att ett stigma påförs på de hemlösa 
individerna. Det talas om de hemlösa som annorlunda och som personer som inte lever på ett 
tveksamt sätt. Det skapas en distans mellan de som befinner sig i hemlöshet och ”majoriteten” 
(jfr. Becker 1963/2005) och de hemlösa förknippas med egenskaper som är djupt 
misskrediterande (jfr. Goffman 1963/2005).  Det är helt och fullt individens ansvar att denne 
befinner sig i hemlöshet och således faller det också på individen att på egen hand ta sig tillbaka 
in i samhället, att de står utanför samhällsgemenskapen finns heller inga större stridigheter 
kring. Är det något samhället bör göra i relation till de hemlösa är det att verka som en 
kontrollerande makt vilken ska se till att de hemlösa inte besvärar andra eller utsätter dem för 
något belastande. När samhället ändå, mot bättre omdöme, erbjuder hjälp framställs de hemlösa 
som otacksamma och avvisande mot den hand som sträcks ut. Det finns strängt taget få inslag 
i diskursen som antyder att de som lever i hemlöshet skulle kunna jämställas med ”oss andra”, 
d.v.s. de som lever efter de normer och förväntningar som finns. Att inte ha ett hem likställs 
mer eller minder, i diskursen, med att besitta en rad skamliga karaktärsdrag.  Utifrån Goffmans 
(ibid.) tankar och terminologi innehåller diskursen en mängd inneboende antaganden som har 
potentialen att tillskriva en individ eller en grupp ett omfattande stigma. Goffman (ibid.) 
resonerar om att en egenskap som bedöms som misskrediterande kan leda till stigma, diskursen 
befäster de hemlösa med många. Becker (1963/2005) resonerar om att ett regelbrott kan räcka 
för att tillskrivas ett avvikande epitet, diskursen ger sken av att de hemlösa bryter mot åtskilliga. 
Det är således inte många element (om ens något) i diskursen som vekar för en inkluderande 
hållning. De ovärdiga samhällsmedborgarnas diskurs bygger istället på värden och antaganden 
som starkt betingar stigmatisering och skulle den ges monopol på den beskrivande praktiken 
hade stigmat blivit långtgående. Samtidigt måste framhållas att diskursen inte kunnat betecknas 
som dominant under något av de studerade årtalen. Däremot har den vunnit allt mer insteg i 
debatten om de hemlösa, detta redogörs närmare för i nästkommande kapitel.  

Uteliggarnas diskurs: Att göra det komplexa enkelspårigt  

Denna fjärde och sista diskurs riktar ett starkt fokus mot hur de hemlösa ser ut, det de ägnar sig 
åt och de miljöer de befinner sig i. I detta sistnämnda avseende liknar diskursen på vissa sätt 
”De svåra förhållandenas diskurs” men med den skillnad att miljöbeskrivningarna inte 
innehåller någon särskild värdering. Det handlar istället om att måla upp en bild av såväl miljön 
som den hemlösa individen utan att för den sakens skull hävda att det är besvärande att se ut på 
ett visst sätt, ägna sig åt vissa saker eller att befinna sig på en viss plats. Samtidigt kan de 
beskrivningar som utgår från ”Uteliggarnas diskurs” på många sätt hävdas stämma överens med 
det Sahlin (2003) och Torck (2001) framhåller som den allmänna bilden av den hemlösa 
individen, d.v.s. att alla som är hemlösa kan ses som ”uteliggare”. Diskursen och de uttalanden 
som utgår ifrån den riskerar därför att förenkla bilden av de hemlösa samt bidra till en 
stereotypifiering av dem som lever i hemlöshet.   
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Att se ut som en trashank och leva ett liv på gatan 
Det som förmedlas i DN om de hemlösa med stöd i ”Uteliggarnas diskurs” tangerar på många 
sätt det som Swärd (2001) beskriver som ”trashanksporträtt”. Det handlar ofta om att beskriva 
de hemlösa som nedgångna och slitna och de miljöbeskrivningar som görs begränsas i de flesta 
fall till utomhusmiljöer. Vid de tillfällen beskrivningar av inomhusmiljöer existerar kretsar 
dessa kring miljöer som de hemlösa kommer i kontakt med just för att de är hemlösa. Det kan 
handla om härbärgen, stadsmissionens lokaler, ett socialkontor eller liknande platser. Citatet 
nedan redogör för hur beskrivningarna av dessa sistnämnda miljöer kan se ut.  

Men på kvällen tänker han kommatillbaka till hemmet på Kammakargatan där han får middag och 
en sängplats […] Sovsalen innehåller 16 sängar, två bord med mörkblå plastdukar, stolar och två 
soptunnor. XX och de tolv andra som sovit på hemmet har redan hunnit äta frukost när vi träffar 
dem (Journalist 1993).   

Beskrivningen ovan berör ett härbärge och det är en relativt saklig framställning av hur det ser 
ut där. Visserligen går det att få uppfattningen om att det är ganska skralt inrett och en miljö 
som konstruerats utifrån ett syfte snarare än att det ska vara hemtrevligt men det är inte något 
som uttrycks explicit.  Det är emellertid ofta på detta sätt som de inomhusmiljöer som de 
hemlösa befinner sig i beskrivs. En saklig framställning kring hur det ser ut och inte så mycket 
mer, det är sällsynt att det uttrycks någon värdering kring hur platsen upplevs eller att utförliga 
skildringar av den framförs. Exempel som citatet ovan förekommer under var och en av de tre 
mätperioderna i studien då ”Uteliggarnas diskurs” framträder. Under år 2005 återfanns 
exempelvis nedanstående beskrivning: 

I dag går han på metadonprogrammet och nyligen fick han flytta in på 20 kvadrat med dusch på 
Monumentet. Om tio år hoppas han att han har en egen lägenhet (Journalist 2005). 

När beskrivningar likt de ovan framkommer handlar det således om kortare 
sammanhangsmarkeringar. De uttalanden som berör miljöerna verkar alltid i relation till en 
eller flera hemlösa individer och de skapar ett narrativ som är mer levande än om de inte 
existerade. Individen (individerna) kontextualiseras och den historia som berättas får en 
skådeplats. Förfarandet är detsamma då det gäller miljöer utomhus (eller miljöer som inte är en 
”klassisk” inomhus miljö), istället för att beskriva platsen på ingående sätt och/eller lägga en 
värdering i hur den upplevs görs kortare värderingsfria framställningar.  

Natten till söndag sov uppskattningsvis 350 uteliggare i portar, trafiktunnlar och containrar runt om 
i Stockholm (Professionell 1993).  

Trots att det handlar om kortare framställningar är de dock formulerade på ett sådant sätt att 
uppfattningen blir att de berör människor som inte har någon möjlighet till tak över huvudet. I 
varje fall inte över längre tid och inte på ett sådant sätt så att det går att prata om någon typ av 
stadigvarande bostad. Istället handlar det om exempelvis, som citatet ovan, portgångar, tunnlar, 
containrar och liknande. Beskrivningar av platser likt dessa är relativt vanliga utifrån diskursen, 
vilken typ av plats det handlar om varierar dock beroende på de övriga aspekter som den 
enskilda artikeln eller det enskilda uttalanden berör. Det kan handla om en busshållplats: 

Och busshållplatsen som blev hennes sista "hem" i Washington finns på 7th Street, tvärs över gatan 
från just bostadsdepartementet, som bland mycket annat svarar för den amerikanska regeringens 
politik avseende hemlösa, bostadslösa, fattiga, de som lever på gatan (Journalist 1993). 

Eller om trappor, bussar, tunnelbanan, under en bro, i en slänt av grus, i skogen, övergivna 
skjul, skrotupplag, i tält (samtliga är exempel som återfunnits i materialet) eller om soprum:  

Det gick sex dagar innan XX fick någon sorts sammanhängande sömn, då i ett soprum (Journalist 
2018).  

När olika skribenter utgår från ”Uteliggarnas diskurs” är platsen alltid närvarande i deras 
beskrivningar kring den hemlösa individen, oavsett om det handlar om platser inomhus 
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och/eller utomhus. Framförallt har det noterats i materialet att det finns ett intresse av att 
beskriva de platser de hemlösa sover på. Majoriteten av de uttalanden som görs om de olika 
platserna fokuserar i någon mån också på sömn. Det finns en upptagenhet kring att det främst 
är om natten och då det är dags att få vila som det är som mest utmärkande att vara hemlös, 
d.v.s. kring att inte ha någon egen säng att vila i eller en egen privat tillflyktsort.  
När det kommer till hur de hemlösas utseende beskrivs utifrån diskursen koncentreras 
beskrivningarna, som tidigare nämnts, på hur sliten en individ blir av att leva i hemlöshet. Något 
som också ger avtryck på hur individen ser ut. Det rapporteras exempelvis i flera fall om att de 
hemlösa ser betydligt äldre ut an vad de faktiskt är.          

XX är bara 47 år gammal, men ser ut att vara minst 60 (Journalist 2018)  

Ett annat utmärkande karakteristika för de hemlösa, när diskursen aktualiseras, är dessutom att 
de är ovårdade och för det mesta väldigt skäggiga.  

Han har ett stort ostyrigt skägg och sveper en tjock jacka om sig mot kylan (Journalist 2018) 

Vidare framhålls också att många av dem som lever i hemlöshet drabbas av olika sjukdomar 
som gör att de ser extra hårt åtgångna ut.  

I ett övergivet skjul lever XX och XY, ett mycket slitet par som verkar satsa mer på att föda sina 
katter än sig själva. Kvinnan är sjuk och de två socialarbetarna försöker övertala paret att ta henne 
till läkare eller till ett härbärge. – Hon vill inte, hon är rädd att hon ska dö då, säger mannen. Röda 
korset-medarbetarna lämnar de två med några extra stearinljus (Journalist & Hemlös 2018).  

De allra flesta beskrivningarna av de hemlösa riktar också in sig på män. Även om citatet ovan 
berör såväl en man som en kvinna så är det endast en liten del av de uttalanden som utgår från 
diskursen (och övriga diskurser) som behandlar kvinnor som lever i hemlöshet. Den typiskt 
hemlösa beskrivs istället som en man i medelåldern eller övre medelåldern som är i dåligt 
fysiskt och psykiskt skick.  

Uteliggarna är i sämre fysiskt och mentalt skick än tidigare. De syns mera men har inte blivit fler, 
säger XX, Stadsmissionens direktor. I dag är de utslagna och hemlösa i genomsnitt 37–38 år och de 
flesta är män (Journalist & Professionell 1993).  

I flera av de artiklar där ”Uteliggarnas diskurs” framträder finns det också ett fokus på att 
beskriva de hemlösas kläder. Det handlar då oftast om att framhålla hur trasiga och nötta 
kläderna är och att detta tillsammans med det i övrigt slitna utseendet är utmärkande för den 
som lever i hemlöshet. Det finns emellertid även uttalanden som tar sikte på att beskriva den 
hemlösa individen på ett annat sätt. Det handlar då istället om att framhålla den känsla livet i 
hemlöshet kan föra med sig och att denna i sin tur påverkar hur den hemlösa individen ser ut.  

Den äldste bär en väska på ryggen. Det är en signal. Han vet inte var han kan kvarta i natt. Båda har 
för tunna kläder. Den yngste ser lite rädd ut, stora skrämda ögon. Den äldre försöker hålla masken, 
skrattar och flamsar lite med gänget i dörröppningen, men ibland brister ansiktet och han anstränger 
sig för att hålla tårarna tillbaka. Ögonen är så trötta att de svider. Han pratar med Pedro, ytterligare 
en signal på hemlöshet (Journalist 1993).  

Hur de hemlösa beskrivs se ut eller vilka uttryck de framhålls förmedla skiljer sig givetvis åt 
beroende på vem eller vilka som är föremål för den beskrivande praktiken. Det är dock oftast 
så att de skribenter som utgår från diskursen målar upp en bild av den hemlösa individen som 
en människa i akut hemlöshet. Som beskrivits ovan får skildringar av den uppgivna, slitna, 
dåligt klädda och sjuka mannen förtur över andra typer av beskrivningar. Det finns, inom 
diskursen, inte någon större plats för variationer i framställningarna av hur de hemlösa ser ut.  
När de aktiviteter de hemlösa ägnar sig åt beskrivs inom ramen för diskursen handlar det oftast 
om vardagliga saker. Det återfinns här en skillnad i jämförelse med t.ex. ”De ovärdiga 
samhällsmedborgarnas diskurs” som främst riktar in sig på kriminalitet, missbruk o.s.v. 
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Förvisso finns det skribenter som utgår från ”Uteliggarnas diskurs” som även resonerar om 
liknande företeelser men det är inte det vanliga. När så ändå är fallet läggs inte heller något 
särskilt värde vid att dessa aktiviteter förekommer, det konstateras bara att vissa hemlösa 
exempelvis använder droger och att droger är relativt vanligt i de miljöer de hemlösa vistas i. 

En annan sak var hur lätt det är att få tag på droger i deras värld, de säljs ofta helt öppet inför polisen 
(Pseudo-hemlös 2018). 

Det som fokuseras (snarare än missbruk, kriminalitet o.s.v.), inom ramen för diskursen, är 
istället hur de hemlösa fördriver sin tid om dagarna. Det finns olika beskrivningar men många 
handlar om att på något sätt försöka tjäna några kronor. I nedanstående citat beskrivs hur vissa 
hemlösa säljer Situation STHLM för att uppnå detta. 

Tidningen säljs av egna gatuförsäljare, några av dem berättar om sig själva i numret. Om hur det var 
för tio år sedan och hur det är i dag. Och om vad som kommer att hända om tio år (Journalist 2005).  

Vanligt är också beskrivningar om att hemlösa ägnar sina dagar åt att tigga pengar av andra i 
samhället.  

För många blev han ett bekant ansikte i stadsbilden, där han satt utanför Willys och försökte få ihop 
pengar för dagen (Journalist 2018).   

Det bör framhållas att diskursen förmedlar en relativt ensidig bild av vad de hemlösa ägnar sig 
åt då den absoluta merparten av de uttalanden som behandlar aktiviteter ser ut på det sätt som 
redogjorts för ovan. Att få ihop pengar på ett eller annat sätt är det som skribenterna menar att 
de hemlösa i de flesta fall ägnar sig åt under dagtid. Uttalanden om andra typer av aktiviteter 
med grund i diskursen är sparsamma men de existerar. Det kan då exempelvis handla om att 
det läses en bok, spelas något spel eller något annat.   

XX brukar gå på kulturhusets läsesalong på dagarna. Läsa eller spela schack. Ibland tar han långa 
promenader. XY brukar hänga i tunnelbanan (Journalist 1993). 

Beskrivningar av andra typer av aktiviteter förekommer också, den som redogjorts för ovan ska 
endast ses som exempel som sträcker sig utanför de aktiviteter vars avsikt är att generera pengar. 
Det tål dock att upprepas dessa skildringar inom ramen för diskursen, står i absolut minoritet.  

De funktioner diskursen tillskriver den hemlösa individen 

Diskursens ideationella funktion 

Sammantaget förmedlar diskursen en förståelse av de hemlösa som individer som ser ut på ett 
speciellt sätt, att de befinner sig i speciella miljöer och att de ägnar sig att specifika aktiviteter. 
Även i denna diskurs sker således en särskiljande mellan de som lever i hemlöshet och de som 
inte gör det. De hemlösa kan karakteriseras och beskrivas utifrån speciella kännetecken som i 
de flesta fall inte är applicerbara på den ”vanliga medborgaren”. Två av de mest signifikanta av 
dessa är att en person som lever i hemlöshet är sliten och spenderar merparten av sin tid på 
gatan. I diskursen tas ingen hänsyn till att hemlöshet som fenomen är komplext och att det finns 
en stor variation av individer som kan definieras som hemlösa (jfr. Schneider et al. 2010; Swärd 
2001). Det språkbruk och de skribenter som utgår från diskursen målar istället upp en bild som 
påvisar ett de som lever i hemlöshet alltid också kan förstås som ”uteliggare” eller som Swärd 
(2001) framhåller: som trashankar. Det är, som bl.a. Nordfeldt (1999) konstaterar, visserligen 
så att vissa av de hemlösa passar in i denna beskrivning men långt ifrån alla, något som gör att 
det finns problematiska dimensioner i den beskrivande praktik som utgår från diskursen. 
Samtidigt måste framhållas att det även finns ställningstaganden med en grund i diskursen som 
förmedlar en annan bild av de hemlösa. Det finns som Fairclough (1995) och Winther Jörgensen 
och Phillips (2000) beskriver således vissa motstridiga element inom diskursen. Dessa 
begränsas dock till de diskussioner som förs gällande det de hemlösa ägnar sig åt. Ofta handlar 



 58 

det om, som beskrivits ovan, tiggeri eller liknande men det finns också passager i ett fåtal av 
artiklarna (där diskursen framträder) som exempelvis handlar om hur den hemlöse tar 
promenader eller läser en bok. Beskrivningar likt dessa minskar avståndet mellan de hemlösa 
och ”majoritetsbefolkningen” och framställer de hemlösa som vilken annan person som helst i 
samhället. Istället för särskiljande har de beskrivningar som tar ett liknande uttryck en 
inkluderande effekt. Att dessa beskrivningar förekommer ska emellertid inte förstås som att de 
rubbar den helhetsbild som diskursen bidrar till att konstruera avseende de hemlösa. De 
framträder sällan och utmanar (jfr. Fairclough 1995) därför inte på allvar den förståelse som 
förmedlas. Däremot ger de uttryck för att det finns komponenter i diskursen som söker att 
utveckla förståelsen av de hemlösa, förbi det enkelspåriga trashanksporträttet.  

Diskursens identitetsfunktion 

De tankar som presenteras av Laclau och Mouffe (1985) i relation till en diskurs 
identitetsskapande funktion framträder särskilt tydligt i ”Uteliggarnas diskurs”. Laclau och 
Mouffe (1985) menar (se sid. 19) att skapandet av en individs identitet bygger på det 
sammanhang individen befinner sig i samt de egenskaper en diskurs tillskriver individen. Dessa 
två aspekter framkommer tydligt i ”Uteliggarnas diskurs”. I diskursen handlar det om att 
placera den hemlösa individen i miljöer som de hemlösa allmänt förknippas med (jfr. Hodgetts 
et al. 2010) och som för tankarna till individer som befinner sig i akut hemlöshet. Det handlar 
också om att beskriva den hemlöse individen utifrån hur denne ser ut. Även i de fall då detta 
sker inom ramen för diskursen så förs karakteristika fram som exempelvis Hodgets et al. 2010 
(se också. Swärd 2001) menar är centrala för den allmänna förståelsen av den hemlösa 
individen. Förfarandet upprepar sig också i de flesta fall då det resoneras om de hemlösas 
aktiviteter, även om undantag finns. Diskursen bidrar således till en stereotypifiering av de 
hemlösa där uteliggaren får utgöra den mall som används, en mall som också tangerar den 
uppfattnings som finns i det allmänna medvetandet (jfr. Hodgetts et al. 2010). Personerna 
beskrivs exempelvis som slitna, skäggiga, sjuka och smutsiga och de framhålls spendera 
mycket av sin tid utomhus samt på att försöka få tag i pengar för att klara dagen. När detta inte 
är fallet lyfts det fram att de befinner sig i lokaler som finns till för människor som inte har 
någon annanstans att ta vägen. Det är, utifrån diskursen, genom att dessa särdrag tillsammans 
påförs som den hemlöses identitet skapas och upprätthålls (jfr. Laclau & Mouffe 1985).  

Stigma, avvikande och social praktik 
Likt övriga diskurser i studien innehåller även ”Uteliggarnas diskurs” antaganden och 
uppfattningar om den hemlösa individen som kan leda till ett epitet som avvikande. Detta 
innebär också att uttalanden som utgår från diskursen har potentialen att stigmatisera dem som 
lever i hemlöshet. De hemlösa beskrivs leva och se ut på ett avvikande sätt och bryter därför 
mot det som andra betraktar vara det ”normala” (jfr. Becker 1963/2005; Goffman 1963/2005). 
Detta förfarande är, som den uppmärksamme förmodligen noterat, inte unikt för denna diskurs. 
Liknande beskrivningar om att de hemlösa skiljer sig från majoriteten återfinns inom samtliga 
diskurser, skillnaden är hur de beskrivs som avvikande. Det skiljer sig också åt huruvida 
avvikelsen bör hanteras diskurserna emellan, i varje fall i mellan de tre diskurser som tidigare 
resonerats om. I ”Uteliggarnas diskurs” återfinns inte denna dimension. Det görs inga anspråk 
på att göra förklaringar kring hur den hemlöse bäst bör bemötas eller hanteras. Inte heller finns 
några uttalade värderingar i relation till den hemlöse individen som sådan från skribenternas 
sida. Då diskursen framträder handlar det mer om att beskriva än att värdera. Det kan då vara 
ett rimligt antagande att risken för stigmatisering reduceras då diskursen aktualiseras. Dock 
framhåller varken Goffman (193/2005) eller Becker (1963/2005) att intentionen med den 
beskrivande praktiken skulle ha något att göra med om en avvikelse tillskrivs eller ett stigma 
påförs på den beskrivningen omfattar.  Det är resultatet som är av betydelse. Även om 
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avsändaren inte är ute efter att stigmatisera någon eller framställa någon som avvikare innebär 
det inte per automatik att detta undviks. Det är istället själva kategoriseringen som annorlunda 
som möjliggör att ett avvikande epitet kan uppstå (jfr. Becker 1963/2005) likväl som att ett 
stigma kan bli aktuellt (jfr. Goffman 1963/2005).  
Utifrån ovanstående är det således svårt att framhålla att risken för stigmatisering minskar då 
språkbruket struktureras av ”Uteliggarnas diskurs”. Det finns särskiljande antaganden i 
diskursen och de hemlösa tillskrivs attribut som separerar dem från andra i samhället. Att 
diskursen dessutom kan sägas reproducera den bild av de hemlösa som, enligt exempelvis 
Hodgetts et al. (2010) och Swärd (2001), redan finns i det allmänna medvetandet kan dessutom 
leda till att den stereotyp som Swärd (2001) benämner som trashank bibehålls och stärks.  

6.3 Hur diskurserna strukturerar sig under de tre årtalen 

I detta avsnitt beskrivs hur de fyra diskurserna strukturerar sig gentemot varandra under de tre 
olika mätperioderna. Det som utgör grunden för avsnittet är således de delar av den kritiska 
diskursanalysen som Fairclough (1995) benämner som diskursordning och dominerande 
diskurs. I denna studie har diskursordningen samt dominansförhållandena diskurserna emellan 
utgått från en bedömning kring hur ofta de olika diskurserna aktualiserats under de tre olika 
mätperioderna (se sid. 24). Den diskurs som skribenternas språkbruk oftast utgår ifrån då de 
resonerar om de hemlösa under de olika mätperioderna har också setts som det entydiga 
perspektiv (jfr. Fairclough 1995) som föredras som förståelseansatts gällande de hemlösa.      

Hur diskurserna strukturerar sig under 1993 års mätperiod 

Under detta, för studien, första undersökta årtal är det ”Sympatiernas diskurs” som, med 
eftertryck, utgör den dominerande diskursen. Då beskrivningar och förklaringar kring den 
hemlösa individen görs är det i de flesta fall diskursen som strukturerar språkbruket (jfr. 
Fairclough 1995). Under årtalet intas således också i första hand en sympatisk inställning till 
de hemlösa. Som beskrivits ovan finns det visserligen problematiska antaganden inom ramen 
för diskursen men det är samtidigt den diskurs som i störst grad verkar för att en förståelse kring 
de hemlösa ska råda som vilar på tanken om alla människors lika värde. Den diskurs som 
skribenterna därefter tycks föredra under årtalet är ”De svåra förhållandenas diskurs”. Det är 
ofta som även denna diskurs framträder och i många fall verkar diskursen tillsammans med 
”Sympatiernas diskurs”, d.v.s. att båda diskurserna framkommer i samma artikel.  Det kan då 
exempelvis handla om att svåra förhållanden först beskrivs för att därefter övergå i en 
argumentation om sympati och hjälp.  

Natten är råkall och de står så att de får del av värmen inifrån, men är varken ute eller inne […] - 
Det gör otroligt ont inombords, säger XX. Hemskt att vi inte kan hjälpa dem. Men än har vi ingen 
lägenhet, inga stödpersoner. Snart så... (Journalist & Professionell 1993). 

Den tredje diskursen i ordningen under 1993 är ”Uteliggarnas diskurs”. I flera artiklar är det 
också viktigt för skribenterna att beskriva de hemlösa utifrån hur de ser ut eller utifrån de platser 
och/eller vardagliga aktiviteter de ägnar sig åt som inte handlar om kriminalitet eller annat som 
av skribenterna värderas som negativt. Det är emellertid inte lika ofta som denna diskurs 
aktualiseras som de två ovanstående. Den beskrivande praktiken kring de som lever i hemlöshet 
utgår således i första hand inte ifrån de antaganden som är signifikanta för diskursen även om 
språkbruk utifrån den förekommer.  
Att ovanstående tre diskurser utgör de tre vanligaste perspektiven innebär följaktligen också att 
”De ovärdiga samhällsmedborgarnas diskurs” i minst utsträckning formar språkbruket under 
1993 års mätperiod. Diskursen framkommer endast i tre av de nio artiklarna vilket kan jämföras 
med ”Sympatiernas diskurs” som aktualiseras i åtta av dem. I de tre artiklarna där diskursen 
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förekommer är det dessutom en mindre andel av språkbruket som utgår från diskursen. Det är, 
under 1993, således inte särskilt vanligt förekommande att de antaganden som ”De ovärdiga 
samhällsmedborgarnas diskurs” bygger på får styra hur de hemlösa framställs.  

Hur diskurserna strukturerar sig under 2005 års mätperiod     
Det finns egentligen ingen större skillnad när det kommer till diskursordningen under 2005 år 
mätperiod jämfört med 1993. Det är fortsatt så att ”Sympatiernas diskurs” i första hand får 
utgöra det perspektiv som skribenterna utgår ifrån då de uttrycker sig. Därefter följer ”De svåra 
förhållandenas diskurs” och ”Uteliggarnas diskurs” och sist ”De ovärdiga 
samhällsmedborgarnas diskurs”. Detta innebär emellertid inte att det inte skett några som helst 
skiftningar jämfört med 1993. Det som framförallt är tydligt är att ”Sympatiernas diskurs” inte 
längre är lika dominant, det är mer diversifierat och de andra diskurserna strukturerar generellt 
sett en större del av språkbruket än tidigare. Även om det fortsatt ofta görs ställningstaganden 
om att de hemlösa förtjänar hjälp och sympati är det inte en lika stor självklarhet att en liknande 
syn bör råda. Det finns ett större element av konkurrens och den instabilitet i 
betydelsekonsensus som Fairclough (1995) framhåller är framträdande. Främst kommer detta 
till uttryck genom att ”De svåra förhållandenas diskurs” nästintill kan sägas vara lika dominant 
som ”Sympatiernas diskurs” under årtalet samt att ”De ovärdiga samhällsmedborgarnas 
diskurs” vunnit vissa insteg. Inte minst visar sig detta genom att diskursen mer eller mindre 
framträder i sex av de tretton artiklarna. Även om diskursordningen också under 2005 är 
strukturerad på ett sådant sätt som den var under 1993 så är ordningen således inte lika distinkt. 
De fyra diskurserna ligger närmare varandra än tidigare och det språkbruk som utgår ifrån var 
och en av dem fördelas jämnare än under 1993.  

Hur diskurserna strukturerar sig under 2018 års mätperiod   
Den förändring som noterats under 2005 har stärkts ytterligare under 2018 års mätperiod. Det 
är under detta år inte längre ”Sympatiernas diskurs” som är dominant. ”De svåra förhållandenas 
diskurs” har övertagit den dominerande positionen. Visserligen är ”Sympatiernas diskurs” 
fortfarande framträdande men inte på det sätt som den varit under 2005 och i jämförelse med 
1993 är skillnaden relativt markant. Det har istället blivit viktigare för skribenterna att utgå från 
de antaganden som ligger till grund för ”De svåra förhållandenas diskurs”. En tendens som, 
utifrån de tre mätperioderna, dessutom blivit tydligare ju längre tiden gått. Vad det gäller de två 
övriga diskurserna är det svårt att separera dem under 2018 års mätperiod. ”De ovärdiga 
samhällsmedborgarnas diskurs” och ”Uteliggarnas diskurs” kan varken placeras före eller efter 
varandra under årtalet då de strukturerar en lika stor andel av språkbruket under mätperioden. 
Samtidigt bör det framhållas att den andel uttalanden som struktureras av ”Uteliggarnas 
diskurs” under perioden i princip är lika omfattande som under 2005 vilket innebär att ”De 
ovärdiga samhällsmedborgarnas diskurs” fortsatt att expandera, om än på ett relativt sparsamt 
sätt. Ingen av de två diskurserna (Uteliggarnas och De svåra förhållandenas diskurs) kan göra 
anspråk på att ta över platsen som dominant. Detta innebär dock inte att dessa diskurser inte är 
av betydelse, de ges ett så pass stort utrymme att de är bidragande faktorer till den bild som 
framställs av de hemlösa. Båda framträder i tio av de totalt sjutton artiklarna under mätperioden 
så de antaganden dessa diskurser grundas på medverkar i allra högsta grad till konstruktionen 
av den hemlösa individen i DN (jfr. Faircloughs 1995 tankar om diskursers påverkan på 
konstituerandet av den sociala världen). Att såväl ”De svåra förhållandenas diskurs” som 
”Sympatiernas diskurs” framträder i 17 (för den förstnämnda) och 16 (för den sistnämnda) 
artiklar illustrerad emellertid att det också finns en skillnad i vilken/vilka diskurser skribenterna 
utgår ifrån när de uttrycker sig. Det är också skillnad i hur stor andel text i artiklarna som kan 
härledas till de olika diskurserna. För de tre mätperioderna i studien struktureras merparten av 
de två större diskurserna medan det språkbruk som utgår från de övriga är mindre omfattande. 
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6.4 En sammantagen bild  

Det har alltså skett vissa förändringar i hur diskurserna ordnas gentemot varandra från 1993 
framtill idag. När detta framställs på det sätt som redogjort för ovan så kan det dessutom tyckas 
vara så att de hemlösa beskrivs utifrån andra antaganden och premisser än vad de tidigare gjort, 
att det skett en perspektivförskjutning. Förvisso har det gjort det till viss del men samtidigt är 
det så att diskurserna ofta verkar sida vid sida i de olika artiklarna för att gemensamt bidra till 
artikelns helhet. Det är inte så att en diskurs återfinn i en artikel och en annan diskurs i en annan 
artikel. De framträder om vart annat och så ser det ut under samtliga av de mätperioder som är 
aktuella i studien. Dessutom finns det mekanismer i var och en av diskurserna som liknar 
varandra. Det finns, som Fairclough (1995) och Winther Jörgensen och Phillips (2000) skulle 
uttrycka det, antaganden om de hemlösa som är så vedertagna att ingen av diskurserna 
ifrågasätter dem. Det handlar exempelvis om att de som lever i hemlöshet är annorlunda, att de 
lever i akut hemlöshet (d.v.s. är uteliggare), att de lever utanför samhällsgemenskapen och att 
de besitter egenskaper som gör att de avviker från samhällets normsystem. Oavsett vilken 
diskurs som aktualiseras av de olika skribenterna när de gör sina uttalanden framställs en bild 
av de hemlösa som bygger på dessa antaganden. Trots att diskurserna i sig själva bygger på 
specifika antaganden och söker skapa en förståelse för den hemlösa individen utifrån, för 
diskursen, specifika premisser bidrar de alla till en reproduktion och en cementering av 
ovanstående gemensamma föreställningar.  Så såg det ut under 1993 och så ser det fortsatt ut 
under 2018, det finns inget som framkommit i studien som motsäger detta. Utifrån de tre 
mätperioderna går det också säga att den perspektivförskjutning som har skett sedan 1993 är 
relativt liten. Det är visserligen en annan diskurs som kan anses som dominant under 2018 
jämfört med de två övriga mätperioderna och ”De ovärdiga samhällsmedborgarnas diskurs” har 
ökat i betydelse men sammantaget är förändringen ändå knapp. Det är samma diskurser som 
framkommer under samtliga årtal och det är två av dem som strukturerar merparten av 
språkbruket. Som tidigare beskrivits har dessa två diskurser också många beröringspunkter och 
de framträder dessutom ofta simultant. Något som gör att det är rimligt att de antaganden de 
bygger på också är de som skribenterna i DN främst förknippar med de hemlösa. Även om 
Uteliggarnas diskurs och De ovärdiga samhällsmedborgarnas diskurs inte kan bortses ifrån då 
de har betydelse för konstruktionen av den hemlöse individen utgör De svåra förhållandenas 
diskurs och Sympatiernas diskurs, likt det Torck (2001) beskriver, grunden för de 
föreställningar om de hemlösa som i förmedlas i DN. Något som gäller såväl under 1993 som 
2005 likväl som 2018.   
Avslutningsvis bör det också framhållas att samtliga av de diskurser som beskrivits och 
resonerats om i denna studie, utifrån deras specifika antaganden, besitter potentialen 
stereotypifiera och tillskriva de hemlösa ett epitet som avvikande och därigenom även 
stigmatisera individerna. Detta gäller såväl då de verkar som enskilda diskurser som när de 
förekommer gemensamt samt genom att de tillsammans bidrar till en reproduktion av mer 
allmänna antaganden som även de, utifrån Beckers (1963/2005) och Goffmans (1963/2005) 
tankar, kan beskrivas innehålla segment som betingar såväl ett avvikande epitet som stigma.   
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7. Diskussion 
7.1 Sammanfattning av studiens resultat 

Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka diskurser som framträtt i massmedia om 
hemlösa, hur och var de framträtt samt om det skett några förändringar gällande detta under de 
senaste 25 åren (1993–2018) och, i så fall, hur dessa förändringar sett ut. För att uppnå detta 
syfte har artiklar som publicerats i dagstidningen Dagens Nyheter under tre olika årtal (1993, 
2005 och 2018) studerats och analyserats med hjälp av såväl Faircloughs (1995) kritiska 
diskursanalys och Winther Jörgensen och Phillips (2000) integrerade diskursanalytiska 
perspektiv likväl som med hjälp av Beckers (1963/2005) och Goffmans (1963/2005) tankar om 
avvikande individer och stigma.  
Resultatet i studien visar att det varit samma (fyra) diskurser som strukturerat språkbruket om 
de hemlösa under de tre olika årtalen. Hur de hemlösa framställs beror till stor del på vilken av 
diskurserna som strukturerar språkbruket kring dem i det enskilda fallet men det finns också 
antaganden om de hemlösa som är så pass vedertagna att de är bärande delar i var och en av 
diskurserna. Framförallt handlar det om att de som befinner sig i hemlöshet lever utanför 
samhällsgemenskapen, att alla hemlösa kan betraktas som ”uteliggare”, att de kan ses som 
annorlunda och att de besitter egenskaper som gör att de avviker från ”majoritetens” 
normsystem. Oavsett vilken diskurs som framträder finns dessa antaganden närvarande, något 
som, utifrån mätperioderna, gäller för samtliga studerade årtal i studien. Under de tre årtalen är 
det oftast journalister som aktualiserar diskurserna och uttrycker sig om de hemlösa utifrån dem 
och för det mesta gör de det inom ramen för sektionen nyheter. Detta har legat relativt stabilt 
sedan 1993, dock med ett undantag för 2005 då artiklar om de hemlösa ökade i sektionen kultur 
och minskade i sektionen nyheter. Det har också skett vissa förändringar kring artiklarnas 
övergripande fokus där tendensen är att ett mer individuellt fokus tagit över under senare tid. 
De fyra diskurser som strukturerar språkbruket om de hemlösa i DN har i studien benämnts 
som De svåra förhållandenas diskurs, Sympatiernas diskurs, De ovärdiga 
samhällsmedborgarnas diskurs och Uteliggarnas diskurs. Aktualiseras De svåra förhållandenas 
diskurs när de olika skribenterna uttrycker sig ges de hemlösa en betydelse utifrån de 
förhållanden som omfattar individen. Det framhålls att individen omfattas av väldigt svåra 
omständigheter och individen förstås i första hand utifrån dennes position som hemlös. Är det 
istället Sympatiernas diskurs som aktualiseras framhålls att de hemlösa behöver hjälp, stöd och 
sympati, något som gör att en förståelse av de hemlösa som passiva offer premieras. Diskursen 
inbegriper också en omfattande kritik mot ställningstaganden om de hemlösa som inte går i 
linje med diskursens antaganden. Då uttalanden utifrån De ovärdiga samhällsmedborgarnas 
diskurs framträder tillskrivs de hemlösa en betydelse som kretsar kring att individen har sig 
själv att skylla för sin hemlöshet. Det framhålls också att de som lever i hemlöshet besitter en 
rad negativa egenskaper och att de behöver kontrolleras av samhället för att de inte ska besvära 
övriga medborgare. En förståelse av de hemlösa som aktiva men missanpassade subjekt 
framförs. Utifrån den sista diskursen, Uteliggarnas diskurs, beskrivs de hemlösa med 
utgångspunkt i hur de ser ut, var de befinner sig och vad de ägnar sig åt. Med en grund i dessa 
aspekter framställer diskursen att individerna kan förstås som slitna och nedgångna samt att de 
lever sitt liv på gatan. De hemlösa tillskriv, utifrån diskursen, attribut som tangerar det Swärd 
kallar (2001) trashanksporträtt. 
 Det påvisas i studien också att en viss förändring har skett angående vilken diskurs som de 
olika skribenternas språkbruk främst utgår ifrån då de uttrycker sig om de hemlösa. 1993 och 
2005 var Sympatiernas diskurs dominant i detta avseende medan De svåra förhållandenas 
diskurs tagit över denna position 2018. Allt fler uttalanden har också kunnat härledas till De 



 63 

ovärdiga samhällsmedborgarnas diskurs i takt med att tiden gått. Under såväl 2005 som 2018 
är diskursen mer framträdande än under 1993. Sammantaget kan emellertid förändringen 
gällande det språkbruk som omfattar de hemlösa i DN sägas vara relativt sparsam, inte minst 
då diskurserna för samtliga årtal är de samma. Ytterligare indikationer på detta är dessutom att 
det endast skett mindre förändringar kring hur diskurserna ordnas gentemot varandra, att de 
fortsatt är sektionen nyheter och journalister som diskurserna kommer till utryck genom samt 
att diskurserna under 1993 likväl som 2005 och 2018 bygger på vissa gemensamma antaganden.  

7.2 Resultatdiskussion      
Det resultat som presenterats i denna studie uppvisar en mängd likheter med de tidigare studier 
som beskrivits i studiens kapitel angående detta. Det har varit möjligt att dra paralleller till var 
och en av de studier som finns inom ramen för kapitlet. Detta talar för att det finns vissa porträtt 
av den hemlösa individen som föredras i ett massmedialt sammanhang. Samtidigt påvisar denna 
studie att det finns fler dimensioner i rapporteringen om de hemlösa än vad exempelvis Swärd 
(2001), Schneider et al. (2014) och Torck (2001) ger uttryck för. Detta visar hur komplext det 
är att ta ett helhetsgrepp på den massmediala rapporteringen om människor som befinner sig i 
utsatthet. Det berättas olika historier och det fästs olika mycket värde på olika aspekter, något 
som inte minst kan illustreras genom de fyra diskurser som presenterats i denna studie. Vem 
den hemlösa individen är, vilka egenskaper denne besitter och hur individen bör uppfattas 
skiljer sig åt beroende på det perspektiv som intas, eller vilken diskurs som aktualiseras, då 
beskrivningar kring individen (gruppen) görs (jfr. Fairclough 1995). Den individ som befinner 
sig i hemlöshet framställs således utifrån olika förutbestämda antaganden om vem personen är. 
Hur den slutgiltiga konstruktionen av individen ser ut beror på vilken diskurs och därigenom 
vilka antaganden som ligger till grund för den beskrivande praktiken (jfr. Jönsson & Åkerström 
2004). Oavsett detta finns emellertid inslag i var och en av de diskurser som presenterats i denna 
studie som kan leda till stereotypifiering samt till att de hemlösa stigmatiseras och betraktas 
som avvikare. Det förefaller också vara så, vilket tidigare redogjorts för, att vissa antaganden 
om de hemlösa verkar oemotsagda över diskursernas gränser. De är så pass vedertagna att de 
nästintill behandlas som sanningar som inte problematiseras eller ifrågasätts. Detta innebär 
emellertid inte att de inte kan vara problematiska. Även dessa antaganden innehåller segment 
som kan bidra till en stigmatisering. Framförallt tycks det, som beskrivits, vara viktigt att göra 
ett särskiljande mellan de hemlösa och ”oss andra”, d.v.s. att beskriva dem på ett sätt som gör 
att de kan uppfattas som annorlunda. De tillskrivs, som Bauman (2011) utrycker det, en 
betäckning av att vara outsiders. Något som enligt såväl Becker (1963/2005) som Goffman 
(1963/2005) är själva grundbulten för att processen mot ett avvikande epitet och en 
stigmatisering ska initieras och bibehållas. Sammantaget kan det därför hävdas att de diskurser 
som strukturerar språkbruket om de hemlösa i DN, såväl gemensamt som var för sig, bidrar till 
att de hemlösa framställs på ett sätt som inte kan anses som fördelaktigt för den individ som 
befinner sig i hemlöshet (jfr. Upton 2016). 
Det är emellertid inte svart eller vitt utan de fyra diskurserna bygger på olika antagande som 
också får varierande effekter för konstruktionen av den hemlösa individen. Sympatiernas 
diskurs som varit dominant och strukturerat merparten av språkbruket under två av årtalen 
(1993/2005) framställer inte de hemlösa utifrån till närmelsevis i så besvärande antaganden som 
De ovärdiga samhällmedborgaranas diskurs. Diskursen grundas också på flertalet 
ställningstaganden som kan sägas ha inkluderande effekter även om den särskiljer de hemlösa 
från övriga. Det förmedlas en förståelse om att alla människor bör ses som likar och att de som 
hamnat snett ska få hjälp att ta sig tillbaka. Diskursen har emellertid förlorat sin plats som 
dominant under 2018 års mätperiod och en diskurs (De svåra förhållandenas diskurs) som inte 
inbegriper samma inkluderande ståndpunkter har tagit över den dominerande positionen. 
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Dessutom har de ovärdiga samhällsmedborgarnas diskurs stadigt vunnit insteg i debatten om 
de hemlösa i DN. Sedan 1993 och framförallt sedan 2005 verkar det därför vara så att den 
sympatiska inställningen gentemot dem som befinner sig i hemlöshet på allvar utmanas av en 
annorlunda ståndpunkt. Kanske kan detta förklaras av den samhällsutveckling som skett sedan 
en längre tid tillbaka. En utveckling där det individuella ges större betydelse än det kollektiva 
och där platsen och solidariteten med de som inte lever upp till samhällets förväntningar 
begränsas, Beck (1989/2012, s.217) menar i varje fall att det kan vara så. Han framhåller att det 
skett en förskjutning mot en ”Jagcentrerad världsbild”, ett förhållande som betingar att den 
enskilda individen måste sätta sig själv i första rummet för att inte förfördelas. Omtanken om 
andra stagnerar som en följd av ett fokus på förverkligande av det egna livsprojektet. Den 
individ som ”misslyckats” måste själv stå till svars för de handlingar som lagt grunden för 
nederlaget. Det är inte samhällets fel att en individ exempelvis blir arbetslös, fattig eller hemlös. 
Detta kan istället härledas till personliga tillkortakommanden val och beslut (Beck 1989/2012). 
Att de ovärdiga samhällsmedborgarnas diskurs numera tar mer plats och sympatiernas diskurs 
tagit ett steg tillbaka kan vara en effekt av en liknande samhällsutveckling, inte minst då 
Winther Jörgensen & Philllps (2000) menar att diskurser (om och hur och hur mycket de 
aktualiseras) påverkas av trender i samhället på samma sätt trenderna påverkas av diskurserna.    
Ovanstående pekar på den tydligaste förändring som gått att notera i denna studie men 
sammantaget, utifrån alla de delar som utgör studiens resultat, påvisar studien att 
framställningarna av den hemlösa individen inte förändrats särskilt mycket. Det tycks finnas 
relativt fasta antaganden om vilka de hemlösa är, de villkor de omfattas av och de egenskaper 
de besitter. Därtill framställs i flertalet av diskurserna vad som anses vara den bästa lösningen 
på hemlöshetsfrågan. Det riktas fokus mot individuella insatser och det förespråkas att det är 
individen som måste engagera sig för att situationen ska lösas. Något som gäller även om 
anledningarna till hemlösheten i diskursen härleds till strukturella faktorer. Detta har även 
noterats av Bullen (2015) som påtalar att strukturella problem ofta beskrivs lösas med insatser 
riktade mot den enskilda individen. Språkbruket och de diskurser som strukturerar det riskerar 
därigenom att leda till att allt ansvar flyttas över på individen samtidigt som samhällets 
inblandning tonas ned. Även detta är en besvärande omständighet då den språkliga 
konstruktionen av den hemlösa individen gör att samhällets ansvar gentemot de hemlösa 
antingen begränsas till kontroll eller till ineffektiva insatser som riktas mot symptomen av en 
systemisk sjukdom snarare än sjukdomen i sig (jfr. Bullen 2015). Med bakgrund av bl.a. det 
som beskrivits ovan kan det därför, enligt Toolis och Hammack (2015), argumenteras för att 
samtalet om, och konstruktionen av, den hemlöse individen begränsar dennes möjligheter till 
adekvat hjälp likväl och ett fullvärdigt socialt medborgarskap. En tanke som ges stöd även av 
de resultat som presenterats i denna studie.   

Att konstruera ett subjekt som står sig i konkurrensen om läsaren 
Även om de fyra diskurserna framträtt i DN under i alla fall 25 års tid innebär det inte att de för 
den sakens skull utgör sanningar. Det innebär inte ens att de kommit till utifrån en strävan från 
skribenternas sida att beskriva den hemlösa individen så verklighetstroget som möjligt. 
Massmedierna verkar inte efter en sådan logik, det finns istället andra motiv som ligger till 
grund för den beskrivande praktiken. Strömbäck (2009) framhåller att ett av dessa motiv 
centreras kring att nå framgång i konkurrensen om allmänhetens intresse och för att göra detta 
finns vissa strategier och åtgärder som vidtas. De eftersöker, och om nödvändigt skapar, en 
dramaturgi i artiklarna som kretsar kring en polarisering och/eller konflikt och de formar ett 
narrativ som förstärker polariseringen bl.a. genom att knyta den till en individ eller grupp 
och/eller allmänna tendenser och åsikter i samhället. Det handlar utifrån detta om att skapa en 
berättelse som andra upplever som intressant och värd att följa närmare, huruvida alla delar av 
den är sann är av mindre betydelse (ibid.). När det gäller utsatta grupper menar Ayre (2001) att 
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ovanstående, i relation till våldsutsatta barn och ungdomar, ofta inneburit att endast historier 
som varit oerhört häpnadsväckande och dramatiska fått massmedial uppmärksamhet och att de 
framförts på ett sådant sätt att olika motsättningar accentuerats. På samma tema framhåller 
Brunnberg (2001) att det är betydligt högre nyhetsvärde i en historia som innehåller skeenden 
som uppfattas som negativa eller besvärande, något som även framhålls av exempelvis 
Lundström & Andersson (2004). Att de hemlösas liv och deras person beskrivs utifrån vissa 
aspekter, egenskaper och karakteristika kan således ha med andra värden än sanningen att göra. 
Det kan vara så att diskurserna kommer till utryck och att de gjort så under lång tid därför att 
de fungerar i det massmediala landskapet. De kräver, som Swärd (2004) påtalar, inga närmare 
förklaringar och de tangerar den bild av den hemlösa individen som redan finns i det allmänna 
medvetandet. Dessutom bygger var och en av diskurserna mer eller mindre på att skapa en 
polarisering mellan den hemlösa individen och övriga i samhället där olikheter snarare än 
likheter poängteras. Det har därtill, i studien, påvisats att journalister under alla tre årtal med 
eftertryck varit den aktör som fått stå för merparten av språkbruket kopplat till de hemlösa i 
DN. Detta är också den aktör som rimligtvis är mest medveten om vikten av att slå sig fram i 
kampen om läsaren samt den som är mest med förtrogen strategierna för att nå framgång i denna 
kamp. Detta i sig självt utgör en dimension som gör att den massmediala konstruktionen av den 
hemlösa individen värd att problematisera. Inte minst med tanke på den påverkanskraft 
massmediala framställningar om olika fenomen har på den allmänna förståelsen om och 
inställningen till dem (Hoffman 2012).  
Trots att de diskurser och framställningar gällande de hemlösa som redogjorts för i denna studie 
besitter en mängd problematiska dimensioner finns positiva sidor. Dessa skulle kunna utgöra 
en framtida grund för ett inkluderande förhållningssätt gentemot de hemlösa där stigma och en 
stämpel som avvikande undviks, såväl i massmedia som allmänt sett. Ma (2017) framhåller att 
massmediernas inflytande är de utsatta gruppernas värsta fiende likväl som deras starkaste 
vapen. Använda på rätt sätt kan massmedierna verka som en positivt upplysande kraft i relation 
till allmänheten och därigenom bidra till att stigma reduceras eller helt undviks. Vilket som blir 
fallet handlar om de förklaringsmodeller massmedierna väljer att använda sig av (ibid.). 
Sympatiernas diskurs, använd på ett eftertänksamt sätt och med en nedtoning eller uteslutning 
av vissa antaganden, skulle kunna utgöra grunden för en massmedial porträttering och 
konstruktion av de hemlösa som verkade för en inkludering där olikheter gavs mindre värde 
och där det gemensamma och prioriterades. Potentialen finns men för att den ska få ordentligt 
fäste behöver den utveckling som denna studie pekar på vändas i en annan riktning.        

7.3 Metodologiska överväganden 

I detta avsnitt förs ett resonemang om de metodologiska överväganden som varit aktuella i 
studien. Till en början diskuteras tillämpningen av begreppen diskurs, diskursordning och 
dominerande diskurs och därpå följer en diskussion om diskursernas funktioner samt vad det 
kan innebära att studera avvikande och stigma. Avsnittet avslutas därefter med en 
sammanfattande diskussion om de metodologiska övervägandena samt implikationerna av dem.   

Tillämpning av diskurs, diskursordning och dominerande diskurs 

Den kanske mest omfattande, och mest befogade, kritik som riktats mot diskursanalysen 
generellt sett likväl som den kritiska diskursanalysen specifikt berör hur en diskurs eller en 
diskursordning, ska kunna fastställas och avgränsas gentemot andra diskurser eller ordningar 
(Winther Jörgensen & Phillips 2000). Såväl Fairclough (1995), som Laclau och Mouffe (1985) 
likväl som Wethrell och Potter (1988) är överens om att en diskurs bör uppfattas som ett bestämt 
och entydigt sätt att tolka världen eller delar av den på och Fairclough framhåller att en 
diskursordning är en löst sammansatt och instabil struktur av diskurser. Utöver dessa tankar 
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finns dock få beskrivningar från författarnas sida om hur en avgränsning praktiskt kan eller bör 
gå till. Det är i relation till detta som Winther Jörgensen och Phillips integrerade perspektiv har 
sin allra största styrka. Författarna framhåller att avgränsningsproblemet kan lösas genom att 
såväl diskurser som en diskursordning i högre grad ses som analytiska konstruktioner som 
forskaren lägger över sitt material för att skapa en ram för undersökningen samt fastställa den 
nivå undersökningen befinner sig på.  Vad som är en diskursordning och vad som kan anses 
vara en diskurs bestäms då i relation till studiens syfte och det problemområde som är i fokus. 
Detta innebär emellertid inte att vad som helst kan ses som en diskursordning eller en diskurs, 
avgränsningarna måste uppfattas som rimliga i relation till det studerade fenomenet (Winther 
Jörgensen & Phillips 2000). 
Att se diskurser (och ordningen) på det sätt som Winther Jörgensen och Phillips förordar löser 
problemet med avgränsning på många plan. Det blir upp till den som utför en studie att 
bestämma vilka diskurser det kan vara fråga om samt hur de ordnar sig gentemot varandra. Ett 
liknande angreppsätt kan emellertid, potentiellt sett, leda till ett annat problem som är minst 
lika besvärande. Om det bara är upp till forskaren att bestämma vilka diskurser det är fråga om 
och hur de ordnar sig gentemot varandra går det att fråga sig hur verklighetsförankrade 
avgränsningarna blir och vilken intersubjektivitet som går att uppnå (jfr. Bergström & Boréus 
2012; Winther Jörgensen & Phillips 2000). För att knyta avgränsningarna och diskurserna till 
verkliga förhållanden i denna studie har empirin fått spela en central roll för hur diskurserna 
formulerats. Genom att abstrahera det empiriska materialet har det varit möjligt att kartlägga 
de fyra olika uppsättningar av antaganden som språkbruket i artiklarna centrerats kring. (jfr. 
Faircloughs 1995; Laclau & Mouffes 1985; Wethrell & Potters 1988 tankar om diskurser som 
ett bestämt och entydigt perspektiv). Då dessa dessutom tillskrivit de hemlösa med olika och 
specifika betydelser har de varit möjligt att använda dem som direktiv för vart en diskurs slutat 
och nästa tagit vid. Detta har samtidigt varit en analytisk process och vissa ställningstaganden 
har varit tvungna att göras från författarens sida kring vilken diskurs som strukturerat ett 
specifikt språkbruk i det enskilda fallet. Språkbruk innehåller, som Winther Jörgensen och 
Phillips (2000) framhåller, ofta motstridiga element och det följer inte alltid logiska mönster. 
Något som även visat sig gälla då det kommer till det språkbruk som berör de hemlösa. För att 
skapa tydlighet och en stabilitet i vart diskursernas gränser befunnit sig har det därför varit 
nödvändigt (med utgångpunkt i de olika antagandena) att besluta vilken diskurs som 
strukturerat ett visst språkbruk i ett specifikt fall, motstridiga element till trots.   
Samma förfarande som ovan kan också sägas ha varit fallet även i relation till diskursordningen 
och dominansförhållandet diskurserna emellan. Såväl Winther Jörgensen och Phillips (ibid.) 
som Faircloughs (1995) tankar har varit aktuella i denna studie för att bestämma ordningen och 
dominansförhållandet, ingen av författarna redogör dock för hur ordningen praktiskt kan eller 
bör fastställas. Det har därför varit upp till studieförfattaren att göra ställningstaganden kring 
detta. Avgränsningen av ordningen gentemot andra diskursordningar i DN som social domän 
har därför i denna studie byggt på två delar: samhällsnivå och fenomen. Ordningen har utgjorts 
av diskurser som ansluter till en individuell nivå och individerna det handlat om har varit de 
som i DN beskrivits som hemlösa. Diskurser om exempelvis hemlöshet som samhällsproblem 
eller diskurser om hemlöshetspolitik i DN har således ansetts befinna sig inom andra 
diskursordningar då de befinner sig på en annan samhällelig nivå. Detsamma gäller även för 
exempelvis diskurser om kriminalitet då grunden för dessa diskurser återfinns i ett annat 
fenomen än hemlöshet. Samtidigt måste det kommas ihåg att diskurser av den typ som 
beskrivits ovan kan överlappa med dem som utgjort diskursordningen i denna studie. För att 
skapa en praktiskt tillämpar analytisk ram för vad en diskursordning är har det emellertid varit 
nödvändigt att utgå ifrån vissa bestämda premisser (nivå/fenomen) för vart ordningens gränser 
går (jfr. Bergström & Boréus 2012; Winther Jörgens & Phillips 2000). Även då 
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dominansförhållanden inom ordningen diskuteras går det att fråga sig vad detta egentligen 
innebär då är rimligt att ett dominerande perspektiv på de hemlösa kan stamma från olika håll. 
Det kan, som i denna studie, handla om det perspektiv (den diskurs) som är vanligast att 
aktualisera då ett fenomen inom en social domän diskuteras. Det kan emellertid exempelvis 
också handla det perspektiv centrala aktörer så som professionella, experter eller forskare intar 
i relation till fenomenet då de besitter en inflytelserik position (jfr. Nilsson 2018). Hur ett 
dominansförhållande uppfattas bör således konkretiserats i varje enskild studie. Farclough 
(1995) själv är upptagen av att dominans är starkt kopplat till konsensus, d.v.s. att 
(diskursiv)dominans utgörs av att det finns ett brett stöd för de antaganden diskursen framför. 
Det finns poänger med detta ställningstagande då det är rimligt att den diskurs som oftast 
aktualiseras då ett fenomen, i detta fall hemlösa, diskuteras också i störst grad tangerar den bild 
som främst ligger till grund för den generella förståelsen av fenomenet inom den social 
domänen (DN). Det är också detta som legat till grund för att dominansförhållandet i denna 
studie undersökts på det sätt som varit aktuellt.      

Definiering och tillämpning av diskursernas funktioner 

Winther Jörgensen och Phillips (2000) framhåller att tankarna om diskursernas funktioner är 
den minst utvecklade delen av den kritiska diskursanalysen. Fairclough bistår varken med 
tydliga definieringar av dem eller någon vägledning för hur de kan tillämpas (ibid.). Eftersom 
två av funktionerna i denna studie varit centrala analytiska verktyg har det dock varit viktigt att 
göra en konkret definition av dem. Då beskrivningar av identitetsskapande istället gått att 
återfinna hos Laclau och Mouffe (1985) har dessa inkorporerats och utgjort den del av det 
teoretiska ramverket som benämnts som ”Diskursernas identitetsfunktion”. På samma sätt har 
Winther Jörgensen och Phillips (2000) framställningar av det socialkonstruktivistiska sättet att 
se på betydelseskapande och deras beskrivningar av den poststrukturalistiska synen på språkets 
organisering använts för att definiera den ideationella funktionen (se sid. 19). Detta förfarande 
har lett till att funktionerna varit praktiskt tillämpbara i de analyser som genomförts i studien. 
Något som dessutom talar för att begreppen varit valida, d.v.s. att de omfattats av en 
tillfredställande begreppsvaliditet (se ex. Kvale och Brinkmann 2014). Om så inte varit fallet 
hade inte de analyser som utförts i studien varit möjliga att genomföra, i varje fall inte i relation 
till diskursernas funktioner.  

Att undersöka avvikandeprocesser och stigma 

Diskursanalysen innehåller en mängd analytiskt fruktbara tankar om språkets inverkan på det 
sociala livet och den värld vi lever i. Dock saknas teoretiska ställningstaganden om olika 
grupper i samhället och om hur tankar och åsikter i relation till olika individer eller grupper av 
individer tar sig uttryck och/eller skapas (Bergström & Boréus 2012). Som tidigare redogjorts 
för är det därför centralt att komplettera diskursanalysen med annan teori som tar sig an detta. 
Det vill säga om studiens fokus riktas mot grupper eller individer, vilket varit fallet i denna 
studie. Samtidigt kan detta, i synnerhet ur ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv, ses som något 
besvärande. Att tillämpa teoretiska ställningstaganden likt de som aktualiserats i denna studie 
(Goffman och Becker) innebär också att de hemlösa kategoriseras. De framställs som en 
samhällsgrupp som potentiellt sett omfattas av stigma och ett avvikande epitet, något som kan 
vara förbundet med en viss problematik.  Swärd (1999, s. 174.) för ett liknande resonemang: 

Vad jag vill ha sagt är att det är besvärligt att handskas med begrepp som är intecknade av 
ideologiska föreställningar och det är lätt att ta med de här föreställningarna och bygga in dem i 
utgångspunkterna för våra undersökningar. 

Det uppdagas här ett visst dilemma, det är nödvändigt att komplettera diskursanalysen med 
teori som, i detta fall, kan ge en förståelse för de effekter som diskurser och språkbruk om de 
hemlösa kan få. Samtidigt kan detta förfarande i sig kan innebära att problematiska 
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föreställningar och antaganden om de hemlösa får styra forskningsprocessen. Genom att 
angripa den nivå av analys som Fairclough (1995) benämner som den sociala praktikens-nivå 
utifrån ett abduktivt förhållningsätt är det emellertid möjligt att begränsa ovanstående, något 
som gjorts i denna studie. Goffmans och Beckers tankar har inte behandlats som sanningar utan 
snarare som antaganden om vad språkbruket om de hemlös kan leda till. Det har sedan varit en 
empirisk fråga att avgöra huruvida dessa tankar haft bärighet eller inte. En lika central del under 
studiens förfarande (som att förklara empirin med hjälp av teori) har således varit att kontrollera 
de teoretiska ställningstagandena utifrån empirin. Studien har därför präglats av en öppenhet 
inför att språkbruket i DN lika gärna kunde ha motsagt det Goffman och Becker framhåller. 
Hade resultatet i studien blivit ett annat hade det också argumenterats för att framställningarna 
av de hemlösa i DN exempelvis bidragit till att motverka stigma och ett avvikande epitet.     

Sammantaget 
Faircloughs version av den kritiska diskursanalysen erbjuder genom sitt fokus på de tre nivåerna 
(text, diskursiv praktik och social praktik) ett konkret och brett angreppsätt föra att studera olika 
dimensioner av texter och språk, de konstruktioner de leder till samt effekterna av dem. Winther 
Jörgensen och Phillips (2000) framhåller också att just Faircloughs version är den 
diskursanalytiska variant som erbjuder flest praktiska hjälpmedel för en konkret analys. 
Samtidigt är det sällan Fairclough själv använder samtliga nivåer i en och samma studie och 
det finns inte heller några riktlinjer för hur analyserna på den diskursiva praktikens samt den 
sociala praktikens nivå bör utföras. Därtill kan analyserna på textens nivå variera även om 
Fairclough har ett starkt lingvistiskt fokus. Hur en studie utformas och vilka aspekter av texten 
som undersöks bör därför utgå ifrån det syfte som formulerats för den aktuella studien (ibid.). 
Att det ser ut på detta sätt ger den enskilde forskaren en stor frihet när det kommer till 
forskningsdesign och genomförande. Det innebär emellertid samtidigt att inte alla 
metodologiska svar finns, något som varit aktuellt även i relation till denna studie. Framförallt 
har ovanstående berört hur en diskurs, diskursordning och dominerande diskurs avgränsas och 
bestäms samt hur diskursernas funktioner kan definieras och praktiskt tillämpas. Genom att 
kombinera den kritiska diskursanalysen med ställningstaganden från förespråkare av andra 
varianter av diskursanalys har det dock varit möjligt att skapa en analytisk ram där riktlinjer för 
tillämpning av dessa aspekter funnits. På samma sätt har det, genom att undersöka hur tidigare 
diskursanalyser genomförts (se ex. Nilsson 2015), varit möjligt att få en uppfattning om vilka 
typer av analys som med fördel kunnat användas inom Faircloughs tre olika nivåer. Detta med 
hänsyn till det syfte som formulerats för denna studie.  
Som formulerats i inledningen till denna studie har en bakomliggande avsikt varit att redogöra 
för den kritiska diskursanalysens värde för det sociala arbetet som ämne då den sällan används. 
Kanske har detta berott på avsaknaden av konkreta riktlinjer för hur analysen ska utföras (jfr. 
Bergström & Boreús 2012). I denna studie ges emellertid förslag på hur en kritisk diskursanalys 
kan utformas för studier inom socialt arbete och konkretiseringar har gjorts för hur olika 
aspekter inom den kan tillämpas på ett fruktbart sätt, något som författaren menar att resultatet 
i denna studie ger uttryck för. Att diskursernas funktioner därtill definierats på ett sätt som gjort 
dem tillämpbara kan dessutom sägas utgöra ett bidrag till den kritiska diskursanalysen på ett 
brett plan. Det är möjligt att använda dem även i studier bedrivs på andra områden.    
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8. Avslutande ord 
Det bör, avslutningsvis, också framhållas att arbetet med denna studie genererat en rad frågor 
som ligger utanför studiens direkta fokusområde. Framförallt handlar det om vilken 
påverkanskraft de massmediala diskurserna och det språkbruk som utgår ifrån dem kan tänkas 
ha på allmänhetens uppfattningar om den hemlösa individen. Till detta hör även frågor om hur 
påverkad den individ som befinner sig i hemlöshet blir av att beskrivas på ett visst sätt. Därtill 
har frågor om hur påverkade politiker och därigenom politiskt beslutade insatser som riktas mot 
dem som befinner sig i hemlöshet blir av den massmediala bilden. Det har inte varit avsikten 
att besvara dessa frågor i föreliggande studie men den ger ändå vissa insikter om att de 
massmediala diskurserna, konstruktionerna och framställningarna kan vara problematiska. 
Något som dessutom gör att de besitter en potential för att vålla den hemlösa individen besvär 
i realiteten. För att kunna ge mer konkreta svar på ovanstående funderingar behöver dock 
ytterligare studier genomföras. Tre frågeställningar som lämpligen skulle kunna ligga till grund 
för liknande studier har därför formulerats. Dessa presenteras nedan: 

• I vilken utsträckning påverkas politiker och politiskt beslutade insatser, riktlinjer och 
åtgärder som riktas mot de hemlösa av massmediala diskurser och det språkbruk som 
förekommer i massmedia om de hemlösa? 

• Vilken uppfattning har allmänheten om de som befinner sig i hemlöshet och vilka 
samhällsaktörer bistår med den information som ligger till grund för uppfattningarna? 

• Hur upplever de som befinner sig hemlöshet själva att massmedia beskriver dem och 
har beskrivningarna någon inverkan på den egna självbilden?  
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