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Abstract 
I mitt projekt ”Från Folkhem till Fastighetsutveckling” undersöker jag bostadsannonser på 
websidan Hemnet. Mäklarfirmor publicerar på denna sida annonser som länkas till de egna 
mäklarsidorna, där deras längre beskrivningar läggs. Hemnet är alltså ett av mina viktiga 
empiriska fält och jag studerar mäklartexten som en diskursiv praktik. I Foucaldiansk kritisk 
diskursanalytisk anda analyserar jag dem också som socio-kulturell praktik, det vill säga 
texterna förstås som producerade och konsumerade och cirkulerande i ett stort nätverk av 
aktörer: säljare, köpare, marknader, mäklare med flera. Jag är framförallt intresserad av 
presentationstexten som besökaren möter, men studerar även objektsbilder, bildtexter och 
deras inbördes förhållande. Efter att ha samlat in tusentals skärmdumpar som är ett 
svårmanövrerat empiriskt material, när en vill analysera just text, fick jag hjälp av 
forskningsingenjör Mathias Johansson, HumLab och medverkande i @DigitalHistory-
nätverket dit jag hör via min avdelning Digitala Kulturer, att skapa en metod för att samla in 
texterna på ett mer systematiskt sätt. Jag presenterar kort projektet, dess ram och några 
exempel. 


