
AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV 
Avdelningen för socialt arbete och psykologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I andras ögon 

En kvalitativ diskursanalys av dagspressens rapportering av 
hemlöshet ur ett genusperspektiv år 2015. 

Amanda Isaksson & Vanessa Toldo 

2016 
 

Examensarbete, grundnivå (kandidatuppsats), 15hp  
 Socialt arbete 

 
Socionomprogrammet, Hk 13 

 

Handledare: Pinar Aslan 

Examinator: Dimitris Michailakis 



 

 

 

Abstract 

The purpose of this study was to examine how two of Sweden's largest newspapers 

wrote about homeless men and women. This was done by analyzing the approach to 

homelessness and homeless individuals from a gender perspective, by looking at how 

notions of homeless men and women appeared in texts. The material was analyzed with 

a discourse analytical approach and a gender perspective. The main results are that 

homelessness are defined and problematized in media with different terms of 

vulnerability. The portrayal of vulnerability in relation to homelessness differs in 

regards to the sexes. Women are portrayed as passive victims of homelessness and men 

as active beings who can choose to break off homelessness. The women are also 

portrayed as mothers in bad relationships with men and the home is viewed as an 

essential arena. The men are viewed as the norm for homelessness and identified as 

lonely and criminal individuals.  
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Sammanfattning  
 

Syftet med den här studien var att undersöka hur två av Sveriges största dagstidningar 

skriver om hemlösa män och kvinnor. Detta gjordes genom att analysera hur tidningarna  

förhåller sig gentemot hemlöshet och hemlösa individer med ett genusperspektiv samt 

genom att studera vilka föreställningar om hemlösa kvinnor och män som framkommer 

i texterna. Materialet analyserades med en diskursanalytisk ansats och med ett 

genusperspektiv. Huvudresultaten som framkommit är att hemlöshet definieras och 

problematiseras i media i termer av utsatthet och denna utsatthet varierar mellan könen. 

Kvinnorna porträtteras som passiva offer för hemlösheten medan männen är aktiva 

varelser som kan välja att ta sig ur hemlösheten. Kvinnorna porträtteras också som 

mödrar med dåliga relationer till män och hemmet är en betydelsefull plats. Männen 

framställs som normen av hemlöshet och han identifieras som en ensam och kriminell 

varelse. 

 

Nyckelord: Hemlös, Hemlös kvinna, Hemlös man, Media, Genusteori, Diskursanalys 
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1. Inledning 

Hemlöshet är ett högaktuellt fenomen som har blivit allt mer synligt på gator och torg. 

Den senaste mätningen av hemlöshet i Sverige gjordes år 2011 och då rapporterade 

Socialstyrelsen att ca 34 000 människor var hemlösa och av dessa var ca 4500 akut 

hemlösa. Dessutom misstänks det finnas ett stort mörkertal eftersom det är svårt att 

komma i kontakt med alla hemlösa. Mätningen visade också att den största andelen  

hemlösa var män (Stockholms Stadsmission, 2014, ss. 5, 8; Socialstyrelsen, 2011). Att 

definiera vem som är hemlös är svårt och beror på vilket perspektiv som utgås ifrån 

(Swärd, 2008, s. 107). Människor är öppna för yttre påverkan och hur vi uppfattar, 

handlar och värderar vår omvärld skapas genom mellanmänskliga interaktioner och 

konstruktioner (Hansen & Nordfeldt, 2007, ss. 60-61).  

 

Den definition av hemlöshet som används av Sveriges myndigheter baseras på 

Socialstyrelsens kartläggning av hemlöshet och består av fyra nivåer: 

1. Akut hemlösa - saknar tak över huvudet och sover utomhus eller på härbärgen.  

2. Människor som bor på institutioner eller andra kategoriboenden,  

3. De som saknar egen stadigvarande bostad men fått någon form av långsiktig 

boendelösning på t.ex. behandlingshem eller stödboende.  

4. Personer som har ett ordnat men kortsiktigt boende men är utan kontrakt. De kan 

bo tillfälligt och vara inneboende hos släkt och vänner. Hit hör också de som har 

ett andrahandskontrakt som varar kortare än 3 månader (Swärd, 2008, s. 113). 

Swärd (2008) refererar till Ingrid Sahlin (1992) och beskriver alternativa 

definitionsmodeller av hemlöshet och hon separerar begreppen hemlös och bostadslös 

med hjälp av tre olika förklaringsdimensioner. Den första definitionen är 

asocialitetsfokuserad och baseras på individuella faktorer och utgår från att den 

bostadslösa personen inte är hemlös om den inte upplever sig hemlös. Hemlösheten ses 

här som ett delkulturellt begrepp och där bostadslösheten orsakas av individuella 

svagheter så som fysisk/psykisk ohälsa, missbruk, dålig moral etcetera. Den andra 

definitionen ser hemlösheten som den större enheten och bostadslösheten som en 

delmängd. Det vill säga att en person som har en boplats men som inte äger boplatsen 

kan känns sig hemlösa. Detta kan bland annat gälla flyktingar som bor på 

flyktingförläggningar. De har någonstans att bo men de saknar känslan av att det är 

deras eget hem. Den tredje definitionen separerar helt begreppen bostadslös och hemlös 
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och det ses som två helt separata saker. Hemlösheten har här ingenting att göra med den 

faktiska bostadssituationen utan baseras helt på det individuella känslomässiga 

tillståndet. Personen kan alltså ha en bostad men där de inte trivs, utan väljer hellre att 

sova ute, på härbärgen eller offentliga platser. De vill inte bo i sitt ägda hem och känner 

sig därför hemlösa. De bostadslösa är i denna definition de som helt saknar boplats och 

är därmed knytet till den faktiskt fysiska positionen i samhället (Swärd, 2008, ss. 111-

112). 

I detta arbete ligger dock inte ett intresse i att söka reda på de personliga upplevelserna 

av att vara hemlös utan fokus kommer vara att se på fenomenet med ett 

utifrånperspektiv. Vi vill söka reda på hur hemlöshet framställs i det offentliga rummet 

och hur media med sin makt att välja vad de publicerar även har makt att skapa 

hemlöshetsdiskurser. Eftersom vi inte söker ett inifrånperspektiv av hemlösheten, samt 

att det är den definition som myndigheter använder, så har vi valt att använda oss av 

Socialstyrelsens definition i detta examensarbete.  

Intresset kring hemlöshetsdefinitionen har lett vidare till funderingar kring hur 

hemlöshet definieras i media. Media har en särskild roll i samhället och makt att 

påverka normer och värderingar, vilket Kent Asp (1986) belyser i sin avhandling som 

syftar till att studera medias roll och makt inom den politiska 

opinionsbildningsprocessen. Han menar att media är mäktiga och kan många gånger 

styra över både innehållet i vad de publicerar och påverka individer att tycka lika som 

det de skriver. Han menar också att media har makten att skriva om samhällsintressen 

samt bestämma vem/vilka som ska gynnas eller missgynnas av innehållet (Asp, 1986, 

ss. 363-365). 

Vi lever dessutom i en hegemonisk värld med en manlig överordnad och vid 

studerandet av medias framställning av hemlöshet är det därför viktigt med ett 

genusperspektiv. Tidigare studier kring hemlöshetsfenomenet visar att  kvinnor och män 

i mångt och mycket har olika förutsättningar och olika utsatthet i deras 

hemlöshetssituationer. Kvinnor tenderar att ha en dubbel utsatthet i form av att de dels 

är socialt avvikande som hemlösa men även för att samhällets hegemoni avspeglas i 

hemlöshetshierarkin. Den hemlösa kvinnan tenderar alltså att vara underordnad den 

hemlöse mannen. Eftersom de flesta hemlösa dessutom är män blir den hemlösa 
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kvinnan inte bara avvikande för att hon är hemlös men också för att hon är en hemlös 

kvinna (Beijer, 2012, ss. 156-157; Thörn, 2004, ss. 227-229).  

I studerandet av medias framställande av hemlöshet är det därför intressant att se om det 

går att urskilja en könsbaserad maktstruktur och om dessa maktskillnader kan komma 

att skapa olika sociala villkor beroende på om den hemlösa är en kvinna eller en man. 

Fokus på kön riskerar att befästa fördomar som redan är förknippade med att vara man 

eller kvinna och därmed också osynliggöra andra faktorer kring att vara hemlös 

(Karlsson & Piuva, 2012, ss. 32-34). 

 

1.2 Relevans till socialt arbete 

Yrkesverksamma inom socialt arbete möter ständigt människor som exkluderas från den 

ordinarie bostadsmarknaden. Ofta är hemlösheten en del i en rad andra problem som 

försvårar dessa människors chanser till en stadigvarande bostad. Dessa sociala problem 

kan vara fattigdom, arbetslöshet, missbruk och fysisk- eller psykisk ohälsa (Beijer, 

2009, s. 2). Det sociala arbetet är dessutom ett samspel mellan olika aktörer och en 

viktig aktör att förhålla sig till är media eftersom många av våra normer och värderingar 

formas av det som publiceras i den publika sfären (Swärd, 2008, s. 194). Allmänhetens 

styrs och påverkas av media och det riskerar att frambringa en ny samhällsdefinition av 

hemlöshet. Risken är då att den allmänna bilden av vem som är hemlös skiljer sig från 

Socialstyrelsens definition som är den myndighetsdefinition som yrkesverksamma inom 

socialt arbete ska arbeta utifrån. Det är därför av vikt att vara medveten om olika 

subjektiva definitioner av begreppet för att skapa ett objektivt förhållningssätt inom 

socialt arbete. Detta förhindrar risken för yttre påverkan och som i sin tur resulterar i 

bibehållandet av legitimitet i maktutövande och utredningssyfte.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur två av 

Sveriges största dagstidningar, Aftonbladet och Dagens Nyheter, skriver om hemlösa 

individer. Detta gör vi genom att analysera den syn på hemlöshet och hemlösa individer 

som genomsyrar texterna, samt hur kvinnor och män framställs i relation till detta. 
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1.4 Frågeställningar 

1. Hur beskrivs hemlöshet och hemlösa individer i Aftonbladet och Dagens Nyheter 

med avseende på orsaker, lösningar, ansvariga och samhällsvärderingar? 

 

2. Hur framställs kvinnor och män i texterna om hemlöshet och hur kan det förstås 

utifrån ett genusperspektiv? 

 

1.5 Centrala begrepp 

1.5.1 Hemlöshet 

Vem som är hemlös skiljer sig i folkmun och i den vetenskapliga världen (Swärd, 2008, 

s. 107). Därför krävs det ett tydliggörande av hur begreppet kommer att användas i detta 

examensarbete. Vid användandet av begreppet hemlöshet syftas det i detta 

examensarbete till den myndighetsdefinition av hemlöshet som gjorts av 

Socialstyrelsen. En avgränsning har också gjorts så att vid användandet av begreppet 

hemlöshet så kommer det endast innefatta de som tillhör den första av de fyra nivåerna 

som Socialstyrelsens definition beskriver, dvs. de akuthemlösa (Swärd, 2008, s. 113; 

Socialstyrelsen, 2011). Vidare kommer orden bostadslösa och hemlösa att användas 

synonymt. 

1.5.2 Media 

Vid användandet av begreppet media i examensarbetet syftar det till massmedia i stort 

och innefattar både tryckt och digital media samt att massmedia och media kommer att 

användas synonymt. I definitionen av media utesluter vi dock sociala medier eftersom 

det är för stort för att ta med. Examensarbetet är avgränsat till att studera tidningarna 

Aftonbladet och Dagens Nyheter och vid hänvisning till de valda tidningarna så 

kommer det ske med deras respektive namn.  
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2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt har vi för avsikt att gå igenom tidigare forskning utifrån tre olika teman: 

hemlöshet i media, genusperspektiv på hemlösa i den publika sfären samt media som en 

aktör bland andra aktörer. Efter genomgången av dessa rubriker kommer den valda 

tidigare forskningen sammanfattas. 

 

I vår sökning efter tidigare forskning på området så har vi använt oss av databaserna 

DIVA, Discovery, SocINDEX, Google Schoolar och Academic Search Elite. Våra 

sökningar är gjorda med sökorden: homeless, media, massmedia, women, men, sexes 

och gender samt på svenska: hemlös, media, massmedia, kvinnor, män, kön och genus.  

2.1 Hemlöshet i media 

Vi har i våra sökningar funnit relevant internationell forskning, till exempel från 

Kanada, Australien, Iran. I vår sökning efter internationell forskning har vi lyckats finna 

en del relevant forskning som behandlar samma område som detta examensarbete. I den 

kanadensiska litteraturstudien, Framing homelessness for the Canadian public: The 

news media and homelessness, har författarna valt att utforska hur nyhetsflödet skildrar 

hemlösas perspektiv i sina nyhetsrapporteringar lokalt i landet, samt vad media har för 

inflytande på sociala normer, värderingar och nyhetsskapandet (Burns, Calder, Mao, & 

Richter, 2011, s. 2). De belyser hur dessa individer blir porträtterade som hemlösa samt 

att de diskuterar hur media helst riktar sitt fokus, dvs. vad man väljer att åskådliggöra 

och vad man väljer att utesluta. Deras resultat visade att det är brist på forskning som 

belyser den kanadensiska nyhetspresentationen av hemlöshet. Forskning saknas också 

för hur hemlöshet och hemlösa individer har framställts i media över tid. I den litteratur 

som använts, har man kunnat se, att nyhetsmedia har varierat framställandet av 

hemlöshet. Detta eftersom framställandet påverkas av olika faktorer så som bland annat 

journalistiska normer, inflytande för den enskilde och innehåll av sociala problem i 

relation till politiska händelser. Läsarna är också en bidragande faktor till hur hemlöshet 

framställs genom att de får möjlighet att uttrycka sina åsikter och synpunkter (ibid). 

I artikeln The foregrounding of homelessness in Iran by a progressive media har de 

undersökt vilken inställning personer som arbetar på nyhetsbyrån, Iranian Students 

News Agency (ISNA), har till hemlösa. Studien visar också hur man kan påverka och 

skapa en medvetenhet om fenomenet hos allmänheten. Målet var att porträttera de 
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sociala problemen på ett effektivt sätt och göra en storsatsning på masspridningen av 

nyheter och bilder av hemlösa för att väcka reaktioner hos allmänheten. Hemlöshet är en 

social fråga som vanligtvis inte väcker några större reaktioner hos allmänheten, men en 

levande skildring av hemlöshet kan göra skillnad (Fateh, 2013, ss. 149-164). 

 

2.2 Genusperspektiv på hemlösa i den publika sfären 

Hemlöshet i media är ett fenomen som berörts av många forskare och studenter. Under 

detta tema har vi behandlat forskning kring hemlöshet med ett genusperspektiv.  

Catharina Thörn (2004) har i sin avhandling synliggjort hur hemlösa kvinnor framträder 

i olika rapporteringar från myndigheter samt i mediala sammanhang. Intervju med 16 

stycken hemlösa kvinnor har gjorts och resulterat i slutsatsen att hemlösa kvinnor gärna 

definieras som en homogen grupp som saknar samma kapacitet och egenskaper som 

andra kvinnor (s. 249ff). Diskursanalys har använts och Thörn har funnit att den 

stereotypa bilden av den hemlösa kvinnan definieras i ett fåtal egenskaper så som 

smutsiga, psykiskt sjuka, prostituerade och missbrukare (ibid. ss.103-104, 175ff). 

 

Thörns resultat skildrar att föreställningen av hemlösa kvinnor för med sig attityder och 

fördomar som är kopplade till hur kvinnorna förs fram i den publika sfären (Thörn, 

2004, ss. 249ff). Hemmet har även en viktig roll för kvinnors identitet och osäkerhet 

uppstår när de inte har något hem. Hon problematiserar normen kring hemmet och de 

förväntningar som råder. Thörn belyser dessutom hemideologin och de skillnaderna i att 

kvinnan förväntas ha en plats i hemmet medan mannen även får ta plats i offentliga 

miljöer (ibid. s.41).  Den hemlösa kvinnan är dubbelt utsatt, både i sin roll som kvinna i 

en mansdominerande hegemonisk värld samt att hennes hemlöshetsproblem behöver 

föras i ljuset vid sidan av mannen, då deras utsatthet skiljer sig. Det är trendigt med 

kvinnoprojekt inom frivilligorganisationer och Socialtjänsten, vilket Thörn på ett vis 

menar är bra, men skapar samtidigt en attityd kring hemlösa kvinnor som en homogen 

kategori där det kvinnliga könet blir en avvikare bland de annars könlösa männen (ibid. 

ss. 229-230).  

 

Några forskare diskuterade i en artikel i tidskriften, Journal of Health and Social 

Behavior, att det gick att se tydliga könsskillnader vid granskning av hälsorisker och 

symptom hos 100 hemlösa individer (Ritchey, La Gory & Mulis, 1991, s. 33). De 
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konstatera att hemlösa män har större sannolikhet att uppvisa symptom på 

hälsoförändringar men samtidigt är det fler kvinnor än män som rapporterar om 

hälsoproblem. Detta gäller även generellt i den allmänna populationen. Syftet med 

denna studie var att påvisa könsskillnader bland de hemlösa som uppvisat symptom för 

hälsoförändringar och huruvida de tar kontakt med sjukvården. Studien visade att fler 

kvinnor söker vård på grund av att kvinnor och män upplever symptom och sjukdomar 

olika. Det har sin grund, dels i biologiska faktorer, men även i riskfaktorer kopplade till 

deras livsstil (Ritchey et al., 1991). 

 

2.3 Media en aktör i samspel med andra aktörer 

Det talas inom forskning om att medierna inte är ensamma aktörer i den publika sfären 

där hemlöshet diskuteras. Media samspelar med flera andra aktörer så som 

Socialtjänsten och andra kommunala organisationer, politiker, frivilligorganisationer 

med flera. Swärd (2008) beskriver bland annat att frivilligorganisationer har en dubbel 

roll där de med sin verksamhet vänder sig till de hemlösa samtidigt som de även vänder 

sig till allmänheten. Hos allmänheten söker de resurser och beskriver problemet samt att 

de i vissa fall använder media för att efterfråga och driva kampanjer för att få igenom 

åtgärder (Thörn, 2004, s. 194). 

 

I studien, Bostadslöshetspolitik i retorik och praktik – en studie av lokala 

välfärdsmodeller, undersökts vilka svenska aktörer som samverkar och vilka bilder av 

hemlösa som förmedlas i den publika sfären. Socialtjänsten har ett ansvar, som befästs i 

socialtjänstlagen, att se till att hemlösa får stöd och hjälp. Av den anledningen får de 

också försvara sig i media när de inte gjort tillräckligt och även svara på frågor som är 

av allmänhetens intresse. Socialtjänsten får ofta rapportera om hemlöshetsproblemet i 

det offentliga rummet och beskriva hur de bedriver projekt och satsar sina resurser för 

att råda bot på hemlösheten. Media är i sin tur en aktör vars funktion är att bilda 

opinion, granska makten, få alla röster hörda och producera nyheter (Swärd, 2008, s. 

195). 

 

Liddard (1999) kommer i sin studie fram till att många journalister i Storbritannien 

återger stereotypa bilder av hemlösa. Detta är då en bidragande faktor till en ökad 

känsla av främlingskap bland hemlösa och missuppfattningar som återfinns hos 

allmänheten blir återigen bekräftade. Enligt Liddard är medierna inte helt objektiva i 
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sina nyhetsrapporteringar. Det fanns tydliga skillnader mellan bland annat brittiska 

kvälls- och dagstidningar och han menade att kvällstidningarna fokuserade mer på 

skvaller och skandaler. Dagstidningarna hade i sin tur större fokus på politik vilket 

härledde till slutsatsen att denna medieportal i större utsträckning lästes av politiker och 

tjänstemän med beslutsfattarposition. Av den anledningen konstaterade Liddard att 

media är en aktör som påverkar politik på beslutsfattandenivå. Han menade att 

hemlöshet är ett så kallat ”mediavänligt” ämne, som innehåller inslag om sex, droger 

och våld. Vidare menade han att den allmänna uppfattningen om hemlöshet är blandad. 

Kunskapen och intresset för olika sociala frågor, och där i bland hemlöshet, är varierad i 

Storbritannien. Begreppet hemlös och dess innebörd likställts många gånger av 

allmänheten med ”avsaknad av tak över huvudet” vilket medför att andra hemlösa, än 

de som är akut hemlösa, osynliggörs (ibid). 

 

Liddard (1999) beskrev också att hemlöshetsnormen, som skapats utifrån de akut 

hemlösas stereotyp, bibehålls och reproduceras så länge hemlösheten framställs på det 

sättet i media. Vidare betonar han att stereotypa och endimensionella bilder av 

hemlöshet i media förminskar fenomenets komplexitet och resulterar i att stöd och hjälp 

enbart formas till att passa en liten grupp hemlösas behov. Liddard hävdade i och med 

detta att att stereotypa bilder av hemlösheten kan medföra att allmänheten får svårare att 

identifiera sig med de hemlösa individernas utsatthet (ibid). 

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Det finns många studier, både internationellt och nationellt, som belyser de hemlösas 

situation i relation till det övriga samhället. Utifrån att studera hemlöshet i media, har 

det konstaterats, att det är en särskilt selektivt riktad bild av hemlösheten som publiceras 

för samhället. Dessutom står innehållet under inflytandet av journalistiska normer och 

tidningarnas politiska ställningstagande (Burns, Calder, Mao & Richter, 2011). Media 

har makt att påverka normer och värderingar i samhället genom att välja vilken 

information som ska spridas och hur de vill upplysa om de sociala problem som råder. 

De använder dessutom medel för att väcka känslor och medlidande hos allmänheten för 

att på så vis skapa stora rubriker och läsintresse. Detta belyser bland annat Fateh (2013, 

ss. 149-164). 
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Ur ett genusperspektivet inom hemlöshetsforskning har man kunnat se att  hierarkiska 

skillnader för kvinnor och män är lika tydliga inom hemlösheten som i övriga samhället. 

Detta resulterar i att den hemlösa kvinnan får en dubbel utsatthet eftersom hon både är 

kvinna och hemlös (Benderb et al., 2015; Ritchey et al., 1991; Thörn, 2004, ss. 103-104, 

175ff, 249).  

 

I den tidigare forskningen har det även setts att media inte är en ensam aktör i den 

publika sfären utan de samspelar med olika myndigheter, företag, organisationer med 

flera. Dessa olika organ arbetar aktivt både för de hemlösas behov och med att upplysa 

samhället om hemlösheten som socialt problem, vilket bland annat Swärd (2008) och 

Thörn (2004, s. 194) diskuterar. 

 

I uppsatsen kommer den tidigare forskningen ha som funktion att fungera som kunskaps 

bas. Dels för att visa vad den tidigare forskningen säger samt för att kunna jämföra detta 

med den här uppsatsens resultat. Den tidigare forskningen kan antingen stärka 

resultatets trovärdighet om det överensstämmer med den tidigare forskningen eller så 

kan ett avvikande resultat ligga till grund för diskussion. 
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3. Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk referensram till analysen av hemlöshet i media, och betydelsen av om den 

hemlöse är kvinna eller man, har Yvonne Hirdmans (2001) genusteori valts. Hennes 

tankar kring skapandet av könsroller och skillnader mellan kvinnor och män menar 

Hirdman är en produkt av språket. Språket är det som både speglar och skapar villkor 

och verklighet (s. 25). En medvetenhet finns, hos uppsatsförfattarna, att det i den tryckta 

dagspressen är kön som beskrivs. Men den teoretiska referensramens funktion är att 

studera hur genus görs i framställandet av de olika könen.  

 

Dispositionen i detta avsnitt börjar med att förklara vad genus och genusteori är och hur 

Hirdman anser att föreställningar kring kön har vuxit fram genom historien och är en 

tung grundsten i vår sociala verklighet. Vidare presenteras hennes resonemang under 

rubrikerna genuskontraktet och genussystemet för att ge en djupare inblick i hur hon 

menar att genushierarkin bibehålls och reproduceras. 

 

3.1 Genusteori 

Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är verkligheten socialt konstruerad av 

människor genom sociala interaktioner. På det viset kan sociala fenomen analyseras 

utifrån vilka allmänna uppfattningar som finns om en företeelse eller ett ting och de 

processer som skapar uppfattningarna. Verkligheten och vad som är ett socialt problem 

och vem som är vem, skapas genom att människor konstruerar och rekonstruerar sociala 

fenomen, och därefter organiserar våra handlingar, tankar och språk (Swärd, 2008, ss. 

129-130). Hirdman har applicerat teorin om sociala konstruktioner på tankar kring kön, 

roller och genus. Enligt henne går genus ut på att man inte ser eller accepterar könet 

som två separata komponenten, en man och en kvinna eller 1 och 1. Istället ser man det 

som en helhet i form av ett 2 och könet är något som tillhör kroppen och som i sig inte 

är det som skapar den differentiering som finns mellan kvinnor och män i form av 

samhälle, kultur och makt. Kroppen existerar dock inte utan ett medvetande och 

medvetandet är påverkbart av den sociala verkligheten. Detta resulterar i att kvinnor och 

män rättar sig och lever efter socialt konstruerade könsroller som blir attribut för det 

sociala könet (2001, ss. 12-14). 
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Begreppet genus funktion är att se utanför de annars så fastslagna grundtankarna kring 

kön och skilja på det sociala- och biologiska könet. Hirdman poängterar vikten av att 

separera genus från begreppet kön och att genus snarare ska ses som ett verktyg att 

förstå de befintliga mönster som finns angående män och kvinnor och hur kvinnlighet 

och manlighet görs (ibid. s.16). Enligt Berger och Luckmann, som Månson (2013) 

refererar till, så är samhället något som existerar i form av ett objektivt fenomen och att 

sociala konstruktioner sker utan att människor är medvetna om det. Sociala 

konstruktioner har sin grund i människornas subjektiva tänkande och befästs i 

vardagslivet. När någon blir kategoriserad och typifierad som man eller kvinna så sker 

det genom sociala processer och sociala interaktioner mellan både individer och grupper 

(ss. 78-79). Typifieringar ger oss en normativ och stereotyp bild av olika kategorier 

vilket gör att personen blir sin kategori och tappar sin individuella identitet. Den sociala 

strukturen och hur vi uppfattar världen är alltså den totala summan av våra typifieringar 

och hur vi människor interagerar med omvärlden är i sin tur ett resultat av 

typifieringarna (ibid.). Hur kvinnlighet och manlighet vuxit fram och hur dess 

elementära former har blivit en del i vår verklighet visar Hirdman i sin bok, Genus – om 

det stabilas föränderliga former, genom att sammanfatta utdrag ur stora texter med en 

spännvidd på 2000 år. Här citerar hon en samling av inflytelserika texter och tänkare 

som Platon, Bibeln, Martin Luther, Jean Jacques Rousseau, Ceasare Lombrosso, August 

Strindberg med flera. Hon visar hur det genom historien om och om igen har påpekats 

att kvinnan är undergiven, svag och ofullkomlig i skuggan av den dominante, starke och 

fullkomlige mannen. Grunden för könsdiskursen är urålderlig och likaså samhällets 

deterministiska grund (Hirdman, 2001, ss. 19-25). 

 

Hirdman menar vidare att hon och han kan ses i en genusstruktur och att hon kan delas 

in i tre formler. 

 Den första, A – icke A är grundformeln och kan beskrivas som att man kan vara 

en man eller icke man. I detta tänkande existerar inte kvinnan och hon har inget 

värde. Hon är en formlös skugga dold i skenet från mannen.  

  Den andra formeln, A – a, är en jämförelseformel där kvinnan förminskas i 

jämförelse med den mer fulländade mannen. Hon, a, är ofullständig redan från 

födseln, dvs. en man som inte riktigt bakats färdigt blev en kvinna eftersom det 

fattas något. Hon är inte lika smart, inte lika stark och hon kan inte ens njuta lika 
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mycket som mannen. Hon ses här som mindre mänsklig och hennes 

förutsättningar och kapacitet kan aldrig mätas med en mans. 

 Den tredje formen, A – B, är en negativ formel. Där kvinnan, B, ses som en 

motsats till mannen. Han är ren och hon är oren, han står för ljus och hon för 

mörker osv. Här skapas en struktur för vad som är manligt och vad som är 

kvinnligt och att deras egenskaper hör ihop med det biologiska könet (Hirdman, 

2001, s. 26ff). 

 

3.1.1 Genuskontrakt 

Gemensamt i alla former av genusstrukturen är att A, mannen, är huvudpersonen och att 

kvinnan oavsett om hon tar form som icke a, a eller B är beroende av mannen och hon 

existerar endast bredvid honom (Hirdman, 2001, s.47). Detta har blivit till en naturlig 

ordning kopplad till de biologiska könen och har varit oberoende av tid och rum. 

Hirdman resonerar kring att kvinnans värde är starkt kopplat till att det är hon som föder 

barn och att hennes strukturella plats är hemmet. Hon har tilldelats hemmet och det lilla 

livet. Det är de olika förmågorna hos mannen och kvinnan i barnaskapandet och 

barnafödandet som är det största stoffet till segregeringen mellan könen (ibid. ss. 80-

84).  

 

I texter går det att se ett mönster för hur kvinnan och mannen bör vara och hur det 

förändrats över tid samt hur det på sikt lett till ett fundamentalt idealkontrakt. Kvinnan 

ska bli omhändertagen av sin man och vara nöjd i hemmet och mannen ska försörja och 

beskydda sin kvinna. Hirdman beskriver det som en sorts jämlik ojämlikhet. 

Genuskontraktet är jämlikt i så långt att båda lever med rättigheter och skyldigheter men 

ojämlikt när det kommer till de olika könens förutsättningar att leva efter idealen 

(Hirdman, 2001, ss. 85-87).   

 

3.1.2 Genussystemet 

För att beskriva de olika könens förutsättningar använder sig Hirdman av vad hon kallar 

för genussystemet. Det är en sorts ordningsstruktur av könen och upprätthålls av 

dikotomin att manligt och kvinnligt bör hållas isär samt av hierarkin att mannen är 

normen och allmängiltig. Uppdelningen av kön är både av praktisk och existentiell 
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karaktär och det tillåts fortsätta på det viset. När samhällen växer och utvecklas så tar 

det form i ett genussystem. Differentieringen mellan könen blir i och med det mer 

sofistikerad och effekterna av segregeringen får komplexare konsekvenser när den 

manliga normen aktualiseras (Hirdman, 2004, ss. 113-120). Hirdman talar om 

genussystemet som i särhållandets lag om den manliga normen och den kvinnliga 

underordningen. Genom att applicera denna tanke på samhällsstrukturen går det att 

urskilja genussystemet överallt och sociala, ekonomiska, kulturella och psykologiska 

faktorer upprätthåller i särhållandet av könen. Genussystemet speglar av sig på många 

delar av samhället t.ex. att kvinnor tjänar sämre än männen, att det är kvinnorna som 

porträtteras som halvnakna sexobjekt på framsidan av tidningar samt att hemmet 

glorifieras och bör vara det viktigaste i en kvinnas liv (ibid).   

 

Hirdmans genusteori kommer i denna uppsats användas som teoretisk referensram för 

att i kombination med en diskursanalytisk ansats analysera studiematerialet. 

Genusteorin är det som ger verktyg för att identifiera de genusdiskurser som går att 

urskilja i dagspressens framställning av hemlöshet och hemlösa kvinnor och män.  
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4. Forskningsmetod 

Under kapitlet forskningsmetod börjar vi med att ge läsaren en inblick i vår 

metodologiska utgångspunkt, dvs. diskursteoretisk diskursanalys, innan vi går vidare 

med att beskriva hur arbetet gått till väga. Anledningen till detta är för att en 

förförståelse om vad diskursanalys är och vad inriktningen diskursteori innebär är 

nödvändig innan vi kan gå in på att förklara och motivera hur och varför vi gått till väga 

som vi gjort under forskningens gång.  

 

När vår metodologiska utgångspunkt är klargjord går vi vidare och redovisar 

tillvägagångssätt, urval och avgränsning, hur vi gjort för att uppnå validitet, reliabilitet 

och generaliserbarhet samt diskuterar det i relation till diskursteorin. Vidare beskriver vi 

vilka etiska övervägningar vi gjort samt vilken analysmetod vi använt. Tanken är att 

detta kapitel ska redovisa arbetets förfarande så noggrant att undersökningen ska bli så 

granskningsbar och genomskinlig som möjligt.  

 

4.1 Diskursanalys  

Diskursanalys är en teori och metod som analyserar och undersöker relationen mellan 

diskurser och olika samhällsfenomen, och då främst olika maktstrukturer. Metoden 

diskursanalys har på senare tid fått genomslag inom samhällsvetenskapliga områden 

och passar sig vid studier av litteratur där man försöker urskilja stilar, genrer, uttryck, 

presententations former m.m. I diskursanalysen behöver man vara medveten om att vår 

omvärld är bunden till olika perspektiv så som till exempel social konstruktion, eller 

som i detta fall genusteori (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 9).  

 

Diskurser skulle kunna översättas till trosföreställningar och de diskurser som finns i 

samhället är de trosföreställningar som vi har om något. Diskursanalys är i sin tur både 

en teori och en metod som syftar till att få förståelse för en företeelse och är ett sätt att 

närma sig texter samt återfinna gemensamma- eller avsaknaden av gemensamma 

begrepp och textstrukturer (Lundström, 2004, s. 230). Centralt för en diskursanalys är 

också att man förstår diskursens övertygande makt och hur språket är centralt för att 

skapar en verklighet som stämmer överens med diskursen (Thörn, 2007, s. 55). Texter 

är koherenta, kommunikativa och förmedlar ett budskap. För att inse innebörden och 
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styrkan i det som förmedlas genom text behövs en förståelse för att språket är ett socialt 

system som genomsyrar vår verklighet (Bergström & Boréus, 2005, ss. 15-16).  

 

Sökandet efter instruktioner för hur en diskursanalys går till har resulterat i insikten att 

diskursanalysen vilar på flera teoretiska och metodologiska fundament samt att de i 

mångt och mycket går ihop eller har blandats. I detta examensarbete har dock ett 

diskursteoretiskt angreppsätt valts som analysmetod och bygger på Laclaus och 

Mouffes (1985) tankar från boken, Hegemony and socialist Stratgy, men som bearbetats 

av Winther Jørgensen och Phillips (2000). Anledningen till att Laclaus och Moueffes 

ursprungsverk valts bort är för att deras diskursteori går ut på att utveckla teori. 

Eftersom teoribildning inte är aktuellt men, att en poststrukturalistisk inriktning av 

diskursanalysen ändå passar examensarbetet, har vi istället vänt oss till Winther 

Jørgensen och Phillips som utarbetat verktyg för att genomföra en 

diskursteoretiskanalys. Att diskursteorin är poststrukturalistisk går ut på att diskursen 

konstruerar den sociala världens betydelse samt att betydelsen alltid kommer vara 

växlande eftersom språket förändras. Diskursen är dessutom inte en sluten enhet i sig 

eftersom det ständigt omformas i kontakten med andra diskurser och nyckelordet i 

ansatsen är diskursivkamp (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 13).  

 

Ur ett diskursteoretiskt tänkande är samhället omöjligt och att det ska förstås i kontexten 

att samhället är en objektiv storhet som aldrig kan bli fullbordad. Diskursbegreppet 

används för att benämna och förklara struktureringen av tecken i förhållande till 

varandra. Tecknen, dvs. de identifikationsramar en person har, är dock bara 

sammanlänkade med varandra tillfälligt eftersom strukturen är föränderlig och aldrig 

kan uppnå en totalitet. För att exemplifiera detta så kan det tänkas att eftersom ett 

samhälle alltid endast är en delvist strukturerad plats så innebär det att de 

identifikationsramar en person har endast är en tillfällig tillslutning av tecken som gjort 

att andra identifikationsmöjligheter inte är möjliga för tillfället. Alltså är den identitet en 

hemlöskvinna tillskrivits endast tillfällig innan hon tillskrivs någon ny form av identitet 

eller en ny sammansättning av andra tecken (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, ss. 

46-49).  
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4.2 Tillvägagångssätt  

Det datamaterial som analyserats i examensarbetet kommer består av artiklar från 

Dagens Nyheters och Aftonbladets respektive hemsida och innehåller sökordet hemlös. 

En avgränsning har gjorts till att endast studera artiklar publicerade år 2015. Artiklarna 

har skrivits ut och både analyserats var och en för sig från respektive tidning och som en 

helhet. Materialet har även av författarna analyserats både enskilt och gemensam med 

syftet att sedan jämföra våra enskilda resultat och tillvägagångssätt. Sedan har detta 

sammanställts till ett gemensamt resultat. Detta för att genom triangulering stärka 

reliabiliteten och för att arbetet ska uppnå en hög validitet (Ahrne & Svensson, 2015, ss. 

25-26; Hedin, 1996, s. 10). 

 

I enlighet med den valda analysmetoden, diskursanalys, har materialet bearbetats i form 

av kodning och tematisering. Efter första läsningen av materialet delade vi systematiskt 

in materialet under tre teman: Hemlösa och hemlöshet, Den hemlösa kvinna samt Den 

hemlösa mannen och började på så vis strukturera upp texterna. Vidare fortsatte vi 

bryta ned innehållet och koda genom att söka efter knuttecken: nodalpunkter, 

mästersignifikanser och myter. Analysen fortsatte med att identifiera hur dessa 

knytpunkter vävdes samman i ekvivalenskedjor samt vad de resulterade i för diskurser 

och om några av dessa diskurser är i antagoniska konflikter med varandra (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 57).  

 

För att det ska bli enklare att följa tillvägagångssättet i analysen att identifiera diskurser 

inom hemlösheten har det sammanfattats och skett i tre steg: 

1. Identifiera tecken (ord) som beskriver den hemlöse dvs. mästersignifikanser. 

2. Lokalisera de myter som finns kring hemlöshet genom att identifiera hur de 

olika tecknen förhåller sig till nodalpunkten hemlöshet. På så vis har vi kunnat 

se att vissa diskurser framträder. 

3. Namnge olika hemlöshetsdiskurser utifrån vilka bilder av hemlöshet som 

identifieras inom varje diskurs.  

 

Djupare förklaring av vad de olika analysstegen innebär och vad de olika 

analysverktygen betyder presenteras under Analysmetod i avsnitt 4.6. Artiklarna har 

också analyserats med en genusteoretisk referensram och ett resultat har sammanställts 

och redovisats i nästkommande kapitel. 
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4.3 Urval och avgränsning 

Att undersöka ett fenomen i media innebär en stor avgränsning i dagens mediebrus. I 

detta arbete har ett urval att endast analysera artiklar publicerade av Aftonbladet och 

Dagens Nyheter år 2015 gjorts. Eftersom ett examensarbete på kandidatnivå är relativt 

liten i omfattningen behövs många av medias delar väljas bort och därför har vi valt att 

studera två stycken av Sveriges största dagstidningar (Aftonbladet, 2016; Björklund, 

2013). Att vi valt att studera artiklar från år 2015 beror på att vi vill studera fenomenet 

utifrån en så nutida synvinkel som möjligt.   

 

4.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Om en studie ska ha vara reliabel, eller med andra ord tillförlitlig, krävs att den inte har 

utsatts för slumpinflytelser och har ett stabilt resultat samt är väl genomförd. För att en 

studie ska sägas ha hög reliabilitet krävs det att liknande resultat ska kunna uppnås om 

någon annan genom för samma studie. Dock är detta viktigare vid en kvantitativ studie 

än vid en kvalitativ. Kvalitativa studier avser att undersöka processer och fenomen och 

eftersom vi människor och vår verklighet förändras kan ett resultat både påverkas och 

skilja sig beroende på av vem och när en studie genomförs (Trost, 2010, ss. 131-132) 

När det gäller kvalitativa studier är det även svårt att avgöra om studien helt mäter det 

den avser att mäta och är valid. Svårigheten att fastställa validitet och reliabilitet gäller 

inte minst när det kommer till en diskursanalys eftersom det inte finns några fastslagna 

regler på hur en diskursanalys ska gå till. Enligt Winther Jørgensen & Phillips så måste 

man titta till hela sammanhanget dvs. de analytiska påståendena ska ge diskussionen en 

form av sammanhang och om delar inte passar in så har studien inte hög validitet. 

Bedömning kan även göras utifrån studiens fruktbarhet, dvs. analysramens förmåga att 

frambringa nya förklaringar (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, ss. 122-123).  

För att göra det hela ännu mer komplicerat så avser dessutom en diskursanalys inte att 

mäta en sanning utan målet är endast att analysera vad som stämmer överens med en 

viss verklighet i en viss tid (Börjesson & Palmblad, 2007, ss. 11-12). Med utgångspunkt 

från vad vår analysmetod menar så är inte verkligheten möjlig att uppnå eftersom det 

inte kan existera en verklighet eller ett forskningsresultat som inte är skapat med sociala 

konstruktioner och den förförståelse som finns för fenomenet.  
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Eftersom diskursteorin också utgår ifrån att diskurserna skapar och byggs upp från 

språket, som i sin tur är föränderligt och ostabilt, är det heller inte möjligt att uppnå ett 

stabilt resultat som kan förväntas få samma eller liknande utgång. Det vi vet kan aldrig 

tas för givet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, ss. 56-57, 122-123; Börjesson & 

Palmblad, 2007, s. 48). 

Om vi bortser från detta resonemang, och förklarar vad som gjorts för att stärka 

reliabiliteten och validiteten, så har analysen av artiklarna dels skett genom att först 

analysera en tidning i taget för att sedan analyseras tillsammans. 

Forskningstriangulering har uppnåtts, genom att vi först analyserat materialet var och en 

för sig och sedan jämförde de olika analysmaterialen, för att komma fram till ett 

gemensamt resultat (Hedin, 1996, s. 10; Kvale & Brinkman, 2009, s. 170; Trost, 2010, 

ss. 132-133).  

För att stärka reliabiliteten har vi också använt oss av en utarbetad diskursanalytisk 

metod i analysen av artiklarna där vi vet att metodens ramar är användbar och beprövad 

för att frambringa nya förklaringar på ett fenomen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 

ss. 46-58).  

 

4.5 Etiska överväganden  

Eftersom studien baserats på offentligt och redan producerat material har inte några 

stora etiska aspekter behövts ta hänsyn till. Däremot har beaktning tagits i enlighet med 

Vetenskapsrådets (1990) etiska riktlinjer och alla publicerade namn på individer och 

företag som uppkommit i artiklarna har anonymiserats och avidentifierats. Detta för att  

risken för igenkänning ska minimeras. Upplysningskravet har beaktats, men beslut har 

tagits att det ej är nödvändigt, då ingen verksamhet eller individ kommer namnges samt 

att analysmaterialet redan är offentligt. Materialet vi samlat in kommer kasseras efter 

studiens genomförande (ibid). 

 

4.6 Analysmetod 

Nedan presenteras de redskap som är viktiga för att kunna genomföra en 

diskursteoretisk diskursanalys. Vidare kommer det också beskrivas vad de olika 

redskapen fyller för funktion och hur de tillsammans skapar en ram för hur analysen av 

artiklarna i Aftonbladet och Dagens Nyheter kommer att gå till.  
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Knuttecken – som brutits ner och organiserats i begreppen nodalpunkter, 

mästersignifikanser och myter. 

Ekvivalenskedjor – Är ett begrepp som namnger processen som ger knuttecken dess 

innehåll. 

Identitet – omnämns med begrepp som har med identitet att göra så som; 

gruppbildning, identitet och representation 

Konfliktanalys – begrepp som flytande signifikanser, antagonism och hegemoni 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 57) 

 

Om man kan lokalisera de olika knuttecknen i ett material så kan man identifiera hur 

diskurser, identitet och det sociala rummet är diskursivt organiserade. Knuttecknen i sig 

är tomma och säger inte så mycket utan det är när de möts som de får dess innehåll och 

blir komplext genom att de förbinds med varandra i ekvivalenskedjor. Så genom att 

undersöka hur knuttecknen vävs samman och organiseras så får man en bild av hur 

diskurserna är strukturerade (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 57).  

 

För att kunna identifiera knutpunkter förutsätts en förståelse för de olika knutpunkternas 

funktion. En nodalpunkt är grovt sagt det som organiserar diskurser dvs. nodalpunkten 

är ett tecken varifrån andra tecken ordnas och får sin betydelse. Till exempel kommer 

nodalpunkten hemlöshet att få olika betydelse när det möter nodalpunkerna kvinna eller 

man. Mästersignifikanserna organiserar i sin tur identiteterna i en diskurs vilket i 

praktiken till exempel är att mästersignifikanserna fattig och missbrukare associeras 

med nodalpunkten hemlöshet. Sist så är myter det som organiserar ett socialt rum. En 

myt är en flytande signifikans som hänvisar till en helhet/ ett representationsrum. Myten 

och det sociala rummet är en nödvändig horisont i analysen då det sociala rummet ger 

nodalpunkter och mästersignifikanser olika innebörd och betydelse. Att avslöja vilka 

myter som finns i samhället är ett av de viktigaste syftena för att skapa en objektiv 

verklighet. Viktigt att komma ihåg är dock att myterna alltid bara är tillfälligt fixerade 

(Winter Jørgensen & Phillips, 2000, ss. 46-47, 57-58). 

 

Inom diskursbildningen pågår en ständig kamp om betydelsebildning och en av 

diskursteorins utgångspunkter är att ingen diskurs kan etableras total. De tecken som 

diskurserna för en kamp om kallas för flytande signifikanser. Diskursen är ständigt i 

konflikt med andra diskurser och skapar olika verkligheter med olika förutsättningar för 
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det sociala handlandet. Konflikt begreppet kallas inom diskursteorin för antagonism och 

uppstår när olika identiteter hindrar varandra. Antagonismen finner man där diskurserna 

stöter ihop eller möter varandra. Antagonismen upplöses genom hegemoniska 

interventioner som är ett annat ord för kraft. Kraft får inte förväxlas med makt eftersom 

makt innebär en uteslutning av möjligheter i en bestämd ordning. Kraft innebär istället 

undertryckandet av en möjlighet som egentligen finns. Den hegemoniska interventionen 

fixerar element tvärs över de antagonistiskt kolliderade diskurserna och en diskurs 

överlagrar en annan. För att exemplifiera hur antagonist kolliderade diskurser löses upp 

av en hegemonisk intervention så tar vi diskursen hemlösman, med nodalpunkterna man 

och mästersignifikansen hemlös, och hamnar i en antagonist konflikt med att diskursen 

om prostitution. Men när dessa ekvivalerar med varandra så får de en ny betydelse och 

kraft går in och undertrycker diskursen om en hemlös man och skapar en ny 

sammanslagen diskurs om den prostituerade hemlöse manen. Det skulle också kunna 

vara så att ursprungsdiskursen undertrycker diskursen om prostitution med sådan kraft 

att den diskursen om den hemlöse mannen förblir intakt (Winter Jørgensen & Phillips, 

2000, ss. 54-55). 

 

Inom en diskurs blir den kollektiva identiteten eller gruppbildningen även den 

individuella identiteten. Detta leder i sin tur till att individer som tillhör en diskurs får 

begränsade möjligheter att vara något annat än det som diskursen innefattar. På samma 

vis ignoreras de individuella skillnader som finns inom gruppen. För att en grupp ska få 

sin röst hörd eller för att den ska bli sedd så krävs representanter som företräder 

gruppen. Representation är ett steg i gruppbildningsprocesser då grupper inte är 

definierade på förhand av det sociala utan måste först uttryckas i ord. Optimalt är om 

representanterna överensstämmer med gruppen i stort, för att det ska ge en så pass 

korrekt presentation som möjligt och för att samhällsbilden ska stämma med 

representationen (Winter Jørgensen & Phillips, 2000, ss. 51-54). 
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5. Resultatredovisning och analys av empiri 

I detta kapitel kommer det redogöras för hur analysen av empirin gått till och vilka 

resultat vi kommit fram till. För att förenkla analysredovisningen klargör vi nu först hur 

vi valt att strukturera detta kapitel och i vilken ordning resultatet kommer redovisas. Till 

att börja med förklarar vi hur analysen gått till, vad vi fått fram och styrker detta med 

hjälp av citat och exempel ur artiklarna. De resultat vi fått fram redovisas avslutningsvis 

i en resultatsammanställning.  

 

5.1 Analys 

Vi har funnit ett antal teman som är knutna till nodalpunkten hemlös och som vi ordnat 

de tecken (mästersignifikanser) som beskriver den hemlöse runt. Dessa är kopplade till 

vår frågeställning och presenteras under medföljande underrubriker och kommer 

presenteras i samma ordning som följer: Hemlöshet, Den hemlösa kvinnan och Den 

hemlösa mannen. Vilka myter det finns om den hemlöse och vilka diskurser som går 

att utröna har sedan identifieras beroende på hur mästersignifikanserna kopplas ihop i 

olika ekvivalenskedjor och ekvivalerat med nodalpunkterna hemlös, hemlös kvinna 

och hemlös man.  

 

För att förtydliga hur analysen gått till har vi hittat på två exempelmeningar, som skulle 

kunnat plockas ut ur tidningsartiklar. Detta för att klargöra för läsaren hur analysen ska 

läsas och för att läsaren enklare ska förstå hur vi kommit fram till respektive diskurs 

under läsningen.  

 

Exempel 1 – Mannen som sover på gatan är en hemlös heroinist. 

 

I detta korta exempel kan vi identifiera flera tecken som används för att beskriva den 

hemlöse: mannen, sover på gatan, heroinist. Bilden av vem som är hemlös ordnas 

runt dessa tecken och ger en identitet.  

 

För att exemplifiera hur steg två i analysen går till har vi hittat på ytterligare ett exempel 

på hur tecken kopplas till hemlöshet.  
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Exempel 2 – Efter lång tid på gatan utan tak över huvudet har den hemlöse mannen 

börjat spruta amfetamin och sälja piller till andra hemlösa för att livnära sig. 

 

Exempel 1 och 2 har var och en givit den hemlöse egenskaper som är kopplade till 

dennes identitet och tillsammans ger de en gemensam bild av vilka myter som kopplas 

till hemlöshet och diskurser börjar framträda. Tecknen, sover på gatan och utan tak 

över huvudet, skapar tillsammans bilden av att den hemlöse är uteliggare och tecknen 

heroinist, spruta amfetamin och sälja piller till andra hemlösa ger bilden av att 

hemlösa är narkotikamissbrukare och knarklangare. Båda exemplen ger också bilden av 

att den hemlöse är en man.  

 

Steg tre i analysen är sedan att namnge diskursen som anger att den hemlöse mannen är 

uteliggare och en narkotikamissbrukande knarklangare. 

 

På samma vis som ovanstående exempel har vi identifierat olika diskurser i artiklarna. 

Diskurserna är kopplade till hur hemlöshet och hemlösa problematiseras i media och 

hur kvinnor och män framställs i texterna om hemlöshet. Vidare i analysen kommer 

också diskurserna som framkommit ur framställningen av kvinnor och män i texterna 

om hemlöshet förstås utifrån ett genusperspektiv med hjälp av Yvonne Hirdmans 

genusmodell och resonemang om genuskontrakt och genussystem. 

 

5.1.1 Hemlöshet  

Till att börja med kan sägas att precis som Liddard (1999) kommit fram till i sin studie, 

som togs upp i den tidigare forskningen, så har kvälls-och dagspress olika fokus i dess 

nyhetsrapportering. Medierna är inte helt objektiva och det finns tydliga skillnader i 

ändamålet med artiklarna och de påverkas av vilken roll de har i relation till andra 

aktörer. Aftonbladet koncentrerar rapporteringen mer på skvaller och skandaler och som 

Liddard skulle ha uttryckt det så är hemlöshet ett ”mediavänligt” ämne som innehåller 

sex, droger och våld. Aftonbladet skriver gärna om kända människor som antingen tagit 

sig från hemlöshet och gjort karriär eller som gått från ett kändisliv till att bli hemlösa 

(ibid). Dagens Nyheter har däremot ett större fokus på att upplysa allmänheten kring 

fenomenet hemlöshet genom att problematisera politiska beslut, sociala problem och 

berättelser med ett inifrånperspektiv. Dagens Nyheter har också en större ambition att 
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belysa allmänheten om historierna bakom de hemlösa och upplysa om 

samhällsproblemet som råder. Båda tidningarna har dock med olika medel skapat 

rubriker och bidrar till att öppna samhällets ögon och ger en konstruerad bild av den 

hemlöses livssituation.  

 

För att kunna förstå hemlöshet på ett djupare plan och med ett genusperspektiv behövs 

först en grundförståelse för hur hemlösa och hemlöshet problematiseras i media. Den 

diskurs som identifierats och som förknippas med att vara hemlös och deras 

livssituation är utsatthetsdiskursen. Hemlösas utsatthet kan ta olika former och 

diskursen inrymmer bilden av att hemlösa människor lever med ett utanförskap, 

missbruk, ohälsa, kriminalitet, otrygghet och fattigdom. För att visa hur vi kommit 

fram till detta kommer exempel i form av citat från de analyserade artiklarna redovisas 

samt hur signifikanser ordnas runt nodalpunkten hemlös. Vilka diskurser som 

utkristalliserats i texterna är baserade på vilken bild artiklarna ger av hemlösheten. 

I en artikel som handlar om hemlösa som lever på en husvagnscamping beskrivs deras 

livssituation med både ett utifrånperspektiv och ett inifrånperspektiv. Eftersom de här 

hemlösa individerna har en fast boplats har socialtjänsten möjlighet att titta till dem en 

gång i veckan och en representant från socialtjänsten beskriver de hemlösas situation så 

här:  

” De flesta av dem lever i ett utanförskap präglat av missbruk, psykisk ohälsa 

och fattigdom.” (By, 2015) 

De signifikanser som i det här citatet ger en bild av de hemlösas identitet och 

egenskaper är utanförskap, missbruk, psykisk ohälsa och fattigdom. En hemlös man 

fortsätter i artikeln med att berätta om hur det är att bo på campingen och han förklarar 

att det är otryggt eftersom hemlösa är kriminella: 

”– Nu för tiden blir man rånad här. Folk har vapen, de misshandlar. Jag har 

haft inbrott i min vagn tre gånger bara i år. Det är jävligt otäckt, säger han.” 

(By, 2015) 

De signifikanser som här ordnas runt nodalpunken hemlös och resulterar 

mästersignifikansen kriminell är rånad, har vapen, misshandlar, och inbrott. 

Signifikansen otryggt är också viktig för analysen för de hemlösas utsatthet eftersom 

det är en känsla med ett inifrånperspektiv. 
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I nästa citat, beskriver en av Sveriges största gatutidningar som har hemlösa 

tidningsförsäljare och medarbetare, att:  

”De lever ett liv som de flesta andra inte kan föreställa sig, eller endast hade en 

vag aning om före 1995, innan Sveriges första gatutidning kom ut och lät de 

hemlösa själva skriva om sitt liv på gatan, i trappuppgångar, i soprum, under 

broar eller möjligen på något härbärge. Om problem med tänder, om längtan 

efter sina barn om svårigheten att få adekvat vård och stöd.” (Borggren, 

2015) 

Viktiga signifikanserna som i det här citatet markerats ur ger oss bilden av att hemlösa 

människor lever ett liv som uteliggare, de har ingen kontakt med sin familj, de har dålig 

hälsa samt har svårt att få stöd och hjälp. Anledningar till att det är svårt att hjälpa 

hemlösa, har i analysen av artiklarna framkommit, beror på att socialtjänstens 

arbetsmetod är fyrkantig och att ramen med verktyg som socialtjänsten har inte passar 

alla.  

”De erbjuder platser på härbärgen, vandrarhem, eller boenden som kräver 

drogfrihet.” (By, 2015) 

Hemlösa beskriver själva hur detta fyrkantiga tänk inte fungerar och vad de framförallt 

menar är ett problem är att det krävs drogfrihet för att få hjälp. Kravet på drogfrihet, 

menar hemlösa är ett bakvänt tänk, eftersom missbruket är en av de saker som de 

faktiskt behöver få hjälp med. Att socialtjänstens metoder inte är utformade för alla 

hemlösas utsatthet framkommer i fler artiklar och i en av dessa berättas det om en man  

som varit hemlös under lång tid men inte fått hjälp. Han har fallit mellan stolarna i 

samhällets skyddsnät eftersom hans livssituation inte passar in i de ramar som avgör 

vem som är berättigad till stöd. 

”Under mer än 20 år har den 40-årige mannen varit utan fast adress och i 

huvudsak bott på gatan. Nu ska han få rätt till en egen bostad, slår 

förvaltningsrätten fast och upphäver ett beslut i socialnämnden. Socialnämnden 

i Halmstad avslog mannens ansökan om garantibostad bland annat med 

motiveringen att det inte finns någon form av bostäder för personer som delar 

40-åringens livssituation.” (Dagens Nyheter, 2015a) 
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Vad som är speciellt med den här hemlösa mannens livssituation framkommer dock inte 

och det går därför inte att uttala sig om det. Gemensamt för dessa artiklar är att de ger 

en bild av att det endast är vissa hemlösa som får stöd och för att få det stödet måste 

man passa in i hemlöshetsnormen. Att de hemlösa står utanför samhällets ögon och 

bortprioriteras är inte bara kopplat till socialtjänsten utan även till andra myndigheter. 

En hemlös man vittnar bland annat om hur brott sker rakt framför polisens ögon utan att 

någon ingriper och att livet som hemlös är otryggare och mer ensamt än det behöver 

vara. 

”berättade också om det tuffa livet på stadens härbärgen och om allén på 

Wollmar Yxkullsgatan mellan polisstationen och Capio Maria där Metadon 

och Subutex öppet säljs och byts utan att någon myndighet bryr sig.” 

(Epstein, 2015) 

Polisens ignorans av de brott som sker mitt framför dem tyder på att de hemlösa är 

osynliga och att det inte är där det är viktigt att lägga samhällsresurser.  

 

I analysen av hemlöshetsproblematiken har utanförskapsdiskursen identifierats och 

den har namngivits utifrån de mästersignifikanser som ordnats runt nodalpunkten 

hemlös. Dessa är utanförskap, missbruk, ohälsa, kriminalitet, otrygghet och 

fattigdom. För att ännu mer förtydliga hur tecken resulterat i mästersignifikanserna som 

ger oss bilden av hemlösa som utsatta, och hur dessa tillsammans har ekvivalerat med 

nodalpunkten hemlös och identifierats i en utsatthetsdiskurs, redovisas det i en tabell. 

Tabellen redovisar vilka tecken/signifikanser som placerats in under vilken 

mästersignifikans. 

Utanförskap Missbruk Ohälsa 

Längtan efter sina barn 

Utan att någon myndighet 

bryr sig 

Finns inte bostäder för alla 

hemlösas livssituationer 

 

Missbruk 

Metadon och Subutex 

öppet säljs och byts 

Problem med tänder 

Svårt att få vård och stöd 

Missbruk 
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Kriminalitet Otrygghet Fattigdom 

Har vapen 

Misshandlar 

Rånad 

Inbrott 

 

Otryggt liv 

Rånad 

Inbrott 

Mer än 20år utan fast 

adress 

Upphäver beslut 

Avslog ansökan 

Fattigdom 

Gatan 

Trappuppgångar 

Soprum 

Under broar 

Härbärgen 

Bott på gatan 

 

Första resultatet som uppnåtts är alltså att hemlösa och hemlöshet problematiseras som 

utsatta och att utsattheten ter sig i form av flera olika egenskaper. Det som dock också 

framkommit är att denna utsatthet och orsakerna till utsattheten ter sig olika beroende på 

om den hemlösa är kvinna eller man. Kvinnan utmålas oftare som en mer passiv varelse 

i sin hemlöshet medan mannen beskrivs som en aktiv varelse. I de två nästkommande 

underrubrikerna skildrar och analyserar vi dessa olika sätt att beskriva hemlösa män och 

kvinnor på ur ett genusperspektiv. 

  

5.1.2 Den hemlösa kvinnan  

Det har framkommit några viktiga signifikanser i diskursen om den hemlösa kvinnan ur 

ett genusperspektiv. De diskurser om den hemlösa kvinnan som utkristalliserats ur 

artiklarna i Dagens Nyheter och Aftonbladet är moderdiskursen, relationdiskursen, 

hemdiskursen och offerdiskursen. Vilka signifikanser som ekvivalerat med 

nodalpunkten hemlös kvinna och som lett fram till det resultatet i analysen kommer 

närmare redogöras för här samt kopplas till Yvonne Hirdmans genusteori och diskuteras 

i relation till tidigare forskning. 

 

Den hemlösa mamman med dåliga relationer 

Något som framkommit om den hemlösa kvinnan i artiklarna är att hon i många fall har 

barn och att barnen lever med henne som hemlösa. Fadern är frånvarande och 
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återkommande är att kvinnorna som tidigare levt i en relation med en man har eller har 

haft problem med relationen till mannen. Mannen har lämnat henne och barnen för att 

leva ett annat liv och kastat ut dem på gatan. En händelse som fått mycket uppståndelse 

är när en hemlös kvinna kört en vansinnesfärd genom Los Angeles och kört ihjäl och 

skadat flera personer. Förutom hennes vansinnesfärd beskrivs också hennes 

livssituation. 

”Kvinnan, som ska ha varit hemlös, levde sedan en vecka i sin bil tillsammans 

med sitt lilla treåriga barn, en dotter” (Dagens Nyheter, 2015b) 

De signifikanser som är relevanta i det här citatet är kvinnan, hemlös, levde i sin bil 

tillsammans och dotter. Signifikanserna skapar bilden av kvinnan som en hemlös 

mamma som lever ett liv på gatan med sin dotter. I artikeln beskrivs också att hon har 

haft problem med dotterns far och att hon tar hand om dottern ensam. Denna hemlösa 

kvinna har uppmärksammats och omnämnts i flera artiklar både i Dagens Nyheter och i 

Aftonbladet.  

” CNN skriver att småbarnsmamman för tre år sedan hyllades för det sätt hon 

förändrat sitt liv på.” 

”Med hjälp från organisationen gick hon från att vara hemlös till ett välbetalt 

jobb inom federala myndigheter. Men sedan hände något. Hon blev hemlös igen 

och ska den senaste tiden ha levt i sin bil tillsammans med sin dotter.” 

 ”– Vi tror att hon haft något slags problem i relationen till barnets far.” 

(Melin, 2015) 

Signifikanserna berättar att den hemlösa mamman tagit sig ifrån hemlöshet men på 

grund av en dålig relation till barnets far har hon fallit tillbaka till hemlösheten. Att så är 

fallet bekräftas inte av ett vidare resonemang i artikeln. Om vi ändå utgår ifrån att det är 

på det viset så kan den hemlösa mamman och fadern  tilldelas genusformeln A – a 

enligt Hirdmans genusmodell. Hon är inte lika stark som en man och hennes 

förutsättningar och kapacitet kommer aldrig kunna jämföras med faderns. En dålig 

relation till honom räcker för att hon ska misslyckas och falla tillbaka till hemlösheten 

(jfr. Hirdman, 2001, ss. 26ff). 

 

I en artikel där en framgångsrik svensk musiker intervjuas framkommer det att han i sin 

barndom levt som hemlös tillsammans med sin mamma. Han berättar utförligt om sitt 

http://edition.cnn.com/2015/12/22/us/las-vegas-strip-pedestrians-lakeisha-holloway/
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liv på gatan, om varför de hamnat där och om hans relation till sin mamma och pappa. 

Först beskriver han hur hans pappa misshandlat mamman under många år innan de blev 

hemlösa. 

”Han spred skräck i hemmet, ofta fick hon fly för att inte bli slagen. Vissa 

gånger hann hon inte. Ändå talade hon bara gott om honom. 

– Hon har tagit emot slag och kämpat, suttit med mig och gömt sig under ett 

tvättstugebord. Och så säger hon ”han är fantastisk”. Det låter konstigt, men jag 

får bara mer respekt för henne. Det bevisar vilken stark kvinna hon är” 

(Hansson, 2015) 

Att de hamnade på gatan berodde på att pappan till slut bestämde sig för att lämna 

mamma och sonen. Utan honom tvingades de till ett liv på gatan. Sonen beskriver här 

hur han ser mamman som en stark kvinna som han respekterade högt eftersom hon 

aldrig talade illa om hans pappa. Detta trots att hon stannade kvar med en man som 

misshandlade henne. Sonens pappa står för A och hon för ett icke a och hon skulle inte 

ha existerat utan mannen vid sin sida (jfr. Hirdman, 2001, ss. 26ff). För fadern har hon 

inget värde och hon tillåter att detta är hennes öde. Hon har nöjt sig med det lilla livet 

som hör till det kvinnliga könet och hon ska vara nöjd med sin plats i det hem som 

mannen ger henne. Pappan kan dock ses som en mindre lyckad man som inte lever upp 

till den roll som hans kön är bundet till genom ett genuskontrakt. Genussystemet har 

givit honom rollen att beskydda och ta hand om sin kvinna (jfr. Hirdman, 2001, ss. 80-

84, 85-87).  

 

I samma artikel fortsätter sonen beskriva hur han och hans mamma livnärt sig på gatan 

och att de tillsammans tvingats dansa och spela musik på stan.  

”– Jag tyckte det var jättepinsamt, att mamma tvingades dansa framför folk. 

Speciellt när jämnåriga gav mig pengar som de fått av sina mammor, som ur 

en maskin. Då kände jag mig svag.” (Hansson, 2015) 

I det här citatet jämförs den hemlösa mamman med andra mammor och det resulterar i 

att Yvonne Hirdmans jämförelseformel blir applicerbar kvinnorna emellan. De 

mammorna som ger pengar till den hemlösa mamman får beteckningen B och den 

hemlösa mamman får beteckningen a. Det blir alltså en indelning inom samma kön 

eftersom det finns en hierarkisk ordning mellan vad som är mest kvinnligt. Den hemlösa 



 

29 

 

mamman existerar i de andra mammornas värld men som mindre stark och mindre 

perfekt, B - a. (jfr. Hirdman, 2001, s. 26ff). 

 

I  ovanstående artikel går det också att placera den hemlösa mamman i en genusformel 

mellan mamman och sonen, dels när de båda var hemlösa samt mellan mamman och 

sonen när han är i vuxen ålder. Anledningen till att det överhuvudtaget skrivs om den 

hemlösa mamman är på grund av att sonen nu i vuxen ålder tagit sig ifrån hemlösheten 

och gjort karriär som framgångsrik musiker. Så i relation till sonen i vuxen ålder 

placeras de i formeln A – icke a för utan honom skulle hon aldrig ha existerat i 

allmänhetens ögon. Hon tas fram i ljuset tack vare honom och hennes liv blir känt 

eftersom det skrivits en artikel om sonens framgång (jfr. Hirdman, 2001, ss. 26ff).  

 

När sonen var liten respekterade han sin mamma men såg ner på hennes val att stanna 

med en man som misshandlade henne. Trots att han i sin beskrivning framställer henne 

som stark placeras de i formeln A – a för samtidigt skildrar han henne som mindre 

mänsklig eftersom det är godtagbart att hon nöjde sig med det liv hon hade. Hennes 

förutsättningar till ett bättre liv fanns inte. Han beskriver också att han kände sig svag 

när han levde som hemlös, och tvingades underhålla människor på stan, medans hon var 

stark som gjorde vad som krävdes för att överleva (jfr. Hirdman, 2001, ss. 26ff). 

 

Det resultat som framkommit och som exemplifierats i dessa artiklar är att den hemlösa 

kvinnan är en mamma och att hon har dåliga relationer. Till bilden av den hemlösa 

kvinnan finns alltså en moderdiskurs och en relationsdiskurs. Moderdiskursen ger 

förståelsen av den hemlösa kvinnan som moder och enligt Hirdman är barnaskapandet 

kvinnans största ”skada” enligt manlighetsnormen. Det är funktionen att bära och föda 

ett barn som skapar segregeringen mellan könen och ger mannen den högre 

genushierarkiska positionen (jfr. Hirdman, 2001, ss. 80-84). Kvinnan är svag, 

undergiven, ofullkomlig och ger mannen utrymme att ta plats som den fullkomlige. Att 

de hemlösa kvinnornas hemlöshet i många fall orsakas eller påverkas av dåliga 

relationer till män beror på att de existerar i mannens skugga (jfr. Hirdman, 2001, ss. 

19-25).  
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Hemmet 

Precis som det framkommit i tidigare forskning av Thörn (2004) så har diskursen om 

vikten av ett hem och dess betydelse för den hemlösa kvinnans stärkts i analysen. För 

kvinnan är hemmet viktigt och en husvagn kan räcka gott för att det ska kännas som ett 

hem. Det är hennes egna lilla vagn och fristad. I de artiklar som nämner hur den 

hemlösa kvinnan bor är det hela tiden återkommande att hon har en fast plats att 

återkomma till och boplatsen är ofta en bil. Den hemlösa mannen är mer benägen att 

driva runt bland olika trappuppgångar, soprum, skjul med mera. Den hemlösa kvinnan 

stannar gärna på en plats.  

En kvinna beskriver hur det är att bo i just en husvagn på följande vis: 

”Så man känner sig ändå ganska trygg. Man har sin egen lilla vagn, man lever 

sitt eget lilla liv och håller man sig till dem man känner så har man ändå 

känslan av att det är en hem” (By, 2015) 

Signifikanserna ger oss här en bild av att kvinnan känner sig trygg när hon har en plats 

som är hennes och där hon kan ha sitt och att känslan av ett hem är just tryggheten. I 

artikeln beskriver hon fortsättningsvis att hon varit hemlös under lång tid och både bott 

illegalt och legalt och nu när hon har en fast plats känner hon sig inte jagad och socialen 

har möjlighet att titta till henne.   

 

Genussystemet är enligt Hirdman synligt i alla delar av samhället och däribland att 

hemmet glorifieras och bör vara det viktigaste i en kvinnas liv. Kvinnans medvetande 

formas kring rättesnöret att hemmet är hennes plats och sociala verklighet och artiklarna 

tyder på att hon rättar sig efter de attribut som hemmet symboliserar för hennes socialt 

konstruerade könsroller. Även i diskursen kring hemmets betydelse befästs att hemmet 

är kvinnans strukturella plats (jfr. Hirdman, 2001, ss. 12-14, Hirdman, 2001, ss.113-

120). 

 

Ett sårbart offer 

Det finns ett flertal artiklar i de båda tidningarna som beskriver den hemlösa kvinnans 

sårbarhet och att hon är ett offer i en hård värld och en offerdiskurs har trätt fram. I en 

artikel där en hemlös kvinna ber om mat och hjälp på en restaurang blir hon ignorerad 

av alla utom en gäst. Gästen hyllas sedan på sociala medier för att ha hjälpt den utsatta 

kvinnan. 
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”När den hemlösa kvinnan bad restauranggästerna om matrester blev hon totalt 

ignorerad.” … ”Jag gav henne min mat och såg hur hon satt och åt mina 

kycklingrester och några få pommes frites. Jag kände mig som en hemsk 

människa, hon förtjänade så mycket mer” … ”Så nästa gång du dömer en 

hemlös person, tänk efter en gång till. Inte alla är hemlösa på grund av 

drogberoende eller för att de är lata” (Andersson, 2015a) 

De signifikanser som här blir ordnade i en ekvivalenskedja med hemlös kvinna är: bad, 

totalt ignorerad, gav, förtjänade så mycket mer, tänk efter, inte alla¸ 

drogberoende¸ lata. Den här artikeln ger oss bilden av den hemlösa kvinnan som ett 

offer för allmänhetens ignorans när hon ber om hjälp. Men samtidigt står signifikansen i 

en antagonist konflikt i och med att artikeln uppmanar allmänheten att tänka efter 

eftersom hon förtjänar så mycket mer. Dock är kraften i de nästkommande  

signifikanserna starkare vilket gör att konflikten suddas ut i en hegemonisk intervention.  

Detta på grund av att det tas för givet att kvinnans utsatthet beror på någon annan orsak 

än hennes egna tillkortakommanden. Ingenstans i artikeln står det något som beskriver 

hennes situation och påståendet att hennes hemlöshet beror på yttre faktorer blir varken 

verifierat eller förkastat. Enligt Yvonne Hirdmans genusmodell är hon ett a; hon 

existerar men framstår som ett passivt offer oförmögen att påverka sin situation eller rå 

över att hon hamnat i hemlösheten. Det kanske hon heller inte kunnat men artikeln ger 

hennes situation en förgivettagen bild av henne som hemlös kvinna (jfr. Hirdman, 2001, 

ss. 26ff).  

 

I en liknande artikel beskrivs ytterligare en situation där en hemlöskvinna får hjälp på en 

restaurang. Den unge mannen som bjuder den hemlösa kvinnan på mat blir hyllad för 

medmänsklighet på sociala medier. Dessutom höll han henne sällskap för att hon ska 

slippa sitta själv.  

”Bjöd hemlös kvinna på mat – och höll henne sällskap 

Ung student hyllas för medmänsklighet” (Adolfsson, 2015) 

Det som framför allt utmärker sig i denna artikel är att den hemlösa kvinnan blir sedd 

först när mannen kommer till hennes undsättning. I artikeln finns en avsaknad av 

signifikanser som beskriver henne eller hennes situation. Hon existerar endast vid sidan 

av den unga mannen som hjälpt henne och det är egentligen honom som artikeln 

handlar om. Hennes sårbarhet blir endast ett medel för hans uppnådda uppmärksamhet. I 
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Hirdmans modell placeras kvinnan genusformeln A - icke a där mannen representerar A 

och där den hemlösa kvinnan står för icke a (jfr. Hirdman, 2001, ss. 26ff). 

 

Det finns ytterligare ett exempel som beskriver hur den hemlösa kvinnan existerar först 

när hon blir sedd vid sidan av en man. Här blir hon ett offer för en hemlös mans vrede 

över att hon sitter och tigger och får pengar som han anser att han förtjänar att få mer än 

henne. 

”Anledningen till att just den här romska tiggaren trädde fram som en livs 

levande människa ur den grådaskiga kuliss av fattigdom jag ofta går förbi, var 

att en man stod och skrek på henne.” (Kazmierska, 2015) 

Den romska kvinnan som sitter och tigger skulle inte ens ha trätt fram som en levande 

människa om inte mannen funnits bredvid henne. Hon skulle bara ha varit en del av en 

kuliss i en vardagsbild. Nu står hon ut ur det vanliga och det är för att en hemlös man 

står och skriker på henne. I det här exemplet kan den hemlösa kvinnan ges två olika 

beteckningar ur genusmodellen. Om vi först tittar på vem hon är i jämförelse med den 

hemlösa mannen så får hon formeln A – a. I  jämförelse med mannen är hon mindre 

värd och förminskas i skenet av honom som är en mer fullständig varelse och som 

hemlös är han mer berättigad till den plats hon sitter på och de pengar hon givits. Den 

hemlösa kvinnan får dock en annan formel i jämförelse med den man som är åskådare 

till händelsen. I hans värld skulle hon inte existerat om inte den hemlösa mannen funnits 

vid hennes sida och får därför formeln A - icke a (jfr. Hirdman, 2001, ss. 26ff). 

 

Antagandet som framkommit i analysen som säger att den hemlösa kvinnan är ett offer 

för allmänhetens blindhet bekräftas ytterligare av en annan artikel:  

”Övervakningskameror visar, enligt polisen, hur kvinnan går in i lokalerna vid 

halv niotiden på morgonen, nästan exakt 24 timmar innan hon påträffas livlös 

vid ett bord nära en toalett i en lugn vrå av restaurangen. 

Hon beställde ingen mat, men hade bett om vatten och anställda såg att hon 

rörde på sig, uppger restaurangen. 

Vid 1-tiden på natten ses hon sedan liggande med kroppen över bordet, utan 

att någon bryr sig om henne. Gäster fortsätter lugnt att ät sin nattmat.” 

(Petersson, 2015) 
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Det den här artikeln bidrar med till offerdiskursen är att den ordnar signifikanserna runt 

den hemlösa kvinnan som osynlig. Här har hon ingen man eller hjälpsam samarit som 

drar henne ut från kulissen och sätter henne i allmänhetens eller personalens förgrund. 

Ensam existerar hon inte och det som gör att det skrivs om henne är på grund av att hon 

dör framför andras ögon som inget ser. Hon är en icke A och en formlös skugga som 

inte existerar utan en man (A) (jfr. Hirdman, 2001, ss. 26ff). Den hemlösa kvinnan är ett 

offer för sin kvinnlighet, hon är ett offer i sin egen hemlöshet och till och med ett offer 

gentemot den hemlösa mannen. 

 

5.1.3 Den hemlösa mannen  

Diskurser har även framkommit om den hemlösa mannen som ger en bild av honom 

som en mer aktiv varelse än den hemlösa kvinnan. Hans liv och utsatthet beror på mer 

aktiva val än kvinnans som oftast baseras på orsaker utanför hennes egen person. De 

diskurser som identifierats om den hemlösa mannen är: förövardiskursen och 

ensamhetsdiskursen.   

 

Analysen har skildrat att media är en aktör bland andra aktörer, så som tex. 

socialtjänsten, polisen, och som påverkar och skapar bilder av hemlösa och som på vissa 

vis också är med och skapar deras förutsättningar. Det som den kanadensiska studien, 

Framing homelessness for the Canadian public: The news media and homelessness, har 

bidragit med för att stärka det resultat som denna analys kommit fram till är att den 

belyser det faktum att media har inflytande. Media ger en röst för allmänheten att 

utrycka sig, sprider politiska budskap och formar innehållet efter det politiskt läge som 

råder samt att de statuerar normer och förväntningar på gruppen hemlösa (jfr. Burns et 

al, 2011). Detta stärker vårt resonemang kring den hemlösa mannen. Det är framförallt 

kring honom som det har blivit tydligt att den hemlöshetsnorm som skildras i media 

även har blivit hans förgivettagna person. Vilket också påverkar och skapar 

konstruerade förutsättningar för hans livssituation. 

Som Hirdman förklarat det så är det gemensamma i alla genusformer att mannen (A) 

alltid är huvudpersonen och det är runt honom som normer och värderingar ordnas. 

Detta är ett kontrakt av en naturlig könsordning som skapats och reproduceras i ett 

genussystem. Mannen är en aktiv varelse som väljer sitt öde som hemlös eftersom A 

alltid har kapacitet att vara fulländad. Därför skulle aldrig offerdiskursen kunna 
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appliceras på den hemlösa mannen trots att han är i en utsatt position i samhället. Hans 

hemlöshet beror på hans egna tillkortakommanden och det är hans val att tillhöra den 

positionen som gör att han blir hemlös och/eller förblir hemlös (jfr. Hirdman, 2001, s. 

47).  

 

Vald ensamhet 

I ett flertal artiklar beskrivs den hemlösa mannen som ensam och analysen tyder på att 

denna ensamhet beror på ett självvalt avståndstagande gentemot resten av samhället och 

han har aktivt placerat sig i denna position. I ett exempel beskriver en man, som tagit 

sig ur sin hemlöshet, att han helst var ensam under sina hemlösa tonår: 

”Jag har alltid tyckt om att gå min egen väg, jag har inga problem med att 

vara ensam. Jag är inte rädd för det.” (Söderlund, 2015) 

Ensamheten ses för honom som ett verktyg att kunna gå sin egen väg och att han inte är 

rädd för det. Till skillnad från de kvinnliga varianterna i genusformlerna så står A för 

styrka och mod (jfr. Hirdman, 2001, ss.26). 

 

Att ensamheten och utsattheten är självvalt bekräftas av en annan hemlös man som valt 

att bo på en husvagnscamping i sju år trots att det innebär risk att utsättas för våld. Han 

beskriver också det som en plats där hemlösas behov av ett riktigt hem ignoreras av 

socialtjänsten eftersom de bara stör sig själva där. 

”I sju år har han bott här – ”bland pundare, psykiskt sjuka och en och annan 

mördare” – som han uttrycker det själv. Han har gjort det med socialtjänstens 

goda minne. Precis som de flesta andra här. 

– En perfekt avstjälpningsplats. Här blir de av med oss och vi stör bara oss 

själva” (By, 2015) 

 

A:s position i genussystemet innebär att han ska vara stark och kunna ta hand om sig 

själv vilket också lyser igenom i att han tackar nej till gåvor och hjälp från en kvinna 

som vill ge honom kläder inför vintern.  

”tar helst inte emot gåvor och han tycker sällan att han själv behöver något, 

trots att vintern nu närmar sig med stormsteg.” 
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”– Han är mest ”nej nej” och så visar han de kläder han har på sig.” 

(Andersson & Randhir Granfors, 2015) 

Oviljan att bli hjälpt tolkas ur genussystemet som ett försök till att vara en riktig man. 

Hjälpen skulle annars kunna bli ett tecken för svaghet och späda på den misslyckande 

mansrollen som den hemlösa mannen redan har. Det är mer manligt att ta hand om sig 

själv och välja att gå sin egen väg än att bli hjälp av en kvinna. I genuskontraktet av vad 

som är manligt och kvinnligt ingår det att mannen ska kunna ta hand om sig själv, 

försörja sig och se till att han är trygg eftersom dessa egenskaper också ska kunna 

appliceras på en familj. Vad som är manliga och kvinnliga egenskaper är bundna till ett 

genuskontrakt och upprätthålls i ett genussystem. Genussystemet håller isär den 

hemlösa kvinnan från den hemlösa mannen och hennes förutsättningar att klara sig i sin 

livssituation kan aldrig bli detsamma som mannens. Därav uppstår också förväntningar 

på den hemlösa mannen att han ska leva upp till sin fulländning. Väljer han att inte göra 

det så är den strukturella uppfattningen ändå att han alltid kan förändra sin situation 

eftersom han besitter denna förmåga (jfr. Hirdman, 2001, ss. 85-87). Denna grundtanke 

är också tydlig i artiklarna eftersom många av dem utgår ifrån ett ”alla kan-tänk”. Om 

och om igen berättas det historier om hur den hemlösa mannen tagit sig från 

hemlösheten och gjort karriär. Det finns exempel där han går från hemlös till 

fotbollsproffs, golfproffs, hollywoodstjärna, eller framgångsrik musiker. 

”Han gick från hemlös till mångmiljonär i en av fotbollens mest sensationella 

övergångar någonsin.” (Käck, 2015) 

 

Den kriminella förövaren  

I genussystemet som Hirdman pratar om ingår det att det som är manligt är normen och 

det förgivettagna. Detta resulterar i att den manliga normen också är det som förknippas 

med att vara hemlös och det är en del av ordningsstrukturen mellan könen och 

upprätthålls av dikotomin att manligt och kvinnligt bör hållas isär (jfr. Hirdman, 2004, 

ss. 113-120). Till exempel blir då kriminalitetsdiskursen inom hemlöshet något tas 

förgivet som en manlig egenskap och som alla män faller in under. Detta blir synligt i 

analysen eftersom det finns ett flertal artiklar som handlar att obeväpnade hemlösa män 

skjuts ihjäl av polisen i USA. Det finns en naturlig misstro och oavsett om 

kriminaliteten tillhör den hemlöse mannens personliga egenskap så faller han in under 

sin egen norm.  
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”Sedan tidigare utreder polisen även dödsskjutningen av en obeväpnad hemlös 

svart man.” (Sundberg, 2015) 

”Den amerikanska polisen sköt ihjäl en hemlös man mitt på gatan i Los 

Angeles i går” (Andersson, 2015b) 

 

På samma vis exemplifieras denna misstro till den hemlösa mannen som går in 

beväpnad på ett tåg och skjuter ihjäl flera människor. Honom ger media två alternativa 

personer; antingen är han terrorist eller så är han ensamvarg.  

”Organiserad terrorist eller en ensamvarg?” … ”Hittills finns dock inga 

bekräftade uppgifter om att den gripne hör till någon krets av terrorister. Han 

är känd av polisen och straffad i flera länder, men enbart för olika typer av 

mindre narkotikabrott.” (Ström Melin, 2015) 

Vad som egentligen orsakat att den hemlösa mannens agerande uppger hans advokat 

beror på att han är psykiskt störd, hemlös och undernärd. Han hade gått in på tåget 

beväpnad för att råna passagerarna och han hade, enligt advokaten, absolut inga 

terroristanknytningar. Bevisning för varken det ena eller andra påstående finns, i det 

publicerade skedet, inte och någon artikel som följer upp fallet saknas. 

 

Vad som är manligt och kvinnligt är en social konstruktion som grundas i subjektivt 

tänkande och befästs i vardagslivet. Resultatet av de egenskaper som tillskrivs den 

hemlösa mannen är att han genom sociala interaktioner och processer, i det här fallet via 

media, har blivit summan av de typifieringar och signifikanser som hör till den 

allmänna hemlöshetsdiskursen. Han är normen och en hemlöshetsstereotyp som blivit 

allmängiltig för alla hemlösa män. Han har tappat sin individuella identitet och oavsett 

om han är kriminell eller inte så blir han på förhand dömd. Det är så omgivningen 

förstår den hemlösa mannen (jfr. Månson, 2013, ss.78-79, Hirdman, 2001, ss. 80-84).  

 

5.2 Resultatsammanställning 

Hemlöshet och hemlösa definieras och problematiseras i media med termer av utsatthet 

och egenskaper som knyts till fenomenet och de hemlösas personlighet är utanförskap, 

missbruk, ohälsa, kriminalitet och fattigdom. De lever ofta ensamma på gatan, i 

trappuppgångar, i soprum, i bilen eller i en husvagn och orsaker till deras hemlöshet är 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/polis-skot-hemlos-filmades-med-mobiltelefon/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/polis-skot-hemlos-filmades-med-mobiltelefon/
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missbruk, psykisk- och fysisk ohälsa och fattigdom. Den hemlöse är också kriminell 

både för att överleva och för att det är ett valt beteende.  

 

Hemlösa kvinnor framställs som mödrar med dåliga relationer till män. De är också 

offer för sin hemlöshet och passiva varelser som blivit hemlösa på grund av yttre 

omständigheter. Det har även framkommit att hemmet är viktigt för den hemlösa 

kvinnan. Analysen har resulterat i fyra diskurser som är kopplade till den hemlösa 

kvinnan: moderdiskursen, relationsdiskursen, hemdiskursen och offerdiskursen.  

 

Mannen är istället en aktiv varelse vars hemlöshet och utsatthet grundar sig i personliga 

tillkortakommanden. Attribut som är kopplade till den hemlösa mannen är också i större 

utsträckning de samma som i utsatthetsdiskursen som framkommit som resultat av hur 

hemlösa och hemlöshet problematiseras i media. Dock har två diskurser som är knutna 

till den hemlösa mannen utkristalliserats: förövardiskursen och ensamhetsdiskursen.  

 

Genusperspektivets funktion på analysen har varit att identifiera de skillnader som 

tillskrivs kvinnligt och manligt och hur det görs och upprätthålls i media. De egenskaper 

som förknippas tillhöra den hemlösa mannen och den hemlösa kvinnan upprätthålls av 

en diakomisk ordningsstruktur och håller isär könen i att mannen är normen och 

kvinnan är underordnad. Analysen av den hemlösa kvinnan har resulterat i insikten att 

kvinnan har en dubbelutsatthet i och med att hon dels är hemlös men också för att hon 

är kvinna i en redan utsatt grupp. Detta resultat stärks av att tidigare forskning, av Beijer 

och Thörn, säger samma sak (jfr. Beijer, 2012, ss. 156-157; Thörn, 2004, ss. 227-229). 

 

Den hemlösa kvinnan är ofta mamma och ur ett genusteoretiskt perspektiv är det hennes 

roll i barnaskapandet som är hennes största skada. Hon ska vara nöjd med det lilla livet 

och hemmet är hennes plats. Även om hon blir illa behandlad av den man hon lever med 

så ska hon vara tacksam för att han förser henne med ett hem. Analysen har resulterat i 

en bild av den hemlösa kvinnan som sårbar och att hon faller offer för män, sin 

kvinnlighet och andra yttre omständigheter. Hon är en passiv varelse som inte själv kan 

påverka sin situation och hon förväntas heller inte göra det. Hon har ofta problem med 

relationen till män och ofta är det mannen som orsaker hemlösheten eller att hon faller 

tillbaka i hemlöshet om hon tagit sig därifrån. Hennes kapacitet kan aldrig mätas med 
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mannens, A. Hon är svag, ofullständig och existerar endast om mannen finns vid hennes 

sida.  

 

Ett förväntat resultat kring den hemlösa kvinnan var innan analysen att hon skulle 

framställas som prostituerad men i stället har avsaknad av en prostitutionsdiskurs  

urskiljs. Inte i en enda artikel har den hemlösa kvinnan nämnts i termer om prostitution 

vilket i sig är ett resultat. I Thörns tidigare forskning  har hon funnit att den stereotypa 

bilden av den hemlösa kvinnan kan definieras i ett fåtal egenskaper, som smutsiga, 

psykiskt sjuka, prostituerade och missbrukare (jfr. Thörn, 2004, ss. 103-104, 175ff). 

Även om inga av de analyserade artiklarna innehåller kvinnlig prostitution går det 

däremot inte att dementera Thörns resultat utan fortsatt forskning. Det går endast 

konstatera att denna studie har fått ett annat resultat. Att kvinnorna bär egenskaper av 

psykisk sjukdom, smuts och missbruksproblem är heller inget som framkommit som 

enskilda egenskaper för den hemlösa kvinnan utan dessa problem tynger även likväl den 

hemlöse mannen. Därför har dessa placerats som attribut inom hemlöshetsnormen och 

den gemensamma utsatthetsdiskursen i stället för manliga eller kvinnliga egenskaper.  

 

Däremot har vi funnit ett resultat som stämmer överens med Thörns tidigare forskning 

och det är vikten av hemmet för den hemlösa kvinnan. Likt hennes resultat har vi 

identifierat tecken på hemmets signifikans för kvinnan då det är en stor del för kvinnors 

identitet och osäkerhet uppstår när de inte har något hem. Thörn problematiserar 

normen kring hemmet och de förväntningar som råder. Vidare belyses dessutom 

hemideologins påverkan och skillnaden i att kvinnan förväntas ha en plats i hemmet 

medan mannen även får ta plats i offentliga miljöer. Thörn talar också om att den 

hemlösa kvinnan är dubbelt utsatt, både i sin roll som kvinna i en mansdominerande 

hegemonisk värld samt att hennes hemlöshetsproblem behöver föras i ljuset vid sidan av 

mannen, då deras utsatthet skiljer sig. Att mannen är normen menar Thörn, och som lika 

så är ett resultat i detta examensarbete, skapar en attityd kring hemlösa kvinnor som en 

homogen kategori där det kvinnliga könet blir en avvikare bland de hemlösa männen 

(jfr. Thörn, 2004, ss. 41, 229-230).  

 

Den hemlösa mannen är en misslyckad man som står under den icke-hemlösa mannen i 

manshierarkin. Dock har han alltid den högre genuspositionen än den hemlösa kvinnan 

och han är till och med mer fullkomlig än kvinnor som inte är hemlösa. Kvinnor kan 
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som bäst bli ett B medans mannen alltid är ett A i Hirdmans genusformler. Den hemlösa 

mannen är en aktiv varelse som har all kapacitet att göra vad han vill med sitt liv. Det 

finns en ”alla kan-tanke” i artiklarna om hemlöshet som befäster denna genustanke. Det 

är också därför som hans hemlöshet beror på personliga tillkortakommanden och hans 

ensamhet och kriminalitet är egenvalda öden och egenskaper. 

 

Den hemlösa mannens identitet är nära sammankopplad med hemlöshetsnomen och han 

faller in under den allmängiltiga bilden av hemlöshet. Eftersom han blir en representant 

för hela hemlöshetsgruppen är han därför extra utsatt att dömas på förhand eftersom det 

är så omgivningen förstår och definierar den hemlösa mannen. Den hemlösa kvinnan i 

sin tur förstås istället som en osynlig del av hemlösheten. Familj och hem är inte vad 

hemlöshetsnormen innehåller och hennes strukturella plats är i stället kopplat till det 

genussystem och genuskontrakt precis som de kvinnor, som inte är hemlösa, innehar. 

Hemlöshet är inte ett kvinnligt attribut utan hon hör ihop med hemmet och barnen i en 

värld som hon glorifierar och ska vilja ha.   
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6. Diskussion 

De viktigaste resultaten som framkommit i analysen är dels att hemlöshet och hemlösa 

definieras och problematiseras i media med termer av utsatthet vilket har resulterat i 

identifierandet av en utsatthetsdiskurs. De är missbrukare, har psykisk- och fysisk 

ohälsa, är kriminella och fattiga. De står utanför samhället och är placerade långt ner i 

samhällshierarkin. Nästa viktiga resultat är att denna utsatthet skiljer sig beroende på 

om du är kvinna eller man. Huvudresultatet kring hur hemlösa kvinnor och hemlösa 

män framställs i media är att kvinnan är en passiv varelse och mannen är en aktiv. Detta 

kan förstås ur ett genusperspektiv genom att kvinnorna är offer för sin egen utsatthet 

och att hemlösheten inte beror på hennes egna tillkortakommanden. Hennes utsatthet 

grundar sig i och härstammar från genussystematiskt urålderliga regler. För henne är en 

familj och ett hem viktigt. Hon har också ofta dåliga relationer till män och män är ofta 

en orsak till att hon hamnar på gatan. I analysen av den hemlösa kvinnan har en 

moderdiskurs, relationsdiskurs, hemdiskurs och en offerdiskurs identifierats. 

 

Den hemlösa mannens utsatthet är i stället på grund av personliga svagheter eftersom 

han alltid har kapacitet att vara bättre. Han framställs som att ha möjlighet att välja sin 

hemlöshet och han är en representant för hela hemlöshetsnormen. Hans personliga 

egenskaper och attribut tas förgivet av den allmängiltiga bild som samhället redan har 

om honom och förstår honom. Den hemlösa mannen väljer att gå sin egen väg och lever 

gärna ensam och utanför samhällets skyddsnät. Han är också en kriminell förövare och 

skulle han inte vara kriminell så döms han ändå på förhand att vara det. Den hemlösa 

mannen har identifierats i en ensamhetsdiskurs och en förövardiskurs. 

 

Resultaten har arbetats fram ur tryckt text från Aftonbladet och Dagens Nyheter 2015 

vilket är en stor avgränsning i relation till andra alternativa medier och det totala 

mediebruset. Detta är därför en punkt som är viktig att ha i åtanke och som kan 

kritiseras. Dock är ett examensarbete en relativt liten forskning till sin omfattning och 

ett större forskningsmaterial hade inte hunnits med. Däremot kan fortsatt forskning 

studera fenomenet i andra medier, till exempel i radio, tv, och sociala medier, samt 

under andra årtal för att antingen dementera eller befästa det resultat vi fått fram.  

 

Att genomföra en diskursanalys var innan detta arbete helt främmande för oss författare 

och vi hade ingen aning om var vi skulle börja. Vi visste heller inte hur många olika 
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varianter av diskursanalyser det fanns och det tog tid innan vi var så pass pålästa och 

insatta i metoden att vi kunde tillämpa den. Nu är det däremot en metod vi inte kommer 

vara främmande för att använda igen. Med de metodologiska ramar, som Winther 

Jørgensen och Phillips satt upp för sin variant av diskursanalysen, var den relativt enkel 

att följa och applicera. Diskursanalysen möjliggjorde att bryta ner alla artiklar ord för 

ord och studera exakt vad som sägs och vilka mönster som dyker upp. Metoden gör det 

också möjligt att studera det som inte finns i texterna och om det finns en avsaknad på 

något. Dock har denna variant av diskursanalys inte givit plats att studera de bilder som 

publiceras ihop med artiklarna och den vinkeln på hur hemlösa framställs i media 

saknas.  

 

Materialet har analyserats med ett genusperspektiv och den teoretiska utgångspunkten 

har varit Yvonne Hirdmans genusteori. Hirdmans teori har varit en tydlig ram att hålla 

sig innanför och en bra kombination ihop med diskursanalysen. I efterhand inser vi att 

ett genusperspektiv med en djupare maskulinitetsteoretisk dimension, i kombination 

med Hirdmans genusteori, hade kunnat stärka analysen och givit alternativa 

infallsvinklar och synsätt. Nu upplevs analysen kring den hemlösa mannen en aning 

smal och hierarkin inom det manliga könet framkommer inte i lika stor utsträckning 

som för den hemlösa kvinnan. Ett annat alternativ för att få ytterligare en nivå på analys 

och resultat hade kunnat vara att kombinera diskursanalysen av artiklarna med 

intervjuer av  journalister eller andra representanter från Aftonbladet och Dagens 

Nyheter. Det med intentionen att låta dom berätta om hur de väljer ut vad som ska 

framställas och presentas. I nuläget är en analys av hur journalistens eller tidningens 

ideologiska uppfattning selekterar vad som ska framställas om  hemlöshetsfenomenet 

inte möjligt att utläsa. Därför är det heller inte möjligt att avgöra om arbetets resultat 

skulle vara detsamma om vi studerade andra tidningar med andra ideologiska 

uppfattningar. Diskursanalyser har visserligen inte syftet att mäta en sanning, utan att 

endast närma sig ett fenomen, och att andra resultat är något man får räkna med om 

studien görs med andra forskarögon, tid och rum.  

 

Innan vi startade analysen av artiklarna, och när vi enbart utgick från vår egen 

förförståelse och den tidigare forskningen som vi valt att ta upp, så trodde vi att hemlösa 

kvinnor skulle framställas som prostituerade. Dels för att prostitution handlar om sex 

som är ett media vänligt ämne och för att det framkommit som attribut till den hemlösa 
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kvinnan i flera studier, varav vi tagit upp Katarina Thörns forskning. Ändå har det inte 

funnits en enda artikel i varken Aftonbladet eller Dagens Nyheter som nämnt kvinnlig 

prostitution. Det förvånade oss och var ett resultat som vi inte hade väntat oss. Vi anser 

dock inte att det är ett resultat som går att tas för givet att det skulle bli detsamma i 

andra tidningar och medier. Men det är ändå något som känns viktigt att ta upp då det 

talar emot vad tidigare forskning kommit fram till.  

 

Under arbetets gång har också nyfikenhet väckts för att studera andra områden som 

berör fenomenet hemlöshet. Bland annat så har socialtjänsten och andra myndigheter 

fått mycket kritik, i artiklarna, kring hur de hanterar hemlöshet som socialt problem och 

myndigheter har endast uppmärksammats om samhällets insatser på något vis varit 

bristfälliga. Därför har funderingar gått kring hur och om socialtjänsten arbetar för att 

synas i media på ett positivt sett. Så som vi läst artiklarna och så som socialtjänsten 

framställts så finns det ett bristande förtroende för socialtjänstens arbete. Det ser också 

ut som om att det endast är ideella organisationer som har möjlighet att hjälpa hemlösa 

eftersom socialtjänstens arbetsmetoder är alldeles för fyrkantiga. Då det är skattepengar 

som går till socialtjänstens resurser borde det vara av vikt att det presenteras positiva 

saker om myndigheten och att de gör reklam för sig.  
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