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Den här studien undersöker hur representationen av hemlöshet ser ut i två svenska 

gatutidningar: Faktum och Situation Sthlm. Syftet med studien är att bidra till teoretiseringen 

av mediers representation av hemlöshet, samt att utöka förståelsen för gatutidningar som 

medium och som plattform för utsatta människor. För att uppnå syftet utgår studiens 

teoretiska ramverk från kritisk diskursanalys (CDA) och representation av klass. Studiens 

metod grundar sig på begrepp från CDA, tillsammans med begrepp från van Leeuwens 

taxonomi för representationer av sociala aktörer. Ett urval av texter från Faktum och Situation 

Sthlm har gjorts för att kunna studera representationen av hemlöshet i gatutidningar.  
 

Resultatet visar att hemlösa representeras utifrån fem olika diskursiva teman. I det första 

konstrueras hemlösa som aktiva individer med mänskliga egenskaper. I det andra förekommer 

den motsatta bilden där hemlösa ses som anonyma passiva grupper. Hemlösa representeras 

också som missbrukare och kriminella. Ett av temana innefattar representationen av externa 

problem som orsaker till hemlöshet, däribland droger och brott. Slutligen konstrueras ett “vi” 

och ett “dem” där hemlösa ses som motståndare till icke-hemlösa.  
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ABSTRACT 

Author(s): Kimberly Andersson and Emmy Granath 

Title and subtitle (English): The homeless are homeless… people: A critical discourse 

analysis of two Swedish street newspapers’ representation of the homeless 

Language: Swedish 

Pages:  48  

 

This study examines the representation of homelessness in two Swedish street newspapers: 

Faktum and Situation Sthlm. The study aims to contribute to theorization of media 

representations of homelessness and also to increase the understanding of street newspapers 

as a medium and as a platform for vulnerable people. To achieve the aim, the theoretical 

framework of the study is based on critical discourse analysis (CDA) and representation of 

class. The study method uses concepts from CDA, together with concepts from van 

Leeuwen's taxonomy of representation of social actors. A selection of texts from Faktum and 

Situation Sthlm has been made to examine the representation of homelessness in street 

newspapers. 
 

The results show that homeless people are represented within five different discursive themes. 

In the first one the homeless are constructed as active individuals with human qualities. In the 

second the opposite image occurs where homeless people are seen as anonymous passive 

groups. The homeless are also represented as drug-users and criminals. One of the themes 

includes the representation of causes for homelessness, among them drugs and crimes. Finally 

a “us” and “them” is constructed where homeless people are seen as opponents to non-

homeless people. 
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1. Inledning 

De hemlösa människorna i vårt samhälle är en grupp som ständigt framställs negativt och 

stereotypiseras av medierna, utan att själva få komma till tals. Vi matas med bilder och ord 

som vill berätta vilka de är, men själva är de tystade. Nyhetsmediers narrativ påverkar hur 

läsare tolkar och upplever olika ämnen, eftersom bilden som skapas blir “det som alla vet” 

(Schneider, Chamberlain & Hodgetts, 2010: 165). Medier målar ofta upp en bild av hemlösa 

som en egen grupp isolerade från samhället (Pascale, 2005; Speak & Tipple, 2006; Resende 

2016), och konsekvenserna kan därför tänkas bli att allmänheten får negativa uppfattningar 

om hemlöshet och att hemlösa människor hamnar längre utanför samhället. 
  
Representationen av hemlösa i traditionella medier kan alltså anses vara problematisk på 

många sätt, men det finns tidningar som hävdar sig göra motsatsen. Faktum och Situation 

Sthlm är Sveriges två största tidningar som säljs av hemlösa, så kallade gatutidningar. 

Gatutidningar som medier syftar bland annat till att ge de hemlösa en röst (Howley, 2003) och 

att informera om deras levnadssituationer, samt problem de ställs inför (Magnusson, 2002). Vi 

vill därför undersöka hur representationen av hemlösa ser ut i gatutidningar, för att se om 

samma negativa stereotypiska bilder förekommer som i traditionella medier, eller om 

gatutidningarna uppfyller sitt syfte. 

 
1.1. Disposition 

Inledningsvis kontextualiseras studien i en bakgrund med beskrivning av de olika 

definitionerna av hemlöshet, synen på hemlösa i Sverige över tid och hur svenska medier har 

porträtterat hemlösa. Genom studiens forskningsöversikt sammanfattas forskning som redan 

finns om representation av hemlösa och om gatutidningar, vilket har lett till att vi har hittat ett 

vetenskapligt problem och kunnat identifiera en forskningslucka. 
 

Studien har sin grund inom kritisk diskursanalys (CDA) som teori och metod för att ta reda på 

hur språket i de valda texterna i tidningarna Faktum och Situation Sthlm har använts. CDA 

grundar sig på att undersöka och tolka hur språket bidrar till diskurser i texter, för att kunna 

synliggöra samspelet mellan textens och samhällets maktstrukturer (Hansen & Machin, 2013). 

Under metodkapitlet presenteras de begrepp som studien utgår från, dessa begrepp används 

sedan för att tolka de underliggande budskapen om hemlöshet och de begrepp från van 
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Leeuween taxonomi över de språkliga egenskaper som används i representationer av sociala 

aktörer. Detta kommer att bidra till teoretiseringen av mediers representation av hemlöshet, 

samt utöka förståelsen för gatutidningar som medium. 
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2. Bakgrund  

2.1. Definitioner av hemlöshet 

En vanlig uppfattning är att det går att se vem som är hemlös (Swärd, 2008), vilket skulle 

kunna bero på mediers makt och deras ensidiga representation av hemlösa (Schneider, 

Chamberlain & Hodgetts, 2010). Hemlöshetsbegreppet innefattar dock många fler grupper än 

de som syns i medierna; det kan handla om personer som är i behov av ett akutboende, 

personer som behöver institutionsvistelse eller stödboende, personer som behöver tillgång till 

ett boende under en längre period och de som tillfället bosätter sig hos kompisar, bekanta eller 

släkten tills det hittar något själva (Socialstyrelsen, 2017). Tidigare studier har visat att den 

vanligaste typen av hemlöshet oftast inte är särskilt långvarig (Swärd, 2008). 

 

2.2. Synen på hemlöshet genom Sveriges historia 

Hemlösheten, och beskrivningen av den, har sett annorlunda ut i Sverige genom historien. I 

och med Sveriges utveckling från ett fattigvårdssamhälle till ett välfärdssamhälle förbättrades 

människors möjlighet att skaffa bostad (Swärd, 2008). Synen på vad hemlöshet innebar, och 

vilka orsaker som låg bakom den, genomgick då också en förändring. Begreppet som 

användes för människor utan bostad var under fattigvårdssamhället husvill, medan det i dag är 

hemlös. Dessa begrepp kan ha tolkats olika under dessa två tidsperioder, vilket kan tänkas ha 

påverkat allmänhetens syn på hemlöshet (Swärd, 2003). 
  
Under fattigvårdssamhället bodde en större mängd människor på härbärgen, vilka ofta 

skildrades som godtagbara bostäder i texter om hemlöshet under denna tid. Gästerna på 

härbärgena ansågs inte alltid vara husvilla, vilket kan ha sin förklaring i de rådande 

strukturerna och värderingarna under fattigvårdssamhället. En annan förklaring kan vara att 

begreppet husvill inte definierades på samma sätt som hemlös görs i dag. Det ansågs inte 

heller rimligt att alla människor skulle ha tillgång till en egen bostad, vilket påverkade 

uppfattningen om vad som är ett godtagbart boende (Swärd, 2003). 
  
Under början av välfärdssamhället hade Sverige genomgått reformer inom bland annat 

bostadspolitik och välfärdssystem, vilket innebar att en egen lägenhet ansågs vara en rättighet. 

Därmed betraktades inte längre härbärgen som godtagbara bostäder, och fler grupper räknades 



6 
 

därför som hemlösa (Swärd, 2003). Hemlöshetens utsträckning minskade däremot allt 

eftersom bostadspolitiken och välfärdspolitiken utvecklades och hjälpte på så sätt fler 

människor ur fattigdomen (Swärd, 2008). När hemlöshet blev allt mer ovanligt började det 

följaktligen ses som mer avvikande att vara hemlös (Swärd, 2003). 
  
Kartläggningen av hemlöshet har också förändrats över tid, vilket har resulterat i osäkra 

siffror på hemlöshetens omfattning i Sverige. Under fattigvårdssamhället var hemlösheten 

mycket omfattande, samtidigt som denna tids studier undersökte hemlöshetsproblemet med 

hjälp av icke-statistiska metoder och sällan kartlade hela samhällsgrupper (Swärd, 2008). I 

modern tid har Socialstyrelsen ansvarat för kartläggningen av hemlösheten i Sverige. Detta 

har gjorts sedan år 1993 med sexårsintervaller, dock är dessa resultat inte jämförbara då 

definitionen av hemlöshet har förändrats mellan olika undersökningsperioder (Socialstyrelsen, 

2011). Det är därför svårt att bedöma exakt hur hemlösheten har utvecklats i Sverige över tid, 

utöver det faktum att hemlösheten har minskat sedan fattigvårdssamhället (Swärd, 2008). 
  
Dessa förändringar av samhällsstrukturer, begreppsdefinitioner och hemlöshetens omfattning 

har resulterat i nya framställningar av hemlöshet. Swärd (2003) pekar på att allmänheten har 

en mer negativ bild av hemlösa personer i modern tid än under fattigvårdssamhället. En 

möjlig förklaring till detta är att den krympande fattigdomen bidrog till en allmän uppfattning 

att de hemlösa som sökte efter och förtjänade hjälp redan hade fått det. De hemlösa som 

kvarstod upplevdes enbart ha sig själva att skylla för sin situation, eftersom samhällsinsatser 

för att hjälpa dem fanns tillgängliga (ibid). Mediernas framväxt under senare tid och deras 

tolkningsmakt är också en möjlig förklaring till den skiftande bilden av hemlöshet, eftersom 

medier som tidigare nämnts har för vana att representera hemlösa på ett negativt och 

stereotypiskt sätt (Schneider, Chamberlain & Hodgetts, 2010). 

 

2.3. Bilden av hemlösa i svenska medier  

Stockholms Stadsmission var den första ideella organisationen i Sverige som genom 

annonskampanjer skapade opinion om hemlöshet. De startade även verksamheter för att samla 

in pengar till hemlösa. I deras kampanjer var texterna utformade för att Stadsmissionen skulle 

ses som ett ”vi”, att just de såg de hemlösas svåra tillvaro och likaså var de som agerade för 

att vara “en hjälpande hand”. Tonen på texterna konstruerades för att övertyga och likaså för 
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att de skulle bidra till att Stadsmissionen skulle ses som den organisationen med mest kunskap 

om hemlöshet (Thörn, 2004). 
  
Under 1870-talet började man använda sig av bilder för ”porträtteringen av nöd” i medier, 

tillsammans med kompletterande texter har den här tekniken sedan dess använts av främst 

välgörenhetsorganisationer (Swärd, 2001). Bilder fick ett stort genomslag då det uppfattades 

som mer realistiskt än enbart skrivna texter. På dessa bilder var det grupper som var 

objektifierade och avpersonifierade, de var fotograferade för att få mottagarna att känna skuld 

(ibid). Stadsmissionen har genom dessa kampanjer presenterats som en organisation med 

stark vilja till förändring då bilderna och texterna sågs som emotionella bevis för att skapa 

känslor som medlidande och empati (Thörn, 2004). 
  
Stadsmissionens annonskampanjer fortsatte mellan åren 1994-2000 och konstruerades i ett par 

år i samma stil. Under dessa år bestod kampanjerna av bilder på hemlösa personer med 

kompletterande texter. Under valåret år 1998 fokuserade de enbart på bilder föreställande 

platser som de hemlösa sov på tillsammans med texter vars budskap förmedlade de centrala 

frågorna i debatten om hemlöshet. I sommarkampanjen år 2000 gestaltade inte bilderna de 

hemlösa, utan istället semesterfirande för att upplysa om avståndet mellan de som har råd med 

lyx och de hemlösa som inte har råd till en egen bostad (Swärd, 2001). 
 

I de tidigare kampanjerna av Stadsmissionen kan man se hur bilden av hemlösa kvinnor har 

skiljt sig från hur hemlösa män har framställts. Männen har varit mer närvarande i texterna 

(Thörn, 2004) och kan i dessa kampanjer ha tolkats som aktörer med högre makt. I 

Stadsmissionens kampanjer har kvinnor framställts som sexuellt utnyttjade individer med 

svårt missbruk, de använde sina kroppar för att försörja sig eller hitta ett rum för natten 

(Swärd, 2001; Thörn, 2004). 
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3. Syfte och frågeställningar 

I det här kapitlet presenteras studiens problemformulering, syfte och frågeställningar. Dessa 

delar ligger till grund för vad studien ämnar undersöka och besvaras i resultatkapitlet samt i 

slutdiskussionen. 

 

3.1. Problemformulering 

Mediers framställning av svaga marginaliserade grupper har länge varit ett populärt 

studieobjekt, och likaså mediers makt och påverkan på sin publik. Medier spelar en viktig roll 

i samhället eftersom de styr över vilken information som når läsarna, samtidigt som deras 

tolkningsmakt påverkar vilka perspektiv av olika ämnen läsarna får ta del av. Tidigare studier 

visar att representationen av hemlösa i nyhetsmedier ofta är stereotypisk och negativt laddad, 

vilket också påverkar synen på hemlösa i samhället. Vi anser därför att det är intressant att 

undersöka hur denna grupp representeras i gatutidningar, vars syfte är att hjälpa hemlösa 

personer och att ge en annan bild av hemlöshet. Studiens fokus ligger på representation av 

sociala aktörer i gatutidningarna Faktum och Situation Sthlm, för att undersöka hur hemlösa 

människor porträtteras. 

 

3.2. Syfte 

Målet med studien är att identifiera diskurser om hemlöshet i medieinnehåll som syftar till att 

hjälpa hemlösa personer. Syftet med detta är att bidra till teoretiseringen av mediers 

representation av hemlöshet, och att utöka förståelsen för gatutidningar som medium och som 

plattform för utsatta människor. 

 

3.3. Frågeställningar  

Hur ser representationen av hemlöshet som fenomen ut i gatutidningar? 

• Hur representeras hemlöshet genom de språkliga val som görs? 

• Hur representeras hemlösa individer och grupper utifrån van Leeuwens taxonomi för 

representation av sociala aktörer? 

• Vilka diskursiva teman går att identifiera i representationen av hemlöshet? 
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4. Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om representation av hemlösa i traditionella 

medier. Även forskning om gatutidningar som medium och som plattform för hemlösas röster 

berörs eftersom det är den medietyp som studien ämnar undersöka. Dessa studier ger en 

översikt över den kunskap som finns om ämnet och används vidare i en kartläggning av vilken 

kunskapslucka som denna studie fyller. 

 
4.1. Hemlösa som samhällsproblem 

En studie av Resende (2016) undersöker hur representationen av hemlösa ser ut i brasilianska 

elektroniska nyhetsmedier. Studiens material består av två digitalt publicerade texter som 

behandlar den debatterade invigningen av ett välfärdscenter i ett medelklassområde i centrala 

Sao Paulo. Texterna analyseras med kritisk diskursanalys (CDA) som teoretisk grund, och 

utgår från tre analytiska kategorier: metafor, representation av sociala aktörer och 

intertextualitet (ibid). 
  
Resultatet visar bland annat att ett genomgående tema i båda texterna är att Sao Paulo och 

dess invånare utsätts för hemlösa, och att de hemlösa porträtteras som ovälkomna. De 

hemlösa personerna avhumaniseras och objektifieras genom att de i texterna förknippas med 

smuts, droger, fattigdom och “något som de [Santa Cecilia-invånare] inte vill ha” (Resende, 

2016: 609). Fokus ligger på hur de hemlösa uppfattas av invånarna, medan problemen som 

drabbar de hemlösa lämnas ute i båda av texterna. Istället för att representeras som människor 

med rättigheter, representeras de hemlösa som hot mot andra människors rättigheter (Resende, 

2016). 
  
Liknande resultat presenteras i Pascales (2005) studie om konstruktioner av hemlöshet i tre 

amerikanska nyhetsmedier. I studien analyseras 413 nyhetsartiklar om hemlöshet med hjälp 

av en induktiv analys. Analysen utgår från poststrukturell diskursanalys och syftar till att 

undersöka förändringar av diskurser om hemlöshet, samt visa hur dessa förändringar påverkar 

allmänhetens kunskap om hemlöshet. Fortsättningsvis diskuterar författaren också vilka 

problem och debatter som skapas utifrån de diskursiva konstruktioner av hemlöshet och 

fattigdom som existerar (ibid).                         
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Studien visar att de människor som har bostad framställs som offer inför problemen som 

hemlösa skapar för dem. Hemlöshet konstrueras alltså som ett problem för allmänheten, och 

precis som i studien av Resende (2016) berörs inte de problem som hemlösa drabbas av. 

Pascale (2005) visar också att dessa diskurser producerar och upprätthåller en förståelse av 

fattigdom och hemlöshet som ett samhällsproblem bland allmänheten. Problem relaterade till 

ekonomi, bostadspolitik eller arbetsmarknad ingår inte i den allmänna förståelsen av 

hemlöshet (ibid). 

 

4.2. Orsaker till hemlöshet 

Vidare presenterar Pascales (2005) studie resultat om hur orsaker till hemlöshet konstrueras i 

de studerade medierna. Orsakerna till att människor drabbas av fattigdom framställs olika 

beroende på hur länge de har varit fattiga. Kortlivad fattigdom förklaras av strukturella, 

ekonomiska förändringar i samhället, och skildras som tillfälliga problem som vem som helst 

kan återhämta sig från. Eftersom fattigdom framställs som ett problem som bör vara tillfälligt, 

framställs långlivad fattigdom på ett negativt sätt. Bakomliggande orsaker påstås då vara 

personliga egenskaper och misslyckanden, bland annat missbruk eller kriminalitet. Resultatet 

visar även att i de fall som fattigdom och hemlöshet förklaras av ekonomiska faktorer 

förekommer ändå diskurser där ansvaret att ta sig ur fattigdom läggs på de hemlösa 

(ibid).                                                                                                                                                                         
                      

Speak och Tipple (2006) har gjort en studie som berör samma problem som Pascale (2005) 

där de också undersöker insatser för att hjälpa hemlösa. Med hjälp av fallstudier i nio länder 

med olika grader av fattigdom, kulturella förståelser av hemlöshet och välfärdssystem, 

undersöks olika ingripanden mot hemlöshet. Utgångspunkten i studien är att dessa 

ingripanden är negativa och ohjälpsamma, vilket beror på den negativa och diskriminerande 

representationen av hemlösa i bland annat nyhetsmedier. Studien argumenterar för att 

ingripanden mot hemlöshet inte kommer att resultera i några förbättringar på lång sikt förrän 

vanliga missuppfattningar och stereotypa framställningar om hemlöshet försvinner (Speak & 

Tipple, 2006).                                                 
  
Speak och Tipple demonstrerar, likt Pascale (2005), att hemlöshet framställs som ett 

misslyckande, och att det därför påstås bero på personliga brister hos de hemlösa. Eftersom 

hemlösa människor själva klandras för sin situation framställs de också som oförtjänta av stöd 
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från samhället, vilket påverkar de åtgärder som införs på ett negativt sätt. Studien 

argumenterar för att ökad kunskap om hemlöshet behövs för att lösa problemet med 

diskriminerande och ohjälpsamma ingripanden. Fokus måste läggas på hur verkligheten ser ut 

för hemlösa, vad de bidrar med i samhället och även vad som orsakar hemlöshet (Speak & 

Tipple, 2006). 

 

4.3. Konstruktionen av ”vi” och ”dem”  

Flera studier visar att hemlösa diskursivt konstrueras som en grupp som står utanför samhället 

(Pascale, 2005; Speak & Tipple, 2006; Schneider, Chamberlain & Hodgetts, 2010; Resende 

2016). Ofta görs detta i samband med associationer till droger och kriminalitet, vilket är ett 

problem som bland annat Schneider, Chamberlain och Hodgetts (2010) belyser i sin studie. 

De har som mål att analysera hur hemlöshet representeras i kanadensiska nyhetstidningar med 

syftet att tillhandahålla en korpus för framtida analyser. Detta görs med hjälp av en kvantitativ 

innehållsanalys av fyra nyhetstidningar (ibid). 
  
Författarna redogör för att studiens resultat, likt tidigare forskning på området, visar att 

medier domineras av skildringar av hemlösa som ett socialt problem. Vidare skildras de även 

som ett “dem” som står utanför samhället (“vi”). Att negativa associationer som 

drogberoende, tiggeri och olika typer av brott är vanliga i mediers representation av hemlösa 

nämns som en väsentlig bidragande faktor till uppdelningen av “vi” och “dem” (Schneider, 

Chamberlain & Hodgetts, 2010). Samma diskurs återfinns i Resendes (2016) studie. Studien 

visar att “hemlösa människor” ställs som motsats till “invånare, handelsmän och företagare” 

och att detta skapar en bild av två motsatta sidor (ibid: 609). Hemlösa associeras också med 

negativa termer som “knarkare”, vilket författaren menar är objektifierande eftersom hemlösa 

definieras utifrån det påstådda drogberoendet (Resende, 2016). 
  
Speak och Tipple (2006) kommer fram till liknande slutsater i sin studie, där de bekräftar sitt 

antagande att hemlösa konstrueras som “de andra”, bland annat i medier. Studien har sin 

utgångspunkt i tidigare forskning som pekar på att konstruktionen av hemlösa som “de andra” 

grundar sig i det negativa och exkluderande språk som används i texter och samtal om 

hemlösa. Författarna argumenterar att när hemlösa sätts utanför samhället på detta sätt finns 

det en risk att de berövas sina medborgerliga rättigheter (ibid). Pascale (2005) menar att 
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medier ofta påstår sig beskriva denna typ av alienation, men att de istället diskursivt 

producerar och upprätthåller den (ibid). 

 

4.4. Sympati för hemlösa  

Utöver den överväldigande negativa framställningen av hemlösa i medier förekommer också 

diskurser som uttrycker sympati för hemlösa människor. Schneider (2014) undersöker i sin 

studie hur människor i sju olika fokusgrupper pratar om hemlöshet, och jämför sedan sitt 

resultat med tidigare studier som också har analyserat hur hemlösa representeras i medier. I 

studien analyseras diskussionerna från fokusgrupperna (bestående av personer som själva 

hade uttryckt oro och intresse för hemlöshetsfrågan) med fokus på deltagarnas användning av 

emotionell diskurs (ibid). 

 

Studiens resultat visar att deltagarna i fokusgrupperna uttryckte sympati för de hemlösas 

situation och menade att de bryr sig om hemlösa. Schneider (2014) argumenterar i studien för 

att uttryck för sympati inte enbart är positivt, utan att det även förstärker negativa 

uppfattningar om hemlösa. Hon pekar på att samma typ av problematik gällande sympati för 

hemlösa återfinns i nyhetsmediers rapportering. Texter som syftar till att ge en inblick i 

hemlösas livssituation och att framkalla medkänsla hos läsarna lyfter även fram aspekter av 

hemlöshet som har negativa associationer, exempelvis droger och kriminalitet. Detta innebär 

att motstridiga bilder av hemlösa skapas. Resultatet visar också att deltagarna uttryckte 

förvåning och ilska över framställningen av hemlösa i nyheter, trots att de själva upprätthöll 

samma typ av diskurser i diskussionerna (ibid). 
 

Schneider, Chamberlain och Hodgetts (2010) behandlar liknande ämnen som Schneider 

(2014). I denna studie identifieras motstridiga bilder av hemlöshet liknande de som existerar i 

mediers nyhetsrapportering. Analysen visar att läsarna uppmanas känna sympati för de 

hemlösa och deras situation i samtligt material, samtidigt som de hemlösa skildras som i 

behov av kontroll och reglering. De motstridiga skildringarna av hemlösa skapar två olika 

diskurser: en där hemlösa anses vara offer som förtjänar hjälp, och en där de anses vara 

skyldiga för sin hemlöshet och därför inte förtjänar hjälp (Schneider, Chamberlain & 

Hodgetts, 2010).  
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Fortsättningsvis belyser författarna att representationen av hemlösa i studiens material till stor 

del var neutral eller positiv. De poängterar dock att även om skildringen av hemlösa som 

förtjänta av hjälp verkar positiv och sympatisk, positionerar den även hemlösa utanför 

samhället där de förnekas demokratiska rättigheter (Schneider, Chamberlain & Hodgetts, 

2010). Schneider (2014) diskuterar samma problem när hon lyfter att sympati å ena sidan 

skapar sociala band mellan människor, men å andra sidan upprätthåller hierarkiska och 

ojämställda förhållanden i samhället. Det sistnämnda beror på att endast “vi” (samhället) kan 

känna sympati för “dem” (de hemlösa), vilket reproducerar rådande maktförhållande (ibid). 

 

4.5. Gatutidning som medium 

I en amerikansk studie jämförs traditionell journalistik med gatutidningar. Syftet är att ta reda 

på vilka skillnader som finns mellan de två medietyperna och identifiera deras kontraster till 

varandra. Gatutidningar från London, Chigaco, Toronto och Paris analyseras för att ge 

möjlighet till en bredare bild av hur det ser ut. Studiens teoretiska perspektiv utgår från 

“kommunikativ demokrati” för att undersöka i vilken utsträckning röster lyfts i medier och 

hur demokratiska processer tar sig uttryck. Studien argumenterar för att gatutidningar är en 

unik form av “kommunikativ demokrati” eftersom de ger en röst till en grupp som behöver 

det, de som lever i hemlöshet. Genren syftar också till att engagera dess läsare i aktuella 

debatter om ekonomiska, sociala och politiska samhällsproblem, vilket bidrar till dess 

demokratiska karaktär (Howley, 2003). 

                                                                                                                       

Studien diskuterar hur de traditionella medierna har en tendens att visa två breda 

presentationer av hemlöshet: antingen tragiska berättelser om anonyma personer som levt på 

gatan eller ”feel-good”-reportage om välgörenhet. Howley (2003) uttrycker att de traditionella 

medierna har ett ansvar att förmedla en mer mottaglig och rättvis bild än vad de gör. Han 

pekar på att gatutidningarna istället fokuserar på att förmedla problemen som de hemlösa 

upplever, såsom bostäder till rimliga priser, sjukvård, anställning och socialtjänst. Information 

och kunskap i gatutidningar kommer från de som lever i fattigdom och är hemlösa eller de 

som jobbar med hemlöshetsfrågor. Dessa personer får agera experter inom området och ges 

därför möjligheten till att bli hörda och att definiera hemlöshetsproblemet (ibid), medan bland 

annat politiker och forskare får uttala sig och behandlas som experter i de traditionella 

medierna (Schneider, Chamberlain & Hodgetts, 2010). 
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I en studie av Torck (2001) studeras fyra gatutidningar från Europa och USA. De fyra 

tidningar valdes ut för att kunna ge olika perspektiv: ett lokalt, ett nationellt och ett mer 

globalt perspektiv. Studien använder sig av både en kvantitativ och en kvalitativ metod där 

materialet tolkas med hjälp av en diskursanalys. Författaren beskriver att gatutidningar 

vanligtvis har i uppgift att uppmärksamma hemlöshet som samhällsproblem. Vidare ska de 

inte heller diskutera hemlösa som ”de andra”, någonting traditionella medier i motsats har 

visat sig göra. Gatutidningar ska istället lyfta historier om hemlöshet och ge de hemlösa en 

röst (ibid). 
  
Studien undersöker detta närmare genom att studera de fyra gatutidningarna för att ta reda på 

hur mycket utrymme som de hemlösas röster egentligen ges. Resultatet visar att de fyra 

tidningarna misslyckas som gatutidningar eftersom de hemlösa inte får utrymme nog att bli 

hörda. Detta bidrar till att de inte heller får möjligheten till ökad självrespekt. Torck (2001) 

beskriver att de hemlösa behöver jobba med att återfå ansvar och hitta sig själva, det här var 

ett gemensamt resultat från studier och från de hemlösa själva. För att hemlösa ska få hjälp 

behöver de dock bli delaktiga i projekt där de själva får vara en del av företagsamheten (ibid). 

 
4.6. Studiens bidrag  

En stor mängd forskning finns gjord på traditionella mediers representation av hemlösa, 

främst internationellt men också i Sverige. Flera studier har kommit fram till liknande resultat 

som pekar på att representationen av hemlösa i medier är stereotypisk, alienerande och 

negativt laddad. Däremot saknas svensk forskning på gatutidningars representation av 

hemlösa, vilket är en lucka som studien ämnar att fylla. Även på internationell nivå, där fler 

studier på gatutidningar finns gjort, tycks det saknas kritiska diskursanalyser på ämnet. 
  
Tidigare forskning om gatutidningar har ofta syftat till att definiera de som medium med 

fokus på deras syfte, innehåll och journalistiska approach. Studier har även undersökt 

huruvida gatutidningar ger de hemlösa en röst genom att bland annat undersöka hur många 

sidor som tillägnas de hemlösa. Denna typ av forskning har varit kvantitativ, vilket tycks vara 

det vanligaste i studier om gatutidningar. Vårt syfte med denna studie är att istället lägga 

fokus på hur hemlösa människor diskursivt porträtteras i ett medium som syftar till att hjälpa 
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dem. Avsikten är att analysera hur hemlösa personer och grupper porträtteras som aktörer, 

med andra ord vilken roll de tillskrivs i texten och inte i tidningen i sig. 
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5. Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska ramverk, vilket främst grundas på kritisk 

diskursanalys. Teorins centrala koncept förklaras för att konkretisera studiens teoretiska 

utgångspunkt. Ramverket består även av ett avsnitt om diskursiva teman, vilket studiens 

analys grundar sig på, samt ett avsnitt om klass och representation för att lägga en teoretisk 

grund. 

 
5.1. Kritisk diskursanalys som teori 

Kritisk diskursanalys (CDA) är både en teori och en metod vars fokus ligger på att studera 

texter för att identifiera diskurser. Alla texter innehåller någon form av ideologisk värdegrund, 

vilket innebär att en text kan skapa och legitimera ojämlikheter och värderingar som 

upprätthåller vissa maktrelationer. Utgångspunkten inom CDA är alltså att diskurser inte 

enbart speglar sociala strukturer som makt, utan även producerar och reproducerar dessa 

strukturer. Syftet med CDA är att avslöja hur konstruktioner av makt och ideologi yttras i 

texter, både på manifesta och latenta nivåer. Vidare kan detta skapa förståelse för hur 

föreställningar om verkligheten skapas och uttrycks i texter (Hansen & Machin, 2013). 
  
Ideologi är således en central del inom CDA eftersom det påverkar vilka ideér, värden och 

intressen som framställs som normala och sanna. CDA grundar sig på att det som skildras 

som neutralt och objektivt i en text är ett resultat av textförfattarens och samhällets 

ideologiska värderingar. Fokus ligger därför på att avslöja det som döljer sig i texter, eftersom 

det vittnar om vilken ideologisk ståndpunkt texten egentligen har. Den kritiska delen av 

kritisk diskursanalys handlar därmed inte om att kritisera en text utan att kritiskt granska hur 

ideologiska värderingar tar sig uttryck i texter (Machin & Mayr, 2012). Det som blir 

intressant är hur dessa aspekter förekommer och blir accepterade, vilket sedan bidrar till 

upprätthållandet av maktförhållanden (Hansen & Machin, 2013). 
  
En annan viktig utgångspunkt inom CDA är att diskurser är kontextuella. Diskurser är bland 

annat beroende av samhället den uppstår i, eftersom värderingar, beteenden och vad som 

upplevs som sant skiljer sig mellan olika kulturer (Hansen & Machin, 2013). Vidare är 

diskurser, representationer och “sanningar” starkt beroende av dess historiska kontext, i och 

med att tolkningar av olika fenomen förändras över tid (Hall, 1997). Van Leeuwen (2009) 
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förhåller sig till begreppet “diskurs” som en rekontextualisering av sociala praktiker. Han 

pekar på att sociala praktiker, och därmed diskurser, utspelas i olika tid och rum, att de består 

av olika handlingar, utförs av olika aktörer och är beroende av olika resurser, för att nämna 

några exempel. Diskurser är därmed högst beroende av kontexten de skapas i (ibid). 

 

5.2. Diskursiva teman  

Diskurser definieras inom CDA som de allmänna idéer som kommuniceras via en text, och 

kan förklaras som “modeller” av samhället de existerar i. De ord som används för att gestalta 

personer, händelser eller koncept studeras för att avslöja de underliggande diskurserna, vilket 

vittnar om vilka ideologiska värderingar som ligger bakom texten. Diskurser skapas utifrån 

föreställningar om olika fenomen och koncept som existerar i ett samhälle. Hansen och 

Machin (2013) ger som exempel att diskursen “invandare är ett hot mot en nationell kultur” är 

en modell av föreställningar om att konceptet “förenad nation” finns och att människor har en 

stark nationell identitet (ibid: 117). 
 

Eftersom olika föreställningar om ett och samma fenomen kan existera finns det dock inte 

enbart en diskurs om ett ämne. Därför kan även diskursen “invandrare berikar den existerande 

kulturen” vara en modell av samhället den existerar i (Hansen & Machin, 2013: 117). Även en 

enskild text kan bestå av ett flertal olika ämnen och diskurser, och det är först när flera 

diskurser relaterar till samma ämne som mönster kan identifieras (Wodak & Meyer, 2009). 

Genom att undersöka likheter mellan diskurser som förekommer i texter kan diskursiva teman 

identifieras. Även skillnader och samband mellan det som uttrycks kan bidra till en djupare 

förståelse för hur dessa teman är konstruerade och hur de relaterar till varandra (Gibson & 

Brown, 2009). 

  

5.3. Klass och representation 

Klass är ett begrepp som genom historien har tolkats på ett flertal olika sätt, vilket har lett till 

en viss begreppsförvirring. Grunden till klassteori är dock att det handlar om skillnader 

mellan grupper i samhället som genomsyrar och formar deras liv på alla områden. De två 

främsta teoretikerna är Marx och Weber, och båda utgår från att sociala klasser skapas av 

ekonomiska förhållanden. Den marxistiska klassteorin fokuserar på produktionsprocessen, där 
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borgarklassen ses som de som äger kapital, och arbetarklassen de som endast äger sin 

arbetskraft. Utgångspunkten är att borgarklassen exploaterar arbetarklassen, i och med att de 

tjänar på deras arbete (Hörnqvist, 2016). Arbetarklassen blir därmed förtryckt, vilket framstår 

som normalt på grund av ideologiska värderingar som främjar idéer om att de som äger 

kapital utgör den dominerande gruppen i samhället (Stuart Hall, 1997). 
  
Webers klassteori är utvecklad från den marxistiska, men har sitt fokus på marknadsvärdet 

istället för på ställningen i produktionen. Detta innebär att utgångspunkten är att individers 

ansamling av resurser har en påverkan på dennas livschanser. Weber betraktar klassbegreppet, 

likt Marx, som något relationellt. Skillnader mellan grupper uppdagas på marknaden, och 

existerar endast för att de ställs i förhållande till varandra. Förhållandet mellan resurser och 

livschanser förmedlas just via marknader genom olika kanaler, främst arbetsmarknaden men 

även bostads-, äktenskaps- och utbildningsmarknaden. De resurser som blir värdefulla i 

marknader är de som individen erbjuder till dessa (Hörnqvist, 2016). 
  
Klasstillhörighet kan också påverka hur individer eller grupper representeras, bland annat i 

medier. Hall (1997) skriver att mediers representation av grupper ofta skapar ett “vi” och ett 

“dem”, där “vi” är överordnade, eftersom medier ofta förlitar sig på binära representationer. 

Dessa konstruktioner av “vi” och “dem” är ofta avsevärt förenklade definitioner som inte tar 

hänsyn till olika identiteter inom grupperna. Vidare finns alltid ett maktförhållande mellan 

binärerna där exempelvis “rik” är överordnad “fattig”, och “överklass” är överordnad 

“underklass”. Denna typ av representation bidrar till stereotypisering, vilket är ett verktyg för 

att förtrycka underordnade grupper och att utöva makt över dem (ibid). 
  
Representationen av hemlösa kan kopplas till representation av klass. Mediers bilder av 

hemlösa är starkt präglade av associationer till fattigdom (Swärd, 2001, 2008; Pascale, 2005; 

Resende, 2016) och de konstrueras ofta som människor på samhällets botten (Swärd, 2001, 

2003). Hemlösa kan därmed anses tillhöra den lägsta klassen i samhället. Även dimensioner 

som vilka förväntningar som ställs på oss (Hörnqvist, 2016) kan appliceras på hemlösa, 

eftersom de ofta associeras med företeelser med låg status som missbruk och kriminalitet 

(Schneider, Chamberlain och Hodgetts, 2010; Resende, 2016). 
  
Vidare finns ett maktperspektiv på hur hemlösa människors klasstillhörighet påverkar 

representationen av dem som grupp. Minoriteter, i det här fallet hemlösa, kan bli påtvingade 
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en definition och identitet av etablerade grupper med makt för att upprätthålla 

maktförhållanden. Detta innebär att trots att hemlösa som grupp består av människor från 

olika bakgrunder, med olika erfarenheter och olika levnadssituationer behandlas de som en 

homogen grupp och påtvingas en identitet som i själva verket överensstämmer med en liten 

minoritet av hemlösa personer. Så kallade “uteliggare” och andra extrema fall får därmed ofta 

representera alla hemlösa (Swärd, 2001).  
 

Denna teoretiska utgångspunkt är relevant för studien eftersom gatutidningar har som uppgift 

att ge en bredare representation av hemlösa personer och hemlöshet som fenomen (Howley, 

2003). Det finns en mängd olika identiteter inom gruppen “hemlösa” (Swärd, 2008) men trots 

detta klumpas de ihop och tillskrivs samma klassmarkörer, med ett stort fokus på bland annat 

fattigdom (Swärd, 2001). Representation är ett mycket centralt begrepp i studien, och när det 

anknyts till klassteori lägger det en grund för vår studie som resultaten kan återkopplas till. 
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6. Metod och material 

Detta kapitel innefattar det material som ligger till grund för studien, och en beskrivning av 

dess insamlingsmetod. Vidare presenteras studiens metod, kritisk diskursanalys (CDA), och 

de begrepp som tillämpas i analysen. Dessutom presenteras ytterligare begrepp från van 

Leeuwens taxonomi för representation av sociala aktörer, vilka också används i analysen. 

Slutligen redovisas den kritik som CDA har fått som metod. 

 

6.1. Material och insamlingsmetod  

Studiens material består av texter från gatutidningarna Faktum och Situation Sthlm. Faktum är 

Götalands gatutidning och grundades i Göteborg år 2001. De hemlösa köper tidningarna för 

30 kronor och säljer dem för 60 kronor, mellanskillnaden behåller de själva (Faktum, u.å.). 

Situation Sthlm är Sveriges äldsta gatutidning och grundades år 1995 i Stockholm. En tidning 

kostar 50 kronor och de hemlösa behåller 25 kronor per varje såld tidning (Situation Sthlm, 

u.å.)  Båda tidningarna innehåller en blandning av texter där vissa behandlar ämnen som har 

med hemlöshet att göra och vissa behandlar ett annat aktuellt ämne. I Situation Sthlm finns 

alltid sex sidor som fylls med dikter, berättelser och andra texter av hemlösa. Faktum skiljer 

sig från nummer till nummer, där vissa innehåller en krönika av en Faktum-försäljare och 

vissa som inte innehåller några texter skrivna av hemlösa. 

 

Urvalsprocessen inleddes med insamling av potentiellt material: fem nummer av Faktum, 

tillgängliga via tidningens distributionsansvariga, och sju nummer av Situation Sthlm, 

tillgängliga via hemsidans tidningsarkiv. Sedan lästes samtliga tidningar metodiskt med hjälp 

av ett antal kriterier för att avgöra huruvida de kunde användas i analysen. Vi valde att 

fokusera på texter som på något sätt behandlade hemlöshet, oavsett om det gällde en intervju 

med en enskild hemlös person eller ett fenomen som beskrevs påverka hemlösa som grupp. 

Därefter valde vi att utesluta texter skrivna av hemlösa som handlade om någonting annat än 

hemlöshet, eftersom studiens syfte är att undersöka hur hemlöshet som fenomen porträtteras. 

Slutligen uteslöt vi även de texter som inte kunde klassificeras som journalistiska, exempelvis 

dikter, eftersom vi ansåg att en analys av dessa skulle innebära en större risk för feltolkning. 

Detta på grund av deras genre-specifika, metaforiska språk med hög grad av subjektivitet. 
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Vi kategoriserade de valda texterna för att urskilja vilka typer av texter som skulle ligga till 

grund för analysen, bland annat för att möjligtvis kunna undersöka om representationen av 

hemlösa skiljer sig mellan olika texttyper. Det slutgiltiga materialet delades in i tre kategorier: 

intervjuartiklar, reportage och nyhetsartiklar. Dessa texter hämtades från Faktums januari-, 

mars-, och septembernummer år 2017, samt Situation Sthlms januari-, februari- april- och 

juninummer år 2017. Sammanlagt valdes fyra intervjuartiklar, fyra reportage och två 

nyhetsartiklar ut. Alla texter som har studerats återfinns som bilagor (se Bilaga 1). 

 

6.2. Kritisk diskursanaly som metod 

Varje text innehåller olika budskap och CDA:s uppgift är att avslöja både de synliga, 

manifesta och de dolda, latenta. Genom att kritiskt granska texter kan vi skapa oss en 

förståelse för hur språket speglar maktförhållanden och ideologier, hur dessa hör samman och 

vilka strategier som används för att hålla dessa strukturer gömda för mottagaren (Machin & 

Mayr, 2012). Inom CDA studeras dessa strategier för att åskådliggöra hur språkanvändningen 

vrider på latenta budskap och framställer dem som neutrala fakta istället för ideologiska 

värderingar. Dominanta ideologier och maktförhållanden både produceras och upprätthålls 

därmed när de diskursivt framställs som obestridliga, objektiva sanningar (Wodak & Meyer, 

2009). En kritisk granskning av en text kan avslöja hur språket används för att skapa mening 

kring ett ämne eller för att framställa olika individer eller grupper på ett visst sätt med hjälp 

ord som konnoterar vissa värden. Exempelvis konnoterar ordet “familj” någonting kärleksfullt 

som behöver skyddas (Hansen & Machin, 2013). 
  
Med hjälp av CDA kommer studiens material att brytas ner och granskas för att avslöja vilka 

maktrelationer som upprätthålls genom de ideologiska värderingarna som finns latent i 

texterna. En analys av detta bidrar till att diskursiva teman i texterna kan identifieras, vilket 

skapar förståelse för hur hemlöshet som fenomen representeras i gatutidningar. Genom 

användningen av ett antal begrepp från CDA, som presenteras nedan, avgränsas analysen 

ytterligare så att studiens syfte kan uppnås. 
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6.3. Begrepp 

Överlexikalisering innebär att en text innehåller ett överflöd av särskilda ord eller dess 

synonymer, vilket vittnar om att det finns ideologiska värderingar som reproduceras och 

upprätthålls. Exempelvis är “manlig sjuksköterska” eller “kvinnlig doktor” 

överlexikaliseringar eftersom “manlig” och “kvinnlig” är överflödiga ord i denna kontext. Att 

dessa ord används vittnar om ideologiska värderingar där sjuksköterskor antas vara kvinnor 

och doktorer antas vara män (Machin & Mayr, 2012). I den här studien undersöks 

överlexikaliseringar i materialet för att se hur ordval avslöjar vilka antaganden om hemlösa 

som kan identifieras i texterna. 
  
Strukturella motsättningar är ord och koncept som har en tydlig motpart, till exempel “bra” 

och “dålig”. När endast ett av orden används i en text finns så tydliga associationer till dess 

motsatsord att innebörden av båda ord inbegrips i tolkningen av texten. Om ett fenomen 

beskrivs som “bra” tolkas därmed dess motsats som “dåligt” även om det utelämnas ur texten 

(Machin & Mayr, 2012). Strukturella motsättningar används i den här studien som ett verktyg 

för att se hur olika koncept relaterade till hemlöshet presenteras i gatutidningarna med hjälp 

av värdeladdade ord. 
  
Lexikala val är de ord eller uttryck som används av textförfattare för att påverka mottagaren 

och för att markera sin auktoritet. Författare strävar ofta efter att förstärka sin maktposition, 

vilket kan åstadkommas med rättsliga, hierarkiska eller kunskapsmässiga lexikala val. Det 

finns formella och informella lexikala val, som båda kan förse författaren med olika typer av 

auktoritet. När informella lexikala val används skapas en känsla av att textförfattaren talar 

“vårt språk”. Ord som “du” och “jag” kan även användas för att texten ska uppfattas som en 

dialog mellan författare och läsare (Machin & Mayr, 2012). I den här studien används 

begreppet som en utgångspunkt för att genomskåda hur författarna genom sin 

språkanvändning vinklar betydelsen av ord och koncept, samt huruvida de synliggör sin 

existens i texten eller är anonym. 
 

Aktörer är de personer eller grupper som får uttala sig eller som framställs göra något i en 

text. De ges möjligheten att definiera händelser och problem, och kan därmed påverka hur 

dessa tolkas och förstås. En aktör är aktiv eftersom denna tillåts uttala sig om ett ämne, medan 

den som omtalas i förhållande till problemet är passiv. Den aktiva i sammanhanget intar 

därför en subjektsposition och den passiva en objektsposition. Genom att analysera vem som 
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säger och gör vad till vem i medietexter kan maktrelationer i texten synliggöras (Hansen & 

Machin, 2013). I denna studie kommer vi att undersöka hur hemlösa representeras som 

aktörer, exempelvis om de är aktiva eller passiva, och även undersöka om olika typer av 

aktörer framställs på olika sätt. Exempelvis har forskning visat att i traditionella medier får 

oftast auktoritära röster höras, såsom experter, myndigheter eller politiker när det gäller 

avvikande företeelser som kriminalitet (Hansen & Machin, 2013), vilket är ett vanligt tema i 

framställningen av hemlöshet (Schneider, Chamberlain & Hodgetts, 2010; Resende, 2016). 
 

6.3.1. Representation av sociala aktörer 

Studiens analys kommer utöver de nämnda begreppen från CDA att utgå från Van Leeuwens 

(1996) taxonomi för representation av sociala aktörer. Taxonomin visar hur vi genom specifik 

språkanvändning kan referera till människor, så kallade sociala aktörer (ibid). I denna studie 

ligger fokus på hur hemlösa sociala aktörer representeras: en grupp som tillhör en minoritet 

som ofta är offer för stereotypisk representation.De begrepp från taxonomin som är relevanta 

för den här studien definieras nedan, med det ursprungliga engelska begreppet inom parentes. 
  
Inkludering (inclusion) innebär att sociala aktörer på något sätt inkluderas i texten, medan 

exkludering (exclusion) innebär att de lämnas ute. Exkludering kan vara ett resultat av 

antagandet att läsaren redan känner till det som lämnas ute, eller att det inte anses relevant av 

författaren. Men exkludering kan också vara en strategi för att till exempel propagera och 

skapa rädsla mellan grupper. Inom CDA ses exkludering som ett viktigt begrepp eftersom det 

kan säga mycket om vilka sociala aktörer som får ta plats. En annan typ av exkludering än 

total utelämning är bakgrundning (backgrounding), som innebär att sociala aktörer inte nämns 

i samband med den givna aktiviteten men nämns i andra delar av texten (van Leeuwen, 1996). 
  
I representationer blir sociala aktörer tilldelade roller, och kan antingen agera aktör (actor) 

eller mål (goal). Aktörer blir aktiverade (activated) i texter, medan mål blir passiviserade 

(passivated). Aktivering av sociala aktörer uppstår när de representeras som aktiva och 

dynamiska i en aktivitet och passivisering är när mål representeras som de som påverkas av 

eller utstår en aktivitet (van Leeuwen, 1996). 
  
Antingen blir sociala aktörer refererade som individer, individualisering (individualisation), 

eller som grupp, assimilering (assimilation). Det finns två typer of assimilering, aggregation 
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(aggregation) och kollektivisering (collectivisation). Aggregation betyder att grupper 

kvantifieras och behandlas som statistik och kollektivisering att de inte gör det. Individer och 

grupper kan representeras genom nomination (nomination) eller kategorisering 

(categorisation). Det förstnämnda innebär att de representeras utifrån deras unika identiteter, 

till exempel namn, och det sistnämnda utifrån en identitet de delar med andra. Sociala aktörer 

kan även representeras som ospecifika klasser, istället för identifierbara individer, vilket 

kallas för generalisering (genericisation) (van Leeuwen, 1996). 
  
Association (association) är ett annat verktyg för att representera sociala aktörer som en 

grupp. Association betyder att sociala aktörer som grupper associeras med varandra, vilket 

bland annat kan användas för att bilda en motståndsgrupp i förhållande till en annan grupp av 

sociala aktörer. Grupper och enskilda sociala aktörer kan också särskiljas från liknande 

grupper eller aktörer, vilket kallas för differentiering (differensiation). Detta skapar en 

skillnad mellan ”vi” och ”dem”, vilket kan belysa viktiga ideologiska värderingar i texter (van 

Leeuwen, 1996). 
  
Identifikation (identification) innebär att sociala aktörer blir identifierade utifrån vad de är. 

Representationen utgår ifrån identifikationsmarkörer som är mer permanenta, exempelvis 

nationalitet, och inte vad aktören gör, exempelvis yrke. Det finns ett antal underkategorier, 

och den relevanta kategorin för den här studien är relationell identifikation (relational 

identification), som representerar sociala aktörer med hjälp av referens till dennas relationer. 

Detta kan till exempel göras med uttryck som “hennes väninna” (van Leeuwen, 1996). 
 

Denna studie kommer att använda sig av dessa begrepp från van Leeuwens (1996) taxonomi 

för att undersöka hur de sociala aktörerna (de hemlösa) representeras i materialet. Eftersom 

modellen ger en bild över specifika språkegenskaper kommer den även att styrka analysen. 

Att använda dess begrepp i analysen är särskilt intressant för den här studien eftersom utsatta 

grupper, som i det här fallet är människor som lever i hemlöshet, oftast representeras som “de 

andra”, vilket kan synliggöras med hjälp av denna taxonomi (se van Leeuwen, 1996). Genom 

att analysera texter från medier som syftar till att ge en rättvis bild över hemlöshet och att ge 

hemlösa en röst, kan vi studera hur hemlösa personer representeras som sociala aktörer. 
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6.4. Analysschema 

Studiens analysschema utgår från det teoretiska ramverket och de ovannämnda begreppen 

från CDA samt van Leeuwens (1996) taxonomi. Analysschemat konstrueras för att 

konkretisera hur analysen av materialet leder till studiens resultat för att kunna besvara 

frågeställningarna. Det försäkrar också att allt material undersöks på samma sätt för att nå ett 

så trovärdigt och objektivt resultat som möjligt. En modell över analysschemat återfinns som 

bilaga (se Bilaga 2). 
 

Materialet analyseras med hjälp av utvalda begrepp från CDA och den teoretiska 

utgångspunkten för CDA för att identifiera vilka språkliga val som görs av textförfattarna i 

representationen av hemlösa personer. Detta innebär att språket granskas för att avslöja vilka 

latenta budskap som finns gömda i texterna, och vilka ideologiska värderingar som dessa är 

en produkt av. Överlexikalisering, strukturella motsättningar, lexikala val och aktörer är de 

begrepp från CDA som används, och dessa fungerar som verktyg för att specificera och 

fokusera analysen. 
 

Vidare används van Leeuwens (1996) taxonomi för att undersöka hur hemlösa personer och 

grupper representeras som sociala aktörer i texterna. Begreppen fungerar som en utveckling 

av aktörer från CDA och används i analysen för att identifiera de olika sätt som hemlösa 

personer, och andra sociala aktörer i deras omgivning, representeras av textförfattarna. En stor 

del av analysen centreras kring taxonomin eftersom majoriteten av studiens analysverktyg är 

tagna därifrån. De begrepp som används från taxonomin analyseras både enskilt, för att 

undersöka hur de sociala aktörerna (de hemlösa) representeras, samt i relation till varandra för 

att identifiera samband mellan representationerna. 
 

Genom analysen av språkliga val och representation av sociala aktörer identifieras de 

underliggande diskurserna i texterna (se Hansen & Machin, 2013). Dessa resultat jämförs 

sedan för att identifiera likheter, skillnader och samband mellan dem, vilket ger upphov till de 

diskursiva temana (se Gibson & Brown, 2009). För att resultatet ska redovisas på ett så tydligt 

sätt som möjligt används de diskursiva temana från analysen som underrubriker i 

resultatkapitlet. 
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6.5. Metodkritik 

Den kritiska diskursanalysen har en hel del kritik mot sig och har skapat problematik som 

metod hos många, anledningen är hur CDA har en tendens att genom enbart textanalys skapa 

stora påståenden om ideologier (Hansen & Machin, 2013). Men den mest omfattande kritiken 

är bristen på förklaringen av hur språk, makt och ideologi sätts i relation till varandra. 

Analytiker inom CDA försöker utveckla metoder och teorier som närmare skulle kunna ringa 

in sambandet och beskriva hur metoden kan avslöja vad som sägs bakom texter (Machin & 

Mayr, 2012). I vår studie redogör vi för det som andra författare har skrivit om relationen 

mellan språk, makt och ideologi för att tydliggöra studiens teoretiska utgångspunkt i CDA. I 

resultatkapitlet och slutdiskussionen visar vi även på tänkbara samband mellan det som 

uttrycks i texterna och bakomliggande ideologiska värderingar för att undvika liknande kritik. 
 

Kritiker menar att det är viktigt att studiens analys tydligt särskiljer sig mellan beskrivning 

och tolkning för att resultatet ska vara transparant. Detta är en rekommendation som inte alltid 

följs av forskare, samtidigt som vissa hävdar att detta tillvägagångssätt inte alltid passar alla 

studier som görs. På grund av det här fortsätter kritiker att betrakta CDA som en metod på 

gränsen mellan samhällsvetenskap och politiskt argumentation (Wodak & Meyer, 2009). 

Denna studie utgår från ett analysschema där tolkningsprocessen beskrivs för att visa 

transparens i analysen. Resultatredovisningen är strukturerad på ett sätt där beskrivning av 

materialet finns i form av citat och redogörelse för citatens kontext, vilket sedan följs av våra 

tolkningar. Detta görs för att skilja dem åt. 

 

6.6. Metodreflektion  

Studien är en kritisk diskursanalys vars syfte är att bidra till teoretiseringen av mediers 

representation av hemlöshet. CDA har kritiserats för att vara en metod som kan användas för 

att tolka analysen utifrån sina egna åsikter (Machin & Mayr, 2012). Vi som författare har varit 

medvetna om att den bilden vi har eller tidigare har haft av hemlösa möjligtvis kan ha 

påverkat vår utgångspunkt i analysen. Studiens metodologiska grund har därför utgått från 

konkreta begrepp från CDA och ytterligare begrepp från van Leeuwens (1996) taxonomi över 

representationer av sociala aktörer. Vi har därmed kunnat undersöka språkliga resurser som 

har använts i representationen av hemlösa och tolka dessa utifrån etablerade begrepp, vilket 



27 
 

ger analysen mer tyngd. Vi anser också att användningen av ett så stort antal etablerade 

begrepp minskar risken för alltför subjektiva och fria tolkningar. 
 

Vi är dock medvetna om att analysen kan ha en tendens att bli mer centrerad kring personliga 

åsikter trots att vedertagna begrepp används i analysen. Exempelvis utgick vi till en början 

från att vi skulle kunna använda alla begrepp från van Leeuwens (1996) taxonomin, och 

började därför att analysera materialet med hjälp av samtliga begrepp. Efter en viss tid insåg 

vi att somliga begrepp inte gick att identifiera i texterna och att andra upplevdes irrelevanta 

eftersom de inte ledde till slutsatser. Ett antal begrepp valdes därför bort, vilket har påverkat 

studiens resultat. Eftersom samma begrepp användes i analysen av samtligt material skiljer sig 

dock inte resultatet mellan texterna. 
 

Eftersom Faktum och Situation Sthlm är de två största gatutidningarna i Sverige (Faktum, 

u.å.; Situation Sthlm, u.å.) blev det ett naturligt val för oss att analysera texter från just dem. 

Dock kan vårt urval av texter från tidningarna ha påverkat vilket resultat vi har fått. Somliga 

texter valdes bort tidigt i insamlingsprocessen, såsom texter skrivna av hemlösa personer 

eftersom de inte behandlade hemlöshet. Detta har inneburit att studiens material inte har 

inkluderat texter där hemlösa får representera sig själva, vilket skulle kunna kritiseras. Vi har 

därför tydliggjort att studien ämnar undersöka representationen av hemlöshet som fenomen 

för att undvika den problematiken. När analysen påbörjades bestod även materialet av ett 

större antal texter än det slutgiltiga materialet. De texter som valdes bort ansågs inte tillföra 

några nya resultat, eftersom analysen av dem hade identifierat samma diskurser och 

förekomster av begrepp som andra studerade texter. Vi anser att detta inte borde påverka 

resultatet om analysen har utförts på ett korrekt sätt där allt material har tolkats likvärdigt, 

eftersom studien inte har en kvantitativ ansats. 

 

6.7. Validitet och reliabilitet  

Validitet kan förklaras som metodens giltighet, vilket vidare handlar om huruvida studien 

undersöker det som den ämnar undersöka. Huruvida beskrivningen av det som har tolkats är 

sann, och om resultaten går att generalisera är också en del av validitet (Jacobsen, 2017). 

Studiens analysschema är konstruerad utifrån dess frågeställningar för att säkerställa att vi 

studerar det som studien syftar till att studerar. För att se till att beskrivningen av det tolkade 

materialet är så sant som möjligt har etablerade begrepp från teorier och metoder använts i 
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konstruktionen av analysschemat. Eftersom denna studie är kvalitativ har den inte för avsikt 

att generalisera resultaten. Studien fokuserar istället på teoretisk generalisering, där fenomen 

upptäcks och kausala mekanismer undersöks. 
 

Reliabilitet går ut på att visa forskningsprocessens tillförlitlighet. Reliabiliteten testas genom 

redogörelsen för de olika stegen i forskningsprocessen. Stegen består av undersökningens 

data, dess insamlingsmetod och hur bearbetning av detta ser ut (Johannessen & Tufte, 2002). 

Studien visar på reliabilitet eftersom tillvägagångssättet för insamling av materialet beskrivs i 

detalj. Där inkluderas exempelvis orsaker till att särskilda texter har bedömts som icke-

relevanta för studiens syfte och därmed valts bort. Analysen av detta material grundar sig i ett 

analysschema (se Bilaga 2) där etablerade begrepp har använts för att studera materialet, 

vilket ger läsaren en förståelse för hur analysen har lett fram till resultatet. Studien innefattar 

också reflektion över metodval och kritik av metoden. 
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7. Resultat 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat, vilket besvarar frågeställningarna. Studiens 

analys resulterade i fem olika diskursiva teman: hemlösa med mänskliga egenskaper, hemlösa 

som anonyma grupper, hemlösa som missbrukare och kriminella, externa problem som 

orsaker till hemlöshet och hemlösa som motståndare till icke-hemlösa. Dessa presenteras 

nedan och exemplifieras med hjälp av utdrag från materialet. Vissa resultat kopplas även till 

tidigare forskning för att identifiera mönster som återfinns i både traditionella medier och i 

gatutidningar, samt för att identifiera de som är utmärkande för enbart gatutidningar. 

 

7.1. Hemlösa med mänskliga egenskaper  

K I en stor del av materialet finns en hög grad av nomination i representationen av hemlösa, 

vilket bidrar till att hemlösa framställs som individer. Förekomsten av detta skiljer sig dock 

mellan de tre texttyperna, eftersom hemlösa personer nämns med namn i alla intervjuartiklar 

och reportage men inte i någon av de två nyhetsartiklarna. Nominationen i texterna skiftar 

mellan informell och semi-formell; den förstnämnda med förnamn som “Roger” (Ohlsson, 

2017), och den sistnämnda med för- och efternamn genom hela texten, som “Angelica 

Bergman” (Hagström, 2017c). 
  
Det förekommer även en annan typ av nomination, där hemlösa personer benämns med en 

bokstav i stället för med deras namn, som i detta exempel: “Det var av det här skälet som M, 

en man som vill vara anonym, ansökte om förtur till kommunalt kontrakt” (Frisk, 2017). 

Precis som citatet klargör är detta ett sätt att anonymisera personer, och vidare kan det tolkas 

som ett verktyg för textförfattaren att även ge hemlösa anonyma personer en egen identitet. 

Att de hemlösa i så stor utsträckning nämns med namn bidrar till att de individualiseras och 

får ta stor plats i texterna. 
  
Ett anmärkningsvärt resultat är att de hemlösa nomineras i högre grad än personer som 

vanligtvis anses ha högre status. Detta påverkar bilden av både hemlösa och maktpersoner 

eftersom människor som inte benämns med namn upplevs som mindre viktiga i texter (se van 

Leeuwen, 1996). I en intervjuartikel i Faktums marsnummer intervjuas Rune Pennborg, 

Faktums äldsta försäljare. I texten radar författaren upp ett antal exempel på historier om 

Rune som cirkulerar i Göteborg. En av dessa historier lyder såhär: 
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Enligt en av Betelskeppets boendeassisenter knackade en polis en eftermiddag på båtens dörr 

och frågade efter Rune. Lite generat erkände polisen att Rune Pennborg, sin ålder till trots, 

sprungit ifrån dem i Nordstans köpcenter. Det är där Rune brukar sälja Faktum sittande på sin 

rullator mitt i folkvimlet. (Fägerlind, 2017) 

  
I exemplet är det enbart Rune som nämns med namn, medan polisen kategoriseras och 

därmed hamnar i bakgrunden. Tidigare forskning visar att personer med hög social status, 

såsom politiker och forskare, oftast får ta störst plats i traditionella medier (Schneider, 

Chamberlain & Hodgetts, 2010; Hansen & Machin, 2013), och van Leeuwen (1996) pekar på 

att medier för medelklassen har en tendens att enbart nominera högstatuspersoner. Därmed 

skiljer sig representationen av maktpersoner i denna studies resultat från representationen av 

dem i traditionella medier. Det faktum att personer med hög status hamnar i bakgrunden 

medan de hemlösa hamnar i fokus kan tolkas som en yttring av ideologiska värderingar där 

hemlösa inte ses som mindre värda utan som viktiga individer. 
 

Det bör påpekas att i just detta exempel var namn på polisen inte tillgängligt, eftersom en 

annan person intervjuades om händelsen. Trots att namnet inte var känt för författaren går det 

att poängtera att han har valt att skriva om ett exempel där polisens identitet är okänd. I 

traditionella medier kontaktas ofta poliser och andra maktpersoner för att uttala sig om 

händelser kopplat till bland annat hemlöshet (se Schneider, Chamberlain & Hodgetts, 2010; 

Hansen & Machin, 2013), vilket är ett val som författaren till denna artikel också hade kunnat 

göra. Istället har han valt att låta den hemlösa personen ta störst plats i texten. 
 

Något som tycks hänga samman i materialet är individualisering och aktivering. De hemlösa 

aktiveras allmänt i hög grad, och särskilt i de fall där de representeras som individer. Eftersom 

nomination är ett sätt att individualisera personer finns också ett samband mellan hemlösa 

som nämns med namn och de som är aktiva i texterna. I ett flertal fall representeras hemlösa 

som aktiva i kontexter som inte har någonting med hemlöshet att göra, vilket bidrar till en bild 

av dem som individer med personliga egenskaper: 
  

Man kan ta av sig en hatt och buga på många olika sätt. Men jag tror inte det går att utföra 

gesten mer innerligt och tacksamt än det sätt på vilket Bo Hellerfors tog av sig hatten och 

bugade som tack för de dånade applåderna efter att ha sjungit Nationalteaterns “Bara om min 

älskade väntar” vid körens slutkonsert i Filadelfiakyrkan. (Stolt, 2017) 
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I exemplet ovan beskriver textförfattaren en konsert med Bo Hellerfors, en medlem i en kör 

för hemlösa personer: Gatans kör. Bo representeras här som en individ, samtidigt som fokus i 

utdraget ligger på hans gester, vilket är en del av aktivering. Han blir som sagt även 

representerad som aktiv utan hänvisning till företeelser som vanligtvis relateras till hemlöshet. 

Detta bidrar till att han främst identifieras som en person med musikintresse och inte som en 

allmän hemlös person. Sambandet mellan individualisering och aktivering beror med stor 

sannolikhet på det faktum att båda kan användas som verktyg för att sätta individer i centrum 

där de uppfattas som viktiga. 
  
Fokus i texterna ligger många gånger på enskilda hemlösa aktörer, eller ett fåtal aktörer som 

representeras individuellt, men ofta nämns även personer som ingår i någon form av relation 

med de hemlösa: så kallad relationell identifikation. Ibland förekommer det i känslomässiga 

kontexter, som i en intervjuartikel i Situation Sthlm där en kvinna vid namn Angelica 

Bergman uttalar sig om sitt liv som hemlös. Bland annat intervjuas hon om sina två barn som 

inte längre bor med henne och säger då: “Jag är rädd för att misslyckas och svika barnen ännu 

mer. Mina flickor är det som får mig att vilja kliva upp varje morgon” (Hagström, 2017c). I 

denna kontext fungerar den relationella identifikationen som ett sätt att förmänskliga den 

hemlösa personen och visa att denna bryr sig om personer i sin närhet. 
  
Relationell identifikation förekommer också i mindre värdeladdade kontexter, exempelvis i en 

annan intervjuartikel från Situation Sthlm. Artikeln handlar om Stefani Strömberg som i hela 

sitt liv har drömt om att få arbeta med någonting kreativt, men som länge kände sig hindrad 

av sina sjukdomar. I detta utdrag beskrivs en av vändpunkterna som gav Stefani motivation att 

följa sina drömmar: 
  

Så småningom drog hennes väninna med henne till en konstkurs på Nobba Brass & Nubbe 

med konstnären ‘Höken’. Hon gjorde en oljemålning föreställande ett stormigt hav, en båt 

som sjunker och sjöräddare. Till skillnad från förr blev hon uppmuntrad att fortsätta måla. 

(Hagström, 2017b) 

  
Även i den här texten förmänskligas den hemlösa genom att denna representeras med hjälp av 

referenser till en relation. Det går att argumentera för att en av de aspekter som gör individer 

mänskliga är deras relationer, bland annat då familj och vänskap har positiva konnotationer 

(se Hansen & Machin, 2013). En annan konsekvens av relationell identifikation i det här fallet 



32 
 

är att samtidigt som de hemlösa förmänskligas via deras relationer får de också själva stå i 

fokus i representationen av hemlöshet. Genom att låta de hemlösa uttala sig om sina relationer 

istället för att intervjua vänner och familj till hemlösa ger textförfattarna tolkningsmakt till de 

hemlösa. Om andra personer hade fått uttala sig om hur de har påverkats av sina relationer 

med hemlösa personer, hade det funnits en risk att de hemlösa hade representerats som ett 

problem som måste diskuteras, vilket är vanligt i traditionella medier (se Pascale, 2005; 

Resende, 2016). 
  
Huruvida författarna väljer att synliggöra sin existens eller inte i texterna kan också ha 

betydelse för hur de hemlösa aktörerna representeras. När det kommer till lexikala val där 

författaren synliggörs är detta mycket ovanligt i de studerade texterna. I materialet finns 

enbart en text där författaren använder sig av ordet “jag” för att uppmärksamma sin existens. 

Denna text är “Livets balansakt” där författaren Tomas Ohlsson skriver om Roger Jonsson, en 

hemlös man som Tomas har följt under tio års tid. I reportaget synliggörs författaren bland 

annat i detta citat: “Det är första gången på tio år som jag ser honom med slips” (Ohlsson, 

2017). Vanligtvis används ord som “jag” i kombination med “du” för att skapa en känsla av 

en dialog mellan författare och läsare (se Machin & Mayr, 2012), men i detta fall finns ett 

samband mellan “jag” (Tomas/författaren) och “honom” (Roger/den hemlösa). I och med det 

här skapas istället en känsla av en relation mellan författaren och personen han representerar i 

sin text. 
 

Denna relation som uttrycks med hjälp av lexikala val bidrar likt relationell identifikation till 

en mer mänsklig bild av hemlösa där de ses som individer med relationer. Utöver Tomas 

reportage finns enbart texter där författaren inte synliggörs, bortsett från när deras namn 

nämns i slutet av texterna. Oavsett om det är ett medvetet val eller inte, kan anonymiseringen 

av författarna i texterna tolkas som ett sätt att i större utsträckning låta hemlösa representera 

sig själva. Berättelserna skildras och vinklas självklart av författarna, i och med att 

författarnas ideologiska värderingar påverkar deras tolkning av olika fenomen (se Machin & 

Mayr, 2012), men en del av tolkningsmakten läggs hos de hemlösa, eftersom de i hög grad får 

uttala sig i texterna utan att författarna tar plats och synliggör sig själva. 
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7.2. Hemlösa som anonyma grupper  

Representationen av hemlösa som grupp är ganska ovanlig i jämförelse med representationen 

av hemlösa som individer. Men i de båda nyhetsartiklarna förekommer enbart assimilering i 

beskrivningen av hemlösa. Gemensamt för artiklarna är att personer som arbetar med 

hemlöshetsfrågor är de som får uttala sig, och att de utan undantag refererar till hemlösa som 

en grupp och inte som individer. I detta citat diskuteras grupper av hemlösa i Stockholm, och 

hur dessa grupper har utvecklats över tid: 
  

Samtidigt som antalet invånare i Stockholms stad ökar år för år, så minskar antalet som är 

hemlösa. […] Men siffran för människor som sover ute går åt motsatt håll - för tio år sedan var 

de 70 personer, nu är de 137. De som är hänvisade till akutboenden har också ökat något sedan 

sedan förra räkningen. […] Majoriteten av dem som sover ute hade under det dygn som 

kartläggningen gjordes inte kontakt med socialtjänsten. (Hagström, 2017d) 

  
I texten representeras som sagt hemlösa undantagslöst som grupp genom assimilering, och 

vidare behandlas dessa grupper som statistik genom aggregation med hjälp av ord som 

”antalet” och ”majoriteten”. Assimilering är i denna kontext sammankopplad med 

generalisering eftersom de sociala aktörerna (de hemlösa) representeras som klasser. När 

grupper beskrivs som ”människor som sover ute” tas inte individuella egenskaper inom 

grupper till hänsyn, utan porträtteringen blir istället mycket generell.  
 

Det går att argumentera för att sådan här problematik är enklare att beskriva genom att 

gruppera hemlösa, vilket skulle kunna vara anledningen till assimileringen i denna kontext. 

Författaren har emellertid ett val mellan att representera hemlösa på detta sätt och att 

inkludera individuella hemlösa personer som tillhör de grupper som hon beskriver. Det 

sistnämnda har gjorts i andra texter i studiens material, vilket gör att det intressanta mönstret i 

detta fall är att assimilering används undantagslöst i just nyhetsartiklarna. 
  
I den andra nyhetsartikeln diskuteras den bristande arbetsterapin för hemlösa personer. Ett 

stycke behandlar de lösningar som en arbetsteraput föreslår för att hjälpa personer ur 

hemlöshet. I stycket förekommer beskrivningar av hemlösa där assimilering är dolt och 

förklätt till individualisering: 
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I stället tror hon på mer flexibilitet, att inte stirra sig blind på färdiga lösningar eller att 

människor måste vara drogfria för att få en lägenhet eller arbetsrehabilitering. Hon menar att 

det skulle fungera bättre om människan sätts i centrum och får bestämma mer. Hon tror också 

på att jobba mer i team tillsammans med andra yrkeskategorier. På så sätt skulle personen inte 

behöva åka till flera platser för att träffa olika samhällsaktörer. (Hagström, 2017e) 

  
I detta exempel använder sig textförfattaren av orden “människan” och “personen”, vilka 

upplevs syfta på individer eftersom de är skrivna i singular och i bestämd form. Det som är 

dolt är dock att orden inte refererar tillbaka till en särskild individ och därmed exkluderar 

personen som åsyftas. När orden sedan läses i sin kontext blir det tydligt att de egentligen 

syftar på “människor” vilket i det här fallet är hemlösa som grupp, eftersom inga individer 

nämns i texten. Detta kan därför tolkas som bakgrundning, då hemlösa inte nämns i samband 

med “människor”, “människan” eller “personen”, men en koppling finns när texten läses i sin 

helhet. Slutsatsen blir därför att hemlösa representeras som grupp i texten trots dessa ord i 

singular, samtidigt som hemlösa även till viss del exkluderas i texten. 
 

Ett samband tycks vara att när assimilering används i representationen av hemlösa, är det i 

stor utsträckning andra personer än författaren själv som har uttryckt sig om hemlöshet. Detta 

kan exemplifieras genom att undersöka två citat från samma text, där textförfattaren skriver 

om hemlöshet med sina egna ord i en kontext, och citerar en utomstående part i en annan 

kontext. I det första citatet skriver författaren följande: ”Pia Johansson är en av de 40 personer 

som när det här skrivs bor i en lägenhet genom Bostad först i Göteborg”, vilket representerar 

hemlösa som individer. Författaren har här gjort ett val, medvetet eller omedvetet, att 

individualisera en hemlös person istället för att enbart uttala sig om gruppen bestående av 

dessa 40 människor. 
 

I det andra citatet återger författaren vad en före detta företagsägare har sagt om att företagets 

bostäder säljs dyrt till kommuner för att hemlösa ska ha tillgång till en bostad: ”De här 

personerna borde inte bo hos oss. Problemet är att det saknas lägenheter”. Här används istället 

assimilering för att representera hemlösa, vilket också fortsätter genom hela texten. I detta fall 

har författaren inte haft något val i hur de hemlösa ska representeras, eftersom hon citerar en 

annan person. Det blir därmed tydligt att representationen av hemlösa skiljer sig åt när 

författaren styr den och när någon utomstående har ordet. 
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Som tidigare nämnts aktiveras ofta de hemlösa personerna i texterna, men det finns undantag 

där samband kan identifieras. I de texter där hemlösa assimileras är de också ofta passiva, 

vilket hör ihop med resultatet som visar det motsatta när hemlösa personer individualiseras. 

Det går alltså att konstatera att grupper av hemlösa passiviseras i högre grad än hemlösa 

individer i studiens material, trots att hemlösa mer frekvent representeras som individer än 

som grupper. Exempelvis skriver författaren till en av nyhetsartiklarna i Situation Sthlm att 

“en stor andel av stadens hemlösa personer bedöms klara av en egen lägenhet, med eller utan 

stöd” (Hagström, 2017d). När författaren väljer att skriva att hemlösa “bedöms klara av en 

egen lägenhet” istället för att de “klarar av en egen lägenhet” passiviserar hon hemlösa vilket 

bidrar till en diskurs där hemlösa upplevs vara i behov av bedömning. 

 

7.3. Hemlösa som missbrukare och kriminella  

Ett tydligt och vanligt förekommande tema i materialet är missbruk, och i viss mån även 

kriminalitet. I en majoritet av texterna finns ett relativt stort fokus på droger och alkohol, 

vilket även är ett vanligt tema i traditionella mediers representation av hemlösa (se Schneider, 

Chamberlain och Hodgetts, 2010; Resende, 2016). Hemlösa eller före detta hemlösa personer 

som intervjuas får ofta berätta om sitt pågående eller tidigare missbruk, vilket gör att ett av de 

centrala ämnena blir just droger och/eller alkohol. Exempelvis får en hemlös person vid namn 

Bo uttala sig om sitt missbruk när han intervjuas i ett Situation Sthlm-reportage om en kör 

som han sjunger i: “Jag kom ju på det nu med kören att det här skulle jag ju hållit på med hela 

livet, i stället för att knarka. Men grejen var att jag hade sån scenskräck och då provade jag 

med lite amfetamin ‘så får vi se hur det går’” (Stolt, 2017). 
  
Textförfattarna använder sig även av vissa lexikala val i beskrivningen av droger, vilket 

påverkar hur ämnet framställs. I en intervjuartikel i Faktums septembernummer med före 

detta hemlösa Mikael Nilsson skriver författaren om Mikaels uppväxt och liv som hemlös. I 

texten finns ett relativt stort fokus på droger, både på Mikaels tidigare missbruk och på andra 

hemlösas missbruk. Ofta används informella ord i beskrivningen av droger; exempelvis 

benämner författaren morfin och valium som “lagligt knark” (Dahmén, 2017). 
  
Det sporadiska användandet av vardagliga och informella ord som ”knark” istället för mer 

neutrala alternativ som “droger” kan tolkas som att författaren vill positionera sig som ”en av 

folket” (se Machin & Mayr, 2012). Eftersom många hemlösa som intervjuas i texterna 
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använder sig av samma typer av ord (Stolt, 2017; Hagström, 2017a; Dahmén, 2017), uppfattas 

textförfattaren tala de hemlösas språk när han plockar upp dessa ord och använder dem även 

när hemlösa inte citeras. Detta kan bidra till att de hemlösas språkbruk avdramatiseras något, 

men det kan på samma gång innebära att hemlösa och droger får ytterligare negativa 

associationer med varandra, eftersom “knark” är ett mer värdeladdat och tabubelagt ord än 

droger. 
  
I de texter där nuvarande eller tidigare hemlösa personer intervjuas handlar det ofta 

om  exceptionella fall, där missbruk och kriminalitet har tagit upp en stor del av de 

intervjuades vardag. I de få fall där missbruk inte tas upp ligger fokus ändå på människor med 

exceptionella bakgrunder som varit hemlösa under en längre tid. Personer som har varit 

hemlösa en kortare tid och inte haft problem med exempelvis missbruk får inte sina röster 

hörda i texterna, utan exkluderas helt eller nämns enbart som hastigast. 
  
I ett reportage från Faktum beskrivs levnadssituationen för hemlösa människor i Göteborg 

med hjälp av ett antal intervjuer. Alla exempel som ges handlar om hemlösa personer med 

sociala problem som missbruk, förutom dessa två meningar: “I samma situation befinner sig 

allt fler människor som varken har missbruk eller skulder. Till den här gruppen hör 

pensionärer, nyanlända och barnfamiljer som inte har några andra sociala problem än att de 

saknar bostad” (Frisk, 2017). Hemlösa personer som inte är drabbade av missbruk eller som 

är hemlösa under en kort period får alltså en mycket liten plats i de studerade gatutidningarna. 
  
Hemlösa representeras även som missbrukare och kriminella med hjälp av aktivering. Det går 

att identifiera ett flertal diskurser som på en latent nivå uttrycker att det finns ett självklart 

samband mellan droger, brott och hemlösa personer. I ett reportage i Situation Sthlm 

intervjuas ett antal försäljare av tidningen om hur deras liv har förändrats efter att de började 

att sälja Situation Sthlm. I texten presenteras även resultat från en enkät på samma tema: 
  

När försäljarna i enkäten får frågan vad de skulle göra om de inte sålde Situation Sthlm blev 

svaren till exempel: stjäla koppar, samla pant, driva omkring, dricka mer, trogen sitta inne och 

ganska snart vara färdig för skrotning, leva på kyrkan, med största sannolikhet vara död. 

(Hagström, 2017a) 

  
I citatet finns tydliga kopplingar mellan hemlösa personer och missbruk samt kriminalitet, 

vilket som tidigare nämnts är ett genomgående tema i en majoritet av materialet. Det går att 
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argumentera för att representationen i gatutidningarna skiljer sig från den i traditionella 

medier, eftersom det i detta fall är hemlösa själva som har fått uttala sig i frågan via citat. Det 

är de hemlösa som har svarat på enkäten och i intervjuer att missbruk och kriminalitet är 

vanligt bland hemlösa, medan det i traditionella medier ofta är en utomstående part som 

hävdar detta (se Schneider, Chamberlain & Hodgetts, 2010; Hansen & Machin, 2013). 

Representationen kan även anses mer positiv än i traditionella medier, eftersom citatet visar 

att de hemlösa har förändrat sitt beteende när de har kunnat sysselsätta sig med att sälja 

gatutidningar. 
  
Alla dessa resultat vittnar om ideologiska värderingar där hemlösa anses vara missbrukare och 

kriminella, oavsett vilken värdering som läggs i detta. Vissa av dessa budskap är latenta 

medan andra är mer manifesta. Oavsett om representationen stundtals upplevs positiv går det 

att identifiera diskurser där hemlösa ses som drogmissbrukare, vilket har negativa 

konnotationer och därmed bidrar till en negativ bild av hemlösa. Dessa diskurser är ett resultat 

av den rådande ideologin i samhället och reproduceras av textförfattarna när hemlösa kopplas 

ihop med droger och brott (se Machin & Mayr, 2012; Hansen & Machin, 2013). 

 

7.4. Externa problem som orsakar hemlöshet  

En allmän tendens i materialet är att det finns ett stort samhällsfokus i framställningen av 

orsaker till hemlöshet. Ofta konstrueras orsakerna som externa och okontrollerbara, vilket 

förflyttar skulden från de hemlösa till samhället. I ett reportage diskuteras olika anledningar 

till att hemlösa personer har svårigheter att ta sig ur sin hemlöshet. I texten ligger fokus på 

politik, ekonomi och samhällsinsatser, vilket exemplifieras genom detta citat: “De grupper 

som drabbas är politiskt ganska svaga, det är inte de som avgör valet, säger Hans Lind, 

pensionerad professor i fastighetsekonomi. Då blir det först när de ekonomiska incitamenten 

slår igenom som det blir någon förändring” (Frisk, 2017). 
  
I materialet identifieras även orsaker som varken går att beskylla hemlösa eller samhället för, 

men som ändå är externa. I intervjuartikeln om Stefani Strömberg skriver textförfattaren om 

hur Stefani var tvungen att sluta arbeta efter att hon blivit diagnostiserad med lungsarkoidos. 

Författaren fortsätter sedan: “Sen kom sjukdomarna på löpande band: fibromyalgi, KOL, 

depression, panikångest, posttraumattiskt stressyndrom, diabetes och högt blodtryck” 

(Hagström, 2017b). Här konstrueras både fysisk och psykisk ohälsa som orsak till hemlöshet, 
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vilket gör att hemlösa människor inte tvingas stå till svars för sin levnadssituation. I de 

traditionella medier som ingår i studiens tidigare forskning ligger vanligtvis fokus på 

personliga egenskaper och dåliga val när orsaker till hemlöshet diskuteras (Pascale, 2005; 

Speak & Tipple, 2006). Representationen av hemlöshet som fenomen och dess orsaker skiljer 

sig således mellan traditionella medier och gatutidningar. 
  
Det finns som sagt ett stort fokus på droger i en övervägande del av materialet. De som 

intervjuas får ofta uttala sig om missbruk av olika slag, vilket gör att det upplevs naturligt att 

hemlöshet och missbruk associeras med varandra. Som en följd av detta konstrueras ofta 

drogrelaterade företeelser som en orsak till att personer drabbas av hemlöshet. I samma 

reportage som diskuterade politiska, ekonomiska och samhälleliga orsaker till hemlöshet 

intervjuas även Pia Johansson, en före detta hemlös kvinna. I det här exemplet uttrycks en 

koppling mellan den intervjuade personens missbruk och hennes hemlöshet: 
  

Som 13-åring började Pia missbruka amfetamin. I övre tonåren fick hon sjukpension. Som 

nyligen vräkt, missbrukande sjukpensionär var hon inte särskilt attraktiv hos fastighetsägarna, 

och inledde en lång och krokig jakt på tak över huvudet. Hon har bott inneboende, i duvslag 

och på olika akutboenden. Hela tiden har missbruket funnits där. (Frisk, 2017) 

  
I citatet nämns Pias missbruk som en anledning till att hon inte var attraktiv hos 

fastighetsägarna och tvingades jaga en bostad, vilket kan tolkas som att textens budskap är att 

det finns ett orsakssamband mellan missbruk och hemlöshet. Sambandet framställs även som 

naturligt och är inte något som ifrågasätts av varken textförfattaren eller Pia, vilket kan vittna 

om ideologiska värderingar där missbruk ses som en självklar orsak till hemlöshet. Det 

faktum att hon var sjuk konstrueras också som en anledning till hennes hemlöshet, vilket kan 

kopplas till hennes missbruk eller kategoriseras som ytterligare en extern orsak till hemlöshet. 
  
Det går även att identifiera latenta budskap om att missbruk är en orsak till hemlöshet i texter 

som handlar om hemlösa personer som inte har missbrukat droger. Som tidigare nämnts finns 

få texter som inte på något sätt behandlar droger som ett ämne. I en av intervjuerna förklarar 

mannen som intervjuas, Rune, att han aldrig har missbrukat, men även i detta fall uttrycks ett 

visst orsakssamband mellan hemlösa och missbruk. I ett citat säger Rune “Jag har aldrig supit, 

aldrig rökt, aldrig tagit tabletter eller droger och inga mediciner. Jag blev hemlös för att jag 

hamnade i skuld till en ockrare” (Fägerlind, 2017). 
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Det latenta budskapet i citatet kan tolkas som att missbruk är en naturlig orsak till hemlöshet, 

och att Runes situation är ett undantag. Det faktum att såväl “supit” som “rökt”, “tabletter”, 

“droger och “mediciner” används i samma mening, trots att alla dessa ord relaterar till samma 

koncept - det vill säga missbruk -, kan anses vara en överlexikalisering. Vidare tyder denna 

överlexikalisering på att en hemlös person måste försäkra omgivningen om att denna inte har 

ett missbruk för att undvika misstankar om detta. Tolkningen av citatet blir således att 

hemlösa antas vara missbrukare - och missbruk antas därför vara orsaken till personens 

hemlöshet - fram till att det fastställs att personen inte missbrukar. 
 

I det här fallet är det en hemlös person som har uttryckt sig på ett sätt som tyder på att 

missbruk ses som en självklar orsak till hemlöshet. Det är alltså inte textförfattarens 

ideologiska värderingar som kan identifieras i texten och tolkas som en överlexikalisering, 

utan det är Runes. Trots att inte författarens åsikter syns i texten, kan det vara ett tecken på att 

denna typ av uppfattning är vanlig i samhället. Diskurser kan som sagt ses som modeller av 

samhället de existerar i (Hansen & Machin, 2013), vilket tycks ha påverkat Rune, trots att han 

är en icke-missbrukande hemlös. 
  
Trots att missbruk ofta konstrueras som en orsak till hemlöshet i gatutidningarna görs det 

sällan på ett beskyllande sätt. Till skillnad från de traditionella medierna i Pascales (2005) 

studie - som framställer de hemlösa som skyldiga för sin egna hemlöshet - läggs istället mer 

av ansvaret på situationen missbruket försätter den missbrukande i, och på samhälleliga 

strukturer som påverkar missbrukande hemlösa på ett negativt sätt: ”Många befinner sig, i 

sällskap av kommunen, i en situation som skulle kunna kallas lose-lose: kommunen betalar 

dyrt för ett boende där personen har små möjligheter att ta tag i sitt missbruk” (Frisk, 2017). 
  
I detta fall framställs samhällsstrukturer som något som skapar problem för hemlösa personer 

som missbrukar, istället för att hemlösa framställs fatta dåliga drogrelaterade beslut. För att 

betona vikten av problemet och för att flytta fokus från hemlösas personliga val och 

egenskaper till situationen som hemlösa missbrukare befinner sig i, används aggregation i 

beskrivningen av dem. Genom att kvantifiera missbrukande hemlösa och benämna de som 

“många” kan problemet uppfattas som viktigare, eftersom aggregation fungerar som ett 

verktyg för att legitimera åsikter (se van Leeuwen, 1996). Därmed kan textförfattaren 

legitimera det faktum att detta är ett viktigt problem genom att visa att det drabbar många. 
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Det finns med andra ord ett stort fokus på externa problem och samhälleliga strukturer i 

representationen av hemlöshetens orsaker. Det går att påstå att missbruk inte borde 

kategoriseras som någotdera, men denna studie argumenterar för att gatutidningarna har valt 

en vinkling på missbruk som orsak till hemlöshet som gör att det går att identifiera ett 

samhällsfokus. I de fall som missbruk konstrueras som en orsak till hemlöshet finns som sagt 

ibland ett bredare perspektiv, där skulden läggs på samhällets insatser istället för på de 

hemlösa. En möjlig konsekvens är dock att missbrukande hemlösa kan beskyllas trots detta. 

 

7.5. Hemlösa som motståndare till icke-hemlösa 

Ett mindre vanligt men ändå förekommande tema i materialet är att hemlösa representeras 

som motståndare till människor som inte är hemlösa, vilket kan tolkas som en konstruktion av 

ett “vi” och ett “dem”. I de enstaka fall som temat identifieras i texterna skiljer det sig från hur 

det konstrueras i de traditionella medier som har undersökts i tidigare forskning. Där består 

“vi” av samhället och “dem” av hemlösa (Pascale, 2005; Speak & Tipple, 2006; Schneider, 

Chamberlain & Hodgetts, 2010; Resende 2016). I följande exempel är rollerna ombytta, och 

de hemlösa (i det här fallet Rune) konstrueras istället som “vi”: ”Poliser och väktare bråkar 

med mig. De säger att man inte får sälja Faktum sittandes, ja man får inte ens luta sig emot 

något” (Fägerlind, 2017). 
  
Distinktionen mellan “vi” och “dem” skapas i det här fallet med hjälp av association och 

differentiation. Poliser och väktare associeras med varandra för att bilda en “laglydig” 

motståndsgrupp i förhållande till Rune som i denna kontext blir en symbol för hemlösa som 

grupp. När dessa två grupper sedan skiljs åt genom differentiation skapas ett “vi” (hemlösa) 

och ett “dem” (lagen). I citatet aktiveras poliser och väktare medan Rune främst passiviseras, 

vilket hade kunnat innebära att de förstnämnda hade tolkats som “vi” och Rune som “dem”. 

Det är dock Rune som citeras och som därmed får uttala sig om frågan. Rune är även den 

enda som får sin egen identitet genom nomination medan både poliser och väktare 

kategoriseras. Detta bidrar till att Rune upplevs spela en större roll i texten, och att läsaren 

lättare identifierar sig med honom (se van Leeuwen, 1996), vilket innebär att han tolkas som 

den dominerande gruppen ”vi” i denna kontext. 
  
En möjlig konsekvens av konstruktionen av ett ”vi” och ett ”dem”, även om hemlösa 

representeras på ett positivare sätt i gatutidningarna än i de traditionella medierna, är att 
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hemlösa indirekt associeras med kriminalitet. Eftersom de ställs i motsats till poliser och 

väktare, vilka genom association bildar “lagen”, kan det latenta budskapet i texten tolkas som 

att hemlösa som grupp är kriminella. Detta resultat, tillsammans med det tidigare nämnda 

drogrelaterade temat, skapar en bild av hemlösa som till viss del stämmer överens med viss 

tidigare forskning på representationen av hemlösa i traditionella medier (se Schneider, 

Chamberlain & Hodgetts, 2010; Resende 2016). 
  
Även strukturella motsättningar kan skapa ett “vi” och ett “dem”, vilket bland annat är fallet i 

ett av Faktums reportage. I reportaget får läsaren följa Roger, en hemlös missbrukare som har 

följts av författaren Tomas i tio år. Texten består av en genomgång av betydelsefulla 

händelser i Rogers liv, bland annat när han tog med Tomas för att träffa sin vuxne son. I 

stycket om mötet med hans son går det att identifiera en konstruktion av “vi” och “dem”: 

“Roger har alltid pratat varmt om sin son, han som inte dricker alkohol, är gift och har sju 

barn” (Ohlsson, 2017). 
  
I citatet presenteras konceptet “att inte dricka alkohol” som något bra eftersom det nämns i 

samband med att Roger pratar “varmt” om sin son. Att dricka alkohol konstrueras därmed 

indirekt som någonting dåligt, vilket även överför negativa associationer till missbrukande 

hemlösa som Roger. Eftersom missbruk av olika slag är ett tydligt genomgående tema i 

representationen av hemlösa, kan latenta budskap om att hemlösa i allmänhet är missbrukare 

identifieras. Detta resulterar därmed i ett “vi” som utgörs av de som inte dricker (i förlängning 

icke-hemlösa) och ett “dem” som utgörs av de som missbrukar alkohol (i förlängning 

hemlösa). Materialet innehåller alltså olika diskurser som alla konstruerar hemlösa som 

motståndare till människor som inte är hemlösa, men som skiljer sig i sin representation av 

huruvida hemlösa tillhör den dominerande eller underordnade gruppen. 

 

7.6. Sammanfattning av resultatet 

Resultatet har alltså delats in i fem olika diskursiva teman, och inom dessa teman finns 

uttryck för språkliga val och representation av sociala aktörer. Sammanfattningsvis går det att 

se att de språkliga valen i texterna ger upphov till latenta budskap om att hemlösa är 

missbrukare och kriminella, vilket vidare bidrar till budskap om att missbruk och kriminalitet 

är självklara orsaker till hemlöshet. De språkliga valen representerar även hemlösa som 

motståndare till personer som inte är hemlösa, vilket skapar en konstruktion av ett “vi” och ett 
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“dem” i texterna. Slutligen visar resultatet att via de språkliga valen placerar textförfattarna de 

hemlösa i centrum där de får sina röster hörda. 
 

Genom begreppen från van Leeuwens (1996) taxonomi för representation av sociala aktörer 

har ett antal diskurser identifierats. Dessa diskurser har sedan resulterat i de diskursiva 

temana, och ett av de främsta temana är att hemlösa representeras som individer med egna 

personligheter och mänskliga egenskaper. Med hjälp av begreppen går det också att se att de 

hemlösa ibland representeras som anonyma grupper, vilket har identifierats i de två 

nyhetsartiklarna. Likt de språkliga valen finns även ett stort fokus på droger och till viss del 

kriminalitet med representation av sociala aktörer som utgångspunkt i analysen. 
 

Analysen av de språkliga valen och begreppen från van Leeuwens (1996) taxonomi har 

bidragit till att diskurser har identifierats i texterna. Genom användningen av studiens 

analysschema har temana konstruerats utifrån likheter, skillnader och samband mellan dessa 

diskurser. De diskursiva teman som har urskiljts är som sagt hemlösa med mänskliga 

egenskaper, hemlösa som anonyma grupper, hemlösa som missbrukare och kriminella, 

externa problem som orsaker till hemlöshet och hemlösa som motståndare till icke-hemlösa. 
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8. Slutdiskussion 

I det här avsnittet diskuteras analysresultatet i förhållande till studiens syfte och 

forskningsluckan den ämnar fylla. Utvalda delar av resultatet kopplas till tidigare forskning 

för att argumentera för studiens vetenskapliga bidrag. Avslutningsvis föreslås framtida 

forskning inom samma fält för att fylla ytterligare forskningsluckor. 
  
Studiens vetenskapliga bidrag finns inom den kvalitativa medieforskningen, specifikt inom 

forskning om representation av utsatta grupper i medier. Genom att undersöka språkliga val 

och representation av sociala aktörer i gatutidningstexter med hjälp av en diskursanalys bidrar 

studien till teoretiseringen av mediers representation av hemlöshet. Studien utökar även 

förståelsen för gatutidningar som medium och som plattform för utsatta människor. Studiens 

syfte har därmed uppnåtts, vilket argumenteras för med hjälp av exempel från resultatet. Vissa 

av dessa resultat jämförs som sagt med tidigare forskning, dock är avsikten med detta inte att 

försöka bekräfta studiens resultat, utan endast att visa hur vårt resultat förhåller sig till de 

tidigare studier som har inkluerats i uppsatsen. Eftersom den tidigare forskningen enbart 

består av internationella studier är det inte heller säkert att resultaten är jämförbara. Vi kan 

dock genom en jämförelse upptäcka mönster där samma typ av diskurser förekommer i olika 

kontexter - både kulturellt och mediemässigt - samt spekulera över orsaker till skillnader. 
 

Ett genomgående diskursivt tema som presenteras i resultatet är representationen av hemlösa 

som individer. Detta skapas genom individualisering, nomination, aktivering, relationell 

identifikation och lexikala val som på olika sätt lyfter fram de hemlösas individuella 

personligheter och mänskliga egenskaper. Hemlösa representeras även som individer genom 

kategorisering av maktpersoner, eftersom det bidrar till ett omkastat maktförhållande i 

texterna där hemlösa inte ses som mindre värda. Detta generella fokus på hemlösa individer 

bidrar till en mänskligare bild av hemlösa än i traditionella medier. Pascale (2005) och 

Resende (2016) visar i sina studier att traditionella medier skapar en objektifierande bild av 

hemlösa genom sin representation av dem som problem för samhället istället för som 

mänskliga individer. När gatutidningar istället skiftar fokus till enskilda hemlösa personer 

som får definiera sig själva och uttala sig om hemlöshet formas diskurser där hemlösa ses som 

människor med mänskliga egenskaper. 
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Mot bakgrund av detta bidrar även texternas fokus på individer till att hemlösa får agera 

experter på hemlöshet. I de allra flesta fall är det hemlösa eller före detta hemlösa personer 

som uttalar sig om hemlöshet och vilka problem som hemlösa får utstå. I vissa fall får även 

personer som arbetar med hemlöshetsfrågor uttala sig, medan utomstående personer sällan får 

sina röster hörda. Det finns därför tydliga skillnader mellan hur stor plats hemlösa får ta i 

gatutidningar och i traditionella medier, eftersom Schneider, Chamberlain och Hodgetts 

(2010) visar att frågor om hemlöshet oftast diskuteras av politiker eller forskare i traditionella 

medier. Howleys (2003) presenterar liknande resultat som denna studie och pekar på att 

information och kunskap i gatutidningar kommer från hemlösa eller yrkesverksamma inom 

fält som arbetar med hemlöshet. 
  
Däremot skiljer sig denna studies resultat från Torcks (2001) resultat som pekar på att 

hemlösa inte får sin röst hörd i gatutidningarna som undersöks i studien. Vår studie visar att 

hemlösa i stor utsträckning får sin röst hörd med gatutidningarna som plattform, medan 

Torcks (2001) studie visar att utrymmet för de hemlösa att bli hörda inte finns. De olika 

resultaten beror sannolikt främst på att studierna har använt sig av olika metoder, och att 

definitionen av vad det innebär att “få sin röst hörd” skiljer sig mellan studierna. Torck (2001) 

undersöker bland annat antal sidor som tillägnas hemlösa skribenter med hjälp av kvantitativa 

metoder, medan vi bland annat har undersökt vem som har tolkningsmakt i hemlöshetsfrågan 

och huruvida hemlösa representeras som aktiva individer. Skillnaderna mellan resultaten kan 

även bero på den kulturella kontexten, då Torck (2001) studerade andra länder än Sverige, 

eller den historiska kontexten, då denna studie skrevs över 15 år senare.  
 

Anledningen till att vår studie hävdar att hemlösa får en röst i gatutidningar medan Torcks 

(2001) hävdar motsatsen är som sagt att metoderna skiljer sig åt. Resultaten är därför inte helt 

jämförbara, men vi kan däremot argumentera för att vår definition av vad det innebär att få sin 

röst hörd är mer korrekt. Eftersom hemlösa kontinuerligt citeras och får uttala sig i de 

undersökta texterna menar vi att de får sin röst hörd trots att de inte är upphovspersoner till 

texterna. Risk för felcitering eller ofördelaktig vinkling av ordval är såklart en risk som 

medföljer när professionella journalister får representera hemlösa, men å andra sidan kan även 

hemlösa som inte kan eller vill uttrycka sig skriftligt också få en röst. Vår studie argumenterar 

därför för att hemlösa personer till stor del får sin röst hörd i Faktum och Situation Sthlm. 
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Skillnaden mellan den väldigt personliga representationen av hemlösa i de undersökta 

gatutidningarna i den här studien och den stereotypiska och distanserande representationen i 

de undersökta traditionella medierna i tidigare forskning kan på goda grunder antas bero på 

vem som representerar de hemlösa. Traditionella medier förlitar sig på experter, politiker och 

andra personer som aldrig har varit hemlösa i texter om hemlöshet (Schneider, Chamberlain 

& Hodgetts, 2010) medan de hemlösa själva till stor del får uttala sig om hemlöshet via 

författarna i gatutidningarna. Vi argumenterar för att denna tolkning stärks av det faktum att 

vårt resultat visar att representationen av hemlösa var personlig och individfokuserad förutom 

i de fall när icke-hemlösa fick uttala sig om hemlöshet. 
  
Studiens resultat visar att ett utmärkande diskursivt tema i materialet är representationen av 

hemlösa som missbrukare och kriminella. Droger, och till viss del kriminalitet, får stort fokus 

i texterna genom lexikala val och aktivering som på olika sätt lyfter fram hemlösas missbruk 

och deras kriminella förflutna. Hemlösa personer konstrueras även som missbrukare med 

hjälp av omfattande exkludering av röster tillhörande hemlösa som inte missbrukar. Det finns 

även ett samband mellan detta diskursiva tema och “externa problem som orsaker till 

hemlöshet”, eftersom en stor del av det sistnämnda temat inkluderar missbruk som en orsak 

till hemlöshet. Här skapas en tydligare diskurs där hemlösa ses som missbrukare eftersom 

överlexikalisering och aggregation används för att representera hemlösa som personer som tar 

droger, även i de fall som hemlösa utan drogmissbruk uttalar sig. 
  
Det här resultatet är det som har tydligast koppling till och likhet med resultat från tidigare 

forskning på traditionella mediers bilder av hemlöshet. Associationer mellan hemlösa och 

missbruk eller kriminalitet är återkommande i mediers representation av hemlöshet, vilket i 

många fall skapar negativa bilder av hemlösa (Schneider, Chamberlain & Hodgetts, 2010; 

Resende, 2016). Även i de fall där kopplingar mellan hemlösa och missbruk eller kriminalitet 

görs för att framkalla känslor av sympati för de hemlösa skapar det negativa bilder av dem 

som reproducerar rådande maktförhållanden (Schneider, Chamberlain & Hodgetts, 2010; 

Schneider, 2014). Det går därför att se tydliga likheter mellan de två studerade 

gatutidningarnas representation av hemlösa och traditionella mediers representation av dem. 

Denna studies resultat visar att all representation av hemlösa i samband med droger inte är 

negativt laddad, men det går som sagt att argumentera för att de ändå bidrar till och 

reproducerar de negativa bilder som finns av hemlösa. 
 



46 
 

En majoritet av texterna behandlar just sådana här extrema fall där de hemlösa har levt utan 

bostad under en lång tid, och dessutom ofta missbrukar. I studiens bakgrund definieras vad 

hemlöshet är och vilka grupper som ingår i begreppet. Där fastställs att den vanligaste typen 

av hemlöshet är relativt kortvarig (Swärd, 2008), vilket gör denna studies resultat om vilka 

hemlösa som syns i texterna anmärkningsvärt. Detta resultat går att koppla till studiens 

teoretiska grund där klass kopplas ihop med representation av hemlösa. Det är tydligt att 

majoriteten av hemlösa som inkluderas i de studerade texterna lever under liknande 

levnadsförhållande där missbruk och fattigdom är en central del av vardagen. Det skapas 

därför en bild av att hemlösa som grupp har liknande identitet och klasstillhörighet. 
 

Det finns både likheter och skillnader i hur orsaker till hemlöshet konstrueras i denna studie 

och i tidigare studier. Några av orsakerna kan som tidigare nämnts kopplas till missbruk och 

kriminalitet, vilka skulle kunna kategoriseras som personliga misslyckanden och dåliga val av 

hemlösa personer. Dessa diskurser, där hemlösa anses vara skyldiga för sin hemlöshet, är 

vanligt förekommande i traditionella medier (Pascale, 2005; Speak & Tipple, 2006). I den här 

studien kategoriseras dock missbruk och kriminalitet som externa orsaker till hemlöshet. Vi 

har redan i resultatet argumenterat för att det finns ett visst samhällsfokus i representationen 

av droger och brott som orsak till hemlöshet, vilket bidrar till en bild av det som ett externt 

problem istället för ett internt. Oavsett hur det kategoriseras går det att dra en slutsats att både 

gatutidningar och traditionella medier konstruerar missbruk och kriminalitet som orsaker till 

hemlöshet (se Pascale, 2005). 
  
Likt resultaten i tidigare forskning kunde konstruktioner av “vi” och “dem” identifieras i 

denna studies material. Vårt resultat visar att hemlösa representeras som motståndare till 

människor som inte är hemlösa, men vilka diskurser som ligger till grund för representationen 

skiljer sig åt. I vissa fall representeras de hemlösa som den dominerande gruppen (vi), och 

ibland som den underordnade gruppen (dem). I de fall där hemlösa framställs tillhöra den 

underordnade gruppen finns likheter i hur de framställs i traditionella medier. Tidigare 

forskning visar att konstruktioner av “vi” och “dem” i medier ofta gör detta med associationer 

till droger och kriminalitet (Schneider, Chamberlain & Hodgetts, 2010; Resende, 2016) och 

fler studier visar att traditionella medier i allmänhet representerar hemlösa personer som “de 

andra” och alienerar dem (Pascale, 2005; Speak & Tipple, 2006). Dessa resultat stämmer 

överens med den här studiens resultat, där hemlös ställs i motsats till nyktra personer. Även i 
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de fall där hemlösa representeras som “vi” finns en koppling till kriminalitet, eftersom de som 

representeras som “dem” är poliser och väktare. 
 

Sammanfattningsvis finns det två diskursiva teman som är mer återkommande än de andra: 

hemlösa med mänskliga egenskaper samt hemlösa som missbrukare och kriminella. Dessa två 

teman skiljer sig på många sätt åt, bland annat eftersom ett är exklusivt för gatutidningar 

medan det andra är frekvent förekommande även i traditionella medier. Det finns dock också 

likheter och samband mellan temana, exempelvis det faktum att båda innefattar hemlösa 

personer som får uttala sig om hemlöshet och alla problem som medföljer. Dessutom har de 

gemensamt att de båda skapas genom aktivering som representerar hemlösa som mänskliga 

individer: i det här fallet missbrukande, kriminella individer. 

 

8.1. Framtida forskning 

Representationen av hemlöshet som fenomen i gatutidningar är ett relativt outforskat ämne, 

särskilt i Sverige. Det finns därför en mängd olika perspektiv som kan appliceras på liknande 

studier. Framtida forskning skulle kunna undersöka huruvida hemlösa människors olika 

identiteter påverkar representationen av dem i gatutidningar. En möjlig problemformulering är 

att med ett genusperspektiv studera vilka skillnader som finns i representationen av manliga 

och kvinnliga hemlösa personer, med fokus på just gatutidningar eftersom liknande studier 

redan har gjorts på mediebilder av hemlösa. En sådan studie kan göras både kvalitativt, likt 

denna studie, och kvantitativt för att undersöka hur stor plats män respektive kvinnor får ta i 

gatutidningar. 
  
Framtida studier skulle även kunna utöka klassperspektivet i analysen. Den här studien 

inkluderade viss klassteori i det teoretiska ramverket, men lade inget stort fokus på det i 

analysen. Detta eftersom syftet var att undersöka hur hemlöshet som fenomen representerades 

och inte skilja på olika identiteter inom gruppen hemlösa. Vidare forskning skulle därmed 

kunna undersöka huruvida representationen av hemlösa skiljer sig beroende på hemlösas 

tidigare klasstillhörighet. Liknande studier går att genomföra med ett antal olika teorier, 

exempelvis intersektionalitet. 
  
Slutligen hade denna studie inte någon komparativ ansats, vilket är något som framtida 

forskning skulle kunna fokusera på. Sådana studier skulle kunna ha ett svenskt perspektiv där 
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olika gatutidningar jämförs med varandra, och de skulle även kunna ha ett internationellt 

perspektiv för att undersöka hur svensk kultur och ideologi påverkar representationen av 

hemlösa, jämfört med kulturen och ideologin i andra länder. Den här studien har fyllt 

kunskapsluckan om hur hemlösa representeras i svenska gatutidningar. Den har även bidragit 

till teoretiseringen av mediers representation av hemlöshet, och till utökad förståelse för 

gatutidningar som medium samt som plattform för utsatta människor. 
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10.2. Bilaga 2 – Analysschema  

Begrepp från CDA 
 

Förekomst av begreppen i texterna Vad tyder det på? 

Överlexikalisering 
  

Innehåller texten ett överflöd av 
specifika ord eller dess synonymer? 

 

Strukturella 
motsättningar 
  

Innehåller texten ord eller koncept som 
har en tydlig motpart, till exempel “bra” 
och “dålig”? 
  

 

Lexikala val 
  

Innehåller texten ord eller uttryck som 
kan påverka mottagarna och ge 
textförfattaren auktoritet? 

 

Latenta budskap Vilka budskap kan avläsas mellan 
raderna i texten? Vilka ideologiska 
värderingar kan ligga bakom 
budskapen? 

 

 

Begrepp från van Leeuwens 
taxonomi 

Förekomst av begreppen 
i texterna 

Vad tyder det på? 

Aktör/mål 
  

Tilldelas de sociala 
aktörerna i texten rollen 
som aktör eller mål? Är 
de aktiva eller passiva? 

 

Inkludering/exkludering - 
bakgrundning 

Inkluderas eller 
exkluderas sociala 
aktörer i texten? Om de 
exkluderas, nämns de i 
andra delar av texten? 
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Individualisering/assimilering - 
aggregation/kollektivisering 

Representeras sociala 
aktörer som individer 
eller som grupper? Om 
de representeras som 
grupper, används de som 
statistik eller inte? 

 

Nomination/kategorisering 
  

Blir sociala aktörer 
representerade utifrån 
sina unika identiteter 
eller utifrån identiteter 
de delar med andra? 

 

Generalisering Representeras sociala 
aktörer som ospecifika 
klasser? 

 

Association/differentiering 
  
  

Associeras olika sociala 
aktörer eller grupper av 
sociala aktörer med 
varandra? Särskiljs 
grupper och enskilda 
aktörer från varandra? 

 

Identifikation - relationell 
identifikation 
  

Blir sociala aktörer 
identifierade utifrån vad 
de är? Blir de 
identifierade utifrån sina 
relationer? 

 

 

Begrepp Hur identifieras dem? Vilka diskursiva 
teman ger det upphov 
till? 

Diskursiva 
teman 

Vad finns det för likheter, skillnader och samband 
mellan de underliggande diskurserna i 
representationen av hemlösa? 

 

 

 

 

 


