
 

 

AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV 
Avdelningen för socialt arbete och psykologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Examensarbete  

En diskursanalys av hemlöshetens politik 

2014 
 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 
Socialt arbete 

Socionomprogrammet  

 
 Handledare: Dimitris Michailakis 

Examinator: Ted Goldberg 

Anna-Karin Axelsson & Angelica Wadström 



Förord 

Vi vill tacka vår handledare Dimitris Michailakis för sitt tålamod och goda handledarskap. Vi 

har båda gemensamt och till lika delar ansvarat för genomförandet av detta examensarbete. 

 

 

 

  



Sammanfattning 

Detta examensarbete är gjort med syfte att identifiera diskurser i medias framställning av 

hemlösheten och de hemlösa samt att se om dessa diskurser har någon ideologisk grund. 

Tidigare forskning har visat på två huvudgrupper av diskurser där individens ansvar 

respektive samhällets ansvar ställs mot varandra. För detta genomfördes en diskursiv analys 

av debattartiklar och politiska uttalanden som publicerats i Aftonbladet och Dagens Nyheter. 

Vi valde att fokusera på dessa två tidningar då de är två av de tidningar som ges ut i störst 

upplaga i Sverige.  Tre övergripande diskurser kunde skönjas; samhällsperspektivet, 

individperspektivet samt individ- och samhällsperspektiv. I vårt resultat visade det sig att 

individperspektivet var den mest utbredda diskursen. Vi kunde inte finna att diskursen hade 

någon koppling till ideologi utan istället kunde kopplas till regerings- eller 

oppositionsställning. Yttranden från personer tillhörande partier i regeringsposition tenderade 

att ha ett individperspektiv på hemlösa och hemlöshet. De i opposition efterfrågade större 

insatser utifrån ett samhällsperspektiv. 

Nyckelord; hemlös, media, diskursanalys, social konstruktion. 

Abstract 

This thesis has been made with the purpose of identifying discourses in the way media choose 

to portray the situation of the homeless as well as the homeless themselves. The aim is also to 

investigate whether these discourses have an ideological foundation. Previous research 

distinguishes two main discourses where the responsibility of the individual and the 

responsibility of the society are portrayed as being in opposition to each other. Our method 

has been to perform a discourse analysis of political statements and debate articles which have 

been published in Aftonbladet and Dagens Nyheter. We chose to focus on these two 

newspapers since they are two of the Swedish newspapers which sell the most copies. Three 

general discourses were visible; the perspective of the society, the perspective of the 

individual, and the third, combined perspective of the society and the individual. Our results 

showed that the perspective of the individual was the most wide-spread discourse. We did not 

find ground for any connection to ideology. Instead we found that it could be connected to the 

ruling government or to the opposing parties. Opinions from people belonging to a ruling 

political party tended to have the perspective of the individual in mind, whereas the opposing 

parties demanded greater efforts from society. 

Keywords: Homeless, media, discourse analysis, social construction  
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1. Inledning 

Ett fenomen som har fångat vårt intresse under studierna är hur språket kan användas som 

maktmedel och hur det kan skapa bilden av den verkligheten vi lever i. Språket är något som 

är oss ytterst naturligt och gemene man reflekterar nog inte över det symboliska och 

betydelsebärande som gömmer sig i den dagliga mellanmänskliga kommunikationen. Vi är 

även hela tiden exponerade för annan typ av språklig påverkan, det vill säga från massmedia 

och sociala medier. Olika aktörer använder språket för att nå ut med sitt budskap. Man kan 

nog hävda att olika bilder av sociala problem skapas och förmedlas genom språket. 

 

Att ha tillgång till ett hem och tak över huvud ses nog av de allra flesta, som en självklarhet i 

ett välfärdssamhälle. Trots denna uppfattning är det många personer i dagens Sverige som 

räknas in i de hemlösas skara. Frågan om hemlöshet och tiggeri har senaste decenniet blivit 

starkt aktualiserad genom den ökade tillströmningen av främst rumänska EU-immigranter till 

Sverige. Den massmediala uppmärksamheten kring fenomenet har varit stort och likaså den 

politiska debatten som förts via massmedia kring detta fenomen. Flera politiker har 

manifesterat sin ståndpunkt i frågan. Den folkpartisiska politikern Lotta Edholm menar att 

Rumänien inte tar sitt ansvar för romerna när de lever som hemlösa i Sverige (2013). 

Miljöpartiet har i ett debattinlägg åt sin sida, bland annat torgfört allmänna förslag för att råda 

bot på hemlösheten (Fridolin, m.fl., 2014).  Eftersom det existerar ett gap mellan 

förväntningen om hur det bör vara vad gäller att alla i det här landet ska ha ett hem och tak 

över huvud och hur verkligheten ser ut kan man med fog hävda att fenomenet hemlöshet utgör 

ett socialt problem.  

 

Vikten av att ha ett hem och en adress för att kunna bli inkluderad i viktiga sociala system 

t.ex. arbetsmarknaden aktualiseras även av en statlig myndighet; Socialstyrelsen gör gällande 

i en rapport från 2011 att: 

”Bostaden är inte bara en plats där man har sina personliga tillhörigheter, där man kan 

stänga dörren om sig och själv bestämma vem som får komma in. Bostaden markerar 

på många sätt en persons sociala position. Att ha en bostad är också nära förknippat 

med ett antal viktiga ”förmågor”, till exempel möjligheten att ha ett arbete, sköta sin 

hälsa och planera för framtiden” (2011, s. 24) 
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Utifrån den citerade utsagan kan slutsatsen dras att bostaden är en grundval för var individs 

trygghet och som är kopplad till viktiga faktorer för ett värdigt liv.  

I enlighet med Regeringsformen (1974:152) 2 kap. 2 § 2 st. ska den offentliga verksamheten 

särskilt verka för att trygga individers rätt till arbete, bostad samt utbildning. Bostaden ska 

således vara ett grundläggande mål för det offentliga. 

Trots retoriken om rätten till bostad finns hemlöshet. Vi menar att det är behövligt att studera 

vad som egentligen kommuniceras kring hemlöshet eftersom det uppenbart existerar denna 

diskrepans. Vår avsikt med denna uppsats är att genom att rikta fokus mot hur politiska partier 

formulerar och kommunicerar sin syn på de människor som räknas till de hemlösas grupp 

kasta ljus på det sociala problemet hemlöshet. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Vad som läggs i begreppet hemlöshet kan variera. Till exempel; Hansen Löfstrand (2005, s. 

34) tycker sig se två skilda diskurser kring hemlösheten. En som utgår från ett 

samhällsperspektiv där ”varje hemlös är ett politiskt misslyckande” och en som utgår från ett 

individperspektiv där hemlösheten beror på ett individuellt socialt misslyckande. Vårt intresse 

i denna uppsats är att undersöka vilka hemlöshetsdiskurser som aktualiseras i massmedia 

genom att studera debattartiklar och politiska uttalanden citerade i tidningsartiklar. Eftersom 

dessa debattartiklar skrivs med en politisk signatur, ser vi också ett intresse i att tematisera 

dessa diskurser samt titta på om de går att härleda från olika politiska hemvister. Samma 

procedur ämnar vi att tillämpa på citerade politiska uttalanden. Finns det ett samband mellan 

den ena eller den andra av ovannämnda diskurser och politisk hemvist? Vi är även 

intresserade att se om diskursen(a) eventuellt har förändrats över tid.  

Frågeställningar: 

 Hur framställs ”de hemlösa” i relation till majoritetssamhället i den politiska 

debatten? 

Går det att urskilja en relation mellan hemlöshetsdiskurser och politisk hemvist? 

 Har diskursen över tid förändrats? 
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1.2 Begreppsförklaringar 

1.2.1 Definition av hemlöshet 

I lägesbeskrivningen Hemlöshet i Sverige 2005 (s. 20) definierar Socialstyrelsen hemlöshet 

utifrån fyra kategorier. Socialstyrelsen operationaliserar begreppet ”hemlöshet” genom att 

lyfta fram fyra olika situationer en person kan befinna sig i. För det första en person räknas 

som hemlös om vederbörande är hänvisad till temporära lösningar såsom exempelvis 

härbärgen eller jourboenden eller om man är uteliggare. För det andra räknas en person även 

som hemlös om denne t.ex. är intagen på kriminalvårdsanstalt eller andra former av 

institutioner och att bostad inte är ordnad tre månader före frigivning/friskrivning. Den tredje 

situationen handlar även den om att vara intagen på någon form av institution och där 

utskrivning inte var aktuell vid mättillfället och bostad var inte ordnad för eventuell framtida 

utskrivning.
1
 Den sista kategorin omfattar personer som är hänvisade till kontraktslöst boende 

hos släktingar eller andra bekanta eller som är i besittning av ett andrahandskontrakt som är 

begränsat till mindre än tre månader. 

 

1.3 Förförståelse 

Undertecknade till denna uppsats är av naturliga skäl inga från omvärlden isolerad subjekt. 

Vi, som alla andra, bär hela tiden med oss ett historiskt ”bagage” med allt vad det innebär för 

tolkningen av den värld vi omger oss av. 

Beng Molander (2003, s. 237) ställer frågan: ”Är ett objektivt avgörande om vilken tolkning 

som är den bästa möjliga?”. Med detta menar vederbörande att tolkning handlar om en 

subjektiv avgörbarhetsprocess och att en grundläggande komponent för detta är insikt. Under 

forskningsprocessen är det många gånger nödvändigt att ändra inte bara tolkningarna av de 

fenomen som undersökningen riktar fokus på utan även forskaren kan nödgas att förändra sin 

egen självuppfattning – och för att detta ska vara möjligt ställs det höga krav på forskarens 

självinsikt. Detta innebär, enligt Molander, att det inte är möjligt att ställa krav på neutralitet 

och en eventuell opartisk tolkning genom att; ”Ställningstaganden gäller vad vi väljer att vara 

och vad samhället är för oss.” varvid återigen forskarens självinsikt framhålls som essentiell 

för att bedriva god forskning (ibid, s. 237).  

                                                 
1
 Just denna kategori gällde vid mättillfället när Socialstyrelsen genomförde sin kartläggning av hemlöshet 

2005. 
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Det är tämligen omöjligt att uttala sig om hur det står till med undertecknades självininsikt. 

Givet den akademiska nivån som uppsatsen uppförs inom, hyser vi förhoppningen att vår 

självinsikt är tillräcklig för denna. Det som talar för ett främjande av insikt är det faktum att vi 

är två medförfattare och att vi därmed kan diskutera våra tolkningar sinsemellan och de 

underliggande faktorer som kan påverka tolkningen. Detta förfarande kan förhoppningsvis 

leda till en större självinsikt. Vi kan inte svära oss fria från våra personliga politiska blickar, 

men att medvetandegöra dessa för varandra kan vara ett steg i rätt riktning för att kunna 

begripa hur vår förförståelse kan påverka uppsatsen menligt. 

Att redogöra för vilken förförståelse vi bär med oss inför denna uppsats kan vara svårt att 

precisera. Ehuru, kan vi försöka konkretisera några faktorer. Båda medförfattarna har tidigare 

tillsammans skrivit en fältstudie om verksamheten på ett motivationsboende kopplat till 

svensk narkotikapolitik. Boendet var en typ av stödboende för hemlösa individer med olika 

typer av missbruk. Där fick vi en liten inblick i hemlöshetsproblematiken som vi naturligtvis 

bär med oss.  

Ena medförfattaren fick sedermera arbete på samma boende och jobbar för närvarande där. 

Detta faktum är relativt väsenskilt från diskurser angående hemlöshet, men kunskap finns 

emellertid om problematiken. 

Genom att kontinuerligt reflektera över vår förförståelses inflytande under analysarbetet 

hoppas vi att vår analys inte blir alltför färgad av vår förförståelse eller den dagliga påverkan 

av massmedia som vi utsätts för.  

 

 

1.4 Studiens relevans för socialt arbete 

En socialarbetares vardag är generellt avhängigt en mängd olika politiska beslut, i synnerhet 

om yrkesutförande sker inom ramen för en offentlig verksamhet. Det sociala arbetets 

utformning är även beroende av den dominerande diskursen i samhället eftersom olika parter 

och instanser är verksamma och aktivt bidrar till problembeskrivningar och åtgärdshantering 

inom området och därmed till det sociala arbetets utformning. En rad aktörer och instanser 

som mer eller mindre direkt bidrar till det sociala arbetets utformning kan räknas upp: 

massmedia, forskare, politiska partier, olika professioner, frivilligorganisationer, 

brukarorganisationer och så vidare. Dessa aktörer har en varierande grad av inflytande samt 
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resurser till hands. Detta leder följaktligen till att vissa av aktörerna har större möjlighet till att 

inverka på hur samhällsproblem ska definieras och även större utsikt att påverka beslut om 

åtgärder (Meeuwisse & Swärd, 2002, s. 49) 

Meeuwisse och Swärd pekar särskilt på att kommunerna har en framträdande roll när det 

kommer till hur sociala problem definieras och hanteras genom att problemhanteringen inte 

alltför sällan rättas efter den åtgärdsapparat som finns till hands. Problemhanteringen är också 

beroende av kommunernas ekonomi och statsbidragens beskaffenhet. Forskarna påpekar även 

att det svenska kommunala självstyret medför att sociala problem, såsom hemlöshet, kan 

hanteras på varierande sätt i skilda kommuner. En ytterligare följd av det kommunala 

självstyret är att synen på sociala problem och dess åtgärder kan skilja sig mellan kommuner 

beroende av en rad olika faktorer (ibid, s. 49). Vi antar att även politisk ideologi är en bland 

dessa faktorer.  

Allt detta sammantaget, bidrar till att vi anser det relevant att undersöka om och i fall hur den 

politiska diskursen påverkar synen på hemlöshet och om den har förändrats över tid. Till 

syvende och sist är det den enskilda socialarbetaren som kommer att tillämpa och omsätta 

tidsandans syn på sociala problem i sitt arbete. Därmed är det av vikt för socialarbetare att ha 

kännedom om hur diskursen styrs i samhället och att ”dagens sanning” inte kanske kommer 

att gälla imorgon. Att ha kännedom om detta faktum menar vi kan stärka professionens 

autonomi och integritet. Kunskapen kan även bidra till att höja den enskilde socialarbetarens 

reflektionsförmåga. 

 

2. Tidigare forskning 

2.1 Sökning av litteratur/ tidigare forskning 

Till att börja med användes sökord i olika kombinationer, hemlös* + politik och hemlös*+ 

ideologi, sökresultatet blev då väldigt begränsat eller uteblev helt. Sökningen utökades då till 

sökordet Hemlös* vilket användes i databaserna Socialmedicinsk tidskrift, Social 

vetenskaplig tidskrift, www.Libris.kb.se samt Google Scholar. Olika avgränsningar användes 

vilka visas i de söklistor som redovisas i bilagor. Antalet träffar blev ganska stort och för att 

urskilja relevant litteratur lästes sammanfattningar (abstracts). Som ytterligare input om vilken 

litteratur som kunde vara till nytta gjordes en sökning på hemlös* i databasen Uppsök, där 

fick vi flertalet träffar på uppsatser som handlade om hemlöshet och kunde genom dessa 



 

6 

 

referenser erhålla tips om ytterligare litteratur. Det visade sig att flera referenser återkom och 

samstämde med de träffar vi själva fått vid sökningarna i de olika databaserna, dessa var 

Hansen Löfstrand, Knutagård, Swärd och Sahlin. 

Vidare användes sökordet Bostadslös* på Libris.kb.se, med avgränsningen att träffarna endast 

skulle vara avhandlingar fick vi bara 6 stycken träffar, utan den avgränsningen fick vi 166 

träffar. Flera av dessa var publikationer av de fyra ovan nämnda författarna. 

 

2.2 Historisk överblick 

Swärd (1998, s. 27 – 29) behandlar frågan om vad som ska betraktas som hemlöshet och 

konstaterar en succesiv förändring i anspråket på vad som ska definieras som ett hem. Han 

angriper hemlöshet genom att definiera ”hem” och hänvisar till ett historiskt resonemang där 

boendeplatsen genom utvecklingen av mikrokulturer genomgått en transformation till ett 

ombonat hem. Redan 1837 behandlades begreppet hemlöshet litterärt och innebar ett mentalt 

tillstånd ”att känna sig utan bostad”. Men det dröjde inte länge till begreppet även där dyker 

upp i det tillstånd det behandlar hemlösheten som ett fysiskt tillstånd, ”att vara utan bostad”. 

Swärd liknar detta med Sahlins (1992 se Swärd 2008, s. 111) jämförelse av begreppen hemlös 

och bostadslös. I dennes definition skiljer sig hemlös och bostadslös så till vida att hemlös är 

ett känslomässigt tillstånd och bostadslös en fysisk brist på bostad.  

I Knutagårds (2006, s. 77) tillbakablick, som sträcker sig från 1960-talet, över hemlösas 

situation i Malmö kan vissa för Sverige generella skiftningar i bostads- och socialpolitik 

skönjas. 1960-talets härbärgen för hemlösa hade låg standard vilket ansågs vara 

tillfredställande då en allt för hög standard skulle minska de hemlösas benägenhet att söka 

jobb och ordinarie bostad. I miljonprogrammets kölvatten uppkom under 70-talet ett överskott 

på lägenheter som i sin tur medförde att institutionsplatserna minskades kraftigt eftersom de 

hemlösa kunde placeras i allmännyttans lägenheter. Det var redan under detta årtionde som de 

första sociala kontrakten skrevs, det vill säga andrahandskontrakt för den bostadslöse där 

socialnämnden stod för förstahandskontraktet. Allt eftersom började hyresvärdarna kräva av 

socialnämnden att de skulle ansvara för att hyrorna betalades och att ingen skadegörelse 

skedde vilket ledde till att vistelselägenheter istället blev vanligare under 1980-talet. Detta 

innebar att den hemlöse inte hade något besittningsskydd eftersom inget hyreskontrakt 

upprättades. Hansen Löfstrand (2005, s. 99) talar om 1980-talet som då allmännyttan var i 

kris. Människor lämnade dess bostäder då de var i dåligt skick och missanpassade grannar 
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sågs vara orsaken till allmännyttans dåliga rykte. 

I början på 1990-talet lades bostadsdepartementet ner och i juli 1993 upphörde 

bostadsförsörjningslagen och bostadsanvisningsrättslagen att gälla. Under samma tid 

minskades utsikterna att få bostadsbidrag och lägenhetshyrorna höjdes. I och med detta ökade 

andelen sociala kontrakt och en sekundär bostadsmarknad kom att ta form (Knutagård 2006, 

s. 75). Knutagård ser några grupper som mest utsatta och som utgör en stor del av de hemlösa. 

Det är barnfamiljer, ensamstående, invandrare och flyktingar. De senare med förklaringen att 

de inte innefattas av de svenska socialförsäkringarna på grund av att de inte är etablerade på 

arbetsmarknaden. Under 2000-talets början avsatte staten miljonbelopp till arbetet med 

hemlösa. Knutagård skriver om hur dessa pengar gick till projekt för att starta nya 

boendeformer. Han uttrycker att ett policyfönster öppnats genom detta och menar med det att 

ett problem synliggjorts, lösningar har möjliggjorts och den politiska atmosfären främjar 

förändring. Utvärdering av projekten synliggjorde hur förutsättningarna för de ”hemlösa” som 

fick bostad genom dessa projekt ändrades, flera gånger, under projektets gång. Från att blivit 

lovade ett förstahandskontrakt efter ett års klanderfritt boende blev utgången att de efter att ha 

uppvisat ett år på boendet utan anmärkningar och ett år i lägenhet med socialt kontrakt gavs 

möjlighet att teckna ett förstahandskontrakt (s. 13). 

Hansen Löfstrand (2005, s. 25 – 30) utgår i sin avhandling Hemlöshetens politik: lokal policy 

och praktik från den förskjutning som skett i synen på hemlöshet under 1990-talet. Hon har 

kunnat visa hur ”avsaknaden av bostäder” under decenniet förvandlats till att handla om 

”människor med problem” och då vanligen uteliggande missbrukare. År 2000 fick vissa 

kommuner i uppdrag att kartlägga bostadslösheten vilket resulterade i en kartläggning av 

bostadslösa missbrukare. I dessa kartläggningar definieras bostadslösa som personer utan 

egen bostad eller permanent inneboende och då är hänvisade till tillfälliga alternativ eller är 

uteliggare. Även de som vistas på institutioner, behandlingshem eller fängelser och inte har 

något boende vid utskrivning räknas till de bostadslösa. Hansen Löfstrand pekar på att det 

som uttalas som anledningar till bostadslöshet är obetalda hyror, störande beteende och 

oförmåga att bo i en egen lägenhet men att det underliggande problemet, det problem som 

anses vara boven i dramat är drogproblem. Hemlösheten ses inte som ett problem i sig utan 

som en följd av främst missbruk och missbruksproblemet blir då överordnat. Detta leder till 

att hemlöshet i mångt och mycket anses kunna lösas genom missbruksbehandling och den 

främsta uppgiften för socialarbetaren blir att motivera den hemlösa att sluta missbruka. En ny 

kartläggning gjordes i början på 2000-talet där de hemlösa kvinnorna fokuserades. Dessa sågs 
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som dubbelt utsatta då de skaffade sig tak över huvudet genom att söka kontakt med män och 

blev utsatt för olika övergrepp. I den senare kartläggningen framkom även en annan grupp 

hemlösa, barnfamiljen. 

 

2.3 Makt - anspråk 

Hansen Löfstrand (2008, s. 37) argumenterar för hur innebörden av hemlöshet som socialt 

problem skiftar och att detta styrs av makt i interaktionen mellan individer, organisationer, 

myndigheter och företag. Hon menar att olika sociala problem står i konkurrens till varandra 

eftersom det bland annat är en strid om begränsade resurser. Det sociala problem som 

hemlöshet utgör fortsätter att vara aktuellt eftersom nya grupper av människor aktualiseras 

som hemlösa. Hemlösheten kom, efter att ansvaret flyttats till kommunal nivå, att definieras 

som ett individuellt problem i stället för som tidigare som ett bostadspolitiskt problem. 

Hansen Löfstrand (2005, s. 36 – 38) menar att ett samhällsproblem kan ses objektivt, som ett 

faktiskt missförhållande, i detta fall avsaknaden av egen bostad eller som ett socialt problem. 

För att någonting ska kunna bli ett socialt problem måste det uppmärksammas av en grupp 

vars position i samhället stärker deras kollektiva och subjektiva begreppsdefiniton och att 

denna accepteras som grund till åtgärd. Men det finns fler som gör anspråk på rättigheten att 

definiera definitioner, hävda sin sanning, och ställa krav för vilka samhällsproblem som ska 

åtgärdas. Hansen Löfstrand delar anspråken i kognitiva anspråk som ses komma från 

professionella grupper vilka understödjer sina krav med vetenskapliga referenser och sociala 

anspråk som handlar om samhällets krav på engagemang och ansvar. Dessa anspråk kan 

läggas fram genom olika medier för att skapa opinion och påverka de ansvariga 

myndigheterna. Anspråk kan komma att ignoreras eller förminskas om de kommer från en 

marginaliserad grupp i samhället. Ett exempel på hur någon gör anspråk på definitonen av 

hemlöshetsproblematiken är äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (2008) som i ett 

konferensbidrag (som sedan har skrivits ut i en artikel i Socialmedicinsk tidskrift) talat om 

hemlöshet. Hon poängterar vikten av att uppfatta hemlöshetsproblematiken som 

situationsbunden, och inte som personbunden. Andersson och Swärd (2008, s. 55 – 60) 

förstärker denna bild av hur makt gör sig gällande i definieringen av 

hemlöshetsproblematiken då de i sitt projekt ”Barn utan hem – olika perspektiv” försöker 

förstå utslagsmekanismer som leder till hemlöshet. Där sluter Andersson och Swärd sig till 

forskarna Place och Quilgars (2003 se Andersson & Swärd 2008, s. 55) i deras resonemang 

om hur forskningen styrts av den politiska agendan och därav inriktats på att lösa 
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myndigheters problem genom att definiera hemlösa, kartlägga samhällets insatser för dem och 

visa på vilka kännetecken olika grupper av hemlösa kan ha. Hansen Löfstrand (2005, s. 41) 

menar att vetenskaplig fakta som används för att visa på att ett fenomen kvalificerar sig som 

samhällsproblem måste kombineras med fallbeskrivningar som väcker känslor för att 

problemet inte ska falla i glömska hos såväl politiker som tjänstemän. Vad gäller 

hemlöshetsproblemet har det aktualiserats gång på gång genom att nya gruppen har 

presenterats, hemlösa kvinnor, hemlösa barnfamiljer. Mats Franzén (2010, s. 98 - 99) skriver i 

sitt kapitel ”I fråga om makt. Diskurser, resurser, kontexter” om diskursen som ett ”system av 

mening och föreställning” (s. 98). Franzén skiljer mellan diskursernas makt och maktens 

diskurs. Diskursen ger makt genom att den skapar ett förgivettagande. På detta sätt ger den 

oss ett synsätt och utesluter andra. Franzén menar att det finns motpoler i diskurserna, en 

vinnar-diskurs och en förlorar-diskurs. Förlorarpolen utgör det som blir utmärkande och 

stigmatiserande. Vidare tar Franzén upp hur diskursen kan användas för maktutövning genom 

ordens ordningsföljd. Han exemplifierar detta genom pressens olika fokus vid våldsdåd. Om 

berättelsen inleds med en beskrivning av offret kommer läsaren identifiera sig med det och 

diskursen om det negativa våldet har tagit makten. Franzén menar att varje gång vi accepterar 

en diskurs också ger den mer makt. Maktens diskurser handlar om diskurser som uppkommer 

i de grupper som finns vid vinnarpolerna. Det kan enligt Franzén finnas två syften för en 

vinnargrupp att konstruera diskurser. Antingen är det för att genom dem förmå personer 

utanför gruppen att anamma deras tankesätt. Eller så konstrueras diskursen för att legitimera, 

rättfärdiga gruppens position och handlingar.  

 

2.4 Grupper av hemlösa och boendekarriärer 

Knutagård (2009, s. 16 – 17) skriver i sin avhandling med syftet att bland annat analysera hur 

hemlösa sorteras att det på strukturell nivå finns olika faktorer som kan vara orsaken till 

hemlöshet men pekar samtidigt på att det finns individer som är potentiella hemlösa. Av de 

individer som är hemlösa är det bara en liten del som är permanent bostadslösa så kallade 

uteliggare. Trots detta är det ofta denna grupp som får definiera den mediala diskursen.  

 

Hansen Löfstrand (2005, s. 102) definierar tre typer av boendekarriärer. Karriäristerna som 

kommer från eget boende. De bor en period med sociala myndigheters stöd för att sedan återta 

ett eget boende med eget kontrakt. Denna grupp har konstaterats vara övervägande kvinnor. 

Kämparna utgör en grupp som flyttar mellan boendetrappans olika alternativa boendeformer. 



 

10 

 

De kämpar och håller dig kvar där men lyckas inte ta sig ”upp” till ett eget boende. Sedan har 

vi vagabonderna. Dessa personer ses periodvis på jour- och korttidsboenden. Däremellan är 

de bostadslösa och saktar helt tak över huvudet. För att en individ ska ha rätt till bistånd måste 

denne uppvisa för en myndighetsperson att hen är i behov av försörjningsstöd och inte kan 

tillgodose det behovet på annat sätt. Varför individen har detta behov ska inte påverka 

beslutet. Trots detta visar studier att bedömningar av likartade behov bedöms olika. Detta ses 

bero på om klienten anses vara ansvarig för den situation denne satt sig i. I det fallet skulle 

hemlösheten ses som ett välfärdsproblem enligt Swärd (1998, s. 117). Att det ökande antalet 

hemlösa beror på brister i det sociala nätet och visar på hur sjuk- och psykvård samt bostads- 

och arbetsmarknadspolitik brister. Argument att den hemlöse har ett individuellt ansvar och 

denne blivit bortskämd av det tidigare omhändertagande välfärdssamhället ges röst.  Klienten 

tjänar således på att framställas som ett offer enligt Hansen Löfstrand (2005, s. 108), antingen 

för omständigheter eller för andra individers handlande. Att se den hemlöse som offer kan 

återfinnas i Swärds (1998, s. 123 - 127) tema om avinstitutionaliseringen där personer som 

skrivits ut från institutioner ses som sjuka och borde tas omhand då de inte klarar av ett eget 

boende. Detta kan ställas i kontrast till Swärd som behandlar skiftningen i hur de hemlösa 

bemöts. Att de hemlösa möts av övermäktiga krav för att få hjälp vilket leder till att de istället 

vänder sig till frivilligorganisationer och deras hjälp blir beroende av allmosor. Det gör att de 

hemlösa ”med mössan i hand” ska vara tacksamma för de gåvor de får istället för att det är 

deras rättighet att få hjälp. Swärd tar även upp rätten till bostad som ett tema. Både i 

Regeringsformen och i Socialtjänstlagen fastslås rätten till bostad och rätten till en skälig 

levnadnivå, vilket bostad anses vara. Hansen Löfstrand (2005, s. 217) menar att om den 

biståndssökande tillhör en barnfamilj så ses hemlösheten som ett bostadsmarknadsproblem, 

men om denne tillhör någon annan kategori ses problemet istället ha en annan bakgrund, till 

exempel missbruk. Det finns olika diskurser om klienter vilka bidrar till en kategorisering och 

en tillskrivning av egenskaper. Hansen Löfstrand tar först upp diskursen ”barnfamiljer”, vilka 

i praktiken oftast är ensamstående mödrar som blivit bostadslösa efter separation från en man 

med vilken hon haft en osund relation. Hennes grundproblem ses vara den dåliga relationen, 

hon ses som ett offer för fysiska och/eller psykiska övergrepp. Hon målas upp som den goda 

modern och är en motsats till den person som beskrivs av diskursen ”den missbrukande 

kvinnan”. Den missbrukande kvinnan lyckas inte hålla sig nykter och lever kvar i destruktiva 

relationer. Detta kan liknas med Swärds (1998, s. 118, 297) tema om den ”nya hemlösheten”. 

Han menar på att nya grupper återfinns bland de hemlösa och hemlösheten genomgått en 

feminisering. Kritiker menar dock att hemlösheten hela tiden berott på fattigdom och att de 
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trender som visar på nya grupper av hemlösa utgör en så liten del att det inte alltid kan pekas 

på nya trender. Två andra motsatta diskursiva kategorier är ”den nyktra missbrukaren” och 

”den omotiverade”. Den nyktre missbrukaren har gått ifrån att se och uttala att det är 

hyresskulder som hemlöshetens orsak till ”probleminsikt” och söker hjälp för sitt missbruk. 

Den omotiverade saknar fortfarande probleminsikt och upphör inte med sitt missbruk vilket 

ses som ett måste föra att kunna få hjälp med bostad. Till sist finns gruppen med 

”problemfria” klienter. Dessa blir nekade egna boenden gå grund av hyresskulder eller andra 

skulder men har för övrigt inga hjälpbehov. Dessa hamnar så att säga mellan stolarna då de 

anses av socialtjänsten att de borde kunna ordna en bostad på egen hand. 

 

2.5 Individ eller samhälle, en förenkling av problematiken 

2.5.1 Insider eller outsider 

Swärd (2008, s. 69, 92 - 94) menar att forskare, tjänstemän, journalister och politiker sedan 

1980-talet har hemlöshetesfrågan på sin agenda. Han tycker sig se två synsätt av hemlösa, 

som outsiders eller insiders. Om den hemlöse ses som en outsider tillkommer frågan om vad 

som orsakat dennes utanförskap. Den hållning som Swärd redovisar från Inghe och Inghe 

(1970, s. 248) är en blandning av de två aspekterna. Att individen själv är ansvarig för sin 

hemlöshet på grund av till exempel ”lyckosökande” som tagit personen från hemmet i 

småstaden till hemlöshet i storstaden. Men att det är strukturella brister i samhället som gör att 

de hemlösa förblir hemlösa. I annan forskning som redovisas ses en stor andel av de yngre 

hemlösa män som intervjuats tidigt i livet levt under dåliga förhållanden. Dessa män har oftast 

inte levt med sina föräldrar och haft problem med skolgången. Swärd (2008, s. 107) diskuterar 

begreppet hemlös och hänvisar till svenska kommittén för hemlösa som har kunnat konstatera 

att gemene mans uppfattning om hemlöshet präglad dels av personliga möten med hemlösa, 

dels genom den bild massmedia förmedlar av de hemlösa. Detta ger två infallsvinklar för 

forskningen enligt Swärd (1998, s. 31). Den asocialitetsfokuserade som ser hemlösheten som 

en följd av personliga tillkortakommanden, det vill säga ohälsa, missbruk eller moralbrist. 

Eller den bostadsfokuserade som ser hemlöshetens förklaring som strukturell och är beroende 

av bostadsbrist, bostadspolitiska reglering och arbetslöshet. Detta i enlighet med Hansen 

Löfstrand (2005, s. 34) som tycker sig se två skilda förhållningssätt till hemlösheten. Ett 

samhällsperspektiv där ”varje hemlös är ett politiskt misslyckande” och ett individperspektiv 

där hemlösheten beror på ett individuellt socialt misslyckande. 
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2.5.2 Idividens eget ansvar 

Ett annat förhållningssätt som Swärd (1998, s. 53) beskriver är att ingen som är hemlös har 

tvingats till det. Forskning har visat att det finns olika nivåer inom hemlöshetsproblematiken 

och att alla nivåer samt flödet dem i mellan är betydande. Det finns en strukturell nivå, en 

organisk nivå som behandlar de faktiska åtgärder som görs och en individuell nivå där 

individen själv har möjlighet att vidta åtgärder. Vidare kan man fråga sig vad detta påstådda 

val innefattar för valmöjligheter. Runquist och Swärd hänvisar till Wagner (1993 se Runquist 

& Swärd 2000, s.56) som ställer institutionernas/härbärgenas krav på nykterhet, kränkande 

behandling genom till exempel visitationer och andra förnedrande handlingar som ett val mot 

valet av ett tillfälligt tak över huvudet och gemenskapen med andra i samma situation som ett 

annat. Även om det helt klart är ett val upp till individen, borde denne verkligen 

skuldbeläggas för sitt val Som en romantiserad variant av denna tes skriver Swärd om att det 

alltid kommer att finnas hemlösa (och att det alltid har funnits). Tanken här är också 

individualistisk men bygger på den fria viljan. De som förespråkar denna tes menar att de 

hemlösa har valt en fri livsstil och att normalisering genom samhälleliga insatser och hjälp till 

bostad inte är eftersträvansvärt. Andersson och Swärd (2008, s. 55 - 60) återkommer till detta 

i projektet ”Barn utan hem – olika perspektiv” där de söker förstå utslagsmekanismer som 

leder till hemlöshet. De har intervjuat tjänstemän som menar att det finns personer som själva 

valt att flytta från orter utan bostadsbrist till orter med det samma. Ett annat problem som 

framkommer är att de hemlösa familjerna anses valt att ha för många barn, så pass många att 

de inte tas emot av fastighetsägarna för de bostäder som byggts inom miljonprogrammet. 

2.5.3 Massmedias roll 

Swärd (2008, s. 191 - 192) skriver att massmedias roll i de sociala frågorna har 

uppmärksammats mer sedan 1990-talet. Forskningen visar att den påverkan som 

medieinnehållet har på betraktaren är mångdimensionell och det går inte att med säkerhet 

förutsäga hur ett innehåll kommer att tas emot, alltför många faktorer spelar in. Det man dock 

vet är att om ett för mottagaren okänt område behandlas, till exempel hemlöshet, ger artikeln 

större inverkan. Swärd konstater också att mediernas sätt att framställa ett socialt problem 

skiftar över tid, med politiska och samhälleliga förändringar. Medierna har ekonomiska och 

teknologiska fördelar som de drar nytta av för att skapa opinion. Dess makt att påverka 

människor och deras politiker är så pass stark att de benämns ”den tredje stadsmakten”. Swärd 

(1998, s. 130) diskuterar vidare om varför hemlösheten görs till enkla och endimensionella 

problem. En tanke är att massmedia framställer det så för att det ska nå fram till läsaren. För 
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att skapa opinion måste det finnas en känslomässig aspekt vilken är svår att spegla i en alltför 

komplex problemframställning. Även på nivån som tjänstemän och politiker befinner sig hålls 

problematiseringen enkel och lösningarna överskådliga. Runquist och Swärd (2000, s. 49, 50 - 

53) menar att hemlösheten ofta berättas genom standardhistorier där individuella förhållanden 

spelar den avgörande rollen i livshistorien. Samhällets agerande eller ansvar finns inte med i 

berättelsen om hur en person blev hemlös. Runquist och Swärd skriver om att det finns en tro 

på att allt som görs för de hemlösa gynnar dem. Men forskning visar att synen på hemlösa 

tenderar att bli individbunden då tidningar och välgörenhetsgalor målar upp bilden av 

trashanken i sina försök att skapa opinion och samla medel till de hemlösa. Problemet med 

denna snäva fokusering på hemlösheten är att den stora gruppen med potentiellt hemlösa 

glöms bort. Denna fokusering har en tendens att leda till en ”trashankspolitik” som Swärd 

beskriver det. 

 

3. Teoretiska perspektiv 

3.1 Teori - socialkonstruktivismen 

Inom socialkonstruktivismen anläggs en kritisk blick verkligheten. Den kritiska blicken har 

för intention att gå bortom det som vi uppfattar som självklara sanningar. Det svenska 

samhället innefattar en mängd antaganden som ses som givna av gemene man, t.ex. den om 

kön (Hacking, 1999, s. 20). Om teorin anläggs på detta exempel skulle det kunna hävdas att 

kön uppkommit medelst social konstruktion, det vill säga att begreppet byggs upp av en serie 

sociala handlingar (Barlebo Wenneberg, 2000, s. 11 – 13). 

Om man vidare utgår från teorin förklaras vår kunskap och vårt vetande utifrån att dessa är ett 

resultat av socialt konstruerade omständigheter. Genom att människan från tidig ålder erövrar 

ett språk erhåller människan kunskap och förmågan att tänka. Via språket skapas vår 

verklighet på förhand och ett förgivettagande av vad begreppet innebär. Språket är centralt 

och det skapas i interaktion med vår omgivning. Enligt Barlebo Wenneberg är språket ”socialt 

konstruerat och därför blir också vår uppfattning av och vår kunskap om verkligheten socialt 

konstruerad”… och ”verkligheten som vi uppfattar den är beroende av vårt perspektiv eller 

synvinkel” (s. 12 - 13).  I enlighet med teorin finns det således inga av naturen givna eller 

obestridda sanningar. Istället fyller teorin en avslöjande och blottande funktion (ibid, s. 11- 

13). 
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Men, vad fyller det ovan anförda för mening? Hacking (1999, s. 18 - 19) framför att vi först 

bör ställa oss frågan om vad teorin har för funktion i stället för att förstå dess betydelse. Det 

vill säga att själva poängen med teorin är att den strävar att förändra vårt sätt att se på olika 

fenomen. Genom att förändra vår syn kan vi öka medvetenheten om någonting. Detta 

någonting kan i princip innebära vad som helst på övergripande nivå såväl på en lokal nivå. 

Teorin används generellt när någon vill rikta en kritisk blick mot rådande förhållanden.  

I vårt fall handlar det om politikernas syn på hemlöshet/hemlösa och varför den ser ut som 

den gör. Vi anser att denna syn är socialt konstruerad. För att använda oss av Hackings 

schema så representeras den sociala konstruktionen av detta fenomen av X: 

”(1) X hade inte behövt finnas eller hade inte alls behövt vara som det är. X som det är just 

nu, är inte bestämt av tingens natur; det är inte oundvikligt. (2) X är riktigt dåligt som det är. 

(3) Det skulle vara mycket bättre om vi kunde göra oss av med X, eller åtminstone radikalt 

förändra det.” (s. 20). 

För att illustrera schemat tar Hacking upp begreppet kvinnliga flyktingar. Vederbörande 

menar inte att det handlar om att förneka att det finns kvinnliga flyktingar, det vill säga att det 

inte handlar om en konstruktion av de individuella personerna utan om idén om den ”den 

kvinnliga flyktingen”. Den kvinnliga flyktingen blir till en ny art och detta ”artskapande” sker 

när olika intressenter, såsom socialarbetare, lagstiftare, aktivister etc., kategoriserar människor 

genom olika former av interaktion. Produkten; kvinnliga flyktingar, blir en social konstruktion 

(ibid, s. 23 – 24).  

Månsson (2009, s. 83 - 86) beskriver hur vårt moderna samhälle, genom social konstruktion, 

skapar oönskade människor. En kategori av dessa oönskade är den så kallade misslyckade 

konsumenten. Vi lever i ett samhälle som mångt och mycket är byggt på konsumtion. Genom 

att hårdra resonemanget bygger vi, som lever som en del av den fria marknaden, vår identitet 

genom vad vi konsumerar. Faller individer utan för konsumtionens ramar ses de som 

misslyckade genom att de inte har förmågan att leva upp till marknadens krav och de 

transformeras till misslyckade konsumenter. Denna grupp kan bland annat rymma 

socialbidragstagare, långtidsarbetslösa, tiggare samt hemlösa och hamnar utanför traditionella 

klasser som arbetar-, medel- och överklass. Den misslyckade konsumenten faller därmed 

utanför den vedertagna sociala ordningen. Månson menar att denna ny-fattiga klass bär med 

sig en dubbelhet ”genom att de ständigt befinner sig på en plats som inte är deras och på så 

sätt lyckas med att vara fysiskt nära men socialt avlägsna” (ibid, s. 85). För ”oss andra” som 
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befinner sig på ”rätt sida” innebär dessa människor ett hot mot den rådande ordningen. De kan 

även väcka vårt obehag genom att de påminner oss om hur det kan gå om vi faller utanför 

ramen som ställs upp för den goda konsumenten.  De individer som inte kan upprätthålla de 

krav som den sociala ordningen kräver blir offer för en repressiv kontroll. De som faller 

utanför ramarna genom att inte kunna ta vara på sig själva eller genom att vara dåliga 

konsumenter ringas in för övervakning och registrering. Denna process genomförs av 

samhälleliga institutioner såsom kriminalvården, socialkontor, arbetsförmedlingen etc. 

Processen har även till effekt att verka avskräckande eftersom få, om inte säga ingen, vill 

hamna i dylik situation. 

De hemlösa har fallit utanför den socialt accepterade samhälleliga ordningen och kan räknas 

som misslyckad konsumenter. Det finns en hel åtgärdsapparat, många gånger repressiv, för att 

fålla in dessa individer i ”rätt riktning”. Vi är intresserad av att utröna om den sociala 

konstruktionen av den hemlöse som misslyckad konsument även reproduceras av politiker 

genom sitt sätt att kommunicera om hemlöshet och de hemlösa. Vi menar att det är av vikt att 

rikta ett kritiskt perspektiv gentemot hur hemlöshet/hemlösa gestaltas av våra politiker och 

vad denna gestaltning förmedlar. Finns det en förgivettagen idé (eller flera) om hemlöshet? 

Om så fallet är; anser vi att det är nödvändigt att medvetengöra detta faktum. 

Vi menar att, utifrån den tidigare forskningen, går det att se samma mönster i hur den hemlöse 

skapas. Forskningen tar exempelvis upp ”den omotiverade missbrukaren”, ”den nyktra 

missbrukaren” eller den ”goda modern” visavi den ”missbrukande kvinnan”, som kategorier 

inom hemlöshetskonstruktionen. Å andra sidan räcker det inte med att vara bostadslös för att 

uppfylla de kriterier som den sociala konstruktionen av den hemlöse ställer. Detta är fallet när 

det handlar om hemlösa familjer som inte har något annat hjälpbehov än ekonomiskt stöd för 

hyra. 

 

4. Forskningsmetod 

4.1 Diskursanalys 

För att analysera de texter vi har valt ut kommer vi att använda oss av metoden diskursanalys 

(DA) och mera specifikt den gren av denna metod som kallas kritisk diskursanalys (CDA). 

Bergström och Boréus (2012, s. 408 - 411) framhåller att metoden är lämplig om man vill 

studera makt och andra viktiga samhällsfenomen. Den är även användbar om man har till 
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avsikt att analysera t.ex. synsätt eller politiska debatter över tid. CDA kan vara ett lämpligt 

redskap när man vill utforska identitetskonstruktioner och då kan även frågor om makt och 

olika maktordningar inpassas. Vi tolkar det som att hemlösa som identitetskonstruktion kan 

studeras utifrån ett maktperspektiv. Valet av metod går så att säga hand i hand med vårt val av 

teori. Som tidigare beskrivet under rubriken teori visar Månson (2009, s. 83 - 86) hur sociala 

system genom sitt säregna sätt att fungera skapar de så kallade oönskade människorna. Vi är 

intresserade av se hur om denna social konstruktionistiska idé går att utläsa utifrån den analys 

av det material som ligger till grund för vår uppsats. 

Genom att studera texter kan vi se vilka ord som används och på så sätt framträder även 

beskrivningen av fenomenet hemlöshet. Bergström och Boréus (2012, s. 354 – 356) skriver att 

diskursanalysen är en vidare form av textanalys. De menar att den sociala värld som 

människan lever i organiseras genom dennes språk, ett språk som är tvunget för att uttrycka 

idéer och känslor. I diskursanalysen ligger inte intresset i de olika konflikter som kan finnas 

mellan de människor som uttrycker sina idéer utan intresset ligger i de språkliga 

differenserna. I diskursanalysen särskiljer vi idévärlden, föreställningar, beskrivningar om 

verkligheten och den faktiska världen men vi menar att verkligheten blir tillgänglig för oss 

genom dess beskrivning. Språket ses som ett medel med vars hjälp beskrivningar om 

verkligheten konstrueras. Språket ser vi som en del av den process där människan leds genom 

sina föreställningar till handling och där handlingens användande av språket också kan leda 

till omvärdering av förställningar. Bergström och Boréus hänvisar till Thörn och menar att 

diskursen oundvikligen kopplas till maktordningen eftersom diskursen ger ett förgivettagande 

som lätt kan spridas. Diskursanalysen är en relativt ny inriktning men har enligt Bergström 

och Boréus redan utvecklats i tre generationer. Den första generationens diskursanalys är 

lingvistisk och analyserar enbart språket i sig utan vidare reflektioner över dess kontext. Den 

andra generationen integrerar lingvistiken med samhällsvetenskapen. Den kritiska 

diskursanalysen ses tillhöra denna generation. Fariclough ses som en förgrundare av den 

kritiska diskursanalysen och använde begreppet social praktik i sin definition av diskursen. 

Med diskursens sociala praktik menar han diskursen och kontextens växelverkan, att de 

formar varandra. Som vi tidigare skrivit om makt och diskurs kan diskursen både ge makt, 

men också skapas genom makt. 

Bergström och Boréus (2012, s. 374 – 376) utgår från Faricloughs (1992) kritiska 

diskursanalys där diskursen både konstruerar och bevarar sociala identiteter och relationer. De 

menar att den kritiska diskursanalysen har ett högre mål än enbart det vetenskapliga, likt den 
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samhällskritiska traditionen finns ett bakomliggande mål att främja politiska och sociala 

förändringar i samhället. 

Bergström och Boréus (2012, s. 375 - 377) använder sig av Faircloughs (1992, s. 73) figur för 

att tydliggöra de olika nivåerna i den kritiska diskursanalysen. 

 

 

 

 

 

 

 

  Bergström & Boréus (2012) s. 375. 

 

I den innersta rektangeln analyseras texten lingvistiskt. Nästa steg blir att analysera texten 

utifrån hur den kommit till, hur den når sin mottagare och hur den används. Detta kan sedan 

sättas i ett större sammanhang. Genom att jämföra olika diskurser och dess kontexter kan 

mönster träda fram och kopplas till sociala strukturer. Det specifika med den kritiska 

diskursanalysen är att den till skillnad från andra diskursanalyser vidgar analysen till att också 

gälla den sociala praktiken. 

I analysen av texten tittar man på meningsbyggnaden. Det finns tre olika sätt att tekniskt 

förhålla sig till texten. Diskursanalytikern kan titta på testens transitivitet, det vill säga hur 

olika perspektiv uttrycks i texten då ett fenomen beskrivs. Transitiviteten är i sig beroende av 

tre grundpelare vilka var och en kan analyseras för sig, dessa delar är processer, deltagare och 

slutligen omständigheter (ibid. s. 376, 280 – 281). 

Vidare analyseras sedan textens nominalisering. Nominalisering görs genom att verb och 

adjektiv byts ut till substantiv. Genom detta kan individer eller deltagare tas bort från 

handlingen och den som skrivit har ”förtingligat” det skeende som texten behandlar. På så vis 

kan både aktören som orsakat en händelse göras ansvarslös (i texten) (ibid, s. 284). 
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Ett exempel på detta har setts i Aftonbladet. Här berättas om cancersjuke Magnus i Uppsala 

som tvingas bo i ett rum med gemensam toalett i korridoren på ett vandrarhem då hans 

andrahandskontrakt gått ut och boendesamordningen i kommunen inte har hjälpt honom att 

skaffa fram en bostad. Nominaliseringen av denna historia ses i rubriken ”Tvingas bo på 

vandrarhem”. (Stenquist,  2014) 

Till grund för nominaliseringen kan en ideologisk tanke finnas. Bergström och Boréus (2012) 

tar exemplet ”kvinnovåld” som av de som skrivit om problemet bytts ut till ”mäns våld mot 

kvinnor” (s. 284). 

En tredje teknik för att analysera en text är att se till dess modalitet. Då studeras relationen 

mellan textens innehåll och dess avsändare. Diskursanalytikern försöker utreda hur troligt der 

ät att den person som uttrycker någonting verkligen står bakom det (ibid, s. 376). 

På nästa nivå, den diskursiva praktiken, studeras texten utifrån hur den kommit till, hur den 

når sin mottagare och hur den används. I den kritiska diskursanalysen ses intertextualitet som 

ett sätt hur texten producerats. Viktiga texter som utredningar och liknande kan leva kvar och 

reproduceras i nyproducerade texter (ibid, s. 377). 

Den tredje nivån, är den sociala praktiken. För att en diskursiv analys ska kunna vara kritisk 

och ifrågasätta maktordningar och/eller ideologier behöver diskursen sättas in i ett socialt 

samanhang. Man ser inte bara texten i sig utan menar att texten manifesterar någonting. 

Bergström och Boréus (2012, s. 378 – 380) tar upp Faricloughs (1992) begrepp 

diskursordning. Han menar att för att kunna förstå en diskurs måste den sättas i relation till 

andra diskurser samt förstå hur dess över- och under-ordning är konstruerad. I den kritiska 

diskursanalysen finns en ambition att både tolka och förklara. Detta är möjligt eftersom man 

skiljer mellan det diskursiva och det icke-diskursiva. I förhållandet mellan diskurserna 

konstrueras identiteter och diskursen blir ramen för individens handlingsutrymme samtidigt 

som den avgränsar identiteten gentemot ”den andre”. 

Genomgående inriktas diskursanalysen ofta på maktbegreppet, dess konstruktion av diskursen 

och diskursernas förmåga att vidmakthålla individers eller gruppers position. Den grupp som 

tagit diskursen i anspråk och hävdar sin rätt om dess mening blir också den grupp som innehar 

makten att förringa andra gruppers försök till anspråk. När det kommer till att diskursen ingår 

i den politiska praktiken påverkas också samhället genom att grupper avgränsas och ställs i 

relation till varandra. Vilken grupp i samhället som har rätt att uttala sig om ett fenomen. Är 
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det de hemlösa som ska ha rätt att uttala sig om hemlösheten eller är det politiker och experter 

på området som gör anspråk på diskursen (ibid, s. 381). 

Bergström och Boréus (2012, s. 394) understryker den kritiska diskursanalysens inritning på 

maktfrågan och tar återigen Faricloughs (1992) arbete som exempel. Han har analyserat delat 

av den brittiska politiken där han sett att olika ideologiska diskurser lånas för att alliera nya 

väljare och skapa makt. Texter har analyserats utefter valda teman, nominalisering, metaforer, 

olika ordformer, hur pronomen används och i avseende på textens aktörer. 

Analys av den sociala praktiken genom icke-diskursiva fenomen utmärker den kritiska 

diskursanalysen från de andra diskursanalytidka metoderna där den sociala praktiken endast 

skulle analyseras diskursivt genom utsagor om dessa fenomen (ibid, s. 398). 

Vidare framförs det att det är viktigt att skilja mellan vad som sägs och vad som görs. Den 

sociala praktiken inkluderar såväl språk som sociala, fysiska och psykiska förhållanden. I den 

kritiska diskursanalysen vill man analysera mer än bara texten, diskursen har ett bredare 

innehåll (ibid, s. 399).  

Den diskursiva analysen blir en allt viktigare del inom forskningen då samhället mer och mer 

rör sig runt kommunikation. Vi överöses dagligen med budskap genom text och bild varvid ett 

forskningsfokus på dess betydelse då är naturlig och nödvändig (ibid, s. 400). 

Enligt Hansen Löfstrand (2005, s. 76 - 79) är diskursen ingenting som redan finns och ska 

upptäckas utan är en analytisk konstruktion som forskaren bygger. Vederbörande delar in 

diskursanalysen i sju steg, dessa är: Fri association, författaren menar att man i den fria 

associationen runt en text kan ta hjälp av personen som inte hör till forskarlaget. Det andra 

stegen innebär att identifiera textens objekt vad eller vem är det texten egentligen handlar om. 

I det tredje steget identifieras textens subjekt. Vem är det som berättar, hur ser 

maktrelationerna ut. Vem i texten anses ge den giltiga och sanna bilden, det vill säga, vem har 

tolkningsföreträde. Vad lyfts fram och vad tystas ned, marginaliseras. I steg fyra söker vi 

motsägelser, är det olika personer om motsäger varandra eller är det rent av samma person 

som motsäger sig själv. Hansen Löfstrand menar att om en person motsäger sig själv kan det 

vara ett tecken på att det förekommer flera diskurser runt samma fenomen. Genom att söka 

efter motsägelser kan vi se mönster och avgränsa diskurser. I det femte steget försöker vi se 

de underliggande förställningarna och antagandena till de förklaringar vi ser. Ofta kan det 

vara antaganden som tas för givna. I det sjätte steget ska vi namnge de funna diskurserna. Att 
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använda termer från den analyserade texten kan vara fördelaktigt då varje diskurs hänvisar till 

kontexter och detta blir då ett sätt att organisera kontexterna. Det sjunde och sista steget är att 

undersöka diskursens funktion. Hansen Löfstrand menar att en diskursanalys inte kan göras 

utan att samtidigt en maktanalys görs. 

Då det hela tiden finns konkurrerande diskurser kommer det finnas de som tystas ner och de 

som blir långlivade och dominerande. I och med detta går det att göra en analys av skillnaden 

mellan dess två. För att nå den diskurs som tystas mer rekommenderar Hansen Löfstrand 

(2005, s. 79) att forskaren studerar uttalanden från marginaliserade grupper för att se hur de 

går till väga för att få komma till tals. Ofta kan de underordnade och de dominerande 

diskurserna vara varandras motpoler. 

4.1.1 Tolkning av metoden 

Bergström och Boréus (2012, s. 381) framhåller att diskursanalyser som har utförts inom olika 

riktningar inom samhälsforskningen inte följer någon typisk metodriktning och att forskaren 

själv får i stor utsträckning ”uppfinna” sina analysverktyg.  Detta medför att det inte finns 

några specifika mallar att följa. Med detta i beaktande avser vi att göra en egen mall. Mallen 

blir en kombination av Bergströms och Boreús modell (som utgår ifrån Faircloughs figur) och 

de punkter som ovan presenterats som följer Hansen Löfstrand schema. 

1. Textanalys: Hur ser meningsbyggnaden ut. Identifikation av textens objekt och 

subjekt. Hur uttrycks olika perspektiv kring hemlöshet. Kartläggning av motsägelser. 

2. Diskursiv praktik: Hur har texten kommit till, hur når den sina mottagare och hur 

används texten. 

3. Den sociala praktiken: I denna del ska texten sättas in i ett socialt sammanhang. 

Föreställningar, ”sanningar” och antaganden ska synas. Analys av diskursen funktion 

samt en maktanalys. 

4.2 Urval och avgränsningar av empiriskt material 

Insamling av material har gjorts med hjälp av databasen Retriever. Vi har valt att låta vårt 

empiriska material bestå av debattartiklar och politiska uttalanden som handlar om hemlöshet 

från Aftonbladet (AB) och Dagens Nyheter (DN) då dessa är två av de tidningar som ges ut i 

störst upplaga enligt Tidningsutgivarna (2013/2014). Vi gjorde avkall på vår ursprungliga 

tanke att använda oss av debattartiklar och ledare då några av dessa saknade signatur och 

författarna till dessa inte kunde antas vara officiella representanter för något politiskt parti. 

Karin Pettersson, politisk chefredaktör på Aftonbladet, skriver på deras hemsida att tidningen 
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är oberoende och fristående men ser som sitt uppdrag att påverka debatten utifrån 

socialdemokratiska värderingar (2014). Dagens nyheter är en oberoende liberal tidning som är 

som enligt deras hemsida ” Vi står fria från partier, organisationer och ekonomiska 

maktsfärer.” (2014). 

Att vi valt en kvällstidning och en dagstidning är av anledningen att de med tanke på 

tidningarnas skilda karaktär också kan förekomma en differens i framställningen av hemlöshet 

och hemlösa. Då vi har för avsikt att göra en diskursiv analys och sedan se om de uppkomna 

temana har något samband med artikelns politiska signatur är det av strategiska skäl vi utgått 

från ledare och debattartiklar där skribenten även blottlägger sin politiska tillhörighet. Valet 

av vilka ledare och debattartiklar som ska behandlas har skett genom ett kriterieurval (Patton 

2002, s. 238). Vi gjorde två separata sökningar, en för respektive tidning. Sökordet som 

användes var hemlös* och vi avgränsade sökningen till ”rubriker och ingresser”. Sökningen 

som gjordes i Aftonbladet gav 897 träffar den 13/5-2014.  Eftersom det genom Retriever inte 

gick av avgränsa sökningen till tidningarnas olika sektioner för ledare och debatt gicks denna 

lista igenom och artiklar från aktuella sektioner valdes ut för vidare läsning. Dock gäller detta 

nyare artiklar, tidigare artiklar som publicerats före 2005 hade ingen information om i vilken 

sektion de blivit publierade i och sorterades fram efter rubrik som var relevant. Efter denna 

sortering hade vi 259 st. artiklar kvar. Dessa artiklar gick vi igenom lite noggrannare och de 

artiklar som visade sig handla om till exempel hemlösa katter, vara en rangordning över ”mest 

lästa artiklar” eller hemlöshet efter naturkatastrofer sorterades bort. Genom att sökningen ej 

kunde begränsas till sektionerna ledare och debatt var flertalet av artiklarna av typen där 

politiker gjort uttalanden. Då dessa uttalanden gjorts av personer i deras egenskap av 

representanter för politiska partier valde vi att inkludera dessa och frångå den snävare 

begränsning som vi tidigare satt. Den 12/8-2014 gjordes sedan en tilläggsökning på 

Aftonbladet i samband med att sökningen gjordes efter samma procedur på Dagens Nyheter. 

Detta för att vi ville att tidsspannet skulle vara det samma på de båda tidningarna. 

Urgallringen har gjorts med största noggrannhet, men givetvis kan vi inte svära oss fria från 

misstag som kan ha gett bortfall i urvalet.  

 

4.3 Validitet och reliabilitet 

I enlighet med Alvesson & Sköldberg (2008, s. 476 - 469) kan diskursanalys (DA) tendera att 

bli för begränsad som metod genom sitt ensidiga fokus på det språkliga. Författarna menar att 
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detta kan leda till en trivialisering av forskningen genom att man lämnar ute andra viktiga 

parametrar såsom t.ex. bakomliggande psykologi. Det som DA ämnar fånga in, menar 

Alvesson & Sköldberg, är vad utsagor har till effekt och detta förfarande riskerar att stänga 

ute de intentioner eller kognitiva processer som är bakomliggande det som skrivs eller uttalas. 

Detta kan leda till en funktionalism som kan vara diskutabel. Forskaren bör ge akt på vilka 

utsagor som kanske inte är mer än just en utsaga och vilka som har förutsättningar att tolkas 

till något mer betydande. 

Under processen med uppsatsen är det därför av vikt att reflektera över denna kritik som 

framförs mot DA, detta för att bland annat säkra uppsatsens validitet. Av samma anledning är 

det grundläggande att ha detta i tanke när det gäller uppsatsens reliabilitet.  

För att uppnå såväl validitet som reliabilitet ämnar vi att vara så transparenta som möjligt när 

det kommer till hur datainsamlingen har skett samt hur analysen av materialet har gått till. 

Med tanke på metodens nackdelar bör vi vara vaksamma på att vi inte ivrigt ”övertolkar” 

utsagor och att vi i möjligaste mån tar hänsyn till psykologin bakom de personer vars alster 

eller uttalanden vi ska analysera.  Detta förfarande möjliggör (förhoppningsvis) för läsaren att 

förstå hur vi har kommit fram till ett bestämt resultat.  

Vad gäller generaliserbarhet anför Esaiasson m.fl. (2012, 155 - 159) att den externa 

validiteten i svensk samhällsforskning lämnar lite övrigt att önska, i och med att forskare 

bland annat tenderar att välja fall utifrån praktiska skäl eller av ensidig hänsyn till interna 

validitetsskäl. Genom ett icke slumpmässigt urval, t.ex. det strategiska urvalet, stärks 

forskaren möjlighet för intern validitet. Det vill säga att det efterfrågade fenomenet verkligen 

blir undersökt. Att lyfta resultatet för denna strategiskt utvalda grupp och applicera den på en 

annan är därför att anses som överilat. Det finns ingen extern validitet. För att säkra en studies 

generaliserbarhet bör forskaren kunna svara på två frågor enligt författarna: ”(1) Vad är det 

för ett återkommande, generellt, fenomen du undersöker (fall av vadå)? Och (2), varför har du 

valt att studera just de konkreta fall (analysenheter) du har gjort?” (ibid, s. 155). 

Med detta i åtanke ser vi att en stor portion ödmjukhet inför uppgiften är påkallad. Vi är 

noviser när det gäller forskning. Vi får dock inte låta detta faktum, i bekvämlighetens namn, 

avgöra valet av det fenomen vi avser att undersöka. Därtill är det nödvändigt att väl motivera 

såväl det valda fenomen som studien bygger på som det urval som resultatet ska baseras på. 
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I denna studie har vi analyserat valda delar ut svensk press. Detta för att resultatet svårligen 

går att applicera på något annat land. De personer som stått för inlägg och uttalanden behöver 

inte vara representativa för de partier (ideologier) som de tillhör, därför kan vi heller inte 

generalisera resultaten till att gälla alla med samma politiska färg. Det vi dock tror är att 

resultatet analytiskt kan generaliseras så tillvida att representanter från partier i 

regeringsposition tenderar att ha ett individperspektiv på hemlösa och hemlöshet oavsett 

vilket politisk signatur yttrandet har, vilket vi kommer visa i resultat och analys. 

 

4.4 Etik 

Som tidigare nämnt under rubriken Validitet och reliabilitet är vi medvetna om den kritik som 

förs fram mot DA som metod och vi ämnar vara vaksamma i vår analys när vid tillämpningen 

av metoden, för att undvika ”övertolkning” av de alster som vi undersöker. Detta går i linje 

med UNESCO:s (2014) Code of Conduct for Science Research som bland annat stipulerar att 

forskaren ska bedriva sina studier med objektivitet, integritet samt utan partiskhet.  

Ett annat riskmoment i våra studier vad avser partiskhet är att vi undersöker politiska 

utsagor/politisk kommunikation. Undertecknade har naturligtvis sina egna privata politiska 

åsikter, vilket skulle kunna färga av sig på analysen. För att undvika detta ämnar vi föra en 

kontinuerlig dialog med varandra under analysens gång. Om eventuell oenighet uppstår i 

tolkningen, på grund av politiska sympatier/antipatier, är det av största vikt att vår integritet 

upprätthålls.  

I enlighet med UNESCO:s föreskrift är det även viktigt att tillhandahålla adekvat information 

i studien för att möjliggöra för andra att bedöma dess metod och slutsatser. För att uppnå detta 

kommer vi grundligt redogöra för vårt tillvägagångssätt i studien för att på så sätt 

åstadkomma största möjliga transparens. 

Denna uppsats involverar inte respondenter. Den baseras i stället på dels debattinlägg 

publicerade i dagspress signerade av politiker och på politiska uttalanden som är publicerade i 

tidningsartiklar. Hur ska den etiska dimensionen hanteras i detta fall? Politiker är offentliga 

personer som av givna skäl vill kommunicera sina politiska ståndpunkter i olika spörsmål. 

Men, innebär detta att dessa politiker med sina inlägg vill vara föremål för forskning? Bell 

(2000) refererar till Sapsford och Evans (1984) när det gäller hanteringen av individer som 

inte är införstådda i det faktum att de är föremål för forskning: ”När människor blir föremål 
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för forskning utan att de är medvetna om det och därmed inte kan bevaka sina intressen, bör 

forskaren vara speciellt noggrann med att skydda dessa.” (s. 40). Därmed skulle det kunna 

hävdas att de politiker som förekommer i denna uppsats borde anonymiseras. Vi kommer 

dock till en annan slutsats, oaktat den ovan citerade uttalande. Vi anser att det är av största 

vikt att även forskningen ska kunna syna politiker ”i sömmarna” givet att vi lever i ett öppet 

demokratiskt land. Vi vill hävda att granskningen av politiker är en självklar konsekvens av 

deras uppdrag och att det är en viktig beståndsdel i den demokratiska processen. Därmed 

kommer vi att namnge de politiker vars uttalanden vi analyserar. 

 

5. Resultat av analys 

I detta avsnitt kommer vi presentera resultat och analys av vårt empiriska material. De citat 

som förekommer är endast några få av många som finns i det analyserade materialet. De har 

valts ut för att de är utmärkande och att de därigenom bidrar till skapandet av viss diskurs. 

För att göra presentationen av resultat och analys överblickbart har vi delat in denna del på 

basis av de diskurser vi funnit: individperspektivet, samhällsperspektivet samt individ- och 

samhällsperspektivet. Förutom dessa kategorier kommer även två undergrupper att redovisas 

för: hemlösa barnfamiljer och den misslyckade konsumenten. Inledningsvis kommer dock en 

kort presentation av generella resultat som praktiskt taget är gemensamt för samtliga 

diskurser. För att avrunda detta kapitel avslutar vi med några sammanfattande reflektioner. De 

artiklar som vi behandlar i detta kapitel återfinns i bilaga ett. 

 

5.1 Generella resultat 

När vi började med att lokalisera materialets objekt och subjekt i enlighet med Bergström och 

Boréus (2012, s. 381) framkom det tydligt (vilket för sig inte var någon överraskning) att 

objekten var hemlöshet/hemlösa och subjekten var politiker som uttalade sig om 

hemlöshet/hemlösa. Objekten framför sin hållning i frågan antingen genom egenhändigt 

skrivna debattinlägg eller genom att bli citerade i artiklar efter att blivit utfrågade av 

journalister. I flertalet artiklar uttalar sig en viss eller vissa politiker i en fråga rörande 

hemlöshet och de får genmälen av oppositionella politiker i samma forum, följaktligen 

framkommer flera och olika subjekt medan objektet är konstant. 
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Genom skrivna debattinlägg kan politiker styra över vad de vill föra ut kring problematiken. 

När dessa inlägg publiceras i rikstäckande tidningar når de ut med sina ståndpunkter till en 

stor skara läsare och potentiella väljare. Därmed kan politikern direkt styra diskursen i frågan. 

Det blir dock, enligt oss, vanskligare när politiker uttalar sig för journalister kring 

hemlöshetsfrågan. Som tidigare redovisats är påverkan av medieinnehållet på mottagaren 

mångdimensionell. Det går inte med säkerhet att förutspå hur innehållet kommer att tas emot 

(Swärd, 2008, s. 191). Vi skulle vilja beskriva journalisterna som en förmedlande länk mellan 

subjekt och objekt. De intar två roller; de är objekt i förhållande till politiker men subjekt i 

relation till allmänheten genom att de formar artikeln och väljer de personer som får utrymme 

att uttala sig, samtidigt som de är till en viss grad del av diskursen genom utformningen av 

den samma (ibid, s. 192). Vi bedömer dock att det skulle krävas mer utrymme, som vi inte har 

tillhanda, för att införliva denna aktör i analysen.  

Talande är att de allra flesta artiklar rör hemlöshet i storstäderna och då allra främst 

Stockholmsområdet.  Detta beror till stor del på att DN har en stående tidningsdel som enbart 

rör Stockholm och denna följer med tidningen i hela landet. Aftonbladet är även den en 

rikstäckande tidning, dock utan specifik Stockholmsdel. Trots detta framkommer det en 

markant Stockholmsdominans i rapporteringen som rör hemlöshet. Möjligtvis har detta med 

att göra med en förlegad syn på hemlöshet som ett problem som främst genereras i storstäder. 

Som nämnt i tidigare forskning tenderar media att fokusera på iögonfallande exempel som 

passar mediedramaturgin (ibid, s. 139). Det blir kanske inte lika medialt spännande eller 

intressant om fokus läggs på ”normala” människor som bor i andra hand eller som bor 

”svart”.  

Vi har inte sett någon nämnvärd skillnad på hur politiker uttalar sig om hemlöshetsproblemet 

över tid i det tidsspann som vi undersökt, 1995-2014. Möjligtvis uttrycker sig, för att använda 

ett modeuttryck, dagens politiker lite mer politiskt korrekt. Detta är dock, enligt vår mening, 

svårt att sätta fingret på. Möjligtvis kan följande uttalanden vara ett exempel på ett mindre 

politiskt korrekt uttryckssätt: 

”Vi behövde sätta ner foten, och det har vi gjort nu. Men vi har aldrig pratat om 

att permanenta något slags social camping. Vi ska i stället hjälpa till att lotsa dem 

vidare med individuella lösningar” (DN, 2005-01-21) 

Uttalandet kommer från socialborgarrådet Margareta Olofsson (V) i DN från 2005, när hon 

kommenterar att Gubbängen blir den nya platsen för hemlösa som har flyttat runt i olika läger. 
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Här använder sig politikern av en tydlig metafor för att visa på handlingskraftighet mot de 

hemlösa. Det mest upprörande verkar inte var hemlösheten i själv utan i vilket uttryck den tar 

sig. För att distansera sig än mer från dessa hemlösa verkar det som hon uppfinner ett nytt 

begrepp (vi har inte tidigare stött på de) social camping vilket implicerar någon form av 

parasiterande. 

Vi tycker oss kunna skönja en viss ökning av antalet artiklar som avhandlar ämnet i mitten av 

2000-talet. Vi kan även konstatera att de politiker som får mest medialt utrymme att uttala sig 

i sakfrågan är de politiker som för tillfället sitter vid makten. Detta ger med sig att deras 

maktanspråk stärks och att de i större grad styr diskursen i jämförelse med sina politiska 

antagonister. 

Tydligt är även det faktum att de flesta av de artiklar som vi har fått fram behandlar hemlöshet 

när fenomenet har koppling, på ett eller annat sätt, till missbruk. Vi menar att massmedia 

genom detta förfarande starkt bidrar till konstruktionen av den hemlöse och i förlängningen 

den misslyckade konsumenten. 

 

5.2 Individdiskursen 

De diskurser angående hemlöshet som kvalificerar sig utifrån ett samhällsperspektiv har 

urskilts genom att vi initialt har analyserat artikeltexternas transivitet. Det vill säga att vi har 

undersökt vilka det är som har ett specifikt perspektiv i sakfrågan. Detta förfarande har inte 

rönt någon svårighet eftersom vi har fokuserat på just politiska uttalandena.  Det som 

framkommer i individdiskursen är att den hemlöse, på ett eller annat sätt, har hamnat i sin 

situation beroende på ett individuellt socialt misslyckande. Detta kommer till uttryck på de 

sätt som politikerna uttalar sig kring problematiken. 

Det som forskningen visar är att en förskjutning har skett i synen på hemlöshet under 1990-

talet. Skulden lades alltmer på ”människor med problem” framför avsaknaden av bostäder 

(Hansen Löfstrand 2005, s. 36). 

I en artikel från 1998 som redogör för ett möte mellan moderatpolitikern Kristina Axén Olin 

och hemlösa anordnat av Stadsmissionens/Aftonbladets frukosttält på Söder i Stockholm 

framkommer några utmärkande inlägg. Politikern vill lösa hemlösheten i staden med flera 

mindre boendefromer och genom uppdelning av olika grupper – missbrukare, utslagna och 

psykiskt sjuka. Kristina Axén Olin: 
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”Jag skulle nästan vilja villkora hjälpen. Betala ut socialbidrag till aktiva 

missbrukare… det är tveksamt”. ”Det är klart att opinionen bland grannar blir 

negativ om man buntar ihop 80 missbrukare. Men om man minskar antalet och 

delar på grupperna tror jag snarare att man möter engagemang bland grannar”. 

(DN, 1998-12-23) 

För att titta på uttalandets modalitet, det vill säga om Axén Olin står bakom sina ord, utgår vi 

från Faricloughs (1992) tredimensionella modell (Bergström & Boréus, 2012, s. 375). Axén 

Olin uttrycker sig först med ett modalt hjälpverb som ger uttryck för en hög grad av 

instämmande ”skulle”. Samtidigt inflikas en motsägelse när hon fullföljer meningen med ett 

mer subjekt modalt uttryck som ”nästan” (Fairclough 1992, s. 158 – 159).  Sammantaget 

implicerar detta att vederbörande vill villkora bidrag samtidigt som hon vill distansera sig från 

åsikten. Nästa mening uttrycker en kategorisk sanning när politikern menar att grannar 

självklart inte vill bo jämsides med 80 missbrukare. Samtidigt mjukas uttalande upp när det 

pratas om grannars eventuella engagemang om koncentrationen av missbrukare minskas. 

Som det framkommer i artikeln verkar det som att politikern säger detta i sällskap med en 

hemlös person under ett ”hemlöshetsevent” – politikern möter ”folket”. Det är dock inte vilket 

”folk” som helst, det är hemlösa missbrukare, som vi tolkar det som ”den andre” Utifrån Axén 

Olins uttalande verkar det som att hemlöshet uppstår på grund av missbruk och att det därmed 

betyder att den är självförvållad. För att använda hennes egna ord så buntar hon ihop hemlösa 

missbrukare till en homogen grupp som är beroende av de ”vanliga” folkets välvilja för att 

kunna vara en del av samhället. Vår tolkning av uttalandet är att Axén Olin positionerar sin 

maktställning gentemot denna grupp genom att tala om villkorad hjälp. Axén Olin uttrycker 

ett ”vi och dom”, en insidergrupp dit hon själv hör som gör rätt för sig och en outsidergrupp 

som behöver kontrolleras genom villkorade bidrag. Vi kan också se hur de hemlösa får 

gestalta den misslyckade konsumenten som inte har förmåga att använda sitt bidrag till annat 

än finansiering av sitt missbruk. 

I en artikel från DN 2013 beskrivs projektet Bostad först som sjösattes två år innan och dess 

utfall. Projektet har delvis haft ett positivt utfall men det har förekommit många och emellanåt 

omfattande störningar kopplade till projektets hyresgäster. Allt som allt så fokuseras det 

genomgående i artikeln på missbruket som en orsak till hemlösheten. Socialborgarrådet Anna 

König Jerlmyr (M) uttalar sig om insatsen: 
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”Att åtta personer har blivit uppsagda pekar på den utmaning ”Bostad först” 

innebär. Man får inte bli naiv och inte se de störningar som uppkommer. Det här 

är människor som har haft ett tungt missbruk i många år och varit borta länge från 

bostadsmarknaden. Alla klarar inte ett eget boende”. (DN, 2013-06-17) 

Anledningen till att ovan citat följer Axén Olin uttalande är att vi dels finner 

individperspektivet, hemlöshet som konsekvens av missbruk, men främst för att vi skönjer 

exempel på intertextualitet i utsagan. Intertextualitet handlar främst om hur texter relaterar till 

varandra (Bergström & Boréus 2012, s. 376).  Fairclough (1992, s. 102 – 103) menar dock att 

såväl text som yttranden kan rymma intertextualitet. Vi tolkar det som att König Jerlmyrs 

uttalande är ett exempel på intertextualitet när hon reproducerar, i stort sett samma syn på de 

hemlösa, som sin partikollega. Det vill säga att det blir till en sanning att dessa människor 

medför störningar om de bor grannar med ”vanligt” folk. Vi menar även att uttalande till viss 

del inte rymmer någon modalitet när König Jerlmyr kategoriskt uttalar sig att man inte får bli 

naiv och att man inte får blunda för problemen. Här ryms inga tveksamheter angående vad 

hemlösa missbrukare kan tänkas ställa till med, inga nyanser behövs. Genom sitt uttalande om 

vilka de hemlösa är ” människor som har haft ett tungt missbruk i många år” har också König 

Jerlmyr tydligt gjort anspråk på att definiera det sociala problemet. Samhället kan inte heller 

lastas för det faktum att åtta personer har blivit uppsagda eftersom König Jerlmyr slår fast att 

alla inte klarar ett eget boende. I och med detta, enligt oss, kan hon som politiker frånsäga sig 

delar av sitt ansvar. Vi ser hur konstruktionen av outsidern manifesteras med ett 

underliggande antagande om individens tillkortakommanden som orsak till detta utanförskap.  

I ett annat nedslag i Stockholmsområdet, närmare bestämt i Värmdö kommun 2010, handlar 

en artikel i DN om att kommunen inte klarar tak-över-huvudet-garantin för sina invånare. 

Kostnaderna för de hemlösa har skenat och kommunen har inte längre råd att upprätthålla 

garantin. Ökat missbruk ses som en förklaring till den eskalerande hemlösheten. Stefan Dozzi 

(KD) ordförande i socialnämnden kommenterar läget: 

”Vi har varit så stolta över vårt tak-över-huvudet-garanti. Lika hemskt känns det 

nu när vi inser att det inte går längre. Men vi kan inte ta ansvar för sådant vi inte 

har pengar för. Idag går hela bostadskön åt till sociala förturer, det är inte alls 

bra”. (DN, 2010-11-01) 

I detta uttalande finns exempel på nominalisering vilket går ut på att verb eller adjektiv som 

kan brukas för att på ett mer fullständigt sätt beskriva skeenden ersätts med substantiv 
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(Bergström & Boréus, 2012, s. 238). Dozzi och hans kollegor i socialnämnden kan inte 

avkrävas ansvar för sådant de inte har pengar för. Vad menas med sådant? Är det tak-över-

huvudet-garantin eller de hemlösa? Genom att uttrycka sig på detta sett menar Bergström och 

Boréus (2012, s. 238) att man suddar ut element i processen. Genom att uttrycka sig på ett 

luddigt sätt anser vi att de hemlösa som människor ”trollas” bort, de förminskas till något som 

benämns som sådant. Ansvaret för de hemlösa försvinner även uppenbarligen när pengarna 

inte räcker till. De hemlösa osynliggörs därmed och ansvaret för deras situation blir deras 

eget. Polariseringen mellan de lyckade konsumenterna och de misslyckade konsumenterna 

och konstruktionen av dessa parter blir även befäst.  De som gör sig mest förtjänta av att få en 

bostad, de ”vanliga” människorna, får backa till fördel för de hemlösa. 

 

5.3 Samhällsdiskursen 

Antalet artiklar som vi funnit med ett renodlat samhällsperspektiv är relativt få; fem stycken. 

Problemet med artiklarna är att direkta citat från politiker är i det närmast obefintliga vilket 

leder till att det är omöjligt att urskönja någon form av diskurs. Detta faktum kanske ska 

tolkas som ett resultat i sig. Med det menar vi att det går att dra slutsatsen att perspektivet att 

varje hemlös är ett politiskt misslyckande har fått stå tillbaka för antingen individperspektivet 

eller perspektivet där individuella tillkortakommande kombineras med ett samhällsperspektiv 

som svar på uppkomsten av hemlöshet. 

Resultatet, anser vi, kan tolkas på följande sätt: i tidigare forskning har vi visat att ett 

paradigmskifte i synen på hemlösa/hemlöshet initierades på 1990-talet. Tidigare sågs 

problematiken som ett samhälleligt misslyckande men fokus började i stället riktas mot de 

hemlösas personliga tillkortakommanden som orsak till problemet.  Den sociala 

konstruktionen av den hemlöse har därmed haft lång tid på sig att rota sig på olika nivåer i 

samhället. Innebörden av hemlöshet som ett socialt problem styrs av makt i interaktionen 

mellan individer, myndigheter, organisationer och företag (Hansen Löfstrand, 2008, s. 36). 

När synen på hemlöshet som en konsekvens av ett eget socialt misslyckande ”når” politikerna 

styr de forskningen åt de håll de önskar för att kunna lösa myndigheters problem som är 

kopplat till hemlöshet. En åtgärdsapparat sätts in för att definiera och kategorisera hemlösa för 

att på så sätt kunna styra samhällets insatser (Andersson & Swärd, 2008, s. 55 – 60). 

Därigenom blir den hemlöse, med olika kategoriserade undergrupper, ett resultat av socialt 

konstruerade omständigheter som gång efter annan reproduceras av olika aktörer. Vinnar-
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diskursen förs av politikerna som i nästa led formar maktens diskurser, för att på så sätt förmå 

andra parter att omfatta samma syn eller för att legitimera sin position och handlingar 

(Franzén, 2010, s. 98 – 99). Denna process, menar vi, skapar ett synsätt på hemlösa/hemlöshet 

som i stort sätt utesluter andra perspektiv. Uppfattningen om den hemlöse har cementerats så 

till den grad att den blir till en vedertagen sanning vilket leder till att ett renodlat 

samhällsperspektiv på hemlöshet praktiskt taget faller bort. 

 

5.4 Diskursen som förenar individ- och samhällsperspektivet 

I denna typ av diskurs sammankopplas de två första diskurserna till en. Med detta menas att 

politikerna för fram att hemlöshet beror på såväl politiska misslyckande som på individuella 

sociala misslyckanden. 

Som krona på verket inleder vi med uttalanden från Margot Wallström (S) som var 

socialminister 1997. Aftonbladet hade realiserat en artikelserie om hemlösa personer och som 

följd av detta intervjuades vederbörande. På frågan om det verkligen måste vara så eländigt 

allra längst ner på samhällsbotten svarar Wallström: 

”Med Perssonpengarna
2
 görs ju nu en satsning. Du vet ju också att många av de 

här människorna är hopplösa”…”Alla goda krafter måste hjälpas åt. Vi måste lära 

oss att samverka bättre inom socialsektorn. Vi måste titta på personerna, i stället 

för att bara titta på vem som ska ta kostnaden.” (AB, 1997-10-22) 

Wallström inleder med att säga att satsningar görs från samhällets sida. Men, samtidigt uttalar 

hon sig kategoriskt om hur många av dessa individer är (som person), dessutom söker hon 

stöd hos journalisten för denna uppfattning genom att bolla över till vederbörande i form av 

en retorisk fråga. Vi anser att Wallström här deltar i konstruktionen av den misslyckade 

konsumenten genom att hon indikerar att de hemlösa står utanför den sociala ordningen – det 

handlar om människor som inte har vett att ta vara på sig själva. 

Journalisten Jan Helin ställer frågan: ”Var går gränsen för när samhället säger: nu skiter vi i 

dig?” varvid Wallström replikerar: 

                                                 
2
 En form av stadsbidrag. 
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”Man får inte säga så. Lagstiftningen säger att vi har en skyldighet att hjälpa folk. 

Men de måste ju vilja bli drogfria annars pratar vi ju om tvångsintagning” (AB, 

1997-10-22) 

Utifrån Fairclughs tredimensionella modell, som vi tidigare har refererat till, finner vi i detta 

uttalande en hög grad av instämmande genom att Wallström använder sig av det modala 

hjälpverbet får, det vill säga att det inte är acceptabelt att ”skita” i dessa människor. Det 

verkar dock som att denna ”sanning” är avhängig den rådande lagstiftning som finns för 

tillfället. Samtidigt skjuter hon ifrån sig ansvaret och lägger den på individnivå genom att 

påpeka att drogfrihet erfordras. Klarar man inte det så kan det bli aktuellt med tvångsåtgärder, 

vilket implicerar att de berörda individerna med tvång ska omvandlas till goda konsumenter. 

I DN från 2005 rapporteras det i Stockholmsdelen om Råcksta stödboende för hemlösa som 

ska utökas från 27 plaster till 100 platser. Margareta Olofson (V) berättar om boendet där de 

det krävs nykterhet för att få en plats: 

”Dels kan de få hjälp ur ett missbruk, eller psykiatrisk hjälp, med de kan också 

behöva leta reda på gamla betyg och arbetsintyg eller ta itu med skulder. Men det 

är klart att det är lite av en chansning att ha så många med likartad bakgrund på 

samma ställe.” (DN, 2005-03-17) 

Olofson beskriver insatser från stadens sida som hon är ansvarig för och som har uppkommit 

genom styrets initiativ. Genom kategorisering av olika typer av hemlösa förstärks den sociala 

konstruktionen av den hemlöse och i förlängningen även av den misslyckade konsumenten. 

Det antas att de individer som ska befolka boendet inte kan upprätthålla de krav som den 

sociala ordningen ställer och de blir därmed föremål för en repressiv kontroll genom 

nykterhetskontroll. Olofson förstärker ytterligare denna konstruktion genom att påstå att det är 

en chansning att samla så många människor ur denna kategori på samma ställe. Vad denna 

chansning består i är oklart. Är det en chansning för de berörda individerna eller för 

grannarna? Eller ligger betydelsen någon helt annanstans? Vi menar att i den del av uttalandet 

som avser ”chansningen” finns prov på intertextualitet, det vill säga att det bjuder in till att 

”läsa mellan raderna”. Detta bidrar, i vår mening, till en ytterligare stigmatiering av utsatta 

människor. 

Åter igen uttalar sig Olofsson i DN 2006. Den här gången handlar det om att Socialstyrelsen 

har genomfört en kartläggning av hur många hemlösa det finns i Stockholm; 3863 stycken. 
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Stockholm stad kommer dock fram till en annan, lägre siffra; 3370 stycken hemlösa. 

Politikern redogör i ett långt citat (som dock blir alltför långt för att få med här) alla insatser 

som har gjorts från styrets sida mot hemlösheten, samtidigt som vederbörande anför: 

”Har man ett boende, även om det inte är med ett förstahandskontrakt, ska man 

inte kallas hemlös. Den syn som samhället har på hemlösa gör att hemlös blir en 

etikett som kan försvåra för den enskilda människan.”…”Vi försöker lägga krutet 

på dem som bor på härbärgen, i tält eller husvagn. De andra har ju ändå ett ställe 

där de kan låsa en dörr om sig.” (DN, 2006-02-07) 

Här finner vi en motsägelse i diskursen: Olofsson säger sig värna om människor när hon inte 

vill bidra till att stigmatisera enskilda människor med etiketter samtidigt som hon genom sin 

makt gör anspråk på att ha ett tolkningsföreträde när det gäller att definiera vilka som ska 

räknas som hemlösa. Olofson är kategorisk när hon hävdar att de som har någon form av 

boende inte ska kallas för hemlös. Återigen manifesteras idén om hur en ”riktig” hemlös 

person bör ha det för att räknas in i de hemlösas skara. Har man bara en dörr att stänga och 

låsa om sig med, oavsett övriga förhållanden kring denna dörr, så är man inte hemlös. 

 

5.5 Hemlösa barnfamiljer 

En grupp som tydligt faller utanför ramarna (i alla fall medialt) när det gäller hemlöshet är 

barnfamiljerna. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att de inte uppfyller den 

vedertagna bilden av hur hemlöshet ser ut. Som tidigare visat i uppsatsens forskningsdel 

består oftast kategorin hemlösa barnfamiljer av ensamstående mödrar som blivit bostadslösa 

efter separation från sin manlige partner. Traditionella kärnfamiljer drabbas emellertid även 

av hemlöshet. 

För att åskådliggöra synen på denna grupp som ett apart inslag i de hemlösas skara visar vi 

uttalanden från två artiklar.  

I DN från 2011 kan vi läsa om att minst 320 barnfamiljer i Stockholm saknar egen bostad. 

Roger Mogert (S) anser att hemlösa barnfamiljer snabbt ska få förtur i bostadskön. 

Socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) anser dock inte att denna åtgärd är behövlig: 

”Barnfamiljer hamnar inte på gatan idag. Stiftelsen Hotellhem har 

genomgångslägenheter för dem och det fungerar alldeles utmärkt.” (DN, 2011-02-

05) 
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Här råder det ingen tvekan att König Jerlmyr står bakom sitt uttalande. Uttalandet rymmer 

inga modala hjälpverb utan hon uttalar sig kategoriskt. Politikern förmedlar en sanning som är 

en total motsats till hennes politiska motståndrares uppfattning.  Dessutom använder hon sig 

av en bildlig metafor, ”barnfamiljer hamnar inte på gatan idag” vilket implicerar politikerns 

syn på hur ”riktig” hemlöshet ska gestaltas.  Vi uppfattar hennes konstarerande om hur 

situationen åtgärdas för dessa familjer som en uppvisning av en diskurs med ett totalt 

maktanspråk – lösningen fungerar alldeles utmärkt. Frågan som vi anser hänger i luften är: för 

vem fungerar det alldeles utmärkt för – för König Jerlmyr som ansvarig politiker eller för de 

utsatta familjerna? 

Ett annat exempel på hur barnfamiljer inte passar in i den sociala konstruktionen för hur 

hemlösa/hemlöshet ska se ut finner man i en artikel från 2008 som handlar om nyanlända 

irakiska anhöriginvandrare i Malmö. Trågboddheten är grav och flera familjer har drabbats av 

hemlöshet. Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) kommunalråd i Malmö med ansvar för sociala 

frågor, uttalar sig som följer: 

”När familjerna kommer hit kan de inte längre bo inneboende hos sina släktingar. 

Men det finns inte lägenheter till alla. Det här är en ny situation när socialtjänsten 

måste ta hand om bostadslösa som från början egentligen inte har några sociala 

problem.” (DN, 2008-09-03) 

Uttalande visar på att dessa familjer utmanar den rådande bilden av hur hemlöshet/hemlösa 

gestaltas. Situationen är ny och det handlar om människor som inte har några sociala problem. 

Intressant är dock hur det sista nyanseras modalt med ordet egentligen. Ordvalet indikerar att 

politikern inte riktigt kan tro att dessa hemlösa människor är helt befriade från sociala 

problem. På detta sätt, menar vi, att Stjernfeldt Jammeh försiktigt styr diskursen mot ett 

individperspektiv. 

 

5.6 Den misslyckade konsumenten 

Vi har tidigare i detta kapitel gett exempel på hur den sociala konstruktionen av den 

misslyckade konsumenten skapas i vårt samhälle präglad av marknadsekonomin och som 

upprätthålls av politiker. Vi vill dock ge några fler exempel för vi har märkt att 

konstruktionen är väldigt frekvent i det material vi har analyserat. 
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Miljöpartisten Marianne Samuelsson vill att de hemlösa ska räknas i Malmö och anför i DN 

1998: 

”Socialtjänst och psykiatri bör söka upp de människor som klivit ur våra normala 

ramar.” (DN, 1998-08-02) 

Vi tolkar formuleringen ”klivit ur våra normala ramar” som ett uttryck för vårt samhälles 

sociala ordning i enlighet med Månsons (2009, s. 83 - 86) resonemang. De som inte följer den 

vedertagna ordningen i samhället ringas in för övervakning och registrering. 

 

I en artikel från DN 2008 avhandlas samarbetet mellan Stockholm stad och Fastighetsägarna 

i Stockholm för att skaffa fram försöks- och träningslägenheter åt hemlösa. Finansborgarrådet 

Sten Nordin (M) kommenterar samarbetet och han passar samtidigt på att ge sin partikollega 

socialborgarrådet Ulf Kristersson en eloge för att han initierade samarbetet:  

”Det handlar ju om att integrera dessa människor” (DN, 2008-12-14) 

I stället för att föra en bostadspolitik som frigör bostäder åt alla bildar man dessa typer av 

kategoriboenden som är kopplat till socialtjänsten. De hemlösa är inte betrodda ett ”vanligt 

boende” utan måste sättas under kontroll för att kunna integreras i samhällets sociala ordning. 

 

5.7 Sammanfattande reflektioner 

Vi har inte kunnat urskönja några markanta skiljelinjer mellan olika politiska ideologier när 

det gäller synen på hemlöshet/hemlösa. Vi trodde att vi skulle hitta större skillnader. Det vi 

har märkt är att om man står i politiskt opposition (oavsett politisk färg) tenderar synen bli 

mer samhällsfokuserad och de som regerar beskylls, föga förvånande, för att göra för lite. I 

vidare utveckling har vi observerat att de politiker som sitter vid makten tenderar att 

framställa de hemlösas situation som en konsekvens av egna sociala misslyckande. Det pratas 

förvisso om samhällsansvar, fokus riktas emellertid mot de hemlösas tillkortakommanden 

såsom (främst) missbruk men även psykisk ohälsa och fattigdom.  

De politiker som uttalar sig som befinner sig oppositionen tenderar å andra sidan att mer 

åberopa brister i samhället som orsaker till hemlöshet. Diskursen är då mer känslofärgad, 

humanism, rättvisa och värdighet efterfrågas i större grad. Ett exempel på den här typen av 

diskurs gav Mona Sahlin exempel på i ett debattinlägg från 2007 i Aftonbladet: 
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”Om man som politiker drivs av rättvisa och solidaritet – och inte av att några få 

rika ska få det ännu bättre – räcker det inte att i juletid skänka en tanke till alla 

dem som är fattiga eller hemlösa. Rättvisa måste genomsyra hela politiken!” (AB, 

2007-12-24) 

I en kommentar angående situationen när hemlösas flyttas runt i Stockholmsområdet säger 

Anders Bergérus i oppositionen: 

”Hon (Socialborgarråd Margareta Olofsson (V)) ägnar sig åt cynisk dumpning av 

människor i direkt anslutning till skola och bostäder i en grannkommun, utan 

föregående dialog med vare sig politiker eller tjänstemän inom kommenens 

sociala sektor. Det är upprörande!” (DN, 2005-02-04) 

Vi tolkar detta resultat som att det är lättare att ”kosta på sig” att föra en diskurs som ger 

samhället ett större ansvar för hemlösheten, om man som politiker inte har ett rådande ansvar 

för sakfrågan. Det samma gäller motsatsvis. Sitter en politiker i regerande ställning med de 

skyldigheter som det medför finns en strävan att styra diskursen mot ett mer individinriktat 

fokus för att på så sätt kunna minska det egna ansvaret i sakfrågan.  

Som tidigare nämndes har de politiker i regerande ställning tillgång till ett stort medialt 

utrymme och möjligheterna till styrning av diskursen blir som en följd av detta större. Detta 

implicerar, menar vi om man följer ovan förda resonemang, att oavsett politisk färg på de 

styrande har diskursen kring orsakerna till hemlöshet en benägenhet att bli främst 

individinriktad. Politikerna som vid varje givet tillfälle sitter vid makten förmedlar alltså 

denna diskurs gång på gång och den blir till slut internaliserad.  

 

6. Diskussion 

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka vilka hemlöshetsdiskurser som 

framkommer i massmedia genom att studera debattartiklar och politiska uttalanden. De 

diskurser som framkommit i vår studie är samhällsperspektivet, individperspektivet, individ- 

och samhällsperspektivet. De frågeställningar vi hade var: Hur framställs ”de hemlösa” i 

relation till majoritetssamhället i den politiska debatten? Går det att urskilja en relation mellan 

hemlöshetsdiskurser och politisk hemvist? Har diskursen över tid förändrats? Det vi funnit är 

att individperspektivet var den mest utbredda diskursen. Vi kunde inte finna att diskursen hade 
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någon koppling till ideologi utan istället kunde kopplas till regerings- eller oppositions-

ställning. Yttranden från personen tillhörande partier i regeringsposition tenderade att ha ett 

individperspektiv på hemlösa och hemlöshet. De i opposition efterfrågade större insatser 

utifrån ett samhällsperspektiv. Detta mönster är konstant över tid. 

 

Att det var dessa diskurser vi fann var inte så förvånande då tidigare forskning visar liknande 

resultat. Det som dock förvånade oss var att skiftningarna i hemlöshetsdiskursen inte hade 

samband med politisk färg/ideologi utan styrdes av om den som uttalade sig satt i regerings- 

eller oppositions-ställning. Vi finner denna likriktning oroande för att det i princip innebär att 

individdiskursen blir till en vedertagen sanning. Individdiskursen möter, som vi påtalat, 

motstånd från oppositionspartier men den dominerande diskursen kontrolleras av de som 

innehar styret vilket leder till att den internaliseras gång på gång. Detta leder i förlängningen, 

som en naturlig konsekvens, att åtgärder mot hemlöshet blir individinriktade. Detta är för 

övrigt redan ett faktum som vi visat i tidigare forskning, men vi menar att det blir ännu 

svårare att komma fram med alternativa åtgärder mot problemet om denna utveckling består. 

Åtgärderna blir generellt sett även en angelägenhet för kommunerna när ansvaret för 

hemlöshet läggs på individnivå vilket leder till att det statliga nationella ansvaret hamnar i 

skuggan. En intressant fortsättning på detta skulle vara att granska valrörelsen inför valet i 

september 2014. 

Vi anser att det att det är av största vikt att man som socialarbetare är medveten om att 

individdiskursen är den rådande och att den även består över tid. Genom att medvetengöra 

denna ”sanning” som ett resultat av social konstruktion kan man möjligöra en förändring 

exempelvis genom opinionsarbete. 

Vi har i denna uppsats visat att det finns en stark koppling i individdiskursen till missbruk 

som orsak till hemlöshet. Men, vi har inte en endaste gång stött på något resonemang i det 

analyserade materialet kring vad som är ”hönan eller ägget”. Ingen av politikerna har ställt 

frågan om missbruket i sig är en konsekvens som uppstår till följd av att bli hemlös.  
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1  

Artiklarna är sorterade i kronologisk ordning. 

 

Datum: 2013-06-17 

Rubrik: Bostad till hemlösa har gett bra resultat 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=0509

1520130617283120&serviceId=2 
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Rubrik: Hundratals familjer hemlösa  

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=0509

152011020530795606&serviceId=2  
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Rubrik: Fastighetsägarna lovar ge hemlösa lägenheter 
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Rubrik: Ingen rubrik tillgänglig  
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info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=0573

4920071224755033&serviceId=2  

 

Datum: 2006-02-07 

Rubrik: Socialborgarrådet anklagas för att frisera antalet hemlösa 
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info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=0509

15200602074919949&serviceId=2  

 

Datum: 2005-03-17 

Rubrik: Råcksta stödboende får 100 nya platser 

Hämtad från: http://web.retriever-
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Datum: 1998-12-23 

Rubrik: ”Rädda de unga – nu” Här ställer de hemlösa politikern mot väggen 
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http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=050915199808029004847D8AB78C424CEF55108D0584AD&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=050915199808029004847D8AB78C424CEF55108D0584AD&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=050915199808029004847D8AB78C424CEF55108D0584AD&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05734919971022377914&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05734919971022377914&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05734919971022377914&serviceId=2
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7.2 Bilaga 2 

Söklista: Libris.kb.se; hemlös*  

Databas: Libris.kb.se 

Sökord: Hemlös* 

Avgränsningar: Avhandlingar 

Träffar: 20 

Länk: http://libris.kb.se/hitlist?q=heml%c3%b6s*&r=%3bmat%3a(avhandling)&d=libris&m=25&p=1&s=r 

Övrigt:  

 

Hansen Löfstrand, C.  (2005).  Hemlöshetens politik: lokal policy och praktik. Diss. Göteborg 

:     Göteborgs universitet, 2005. Malmö.  

Nordfeldt, M.  (1999).  Hemlöshet i välfärdsstaden: en studie av relationerna mellan 

socialtjänst och frivilliga organisationer i Stockholm och Göteborg. Diss. Uppsala : Univ.. 

Uppsala.  

Knutagård, M.  (2009).  Skälens fångar: hemlöshetsarbetets organisering, kategoriseringar 

och förklaringar. Diss. Lund : Lunds universitet, 2009. Malmö.  

Thörn, C.  (2004).  Kvinnans plats(er): bilder av hemlöshet. Diss. Göteborg : Univ., 2004. 

Stockholm.  

Borg, S.  (1974).  Hemlösa män: en socialpsykiatrisk och klinisk undersökning. Diss. 

Stockholm : Karol.inst. : 1975. Stockholm.  

Börjeson, M.  (2005).  "Vi vet inte vilka metoder vi ska använda": om relationen mellan 

kunskap, praktik och politik när det gäller det sociala arbetet med hemlöshetsfrågor. Diss. 

Stockholm : Stockholms universitet, 2005. Stockholm.  

Blid, M.  (2008).  Ett folkhem för alla?: kommunala insatser mot hemlöshet. Diss. 

(sammanfattning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2008. Sundsvall.  

Sjöblom, Y.  (2002).  På väg ut: när ungdomar rymmer och kastas ut hemifrån - ur 

socialtjänstens perspektiv. Diss. Stockholm : Univ., 2002. Stockholm.  

Magnusson, J.  (2002).  Ny situation - ny organisation: gatutidningen Situation Sthlm 1995-

2000. Diss. Lund : Univ., 2002. Lund.  

Sahlin, I.  (1996).  På gränsen till bostad: avvisning, utvisning, specialkontrakt. Diss. Lund : 

Univ.. Lund.  

Granfelt, R.  (1998).  Kertomuksia naisten kodittomuudesta. Diss. Helsingfors : Univ.. 

Helsinki.  

De Palma, P.A.  (2007).  Oral health among a group of homeless individuals from dental 

professional's and patient's perspective. Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karolinska 

institutet, 2007. Stockholm.  
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Hanström, M.  (1991).  På glänt?: bostads- och boendeförhållanden för kvinnor med 

missbruksproblem. Diss. Stockholm : Tekn. högsk.. Stockholm.  

Knutagård, M.  (2009).  Skälens fångar [Elektronisk resurs] : hemlöshetsarbetets 

organisering, kategoriseringar och förklaringar. Diss. Lund : Lunds universitet, 2009. 

Malmö.  

Norman, J.  (1979).  Socialmedicinska studier av hemlösa män i Stockholm. Diss. Göteborg : 

Univ.. Göteborg.  

Beijer, U.  (2009).  Homelessness and health: analysis of mortality and morbidity from a 

gender perspective. Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karolinska institutet, 2009. 

Stockholm.  

Höjdestrand, T.  (2005).  Needed by nobody: homelessness, humiliation, and humanness in 

post-socialist Russia. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2005. Stockholm.  

Åsander, H.  (1976).  En uppföljande social studie och klinisk-psykiatrisk fältundersökning av 

hemlösa män i Stockholm. Diss. Stockholm : Karol. inst.. Stockholm.  

Beijer, U.  (2009).  Homelessness and health [Elektronisk resurs] : analysis of mortality and 

morbidity from a gender perspective. Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karolinska 

institutet, 2009. Stockholm.  

Häggström, T.  (2004).  Life-story perspective on caring within cultural contexts: experiences 

of severe illness and of caring. Diss. (sammanfattning) Luleå : Luleå tekniska univ., 2004. 

Luleå.  
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7.3 Bilaga 3 

Söklista: Libris.kb.se; hemlös* politik  

Databas: Libris.kb.se 

Sökord: hemlös*  politik 

Avgränsninga

r: 

Avhandlingar 

Träffar: 2 

Länk: http://libris.kb.se/hitlist?q=heml%c3%b6s*++politik&r=%3bmat%3a(avhandling)&d=libris&m=25&p

=1&s=rank 

Övrigt:  

 

Börjeson, M. (2005). "Vi vet inte vilka metoder vi ska använda": om relationen mellan 

kunskap, praktik och politik när det gäller det sociala arbetet med hemlöshetsfrågor. Diss. 

Stockholm : Stockholms universitet, 2005. Stockholm. 

Hansen Löfstrand, C. (2005). Hemlöshetens politik: lokal policy och praktik. Diss. Göteborg : 

Göteborgs universitet, 2005. Malmö. 
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7.4 Bilaga 4 

Söklista: Libris.kb.se; hemlös* politik  

Databas: Libris.kb.se 

Sökord: hemlös*  politik 

Avgränsningar: Utan avgränsning 

Träffar: 13 

Länk: http://libris.kb.se/hitlist?q=heml%c3%b6s*++politik&rHansen Löfstrand, C. & Nordfeldt, M. 

(red.) (2007). Bostadslös!: lokal politik och praktik. (1. uppl.) Malmö: Gleerup. Nordiska 

ministerrådet (2002). Bostadslöshet som problem och politik: aktuell nordisk forskning. 

Københamn: Nordiska ministerrådet. Nordiska ministerrådet (2002). Bostadslöshet som problem 

och politik [Elektronisk resurs] : aktuell nordisk forskning. Københamn: Nordiska ministerrådet. 

Börjeson, M. (2005). "Vi vet inte vilka metoder vi ska använda": om relationen mellan kunskap, 

praktik och politik när det gäller det sociala arbetet med hemlöshetsfrågor. Diss. Stockholm : 

Stockholms universitet, 2005. Stockholm. Hansen Löfstrand, C. (2005). Hemlöshetens politik: 

lokal policy och praktik. Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2005. Malmö. Henemark, C. & 

Nunstedt, C. (2012). Adjö det ljuva livet [Elektronisk resurs]. Bokförlaget Forum. Hilton, J. 

(2011). No tears for queers [Elektronisk resurs]. Atlas. Kadhammar, P. (2012). Route 66 och den 

amerikanska drömmen [Elektronisk resurs]. E-Leopard förlag. Rossi, P.H. (1989). Down and out in 

America: the origins of homelessness. Chicago: University of Chicago Press. Holmlund, S. & 

Sandén, A. (red.) (2013). Usla, elända och arma [Elektronisk resurs] : samhällets utsatta under 700 

år. Stockholm: Natur & Kultur.=%3b&d=libris&m=25&p=1&s=rank 

Övrigt:  
 

Sveriges utbildningsradio (2009). Hemlös [Elektronisk resurs] : Politik. Utbildningsradion. 

Hansen Löfstrand, C. (2005). Hemlöshetens politik: lokal policy och praktik. Diss. Göteborg : 

Göteborgs universitet, 2005. Malmö. 

Hansen Löfstrand, C. & Nordfeldt, M. (red.) (2007). Bostadslös!: lokal politik och praktik. (1. 

uppl.) Malmö: Gleerup. 

Börjeson, M. (2005). "Vi vet inte vilka metoder vi ska använda": om relationen mellan 

kunskap, praktik och politik när det gäller det sociala arbetet med hemlöshetsfrågor. Diss. 

Stockholm : Stockholms universitet, 2005. Stockholm. 

Hertting, N. (2000). Hemlösa i Västeuropa: om paradoxer, trender och traditioner i politik och 

statistik. Hemlöshet / redaktörer: Weddig Runquist och Hans Swärd. (S. 169-188). 

Nordiska ministerrådet (2002). Bostadslöshet som problem och politik: aktuell nordisk 

forskning. Københamn: Nordiska ministerrådet. 

Nordiska ministerrådet (2002). Bostadslöshet som problem och politik [Elektronisk resurs] : 

aktuell nordisk forskning. Københamn: Nordiska ministerrådet. 

Sveriges utbildningsradio (2012). Pop och politik [Elektronisk resurs] : Hemma. 

Utbildningsradion. 

Rossi, P.H. (1989). Down and out in America: the origins of homelessness. Chicago: 

University of Chicago Press. 
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Kadhammar, P. (2012). Route 66 och den amerikanska drömmen [Elektronisk resurs]. E-

Leopard förlag. 

Holmlund, S. & Sandén, A. (red.) (2013). Usla, elända och arma [Elektronisk resurs] : 

samhällets utsatta under 700 år. Stockholm: Natur & Kultur. 

Hilton, J. (2011). No tears for queers [Elektronisk resurs]. Atlas. 

Henemark, C. & Nunstedt, C. (2012). Adjö det ljuva livet [Elektronisk resurs]. Bokförlaget 

Forum. 
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7.5 Bilaga 5 

Söklista: Uppsök; hemlös* diskurs 

Databas: Uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext 

Sökord: Hemlös* + diskurs 

Avgränsningar: Alla kategorier 

Träffar: 6 

Länk:  

Övrigt:  

 

Alf, A. (2008). Trashanken, offret och hon som är som vi–En textanalys med diskursiv ansats 

av ett antal artiklar om hemlöshet i GP.  

Bolin, J. (2012). Hur skapas en hemlös och/eller missbrukande klient (inte)? en diskursiv 

studie om makt, kön, sexualitet, klass och etnicitet.  

Kanold, C., & Nevalainen, N. (2008). Hemlös” någonstans mittemellan, varken i 

svenssonlivet eller i den typiska tillvaron som pundare”–en diskursanalys.  

Larsson, F. (2013). Hemlösa missbrukande kvinnor och sexuella identiteter en 

diskursanalytisk studie.  

Magnusson, A., & Nilsson, A. (2010). " Det finns ju för kvinnor, varför ska det inte finnas för 

män?" en studie om mäns behov av stöd i sitt föräldraskap när de befinner sig i 

hemlöshet.  

Ovesson, A., & Fransson, E. (2013). Hemlöshetsdiskurser: Bilder av hemlöshet och hemlösa i 

dagens nyheter, aftonbladet och socialstyrelsen åren 2000 och 2012–en diskursanalys.  
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7.6 Bilaga 6 

Söklista: Socialmedicinsk tidskrift; hemlös* politik 

Databas: SMT – socialmedicinsk tidskrift 

Sökord: hemlös* politik 

Avgränsningar: - 

Träffar: 6 

Länk:  

Övrigt:  

 

NUMMER TITEL 

  

Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Hemlöshetens politik SAMMANFATTNING  PDF 

Cecilia Hansen Löfstrand 

  

Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Vad kan hemlösa barn 
berätta om dagens 
hemlöshet? 

SAMMANFATTNING  PDF 

Gunvor Andersson, Hans Swärd 

  

Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Utsattas och hemlösas 
ohälsa under de senaste 
hundra åren 

SAMMANFATTNING  PDF 

Jan Halldin 

  

Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Utsatthet och hemlöshet - 
att se framåt 

SAMMANFATTNING  PDF 

Jan Halldin 

  

Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Utsatthet hos barn och 
vuxna – några initiativ från 
regeringen 

SAMMANFATTNING  PDF 

Maria Larsson 

  

Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Utsatthet  PDF 

Bo JA Haglund, Klas Ek, Jan Halldin 

  

1 - 6 av 6 komponeneter 
  

 

 

  

http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/25
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/171
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/171/201
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/25
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/168
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/168/198
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/25
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/161
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/161/191
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/25
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/175
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/175/205
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/25
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/169
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/169/199
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/25
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/158/188
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7.7 Bilaga 7 

Söklista: Socilmedicinsk tidskrift; hemlös* 

Databas: SMT – socialmedicinsk tidskrift 

Sökord: hemlös* 

Avgränsningar: - 

Träffar: 31 

Länk:  

Övrigt:  

 

NUMMER TITEL 

  

Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Hemlösas män och 
kvinnors sjukhusvård 

SAMMANFATTNING  PDF 

Ulla Beijer 

  

Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Kvinnor i hemlöshet och 
vad som hänt sedan 
1998 

SAMMANFATTNING  PDF 

Annette Rosengren 

  

Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Vad kan hemlösa barn 
berätta om dagens 
hemlöshet? 

SAMMANFATTNING  PDF 

Gunvor Andersson, Hans Swärd 

  

Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Tänder som klassmärke SAMMANFATTNING  PDF 

Patricia de Palma 

  

Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Hälsa och livsvillkor bland 
hemlösa 

SAMMANFATTNING  PDF 

Robert Irestig, Niels Lynöe, Sun Sun, Kristina Burström 

  

Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Hemlöshetens politik SAMMANFATTNING  PDF 

Cecilia Hansen Löfstrand 

  

Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Utsattas och hemlösas 

ohälsa under de senaste 
hundra åren 

SAMMANFATTNING  PDF 

Jan Halldin 

  

Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Oslos hemlöshet redan 
halverad. Helsingfors och 
Stockholm hakar på. 

SAMMANFATTNING  PDF 

Leif Stenberg 

  

  

http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/25
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/165
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/165/195
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/25
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/167
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/167/197
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/25
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/168
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/168/198
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/25
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/164
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/164/194
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/25
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/163
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/163/193
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/25
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/171
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/171/201
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/25
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/161
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/161/191
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/25
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/176
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/176/206
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Vol 85, Nr 5 (2008): Primärvård Husläkare för patienter 
utan husrum 

SAMMANFATTNING  PDF 

Rolf Byström 

  

Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Utsatthet och hemlöshet 
- att se framåt 

SAMMANFATTNING  PDF 

Jan Halldin 

  

Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Perspektiv på arbete 
med usatthet 

SAMMANFATTNING  PDF 

Gunnar Ågren 

  

Vol 88, Nr 6 (2011): Psykiatrin i 
samhällets förändringsvindar 

Vårdprofessionen måste 
säga ifrån! 

SAMMANFATTNING  PDF 

Jan Halldin 

  

Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Utsatthet hos barn och 

vuxna – några initiativ 
från regeringen 

SAMMANFATTNING  PDF 

Maria Larsson 

  

Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Utsatthet  PDF 

Bo JA Haglund, Klas Ek, Jan Halldin 

  

Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Civila samhället och 
utsatta medborgare – 
hemlöshet som exempel 

SAMMANFATTNING  PDF 

Lars-Erik Olsson 

  

Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Stig Åhs en socialt 
engagerad politiker 

SAMMANFATTNING  PDF 

Leif Stenberg 

  

Vol 86, Nr 5 (2009): Socialmedicin 
som medicinsk specialitet  

Varför glömmer Swärd 
bort vissa 
hemlöshetsperspektiv? 

SAMMANFATTNING  PDF 

Jan Halldin 

  

Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Hälsa, livsvillkor och 
sjukvårdsutnyttjande 
bland socialt och 

ekonomiskt utsatta 
grupper 

SAMMANFATTNING  PDF 

Bo Burström, Anja Schultz, Kristina Burström, Sara Fritzell, Robert Irestig, Janne Jensen, Niels 
Lynöe, Anneli Marttila, Sun Sun 

  

Vol 88, Nr 6 (2011): Psykiatrin i 
samhällets förändringsvindar 

Psykosvård mitt i 
samhället – en 
beskrivning av en 
nätverksmodell 

SAMMANFATTNING  PDF 

Marie Askerstam, Maria Sundvall 

  

http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/21
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/118
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/118/148
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/25
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/175
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/175/205
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/25
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/170
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/170/200
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/78
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/78
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/836
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/836/656
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/25
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/169
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/169/199
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/25
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/158/188
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/25
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/172
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/172/202
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/25
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/160
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/160/190
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/7
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/7
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/83
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/83/113
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/25
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/162
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/162/192
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/78
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/78
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/835
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/835/655
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Vol 84, Nr 2 (2007): Stressmedicin  Ingen vill ha hemlöshet 
– ändå har vi den 

 PDF 

Leif Stenberg, Lars Olov Bygren 

  

Vol 85, Nr 2 (2008): Geografiska 
skillnader i psykisk hälsa  

Omöjligt och nödvändigt 
- Kvinnors livsfrågor och 
psykiska välbefinnande i 
samband med abort 

SAMMANFATTNING  PDF 

Maria Liljas Stålhandske 

  

Vol 86, Nr 5 (2009): Socialmedicin 
som medicinsk specialitet  

Ett samhällsproblem 
kräver i första hand 
samhälleliga lösningar 

SAMMANFATTNING  PDF 

Hans Swärd 

  

Vol 86, Nr 5 (2009): Socialmedicin 
som medicinsk specialitet  

Hemlösas hälsa och 
dödlighet utifrån ett 

genderperspektiv 

 PDF 

Ulla Beijer 

  

Vol 89, Nr 2 (2012): Invandrares 
hälsa och möten med den svenska 
hälso- och sjukvården 

Att sjunga på skarven  PDF 

Gertrud Sjövall 
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