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Abstract 

 In this study we have done a comparative discourse analysis about homelessness. We have 

studied how the discourse about homelessness have been constructed among national 

institutions. In order to succeed, we have examined two documents from the national public 

investigations (SOU). The first document is a consideration from 1922 about the law 

concerning vagrants. The second document is a consideration about homelessness from 2001. 

The discourse about homelessness is analyzed with Michelle Foucault's discourse theory, 

which we use as a theoretical framework. The discourse is further analyzed with Foucault's 

theory about power. In our study we have found interesting differences and equalities in the 

empirical data. We have noticed how power have been used differently, depending on the 

historical context. Further we have identified how the most problematised categories, is the 

ones that have been handled with most authority. We have also noticed differences in which 

aspects of homelessness that have been problematized in the two texts.   

Keyword : Homelesness, power, discourse 

  

Sammanfattning 

  

I den här studien har vi gjort en komparativ diskursanalys över hemlöshet. Vi har undersökt 

hur diskursen kring hemlöshet konstruerats bland statliga politiska institutioner. För att lyckas 

med det har vi analyserat två dokument ur statens offentliga utredningar (SOU). Första texten 

är ett lagbetänkande om 1886 års lösdrivarlag, skrivet 1923. Den andra texten är ett 

betänkande om hemlöshet från 2001. Diskursanalysen utgår från Michel Foucaults 
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diskursteori. Utifrån diskursen så har vi har också studerat hur hemlöshet hanterats, vilket vi 

kopplat till Foucaults maktteknologiska begreppsapparat. I empirin har vi hittat intressanta 

likheter och skillnader. Vi har identifierat hur makt tillämpas annorlunda beroende på vilken 

tid vi undersöker. Vi har även noterat att de mest problematiserade kategorierna av hemlösa 

är de som hanteras strängast. Vi har också hittat skillnader och likheter i vilka områden inom 

hemlöshetsdiskursen som problematiseras i de två texterna.                       

Nyckelord:  hemlöshet, makt , diskurs 
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1 Inledning 
Att ha en bostad har alltid varit en viktig faktor för vilken status du har i samhället. 

Relationen mellan en individ och samhället kan skilja sig mycket beroende på om denne har 

en bostad eller ej. Enligt Socialstyrelsen (2017) så ger bostaden en grundläggande 

förutsättning för hur bra människor klarar sig i samhället. Enligt Socialstyrelsen så fanns det 

2017 cirka 33 250 hemlösa i Sverige, en siffra som till viss del är missvisande då alla 

kommuner inte deltog i kartläggningen (Socialstyrelsen 2017). Hemlöshet har funnits i 

Sverige under en lång tid, även fast begreppet hemlös har skiftat under 1900-talet. Det har 

dock alltid existerat människor som med dagens definition av hemlöshet skulle klassificerats 

som hemlösa. Synen på hemlösa har skiftat under 1900-talet vilket kan ha ett samband med 

samhällsutvecklingen och diskursen kring hemlöshet och dess problematik har möjligen 

skiftat med den rådande tidsandan. De politiska institutioner som har ansvarat för hemlöshet 

har också skiftat. I början av 1900-talet hade staten det verkställande ansvaret och då särskilt 

Fattigvårdsstyrelsen, på 2000-talet så har det verkställande ansvaret hamnat på kommunal 

nivå. Även fast staten inte har ett verkställande ansvar för hemlöshet så bidrar 

Socialdepartementet med ramar och regelverk för kommunerna att förhålla sig till. De 

tillhandahåller dessutom ekonomiska medel och presenterar strategier mot hemlöshet. 

  

Hemlöshet som samhällsfenomen har problematiserats och aktualiseras under olika perioder 

på 1900-talet och möjligen finns det ett samband mellan problematisering och lösningen på 

hemlöshet. Den aktuella debatten kring hemlöshet har under en tid varit ganska tyst, andra 

samhällsfrågor har istället politiserats och aktualiserats.  Hemlöshet har nästan framstått som 

ett ickeproblem som ständigt finns och är synligt men som inte diskuteras. Hemlösa beskrivs 

som en komplex grupp vilket också speglar de föreslagna lösningar som finns kring 

hemlöshet (Swärd 2004). 

 

Hemlösa utgör en grupp som är problematisk för samhället. Hemlösa marginaliseras, blir 

socialt exkluderade eller hamnar i olika former av missbruk. Dessa individer måste hanteras 

och lösningar måste hittas för att korrigera problemet. Utifrån detta så kommer de politiska 

institutionerna som hanterar frågan behöva styra de hemlösa individerna för att lösa 

hemlöshetsproblematiken. Med utgångspunkt från den ovanstående problembeskrivningen så 
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avser vi i studien undersöka om det i politiska dokument förekommer en skillnad i den 

politiska diskursen om hemlöshet i början på 1900-talet och 2000-talet. Analysen utgår ifrån 

två statliga offentliga utredningar, dels förslag om lösdrivares behandling publicerad 1923 

och Att motverka hemlöshet. En sammanhållen strategi för samhället publicerad 2001. 

Analysens fokus riktas mot hur hemlöshet problematiserats och vad som möjliggjort denna 

problematisering. Vidare analyserar vi om det finns specifika grupper som problematiseras 

och vilka problem dessa grupper tillskrivs? Utifrån politiska styrning och hantering av 

hemlösa individer så är maktrelationen mellan politiska institutioner och hemlösa en 

intressant aspekt att belysas. Kan vi utläsa någon form av specifik maktutövning i 

dokumenten som är kopplat till problematisering och lösning av hemlöshet? Genom att 

utforma vår studie efter en komparativ ansats försöker vi hitta intressanta skillnader och 

likheter i dokumenten som vi analyserar. Det gör det möjligt att se hur diskursen kring 

hemlöshet och dess lösningar har förändrats men även bestått. Vilka skillnader och likheter 

som identifieras kan tolkas ur olika perspektiv, som till exempel tidsanda och 

samhällsstruktur. En komparativ ansats kan också bidra till att förstå den nutida diskursen 

utifrån ett historiskt perspektiv, betänkanden författas ofta utifrån gamla utredningar och 

betänkanden vilket betyder att betänkandet av lösdrivarelagen kan ha betydelse för den nutida 

diskursen. 

  

  

  

 1.1 Syfte 

 

Syftet med studien är att belysa de politiska diskurser som finns kring hemlöshet i början av 

1900 och 2000-talet. Genom en komparativ ansats så avser studien visa vilka skillnader och 

likheter som finns kring problematiseringen av hemlöshet. Utifrån problematiseringen av 

hemlöshet så vill vi också analysera om det finns specifika grupper som problematiseras och 

vilka problem dessa grupper i så fall tillskrivs. Vidare lyfter studien fram en maktaspekt där 

vi vill belysa vilka maktrelationer som finns mellan politiska institutioner och hemlösa. 

Genom att analysera maktrelationer utifrån Foucaults teori om maktteknologier avser studien 

bidra med kunskap kring vilken typ av makt som politiska institutioner använt sig av vid 

hanteringen av hemlöshet. Slutligen vill vi analysera om det i ovanstående maktrelation finns 
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utrymme och möjlighet för hemlösa att utöva någon form av motmakt mot de politiska 

institutionerna.  

   

1.2 Frågeställningar 

  

-Vilka politiska diskurser av hemlöshet framträder i början 1900-talet och 2000-talet? 

-Finns det specifika grupper inom hemlöshetsdiskursen som problematiseras och hur i så fall 

problematiseras dessa? 

-Vilka former av makt kan identifieras utifrån hur problem och lösningar beskrivs i 

diskurser? 

-Finns det inom diskursen någon möjlighet till motmakt hos de hemlösa? 

  

1.3 Begreppsdefinitioner 

  

Hemlöshet som begrepp började användas senare på 1900-talet. Innan begreppet började 

användas betecknades hemlösa istället som lösdrivare. Begreppet inkluderade individer som 

strök omkring utan medel för sitt uppehälle eller hade någon fast punkt. Lösdrivare delades in 

i underkategorierna ovilliga och försvarslösa. Ovilliga ansågs vara individer som frivilligt 

vandrade omkring utan fast punkt eller arbete. Försvarslösa ansågs vara individer som blivit 

offer för samhällsstrukturer, till exempel bostadsbrist och arbetslöshet. I den gruppen 

inkluderades även individer som var psykiskt eller fysiskt oförmögna att arbete (Swärd 

2008). Idag så definierar Socialstyrelsen hemlöshet utifrån fyra olika situationer. Situation ett 

inkluderar människor som är hänvisade till härbärge, akutboende, jourboende eller är 

uteliggare. Situation två inkluderar människor som är intagna på kriminalvårdsanstalt, 

behandlingsenhet eller stödboende. Situation tre inkluderar individer som bor i av kommunen 

ordnade bostäder, det är viktigt att poängtera att dessa boenden också inkluderar tydliga 

regler kring boendet. Den sista situationen inkluderar människor som har ett tillfälligt boende 

samt de individer som inte har ett eget bostadskontrakt (Socialstyrelsen 2017). 

  

Definitionen av hemlöshet är problematisk när det kommer till att forska inom fenomenet. 

Begreppet hemlöshet har olika innebörd beroende på kontext. Begreppet har ändrat definition 
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historiskt vilket gör det svårt att bedriva historiska studier. Även i nutid innehåller begreppet 

hemlöshet heterogena definitioner. Exempelvis kan olika kommuner definiera hemlöshet 

annorlunda vilket Marcus Knutagård och Hans Swärd visar på i en studie från 2007 (Swärd 

2011, s.115). Det gör det svårt att bedriva komparativ forskning kring hemlöshet och en 

enhetlig definition är efterfrågad (Swärd 2011, s.107–108). En faktor som försvårar den 

enhetliga definitionen av hemlöshet är att det finns många olika typer av boendeformer. Det 

finns människor som bor i exempelvis husvagnar, kolonistugor och på flyktinganläggningar 

(Swärd 2011, s.108). 

  

1.4 Studiens disposition 

  

Vi har nu presenterat hemlöshet som ämnesområde, redogjort för studiens syfte och 

frågeställning samt definierat de begrepp som vi avser använda i studien. Efter redogörelse av 

studiens disposition så kartlägger vi det tidigare forskningsområdet med fokus på makt, 

diskurs och hemlöshet. Här förs också en diskussion kring vilket bidrag denna studiens 

forskning kan bidra med i relation till tidigare forskning. Under den teoretiska referensramen 

så redogör vi för övergripande diskursteori samt Foucaults teori om diskurser. Därefter 

redogör vi för de teoretiska begreppen disciplinär makt, biomakt samt regementalitet. Dessa 

utgör själva basen för den teoretiska analysen. Under rubriken metod så förs en diskussion 

om urvalet av texter och därefter så redogör vi för studiens genomförande. Under rubriken 

analys och resultat så presenteras studiens resultat där vi analyserar resultat med hjälp av den 

teoretiska referensramen. Därefter så presenterar vi studiens slutsatser i relation till studiens 

syfte och frågeställning. I sista kapitlet så diskuterar vi studiens resultat utifrån våra egna 

tankar, i relation till tidigare forskning och sedan avslutar vi med en kortare metoddiskussion. 
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2.0 Tidigare forskning 

  

I detta kapitel redogör vi för forskning som vi funnit vid litteraturgenomgången. I 

litteratursökningen har vi utgått från internationell och nationell forskning. Makt, diskurs, 

politik, hemlöshet, discours, power, politics och homelessness är sökorden vi utgått ifrån.  Vi 

har utgått ifrån databaserna Acta sociologica och sociological abstract, övergripande sökning 

i primo har också utförts. Forskningen präglas ofta av hemlöshet i relation till missbruk, 

exkludering eller social utsatthet. Forskningen inkluderar en svensk och australiensk kontext. 

Vi har också identifierat hur diskurserna kring hemlöshet speglar sig i institutionella 

lösningar för att motverka hemlösheten. Vi har därmed funnit forskning som speglar studiens 

syfte att undersöka diskurser kring hemlöshet och hur hemlösheten styrs av olika 

makttekniker. 

  

2.1 Diskurser om hemlösa 

  

I Hansen Löfstrands (2005) avhandling Hemlöshetens politik så görs en sociologisk 

komparativ studie mellan socialtjänsten i Göteborg och Luleå. Studien belyser skillnad 

mellan hantering av hemlösa utifrån Socialtjänsten i Göteborg och Luleås kommun. 

Löftstrand (2005) menar att diskursen kring hemlöshet ofta har skiftat historiskt. Det finns 

också en relation mellan diskurs och lösningar på hemlöshet vilket exemplifieras genom att 

klienter kategoriseras och förväntas bete sig eller ha attribut kopplad till den rådande 

diskursen (Löfstrand 2005, s.43–45). Diskursen blir således vägledande för vilka problem 

klienterna antas ha. Exempelvis så identifieras diskursen kring den hemlösa fadern och hur 

hantering skiljer sig beroende på om fadern har ett missbruk eller ej (Löftstrand 2005, s.327). 

Således placeras klienter i olika kategorier beroende på deras livssituation. Studien visar att 

problematiken med diskurser är att individer som inte kan identifieras utifrån de rådande 

diskursiva ramarna riskerar att bli utan hjälp (Löfstrand 2005, s.44-45). 

  

I Yohanes et al (2002) statliga forskningsrapport De kommer ut fräscha och fina analyserar 

författarna hur hemlösa missbrukare hanteras av statens institutioner. Sverige använder sig av 

tvångsvård för att komma åt missbruket i högre utsträckning än övriga nordiska länder 

(Yohanes et al 2002, s.29). Tvångsvård legitimeras utifrån olika argument. En central fråga 



11 
 

som olika författare ställt sig är för vems bästa tvångsvård bedrivs. Är det för individens bästa 

eller för samhällets bästa? Yohanes et al (2002) hänvisar till Tops (2001) som antyder att 

tvångsvården tillämpas för att skydda omgivningen från missbrukaren. Även argument som 

att främja missbrukarens hälsa används för att göra tvångsvården legitim. Yohanes et al 

(2002) hänvisar till Alec Carlberg (2001) som menar att tvångsvårdens tillämpning kan vara 

en spegling av politikers bekämpning av narkotika. Med bakgrund av den här rapporten 

frågar sig författarna om tvångsvården verkligen är för missbrukarens bästa (Yohanes et al 

2002, s. 26–28)? 

  

2.2 Maktutövande av politiska institutioner 

  

I Hemlöshetens politik belyser Löfstrand (2005) makt utifrån ett relationellt perspektiv, vilket 

kopplas till Foucaults maktteori. Makt tydliggörs i sociala interaktioner och Socialtjänsten har 

ett övertag i form av utförande av ekonomiska sanktioner om klienten inte följer den 

utarbetade planen. Löfstrand menar att den disciplinära makten blir tydlig i de bostadsprojekt 

som kommunen tillhandahåller. Det är inte möjligt för klienten att få en bostad utan krav, här 

utarbetas istället en plan för klienten där målet är att bli en skötsam individ som har ordning 

på sitt liv. Därför sätts bostad i relation till en mängd olika motkrav där klienten begränsas 

rumsligt och tidsmässigt. Bland annat genom tidsplaner som måste följas, klienten måste 

också följa regler kopplade till bostaden i form av vilka besök klienten får ta emot. Studiens 

fokus riktas främst mot sanktioner och krav från socialtjänsten. Att inte följa upphandlad 

plan, komma i tid eller sköta bostaden får olika former av konsekvenser, allt ifrån varning till 

att i yttersta fall bli av med sitt ekonomiska bistånd. (Löfstrand 2005, s.323–324) 

  

I studien Skälens fångar av Marcus Knutagård (2009) beskrivs hur Malmö kommun placerar 

in hemlösa i en boendetrappa. Den syftar till att hemlösa individer ska klara av att hantera ett 

boende på den ordinarie bostadsmarknaden (Knutagård 2009, s.143). Knutagård (2009) 

beskriver boendetrappan utifrån sex olika steg. Knutagård identifierar hur boendetrappans 

olika institutioner har bestämda tidsrutiner och ställer ordningskrav på de hemlösa. Det första 

steget i boendetrappan är natthärbärge där Knutagård exemplifierar hur Malmö stadsmissions 

nattjour tillämpar ett tidschema. Kvart över nio på kvällen får hemlösa individer komma in 

och klockan sju efterföljande morgon ska klienterna lämna natthärbärget. Malmös 
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stadsmission vill inte att deras natthärbärge ska bli en långvarig lösning och skiljer sig i det 

avseendet från mer traditionella härbärgen. Därför utfrågas de boende på natthärbärget om 

personuppgifter, situation, framtidsplaner och erfarenhet av tidigare boende (Knutagård 2009, 

s.144-151). Vilken del av boendetrappan som klienten hamnar i beror på bland annat på olika 

tidsaspekter. Hemlösa som anses behöva lång tid för att kvalificera sig för ett boende på den 

primära bostadsmarknaden placeras längre ner i boendetrappan. Det bedöms exempelvis 

utifrån hur länge en person varit drogfri. Hemlösa med en längre period av drogfrihet 

kvalificerar sig för en högre position i boendetrappans hierarkiska ordning. Det eftersom den 

bedöms som mer tillförlitlig att avancera i boendetrappan och till slut komma in på den 

ordinarie bostadsmarknaden (Knutagård 2009, s.173).           

  

2.3 Klienters motmakt 

  

Löfstrand menar att makten är relationell vilket belyses utifrån den motmakt som klienterna 

utför mot socialtjänsten. Dessa former av motmakt benämns som strategier, klienter kan dra 

nytta av sin kunskap om hur socialtjänsten fungerar genom att maska eller bara gör det lilla 

som krävs för att slippa sanktioner (Löfstrand 2005, s.262). Motmakten görs enligt Löfstrand 

(2005) för att hemlösa inte vill göra sig till objektiva klienter, man vill inte ses som 

ickemedborgare och därmed med vara en oduglig samhällsmedlem (Löfstrand 2005, s.281).   

Motmakt kan ses som ett uttryck utifrån ett individuellt och strukturellt perspektiv. Om flera 

klienter gör motstånd så kan detta resultera i strukturella förändringar (Löfstrand 2005, s. 

330). 

  

2.4 Internationell forskning 

  

Ella Kuskoff (2017) genomförde en diskursanalys av unga hemlösa i Australien. Studien 

fokuserar på hur politiker uttalar sig om unga hemlösa. Författaren använder sig av ett 

lagbetänkande som hon anser vara tongivande i den australiska politiken (Kuskoff 2017, s. 

377). Kuskoff (2017) identifierar en neoliberal syn på hemlösa som innebär att individer 

beskrivs som autonoma aktörer. Unga hemlösas destruktiva beslut framställs som en orsak till 

hemlöshet, exempelvis droganvändning. Samtidigt beskrivs unga hemlösa som 
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handlingskraftiga nog att komma bort från hemlösheten (Kuskoff 2017, s.382–383). Den 

neoliberala hållningen i diskursen kring unga hemlösa speglar sig i lösningarna. Den 

australiska staten förser icke-politiska organisationer och hemlösa med resurser för att unga 

hemlösa ska komma ur sin hemlöshet. Lösningar som sanktioneras direkt av staten har 

minskat sedan välfärdsstatens nedmontering i Australien på 1990-talet (Kuskoff, s. 385). Den 

huvudsakliga problematiken bland unga hemlösa uttalas i diskursen som social exkludering. 

Att vara hemlös innebär att stå utanför samhället. Något som står i kontrast till strävan efter 

social inkludering i samhället (Kuskoff 2017, s. 383). 

  

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

  

I forskningen som vi presenterat kan vi se hur det finns ett samband mellan diskursen och 

lösningar kring hemlöshet. Löfstrand (2005) skriver att hemlösa kategoriseras av sociala 

myndigheter utifrån olika attribut. Även i Ella Kuskoffs (2017) studie identifieras det hur 

diskursen kring hemlösa tar sig uttryck i lösningarna. Till skillnad från Löfstrand (2005) 

kopplar hon dessutom diskursen till politisk idélogi i form av neoliberalism. I Knutagård 

(2009) respektive Yohanes et al (2002) går det att utläsa hur institutioner använder sig av 

sociala åtgärder för att stävja hemlöshet. Knutagårds (2009) studie handlar om hur sociala 

myndigheter hjälper hemlösa med att erhålla boende, både akuta och mer långsiktiga 

boenden. I Yohanes et al (2002) studie kan det utläsas hur staten tillämpar tvångsvård för att 

stävja drogmissbruk som är vanligt bland hemlösa. Utöver skillnaden att Yohanes et al (2002) 

har riktat fokus mot missbrukande hemlösa som en specifik grupp så finns det en annan 

skillnad. De har också identifierat hur andra författare ställt sig kritiska till tvångsvård av 

missbrukare. För vems bästa bedrivs tvångsvården?                  

  

2.6 Studiens bidrag till forskningen 

  

Vi har funnit att det finns begränsad forskning kring statens hantering av hemlöshet utifrån en 

historisk jämförelse, kopplat till diskursiv analys och makt. Vår studie bidrar med kunskap 

om hur politiska institutioner ur ett historiskt perspektiv har hanterat hemlöshet. Med hjälp av 

en språklig dimension kan vi analysera hur diskursen om hemlöshet har skiftat. Vidare bidrar 
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vi med kunskap om vilka grupper som särskilt problematiseras samt vilka problem dessa 

tillskrivs. Studien inkluderar också ett maktperspektiv som ofta lyst med sin frånvaro vid 

litteraturgenomgången. Makt har oftast studerats på mikronivå, i vår studie så lyfter vi fram 

hur staten på en makronivå har haft en makt över hemlösa. Vi belyser också maktrelationen 

mellan politiska institutioner och hemlösa för att studera vilket motstånd hemlösa kan utöva, 

är hemlösa maktlösa och frihetsberövade på grund av sin position i samhället?   
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 3.0 Teoretisk referensram 

  

 I den teoretiska referensramen så presenteras de teorier som studien grundar sig på. Studien 

antar ett diskursivt förhållningssätt, utifrån det så kommer vi redogöra kort för grunden i 

diskursteori. Sedan redogör vi för Foucaults diskursteori med inriktning mot de begrepp som 

vi valt att använda vid analysen av dokumenten. Därefter redogör vi för de teoretiska begrepp 

som vi avser att använda. Alla begrepp grundar sig på Foucaults teori om makt; Disciplinär 

makt, biomakt samt regementalitet 

  

3.1 Diskurs som teori 

  

Det diskursiva fältet är inget enkelspårigt eller homogent fält. Tvärtom så har diskursteori 

kommit att utvecklats i en mängd olika skepnader. Skall vi ändå försöka hitta en gemensam 

utgångspunkt oavsett vilken typ av teori vi blickar mot så är språket en tydlig gemensam 

nämnare. Den vanligaste framställningen av diskurs utgörs av ”ett bestämt sätt att tala om 

och förstå världen”. Winter & Jörgensen (2000) utgår från att det gemensamma för en 

diskurs är fokus på den språkliga framställningen, som tydliggör mönster och strukturer som 

också är specifikt för ett visst diskursivt område eller fält. Exempelvis den politiska eller 

medicinska diskursen har sin egen karaktär. I en diskursanalys så analyseras mönster i de 

specifika diskursiva områdena (Winther Jorgensen & Philips, s.7). Utifrån en diskursteori så 

visar språket inte hur verkligheten ser ut, istället bidrar språket till att konstituera den ( 

Bergström & Boreus 2012, s.354). 

 

3.2 Foucaults diskursteori   

Foucaults diskursbegrepp innefattar två perspektiv, i det arkeologiska perspektivet har 

Foucault mindre fokus på makt än i den genealogiska inriktningen. Det arkeologiska 

perspektivet har ett fokus på vilka som har rätt att uttala sig och vad som får sägas. Foucault 

intresserar sig också för dynamiken i diskurser, hur diskurser förändras över tid. Foucault 

riktar intresse mot diskursens inre form, där han synliggör olika epokers vetande och 

regelsystem för diskurser. För att förstå dåtidens diskurs inom ett specifikt ämne så måste vi 
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förstå dåtidens regler kring vad som får sägas och hur synen på vad som får sägas förändras 

(Bergström & Boreus 2012, s. 358–359). 

  

I det genealogiska perspektivet så vidareutvecklar Foucault sin diskursanalys, här 

inkluderas även ett maktperspektiv. En fokusförflyttning sker från att se diskurser i ett 

historiskt perspektiv till att undersöka diskurser i nutid (Bergström & Boreus 2012, 

s.359). Fokus riktas mot att undersöka vad som överlevt dåtidens diskurser och hur. 

Möjlighetsvillkoret innebär att undersöka vad som problematiseras, samt varför vissa 

fenomen problematiseras och görs till studieobjekt inom olika vetenskapsområden. 

(Bergström & Boreus 2012, s.360). Utifrån möjlighetsvillkoret så analyserar vi vad som 

problematiseras i dokumenten och vad som möjliggör denna problematisering. 

 

Utifrån begreppet utestängningsmekanismer så identifieras exempelvis vad som 

konstrueras som normalt respektive avvikande i diskursen. Utifrån vår studie kan vi med 

hjälp av begreppet undersöka vad som konstrueras som normalt respektive icke normalt i 

texterna. Exempelvis hur hemlösa tillskrivs attribut som anses avvikande vilket ger 

upphov till åtgärder (Bergström & Boreus 2012, s. 361). I och med att studien är av 

komparativ art så finner vi det också intressant att undersöka hur diskursen har ändrats 

och vilka element som finns kvar i en nutida diskurs.  Det arkeologiska och genealogiska 

perspektivet kan sägas ge en helhetsbild bild där fokus ligger på vad som får sägas, vilka 

som uttalar sig och varifrån det sägs, det vill säga från vilka olika positioner något sägs 

och hur det sägs. 

 

  

 3.3 Disciplinär makt 

  

Foucault menar att makt inte är något som man äger, makt skapas i relationer mellan 

människor. Makt används som en strategi för att uppnå olika mål. Den disciplinära makten är 

ett exempel på det (Foucault 2017, s. 56). Den disciplinära makten syftar till att producera en 

produktiv samhällsmedborgare. Tidigare utövades makt för att kontrollera den (Foucault 

2017, s. 53-54). Den disciplinära makten försöker uppfylla sitt syfte genom att differentiera 

individer från varandra rumsligt och tidsmässigt. Det blir då blir enklare att kontrollera och 
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styra individen i önskad riktning. Till exempel inom industrin började varje individ tilldelas 

sin egen unika arbetsplats (Foucault 2017, s. 182-183). Den tidsmässiga dimensionen innebär 

att aktiviteter schemaläggs (Foucault 2017, s. 191-192).  

 

I praktiken sker disciplineringen genom tre maktmekanismer som Foucault benämner som 

hierarkisk övervakning, normaliserande sanktioner och examen. Den hierarkiska 

övervakningen innebär att individerna inom en institution övervakar varandra utifrån sin 

position i institutionens hierarkiska organisering. Inom institutioner tillsätts befattningar som 

har i uppgift att övervaka institutionens arbete. Om en individ till exempel bryter mot en 

institutions regler så kommer detta lokaliseras av institutionens övervakare och rapporteras 

till toppen av hierarkin. Varje individs handlingar och kunskaper dokumenteras dessutom. 

Den hierarkiska övervakningen är ett effektivt verktyg för att skaffa sig konkreta kunskaper 

om en individs kompetenser och handlingar (Foucault 2017, s. 224-225). Kunskap tillskrivs 

av Foucault som av central betydelse för makt. Genom att skaffa sig kunskap om individen så 

kan makten behandla individen på ett optimalt sätt i förhållande till den disciplinära maktens 

syfte. Makt och kunskap står därmed i ett dialektiskt förhållande till varandra (Foucault 2017, 

s. 57). 

 

 Normaliserande sanktioner innebär att önskvärda handlingar och kunskaper belönas medan 

motsatsen bestraffas (Foucault 2017, s.228). Straffen ska inte vara för hårda då målet är att 

forma en individ, inte kontrollera den. Varje liten förseelse som bryter mot en institutions 

regelverk bestraffas. Detta för att göra individen medveten om vad som är rätt och fel 

(Foucault 2017, s. 227–228). Institutioner dokumenterar hur dess individer sköter sig och 

kvantifierar det sedan för att placera individen i en värdehierarki. Att vara högt upp i 

hierarkin ska vara något som motiverar. Därför bör inte bestraffningen vara för hård vid 

oacceptabla förseelser. Individer långt ner i en hierarki ska motiveras att nå toppen genom de 

privilegier det medför. På samma sätt ska individer högt upp i hierarkin avskräckas från att 

hamna längre ner (Foucault 2017, s. 231–233). Straffets karaktär syftar till att individen lär 

sig det som institutionen begär. Vi kan utläsa hur institutionernas disciplinering har en dubbel 

natur. Det ska löna sig att handla efter institutionernas mål och uppförandekod, men också 

straffa sig att bryta mot dem. Detta för att skapa en motiverad individ som vill utvecklas i en 

önskad riktning (Foucault 2017, s. 228–230). 
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 Examen benämner Foucault stadiet när individen discíplinerats till den grad att den ska vara 

redo att bli en produktiv del av samhällets produktionssystem (Foucault 2017, s. 

235,238,246). Genom kontinuerlig övervakning av individen där användandet av siffror är till 

stor hjälp, så kan en slutprodukt identifieras (Foucault 2017, s. 242-244). Foucault använder 

skolan som exempel. Till exempel en elevs betyg är kvittot på vilken kunskapsnivå eleven 

ligger på och vilken typ av kunskap som eleven besitter (Foucault 2017, s. 237). 

  

3.4 Biomakt 

  

Biomakt beskrivs som en övergång från makten att låta en individ leva eller dö till makten att 

vårda livet (Foucault 2008, s.140). Foucault använder begreppet ”människoskapande 

anatomo politiska discipliner” vilket lägger ett fokus på kroppen som en maskin. Maktens 

krafter riktar fokus mot individens kropp och liv. Kroppen skall dresseras, styras och dess 

nytta skall maximeras (Foucault 2008, s.140). Foucault menar att den kroppsliga delen 

fokuserar på den individuella nivån. Utifrån den kollektiva nivån så riktar kraften in sig på de 

biologiska principerna på makronivå. Detta benämns som biopolitik, vilket innebär att fokus 

hamnar på en nations befolkning. Foucault exemplifierar detta genom kontroll av hälsa och 

livslängd (Foucault 2008, s.141).  

 

Den individuella och den kollektiva principen var tidigare åtskilda men fogades samman 

under 1800-talet i en koppling mellan produktivitet och kropp. Detta var ett resultat av 

kapitalismens framväxt som krävde duglig arbetskraft i det nya produktionssystemet 

(Foucault 2008, s.142). Foucault menar således att en förskjutning av den repressiva 

disciplinära makten har skett till förmån för en makt som istället riktar in sig på livet och dess 

process. Biomakten kontrollerar livet och individens livsföring från vaggan till graven. Det 

gäller menar Foucault att kartlägga individens livsföring och styra denne mot en god 

livsföring. Kartläggning av individen görs och lägger grunden för den biopolitiska kontrollen 

av människan. Här uppstår också en relation mellan makt och vetande där makten skapar ett 

vetande om individen, vilket resulterar i ett biopolitiskt vetande om individen och dess liv 

(Foucault 2008, s.144). 

  

  



19 
 

  

3.5 Regementalitet 

  

Begreppet regementalitet står för hur en stat eller samhälle ska styras samt i vilket syfte. 

Historiskt har det funnits olika åsikter kring det (Foucault 2008, s. 184). Makten har skiftat 

fokus från kollektivets till individens bästa. Kollektivets bästa innebär att befolkningen följer 

lagarna och därmed underställer sig den suveräna makten (Foucault 2008, s. 192). Individens 

bästa innebär att staten eftersträvar maximalt nyttjande av territoriets individer, föremål och 

abstrakta incitament, som till exempel naturtillgångar och värderingar. Det eftersträvas 

genom att effektivisera relationerna mellan de här komponenterna (Foucault 2008, s. 190-

191). 

 

 I praktiken sker det genom den innebörd som Foucault tillskriver begreppet kontinuitet. 

Statens styrning speglas i institutioners styrning som i sin tur speglas på individnivå. Foucault 

använder dock begreppet ekonomi istället för institutioner. Familjen, skolan och rättsväsendet 

är exempel på ekonomins område. Den ekonomiska sfären syftar till att styra individen. På 

detta vis stiger makten nedåt men Foucault tolkar det också som att den stiger uppåt. 

Individen får lära sig att bete sig innan den är mogen att tillämpa makt gentemot andra 

individer. Varje individ måste växa upp till en samhällsduglig individ innan den kan utöva 

makt på något av ekonomins områden. När individen även lärt sig att styra på ekonomins 

områden så är den redo att styra staten (Foucault 2008, s. 188-189). Som vi kan se så tolkar 

Foucault att regementaliteten har förändrats. Staten ska inte bara kontrollera att befolkningen 

följer lagarna. Den ska maximera nyttjandet av de komponenter som finns i ett samhälle. 

  

3.6 Sammanfattning teori 

  

Den disciplinära makten skapades ur syftet att skapa en produktiv samhällsmedborgare. 

Målet var att nyttja varje individs fulla potential. Disciplineringen sker genom rumslig och 

tidsmässig differentiering. Individen skiljs fysiskt från massan för att skaffa sig kunskap om 

varje individ. Kontroll av tiden upprättas och specifika handlingar utförs vid specifika tider. 

Genom kunskap om individen så synliggörs vilka åtgärder som behövs för att forma den till 
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en produktiv samhällsmedborgare. Kunskap och makt visar därmed på ett dialektiskt 

förhållande enligt Foucault. 

 

 Makt är något som Foucault antyder skapas i relationer. Det används som en strategi för att 

disciplinera individen. Foucault intresserar sig för hur makt uttrycks i micro-relationer där 

institutioner har en viktig roll i maktutövandet över samhällets medlemmar. I och med att 

makten är relationell så finns det också möjlighet till motmakt enligt Foucault. En viktig del i 

den disciplinära makten är biomakten som riktar in sig på kroppen. Varje individs kroppsliga 

potential maximeras för att skapa en produktiv samhällsmedborgare. Det verkställs genom 

vård och hälsokartläggningar av befolkningen, något som Foucault kallar biopolitik. Det 

förefaller uppenbart att den disciplinära makten vill nyttja individens potential genom att 

disciplinera och vårda den. Det kan ses i ljuset av den styrningsmentalitet vars mål är att 

maximera och vårda relationerna i ett samhälle, vilket Foucault benämner som en form av 

regementalitet. 
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4.0 Metod 

  

I detta avsnitt så presenteras först val av texter, där vi diskuterar det urval av texter som vi 

gjort för studien. Efter det presenteras hur vi genomfört analysen av studiens utvalda texter. 

 4.1 Val av texter  

Att sondera bland politiska dokument är ett komplext arbete, problematiken ligger främst 

kring hemlöshet som ett heterogent problemområde. Hemlösheten har oftast diskuterats i 

relation till olika områden av hemlöshet, exempelvis bostadsfrågor, fattigvård och 

missbruksproblematiken. Vilket kan resultera i att dokumenten ger en endimensionell bild av 

hemlöshet, utifrån denna problematik så strävade vi efter att dokumenten intog ett 

helhetsperspektiv på hemlöshet som problemområde.   

 

Hemlös som begrepp uppstod senare på 1900-talet vilket innebär att vi i början av 1900-talet 

inte kan hitta texter som inkluderar det begreppet. Istället benämndes dåtidens hemlösa som 

lösdrivare vilket innebär att vi måste söka oss till lösdrivarlagen för att kunna analysera texter 

om hemlösa. I varje betänkande så har vissa tillägg gjorts men den huvudsakliga grunden i 

lagen har lämnats orörd vilket innebär att det grundläggande fundamentet kring hantering av 

lösdrivare fortfarande existerar i sin ursprungliga form.  Utifrån studiens frågeställning så har 

vi valt att studera Förslag till lösdrivares behandling publicerad 1923, utredningen är ett av 

fyra  betänkanden av lösdrivarlagen som författades mellan 1850 och 1964. Betänkandet är 

en statlig offentlig utredning som diskuterar hanteringen av hemlösa utifrån olika perspektiv. 

Här diskuteras hemlöshet i relation till exempelvis ovilja, kriminalitet och försvarslöshet. 

Utredningen är författad av fattigvårdsstyrelsen och belyser hemlöshet utifrån det 

helhetsperspektiv vi strävar efter att undersöka. 

  

Utifrån diskursen om hemlöshet i början av 2000-talet så har vi valt den statliga offentliga 

utredningen - Att motverka hemlöshet. En sammanhållen strategi för samhället från 2001. 

Strategin mot hemlöshet har en helhetssyn på hemlösheten som problemområde. Tidigare så 

hade hemlöshet differentierats och beroende på vilket problem hemlöshet belystes utifrån så 

fanns det en mängd olika områden att studera. Alltifrån om problemet analyserades utifrån 

exempelvis bostadsbrist eller individuella orsaker. Det här betänkandet är därmed tacksamt 

att använda då det belyser hemlöshet utifrån en helhetssyn. Betänkandet sätter statliga ramar 
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och riktlinjer för kommuner att använda sig utav, vilket kan indikera statens vägar för 

hantering och lösningar av hemlöshet. Detta är också en av få nationella utredningar utifrån 

ett helhetsperspektiv. Utredningar har författats och publicerats tidigare med skillnaden att 

dessa antingen har relaterat till ett problemområde som exempelvis bostadsnöden, eller så har 

det publicerats rapporter med aktuella siffror kring antalet hemlösa. Strategier och riktlinjer 

har författats men dessa har varit på en regional nivå vilket förklarats med att ansvaret ligger 

på en kommunal nivå. Således så utgör nationell strategi mot hemlöshet ett dokument som vi 

kan använda då den uppfyller de kriterier som vi ställt i studien 

 

 I relation till Fattigvårdsstyrelsen utredning från 1923 så diskuteras  även där hanteringen av 

hemlöshet utifrån ett helhetsperspektiv. Precis som i Förslag till lösdrivares behandling så 

relateras hemlöshet till en mängd olika problemområden. Skillnaden i dessa texter är utifrån 

vilka perspektiv som hemlöshet relateras till, exempelvis hur hemlösa diskuteras i relation till 

personliga problem och i relation till samhället då och nu.  Att den första texten från 1923 är 

ett betänkande till en lag och den andra en strategi mot hemlöshet utgör inget problem då vi i 

båda texterna kan analysera hur hanteringen och talet om hemlöshet tar sig uttryck vilket 

också är studiens mål.  

 

  

  

 4.2 Genomförande 

  

Studien utgår från Foucaults diskursteori där vår ansats är att studera statliga offentliga 

utredningar där en diskurs om hemlöshet framträder. Det finns ingen egentlig modell för den 

diskursiva analysen så vi har utformat analysen efter tre steg samt två utgångspunkter. För det 

första studerar vi texterna utifrån studiens uppsatta frågeställning och för det andra så utgår vi 

från begreppen möjlighetsvillkor och utestängningsmekanismer från Foucaults diskursiva 

verktygslåda. Språket är grunden i den diskursteorin och det blir också viktigt vid analysen av 

texterna. Eftersom studien har en komparativ ansats så analyserar vi två olika texter som 

berör ämnet hemlöshet. Den första texten representerar diskursen om hemlöshet i början av 

1900-talet vilket är Förslag till lag om lösdrivares behandling publicerad 1923. Ett problem 

med texten är att begreppet hemlöshet inte används vid denna period. Dock kan vi med 
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dagens definition av hemlösa beteckna lösdrivare som dåtidens hemlösa där definitionen av 

lösdrivare bland annat var individer som saknade fast punkt och medel till eget uppehälle. 

Den andra texten som representerar diskursen i början av 2000-talet är den statliga offentliga 

utredningen Att motverka hemlöshet. En sammanhållen strategi för samhället publicerad 

2001.  

  

 Under analysens gång var det viktigt att förhålla oss till studiens syfte och frågeställning. Det 

första steget var att läsa texterna översiktligt, i detta steg så kunde vi dels sortera bort delar i 

texter som inte var relevanta för vår studie. Detta eftersom betänkandet av lösdrivarlagen 

inkluderar många olika kategorier av klientel som med dagens definition inte kan benämnas 

som hemlösa. Det huvudsakliga analysobjektet blev kapitlet om landsstrykare, utifrån att 

landsstrykare är det närmaste vi kan komma dagens definition av hemlösa. I dessa texter 

kunde vi också studera vilka grupper och problem som särskilt problematiseras och vilka 

åtgärder som föreslås för att lösa problemen. 

  

I det andra steget så gjordes en djupläsning av de texter som inkluderades i det första steget. 

Här hamnar språket mer i fokus, primärt fokuserade vi på vad som sades i texterna men också 

hur det sades och presenterades. Utifrån diskursanalysen i kombination med frågeställningen 

blev det viktigt att analysera texter utefter hur hemlöshet problematiseras, vilket vi relaterade 

till begreppet möjlighetsvillkor. Vad i dokumenten problematiseras och vad möjliggör denna 

problematisering? Vi studerade vilka förslag på lösningar som ges och om det finns specifika 

grupper som problematiseras. Utifrån begreppet utestägningsmekanismer så studerade vi 

också vad som konstrueras som normalt kontra avvikande i diskursen. Samtidigt försökte vi 

på ett övergripande plan identifiera maktrelaterade aspekter i texterna. 

  

I ett tredje steg så utfördes en övergripande kategorisering samt en strukturell översikt av 

texterna. Syftet med detta var att undersöka om det är något i texterna som är centralt och ofta 

förekommer, vilket skulle kunna utgöra ett tema eller kategori. En central utgångspunkt var 

om vi kunde finna något tydligt mönster i analysen? Eftersom studien utgår från ett 

komparativt perspektiv så blir det också viktigt att analysera om det finns gemensamma 

teman i de båda texterna, men att diskursen kring dessa var olika. Utifrån ett diskursivt 

perspektiv undersökte vi om det fanns något som framstod som normalt och självklart i 

relation till hemlöshet. Utgångspunkten var att utföra analysen ett steg i taget men i praktiken 

så har analysen utförts parallellt, det vill säga att vi har hoppat runt mellan olika steg. En 
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anledning till det är att de båda texterna är omfattande. Trots att en överblickande 

kategorisering utgörs så finns det alltid en möjlighet att man upptäcker något nytt i texterna. 

Det kan göra att man måste gå tillbaka till steg ett och fundera kring om det är av relevans för 

studien. När vi inte hittar något nytt är det möjligt att uppnå mättnad kring insamlade data, 

utan att inkludera nya aspekter. 
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5.0 Kvalitet och etik 

 I detta kapitel presenteras studiens strävan efter att uppnå god kvalitet, detta redogörs genom 

att diskutera hur studien förhåller sig till reliabilitet och validitet. Vidare diskuterar vi kort 

hur studien förhåller sig till de etiska krav som forskare bör förhålla sig till. 

  

5.1 Reliabilitet och validitet 

 

Validitet och reliabilitet kan delas upp i extern och intern. Den externa validiteten belyser 

studiens generaliserbarhet (Bryman 2016, s.352). Det är problematiskt i kvalitativ forskning 

och även så i vår studie. Att använda sig av statens offentliga utredningar ger en inblick i hur 

den politiska diskursen kring hemlöshet ser och har sett ut. Vi kan dock aldrig vara säkra på 

att det som står i texten avslöjar hela diskursen. Ett annat problem med validiteten är att 

begreppet hemlös inte användes 1923. Istället användes begreppet lösdrivare. 1923 års 

definition av lösdrivare skulle dock inkluderas i 2001 års definition av begreppet hemlös, på 

så vis menar vi att begreppsproblematiken kringgås. Den interna validiteten syftar till att det 

ska finnas en god överensstämmelse mellan empirin och den teoretiska tolkningen av denna 

(Bryman 2016, s.352). Detta hoppas vi åstadkommits genom att eftersträva noggrannhet i 

tolkningen av empirin. Vi har gemensamt kommit fram till samma tolkningar vilket reducerar 

risken för skevheter i tolkningen. Vi hoppas därmed att det finns en tydlighet i hur vi har 

tolkat empirin. 

  

Den externa reliabiliteten innebär att en studie ska kunna replikeras (Bryman 2016, s. 352). 

Eftersom vi har använt oss av dokument som empiri så finns det ingen problematik kring att 

få tillgång till samma empiri. Dokumenten vi använt finns arkiverade och kommer aldrig 

ändras. När det kommer till studiens genomförande så har vi försökt vara noggranna i 

beskrivningen av studiens arbetsprocess. Detta hoppas vi bidra till möjlig replikering av 

studien. Den interna reliabiliteten syftar till att en studies forskare ska vara överens om sina 

tolkningar av empiri (Bryman 2016, s.352). Det kriteriet har vi strävat efter genom att 

diskutera oss fram till gemensamma tolkningar av empirin. 
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5.2 Etiska överväganden 

  

Inom forskning finns det etiska principer som forskare måste förhålla sig till. I svensk 

forskning är fyra av dom; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Bryman 2016, s. 131–132). Informationskravet och samtyckeskravet 

behöver främst bearbetas när det kommer till intervjuer, enkätundersökningar och 

observationer. I en diskursiv textanalys så är informationskravet och samtyckeskravet oftast 

uppfyllda på förhand eftersom texterna är offentliga och därmed redan har godkänts för att 

kunna granskas. Detta så länge vi inte avslöjar personuppgifter eller använder sådan 

information till annat syfte än forskning. I vår empiri finns det inga personuppgifter vilket 

löser även konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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6.0 Analys och resultat 

  

 I detta avsnitt så presenteras studiens resultat och analys. Analysen presenteras utifrån 

diskursiva teman som framträtt i texterna vi studerat och dessa kommer sedan att analyseras 

utifrån vår teoretiska referensram. Vi har valt att inkludera båda texterna under gemensamma 

teman, den huvudsakliga anledningen till detta är att se hur diskursen skiljer sig utifrån en 

komparativ ansats. Kan vi finna samma teman i båda texterna men att diskursen i dessa teman 

är olika? Följande teman har framträtt och utarbetats; Hemlöshet - villkor och varningar, 

hemlöshet i relation till samhället, kartläggning, kategorisering och styrning samt hemlöshet 

och arbete. 

  

6.1 Hemlöshet - villkor och varningar 

  

I lösdrivarlagen utläses att lösdrivare ofta lever efter villkor som är kopplat till sin status som 

lösdrivare. Enligt lösdrivarlagen så är lösdrivare ett klientel som saknar medel till uppehälle 

eller en fast punkt. Innan lösdrivarlagens införande så kriminaliserades kringstrykande 

individer. Efter lagens införande så hamnade fokus snarare på att föra tillbaka den 

kringstrykande till samhället i form av en god medborgare istället för att som tidigare straffa 

individen. Lösdrivarlagen gick igenom olika betänkanden vilket innebar en viss liberalisering 

där lösdrivare fick en egen chans att bli en god samhällsmedborgare 

  

“Vid varningens meddelande skall lösdrivaren erinras om vådan av sitt levnadssätt samt 

tillhållas att skaffa sig arbete. Den, som meddelar varningen, bör vara den varnade behjälplig 

med anskaffande av arbete, husrum och uppehälle och har för sådant ändamål att själv 

vidtaga lämpliga åtgärder eller att hänvända sig till arbetsförmedlingsanstalt, 

fattigvårdsstyrelse eller kommunal myndighet eller, om det anses lämpligare, till enskild 

institution, som kan befinnas villig att omhändertaga den varnade.” 

(SOU 1923:2, s.2) 

  

Det primära var inte att straffa lösdrivaren direkt, lösdrivaren informerades om att deras 

livsföring inte var önskvärt och fick en chans att korrigera sin livssituation. 
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Vi kan uppmärksamma två dimensioner, dels att individen saknade ett arbete och att denne 

levde ett icke önskvärt liv, vilket måste korrigeras. 

Här skiljs det normala från det onormala sättet att leva, att stryka omkring är inte synonymt 

med att vara en god medborgare. Det sätts i relation till en önskvärd livsföring vilket innebar 

en fast punkt och ett arbete. Att fast punkt och arbete är något bra i relation till samhället 

möjliggör också problematisering av lösdrivare. 

  

Utifrån strategi mot hemlöshet så är det främst missbrukare som har kommit att tillhöra 

gruppen som särskilt måste kontrolleras. Missbrukare problematiseras och lever under villkor 

vilket innebär att dom måste uppfylla vissa krav för att erhålla hjälp från sociala myndigheter. 

  

“Socialtjänsten betonar i högre grad än tidigare ”individens ansvar” och dennes motprestation 

i form av exempelvis drogfrihet för att erhålla en bostad, plats på inackorderingshem, 

sysselsättningsaktivitet, deltagande i öppenvårdsbehandling mot missbruk etc” 

(SOU 2001:95, s.36) 

  

Här beskrivs det som att socialtjänsten erbjuder olika alternativ som dess klienter har rätt att 

ta del av. Klienterna har dock skyldigheter för att erhållas dessa tjänster. De tjänster som 

exemplifieras är alternativ som syftar till att vårda individen. Individen görs till ett objekt 

som socialtjänsten vill hjälpa. Det är dock upp till individen om den vill få rätt till dessa 

tjänster vilket tyder på att individen har utrymme till självstyre. Hemlösa erbjuds tjänster men 

det är upp till individen om den vill ta del av dem. 

  

6.2 Hemlöshet i relation till samhället 

  

Att stryka omkring utan tydligt mål var i säg inget problematiskt, problematiken uppstod när 

det fanns en kombination av att stryka omkring samtidigt som lösdrivarens livsföring innebar 

ett problem för samhället. Exempelvis att lösdrivare skodde sig på andra medborgare istället 

för att skaffa medel för eget uppehälle. 

  

“De i lösdrivarlagen omförmälda personer, vilka kunna behandlas som lösdrivare, hänföras 

till två olika grupper. - Den första av dessa grupper utgöres av dem, som stryka omkring från 



29 
 

ort till annan, landstrykare eller luffare, vilka omtalas i 1 mom. av 1 §2 . Andra gruppen, 

vilken beskrives i 2 mom., kännetecknas därav, att dessa personer, utan att vara landstrykare, 

föra ett sådant lefnadssätt, att därav uppstår våda för allmän säkerhet, ordning och sedlighet. 

[…] Utom det, att övergångsformer finnas, är det tydligt, att de allra flesta landstrykarna 

tillika uppfylla betingelsen i 2 mom.” 

(SOU 1923:2, s.49) 

  

I texten så problematiseras lösdrivares samhällsfarliga livsföring i kombination med att stryka 

omkring. Lösdrivarens relation till samhället kan vi finna i de negativa aspekter kring 

lösdrivarens livsföring, som ansågs påverka allmänhetens säkerhet och ordning. Lösdrivare 

utgör inget direkt problem utan gruppen som problematiseras är de som driver omkring och 

skapar oordning. Utifrån den rådande diskursen så tycks samhällets och det allmännas bästa 

ses som det primära. Problematiken med lösdrivare skapas i relation till den goda 

medborgaren. vilket vi också kan utläsa i följande citat: 

  

“Landstrykarens samhällsfarlighet beror därpå, att han varken har medel till yttrande, sitt 

uppehälle eller skaffar sig sådana genom lovlig verksamhet. Om han också kan tidtals 

tillbringa sina nätter under bar himmel, måste han hava klädespersedlar och föda. För 

anskaffandet härav är han beroende av sina medmänniskor; hans vanliga utväg härför är ett 

mer eller mindre förtäckt bettleri, därest han icke rent av förskaffar sig vad han behöver 

genom olovligt tillgrepp eller bedrägligt förfarande.” 

(SOU 1923:2, s.60) 

  

  

I texten löper resonemanget om problematiken som en röd tråd, att vara lösdrivare är 

associerat med vissa attribut. Lösdrivare beskrivs som medellösa, saknar uppehälle eller 

möjlighet att på laglig väg skaffa sig detta. Det innebär att lösdrivaren kommer att skaffa sig 

det genom olagliga metoder. Utifrån diskursen så är det möjligt att problematisera lösdrivare 

då de inte bidrar med någon nytta till samhället. Här syns också uppdelningen mellan det 

normala och onormala vilket ligger till grund för problematiken. Att äga penning ger 

automatiskt inte god status i samhället, istället är det livsföringen som är avgörande för 

lösdrivarens status. 
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Jämfört med lösdrivarlagen så finns det i strategin mot hemlöshet skillnader i diskursen kring 

relationen mellan hemlösa och samhället. Den gruppen som ofta problematiseras är 

missbrukare. Anledningen kan vara att denna grupp har sådana omfattande problem att de 

saknar tillgång till samhällsinkluderande områden som exempelvis arbetsmarknaden. Rent 

språkligt så finns det inget som associerar hemlösa med samhällsfara, ej heller beskrivs den 

hemlösa i relation till den “goda medborgaren”. Istället finns det i språket en mer vårdande 

och empatisk karaktär 

  

“Men det handlar inte bara om att dessa människor har allvarliga och långvariga 

missbruksproblem och att de saknar tillgång till en bostad på den reguljära bostadsmarknaden 

och ett stadigvarande arbete. Flertalet av dessa människor är socialt utestängda (socialt 

exkluderade) från samhället: de lever vid sidan av samhället i stället för som en del av 

samhället” 

(SOU 2001:95, s. 86) 

  

Hemlösa med allvarliga missbruksproblem har inte enbart problem med missbruk, hitta 

arbete eller hitta en bostad. Problemet med denna gruppen är möjligen att missbruket är i 

sådan fas att man står mycket långt ifrån samhället och således behöver särskilda insatser. 

Den här gruppen hamnar i socialt utanförskap vilket innebär att det är viktigt att inte bortse 

från den sociala exkluderingen. I texten konstrueras bilden av att hemlösa med allvarliga 

missbruksproblem har problem med missbruk, hitta bostad, arbete och vara en del av 

samhället. Att vara fri från missbruk, ha ett arbete, bostad och vara socialt inkluderad i 

samhället blir det normala eftersom motsatsen görs till ett problem.  

 

6.3 Kartläggning, kategorisering och styrning 

  

Det finns en övergripande ide att lösdrivare bör kartläggas och kategoriseras. I betänkandet 

fanns det en tanke att varje lösdrivare som anhölls ansågs tvungna att redogöra för sin 

livsföring. 

  

“Vid förhör med anhållen lösdrivare skall den, som håller förhöret, utreda de 

omständigheter under vilka anhållandet ägt rum, samt den anhållnes levnadssätt 
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under den närmast förflutna tiden, hans uppehållsorter, sysselsättning och utvägar 

att försörja sig ävensom hans levnadsomständigheter i de delar, som kunna vara 

av vikt för bedömande av de åtgärder, vilka böra komma till användning” 

(SOU 1923:2, s.1) 

  

I lösdrivarlagen kan vi utläsa att det inte bara handlar om en övergripande kartläggning, 

tvärtom kartläggs lösdrivaren in i minsta detalj. Varje detalj tycks ge en fullständig bild av 

lösdrivaren. Kartläggning av individen utgör en kombination av den disciplinära makten och 

biomakt vilket riktar in sig mot den fysiska individen. Diskursen tycks utgöras av att 

lösdrivare är ett samhälleligt problem som måste åtgärdas där redogörelse av individens 

livsföring lägger grunden för aktuell åtgärd. Kategoriseringen hade ytterligare en funktion, 

vilket innebar en sortering av de försvarslösa och defekta individerna från de ovilliga vilket vi 

kan utläsa i de följande citaten: 

  

“Beiinnes den, som gjort sig förfallen till och häktats finlösdriveri, i följd av ålderdom, 

sjukdom, lyte eller eljest bristande kropps- eller själskrafter vara oförmögen att genom arbete 

försörja sig, må förordnande om tvångsarbete ej meddelas eller verkställas” 

(SOU 1923:2, s.4) 

  

“Ej sällan torde det här gälla psykiskt defekta individer, för vilka vård i sinnessjukanstalt kan 

ifrågasättas (sedlighetsförbrytare, våldsverkare). För en och annan kan också tänkas vård å 

alkoholistanstalt efter internering enligt lagen om behandling av alkoholister.” 

(SOU 1923:2, s.95) 

  

  

 Kartläggning skulle belysa vilka lösdrivare som var ovilliga att arbete eller levde ett 

lättjefullt liv men var också inriktad på kropp och hälsa. Kartläggning och sortering innebar 

att individer placerades i olika kategorier och därmed i olika institutioner. Utifrån ett 

diskursivt perspektiv visar språket i texterna att det inte handlar om någon god form av vård. 

Det tycks som om problemet är av individuell karaktär, individerna är offer för sig själva. Att 

ordet anstalt förekommer i talet om vårdinrättning vittnar om att det i större grad handlar om 

inlåsning. 
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Även i strategi mot hemlöshet kan vi utläsa en kartläggning av preventiv karaktär. 

Befolkningens hälsa kontrolleras för att inte äventyra samhällets produktivitet. I texten uttalas 

dock ingen form av inlåsning för hemlösa, vilket kan tolkas som en mer liberal syn på 

individen där rätten till att bestämma över sin egen kropp är en viktig del. 

  

“Socialstyrelsens Epidemiologiska Centrum (EpC) följer kontinuerligt utvecklingen av 

befolkningens hälsa, sjukdomar, sociala förhållanden, vårdutnyttjande och riskfaktorer för 

sjukdomar och sociala problem” 

(SOU 2001:95, s.43) 

  

 Socialstyrelsens epidemiologiska centrum (EpC) skaffar sig kunskap om befolkningens hälsa 

genom att kartlägga en rad hälsoindikatorer, vilket kan indikera på det Foucault menar med 

en biopolitisk kartläggning av befolkningen. Det kan utifrån Foucault förstås som 

producerandet av en samhällsduglig kropp. Kunskapen som EpC skaffar sig gör det möjligt 

att iscensätta åtgärder som förbättrar befolkningens hälsa. Det finns alltså ett dialektiskt 

samband mellan makt och kunskap utifrån Foucaults teoretiska referensram. 

 

En grupp som särskilt problematiseras är äldre missbrukare som placeras i skyddat boende. 

Det tyder på att äldre missbrukare hanteras relativt liberalt då de inte låses in på institutioner, 

istället erhåller de en social omvårdnad. 

 

“Kanske har också den ambitionen reviderats, att de äldre socialt utslagna missbrukarna 

fullständigt skall kunna rehabiliteras”, framhöll Socialstyrelsen i en rapport från 1996. Istället 

har denna kategori missbrukare i ökad utsträckning erbjudits ”omvårdnad på ’hemmaplan’ 

med insatser i skyddat boende och daglig verksamhet” 

(SOU 2001:95, s. 125) 

  

Äldre missbrukare framstår som hopplösa fall som aldrig kommer att bli fullständigt 

rehabiliterade. Socialvård föreslås istället för institutionalisering och tvångsvård. Även fast 

den sociala vården kommer att ske på hemmaplan så finns det tydliga ramar och regler för 

den äldre missbrukaren att förhålla sig till då de placeras i skyddat boende. Utifrån disciplinär 

makt kan det förstås som en form av rumslig differentiering. Äldre missbrukare avskiljs 

fysiskt från den stora massan genom att erhålla särskilda boenden för individer med 
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missbruksproblem. Detta kan tolkas som en ökad kontroll av missbrukare, eftersom de 

avskiljs från det reguljära boendet. Tillämpningen av daglig verksamhet kan ses i ljuset av 

den disciplinära maktens syfte där verksamheten blir ett verktyg för att producera en 

samhällsduglig individ. Genom daglig verksamhet så får äldre missbrukare träna i att 

uppfylla detta mål. Det kan ses i ljuset av en tilltagande liberalisering, äldre hemlösa 

missbrukare institutionaliseras inte på anstalter. Syftet är dock samma, att skapa en 

samhällsduglig individ.  

 

 

I utredningen exemplifieras hantering och styrning av hemlösa genom bland annat 

träningsboenden. De syftar till att forma de hemlösa till samhällsdugliga individer i den 

mening att de ska bli skötsamma hyresgäster som bevisligen kan hantera ett eget boende.  

 

“Boendetrappan bygger på uppfattningen att klienten skall avancera 

och nå allt högre nivåer och slutligen kunna kvalificera sig för ett 

eget kontrakt, dvs. visa att han eller hon kan klara av 

att leva under ordnade sociala förhållanden, ej uppträda störande 

gentemot grannar och sköta sina månatliga hyresinbetalningar” 

(SOU 2001:95, s. 107) 

  

Boendetrappan sägs här fungera som en metod för att producera en självständig individ. Det 

innebär exempelvis att sköta sina ekonomiska skyldigheter och vara skötsam gentemot sin 

sociala omgivning. Boendetrappan fungerar som ett system som utdelar både belöning och 

bestraffning. Utifrån Foucault kan den kan förstås som en form av normaliserande sanktioner 

och examen. Klienter som sköter sig belönas genom att klättra i boendetrappan. De 

definitioner av skötsamhet som citatet avslöjar utgör indikatorer på hur pass lämpad en klient 

är att klättra i boendetrappan.  Att placera klienter i den gör det möjligt att hålla koll på hur 

nära dom är att erhålla eget bostadskontrakt. Boendetrappan kan därmed sägas utgöra en 

värdehierarki där högre position tillskrivs större värde på så vis att klienten är nära ett eget 

bostadskontrakt. Att erhålla ett eget bostadskontrakt kan ses som tecken på examen. Klienten 

är nu fulländad enligt de kriterier som måste uppfyllas för att ta sig igenom hela 

boendetrappan. 
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En grupp som särskilt problematiseras är missbrukare. Det är tydligt att det finns en särskild 

oro för missbrukare som kräver tuffare åtgärder. Tonen mot missbrukare är hårdare vilket vi 

kan utläsa i följande citat. 

  

  

“Boendeinsatser som riktas till missbrukare har ofta en tydlig dominoeffekt. Om klienten 

återfaller i missbruk eller bedöms missköta sig utestängs han eller hon från exempelvis 

sysselsättningsaktiviteten, vilket riskerar att också leda till att man går miste om sin plats i 

boendet. I förlängningen kan rätten till försörjningsstöd äventyras under kortare eller längre 

period eftersom klienten inte följer den upprättade arbetsplanen” 

(SOU 2001:95 s.87) 

  

Utifrån Foucault kan vi identifiera normaliserande sanktioner.  Klienter som inte sköter sig 

drabbas av reprimander. Missbrukare problematiseras särskilt, då det finns risk för en 

nedåtgående spiral för denna grupp. Att inte sköta sig leder till fråntagandet av sin 

sysselsättningsaktivitet, vilket i sin tur kan leda till förlorad plats i boendet och därmed 

uteblivet försörjningsstöd. Dessa förmåner kan ses som privilegier som individen belönas 

med om den uppfyller kraven på skötsamhet. Det är ett utryck för normaliserande sanktioner 

då individen belönas med privilegier vid skötsamhet men fråntas dom vid oönskat beteende. 

Missbrukares skötsamhet definieras som att undvika återfall i missbruk, vilket kan vara ett 

utryck för biomakt. Att frånta privilegierna för missbrukare som hamnar i missbruk kan 

tolkas som att man försöker upprätthålla en individ som kan bidra med sin maximala 

kroppsliga förmåga.         

  

  

  

6.4 Hemlöshet och arbete 

  

I betänkandet från 1923 så finns det en röd tråd i den problematisering som görs av 

lösdrivare. I dokumentet betonas vikten av arbete som grunden för ett gott liv. Inte gott liv för 

den egna individen utan för samhället. Att arbeta tycks lägga grunden för att vara en god 

samhällsmedborgare. 
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 “En kringvandrande person är alltså skyddad mot lagens tillämpning, då han har arbete eller 

söker sådant; det är den arbetsovillige som lagen vill hindra från att stryka omkring och 

bereda sig sitt livsuppehälle genom att utnyttja den bofasta befolkningens givmildhet och 

godtrogenhet samt sålunda själv undgå att arbeta därför. Arbetsovilligheten i förening med 

medellöshet skapar av den kringstrykande personen en samhällsskadlig individ.” 

(SOU 1923:2, s.83) 

  

 Diskursen präglas av att arbetsovilja utgör grunden till ett osedligt liv vilket problematiseras 

utifrån samhällets bästa. Lösdrivare sätts i relation till den goda medborgaren vilket är ett 

uttryck för uppdelningen mellan det normala och onormala. Diskursen tycks normalisera det 

goda arbetet, att undvika arbete utgör en problematik som dessutom är samhällsfarlig. 

Diskursen påtalar lösdrivares farliga relation till samhället, vilket är uttryck för lösdrivarens 

arbetsovilja. Det finns i dokumentet tendenser till att arbetslöshet utgör en problematik då den 

skapar personer som stryker omkring men att det i förlängningen är individen som är orsaken 

till problemet. Detta då lösdrivaren fortsätter med sitt kringstrykande trots att det återigen 

finns arbete att tillgå. 

  

  

I strategin mot hemlöshet så betonas arbete också som något mycket viktigt men ur ett annat 

perspektiv. Att erhålla arbete är viktigt för den sociala inkluderingen i samhället. Individens 

välmående är nu centralt istället för som tidigare, för samhällets bästa. 

  

  

“Kommittén har också funnit det angeläget att i sitt betänkande rikta uppmärksamheten på 

arbetsmarknaden och dess betydelse för många hemlösas återhämtning och rehabilitering till 

värdiga och självständiga livsvillkor” 

(SOU 2001:95, s. 12) 

  

Ett värdigt och självständigt liv beskrivs som det önskvärda. Vägen dit tycks gå genom 

sysselsättning och arbete vilket innebär att arbete blir synonymt med ett värdigt och 

självständigt liv. Kommittén använder sig av uttrycken återhämtning och rehabilitering 

vilket kan vara ett uttryck för att arbete utgör ett vårdande inslag i hemlösas tillvaro. Det 

finns ett fokus på att vårda hemlösa, vilket kan tolkas som att man vill skapa en produktiv 

samhällsmedborgare som skall inkluderas i samhället, vilket vi kan utläsa i följande citat: 
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“Målsättningen för åtskilliga kan vara en ordnad daglig sysselsättning inom ramen för en 

fungerande social vardag, även om det inte är liktydigt med förvärvsarbete. För andra kan 

olika typer av skyddat arbete komma ifråga” 

(SOU 2001:95, s. 152) 

  

En daglig sysselsättning är viktigt för en fungerande vardag vilket bör eftersträvas. 

Förvärvsarbete är inte nödvändigt, det viktigaste är inte att jobba av ekonomiska skäl. 

Tyngdpunkten ligger på att ha någon form av daglig aktivitet vilket ger en fungerande 

vardag. Att ha en daglig sysselsättning konstrueras som det önskvärda. Att inte ha det blir 

därmed det icke önskvärda. 
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7.0 Slutsatser och diskussion 

  

7.1 Slutsatser 

  

 Utifrån de texter vi analyserat kan vi konstatera att diskursen kring hemlöshet i början av 

1900-talet och 2000-talet har både olikheter och likheter. I början av 1900-talet så tycks 

hemlösa individer problematiseras i relation både till samhället och övriga medborgare. 

Medborgare som hade sysselsättning och en fast punkt konstruerades som normala, i relation 

till detta så konstruerades lösdrivaren som onormal. Lösdrivaren associerades med orden 

samhällsfarlig och osedlig. Hemlöshet tycks också problematiseras i relation till detta, det 

normala som är det bästa för samhället och det onormala som är inte är bra för samhället. 

Alla lösdrivare inkluderades inte inom detta perspektivet, genom kartläggning och 

kategorisering så skildes dom svaga, som av olika personliga anledningar inte hade möjlighet 

att arbeta, från dom som helt enkelt inte ville arbeta. Kategoriseringen möjliggjordes genom 

disciplinär makt där anhållna lösdrivare blev tvingade att redogöra i detalj för sin livsföring.  

Dom ovilliga har särskilt problematiserats och även fast lösning och hantering hade liberala 

inslag, vilket innebar att individer fick en chans att ordna sina liv själva, så levde lösdrivare 

efter vissa villkor. Det överhängande hotet var att de kunde hamna på arbetsanstalt där de 

tuktades, målet var att forma en samhällsnyttig individ.  I början av 2000-talet har mycket av 

den gamla diskursen om hemlöshet bleknat eller fallit bort. Stävjandet av hemlöshet 

motiveras primärt med att det är för individens bästa. Att se till varje individs bästa ses dock 

även som gynnsamt för samhället. Den hemlösa konstrueras i princip som ett offer, det finns 

empatiska och vårdande inslag och språkligt så förekommer inte ord som till exempel 

tuktande, samhällsfarlig eller anstalt.   

 

Till skillnad från det tidiga 1900-talets diskurs, så finns det under början av 2000-talet en 

bredare kategorisering av hemlösa. Lösdrivarlagen placerade in hemlösa i två kategorier, 

försvarslösa och ovilliga. I början av 2000-talet har antalet kategorier utökats.  En grupp som 

frekvent behandlas i betänkandet från 2001 är missbrukare, de beskrivs dessutom som den 

svagaste gruppen bland hemlösa. Missbrukare av olika slag anses behöva en mängd olika 

hjälpåtgärder och här blir makt tydligt, där missbrukaren ibland inte tycks vara förmögen att 

ta hand om sig själv utan behöver hjälp. Den disciplinära makten tycks motverka hemlösas 
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motmakt genom de stränga regler och krav som förekommer för missbrukare. Både i 

lösdrivarlagen och betänkandet från 2001 så förekommer maktutövning mot de mest 

problematiserade grupperna. Detta innebär att individens handlingsutrymme begränsas, 

utövas motmakt riskerar individerna sanktioner, exempelvis uteblivet ekonomiskt stöd, i 

lösdrivarlagen så bestod sanktionerna ofta av inlåsning. Även fast det finns inslag av villkor 

och straff för oskötsamhet har hjälpen en mer vårdande karaktär i början av 2000-talet 

jämfört med i början av 1900-talet. Det kan bidra till att hemlösa i början av 2000-talet har 

något större handlingsutrymme men också fler humana attribut kopplade till sig, jämfört med 

de individer som identifierades som lösdrivare i början av 1900-talet. I diskursen finns 

därmed skillnader kring talet om hemlöshet, vilken typ av makt som utövas samt vilka 

grupper som särskilt identifieras som problematiska. 

  

Dock har vi funnit en gemensam nämnare i båda dokumenten, arbete och sysselsättning 

betonas som viktigt både i början på 1900 och 2000-talet, det finns dock skillnader i synen på 

arbete. I början av 1900-talet var det av moralisk vikt att arbeta, det genererade penning och 

individen levde då inte på allmänheten, vilket kan relateras till välfärdsstatens framväxt. I 

början av 1900-talet var det sociala skyddsnätet annorlunda än i början av 2000-talet vilket 

bidrog till att hanteringen av bland annat arbetslöshet och fattigdom var annorlunda. I början 

av 2000-talet så har begreppet arbete en social och samhällsinkluderande funktion, att tjäna 

pengar eller äga medel är inte alltid viktigt. Arbete bidrar till gemenskap och skapar sociala 

nätverk vilket anses vara viktigt för hemlösas inkludering i samhället 

  

7.2 Diskussion 

7.2.1 Resultatdiskussion 

 

Studiens resultat kan diskuteras utifrån olika infallsvinklar; historia, tidigare forskning etc. Ur 

ett historiskt perspektiv så kan vi relatera studien till den rådande tidsandan. Maktrelationen 

mellan hemlösa och politiska institutioner är möjligen typiska för den tidsanda och 

samhällsideal som var rådande under perioden texterna författades. Ett antagande vore att 

under den tidsperioden lösdrivarlagen författades så var ett nationellt kollektiv med fokus på 

samhällets bästa vanligt. I ett nutida samhälle så har fokus förskjutits från det kollektiva till 
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en individualisering. Individens bästa sätts i fokus, om sedan individen kan återinföras i 

samhället så är det bästa för både individen och samhället. 

  

När vi började utforma studien så var idén att undersöka hur makt och hemlöshetsdiskursen 

tog sig uttryck i politiska texter. Dessa frågor framstod i princip som fristående, vid 

sammanfattningen av studien så kan vi dels se att maktteknologierna är sammanflätade. 

Kartläggning sker genom biomakt, hantering av de mest utsatta individerna sker sedan genom 

disciplinär makt samtidigt som det förekommer inslag av frihet under ansvar vilket kan vara 

ett uttryck för regementalitet. Samtidigt sammanflätas makt och diskurs där diskursen tycks 

bestämma hantering och lösning av hemlöshetsproblematiken. Ju större problem som den 

hemlöse tillskrivs i relation till samhället desto tydligare blir den disciplinära makten. De 

mest utsatta hemlösa individerna tycks behöva bevisa sin samhällsduglighet. Det kan tyckas 

naturligt att vi skulle se det i början av 1900-talet men det förekommer också tydligt hos 

gruppen missbrukare i början 2000-talet. Möjligen kan vi härleda det till Löfstrands ( 2005) 

studie, att de mest utsatta hemlösa individerna ibland undviker att söka hjälp hos 

myndigheter, då de kommer att behandlas ovärdigt och ses som objekt. Hemlösa hanteras inte 

som mänskliga varelser samtidigt som deras frihet sätts ut spel. 

  

  

  

7.2.2 Resultat i relation till tidigare forskning 

  

I analysen har vi kommit fram till slutsatser som speglar den tidigare forskning vi använt oss 

av. I Löfstrand (2005) beskrivs hur hemlösa placeras i olika kategorier vilket ger upphov till 

vilka lösningar som sanktioneras. Det har vi identifierat även i analysen av empirin. Hemlösa 

kategoriseras i båda texterna som vi analyserat och behandlas därefter. Dock är kategorierna 

fler i “strategi mot hemlöshet” från 2001 och en grupp som beskrivs som särskilt 

problematisk är missbrukare. Det kan vi också se i Yohanes et al (2002) studie “De kommer 

ut fräscha och fina”. I den studien beskrivs det att missbrukare i vissa fall blir föremål för 

tvångsvård. Lösningar av sådan radikal natur förekommer inte hos dom andra kategorierna 

hemlösa i “strategi mot hemlöshet” från 2001.  
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Till skillnad från 1922 års betänkande om lösdrivarlagen så har vi identifierat en liberaliserad 

bild av hemlöshet. Hjälp erbjuds men den hemlöse bestämmer om den vill nyttja den. Det har 

vi också sett i Kuskoffs studie från 2017. Kuskoff beskriver hur den neoliberala idélogin 

influerat hur australiska politiker beskriver och åtgärdar hemlöshet. Även om 2000-talet 

influerats av självstyre i bekämpandet av hemlöshet så finns det fortsatt tydliga element av 

disciplinär makt. Hemlösa placeras på boenden där de behandlas på ett sätt som liknar 

Foucaults begrepp disciplinär makt. Det identifierade vi även i Knutagårds (2009) studie. 

Både på akuta och långvariga boenden går det att urskilja hur disciplinär makt utövas. 

Studien kan också diskuteras utifrån Löfstrands (2005) aspekt om att makt utövas på en 

relationell nivå .Dock kan vi i vår studie se att även fast makt kan utövas på lägre nivå så 

finns det ramar och regelverk som utfärdas på statlig nivå. Ramar och regelverk innehåller 

också en maktdimension som sedan kommer att påverka den hemlösa men makten verkställs 

på lägre nivå. Vi finner det relevant att fortsatta studier görs på området men ur olika 

perspektiv. Det skulle bidra till en bredare förståelse kring hemlöshetens diskurs och 

lösningar. 

  

  

7.3 Metoddiskussion 

  

Genom att studera olika utsagor kring hemlöshet så kan vi se hur hemlöshetens problembild 

är socialt konstruerad. I vår studie ser vi hur hemlösa kategoriseras och tillskrivs olika attribut 

utifrån den politiska diskursen. Hemlösas identiteter skapas på detta vis vilket ger upphov till 

de lösningar som föreslås och iscensätts. Diskurs som metod ger därmed en förståelse för 

kopplingen mellan kunskap och makt. Att använda dokument för att analysera den politiska 

diskursen kring hemlöshet finner vi nödvändig av två orsaker. För det första har studien fokus 

på både dåtid och nutid. Att intervjua politiker som skrev betänkandet om lösdrivarlagen från 

1922 förekommer omöjligt då de knappast är i livet. För det andra upplever vi det som 

mycket svårt att intervjua nutida politiker av praktiska skäl. 

  

En nackdel med att använda SOU för att studera hemlöshetens diskurs är att vi inte kan veta 

om empirin speglar den studerade tidens allmänna diskurs. De politiker som skrivit SOU:erna 

har gjort det utifrån positionen som politiker och inte som privatperson. Det är möjligt att 
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politikernas uttalanden inte speglar deras personliga tankar kring hemlöshet. Hade politikerna 

intervjuats som privatpersoner så hade kanske diskursen sett annorlunda ut. Det finns därmed 

en skevhet i vilken diskurs som är talande för tidsandan. Den här studien inriktar sig dock på 

den politiska diskursen kring hemlöshet. Vi intresserar oss inte för den allmänna diskursen 

kring hemlöshet. Det kan dock vara värt att nämna den ovanstående aspekten. Vi måste också 

vara medvetna om vår roll som forskare. Diskurser går att tolka ur flera perspektiv vilket gör 

att diskursanalyser inte kan beskrivas som sanning, vilka delar av texten vi väljer och hur vi 

analyserar och tolkar dessa får konsekvenser för den bild vi ger av hemlöshet. Med andra ord 

är vi som forskare med att skapa diskurser om diskurser 
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