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Synen på hemlöshet – en diskursanalys av hemlöshetsarbetet i Norrköpings kommun 

How to look at homelessness – a discourse analysis of the work against homelessness in Norrköping 
 
 
 
 
Sammanfattning 

Abstract 
 
The aim of this paper is to see how the local authorities in Norrköping create a way to look at homelessness. This 
aim is examined with the help of the central questions: How does the municipality describe homelessness as a 
phenomenon? What causes to homelessness can be seen in the texts? How do they describe homeless people? And 
What kind of actions are used or proposed? The analysis has been done with the tools and thoughts of the critical 
discourse analysis and made on text documents written by politics and employees of the city of Norrköping. The 
theories which have been used are those of postmodernism, welfare, homelessness, civil society and relative poverty. 
The analysis shows that the way the municipality of Norrköping looks at homelessness correspond with the way 
homelessness is presented in current Swedish research. The result leads up to discussions about alternative ways of 
looking at some of the causes and some of the actions that prevent and reduce homelessness.  
Central thoughts in this paper are those of individual and structural causes that lead to homelessness. These causes 
are discussed with the focus on how they co-operate and what they can say about the responsibility that is shared 
between the city and its citizens. Another interesting thing that is shown in the analysis is that some problems are 
identified but more or less forgotten in further thoughts. The judgement made in this paper is that the excluded parts 
often are of a nature that reaches beyond the municipality’s liability. 
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Förord 
Arbetet med denna uppsats har på många sätt varit intressant och givande. Jag har fått möjlighet 
att sätta mig in i ett ämne och ett arbete som jag inte hade så goda kunskaper om innan vilket lett 
till att jag vidgat mina perspektiv.  När jag nu befinner mig i slutskedet av denna studie vill jag ta 
tillfället i akt och tacka de tre personer som betytt mycket för mig och denna uppsats det senaste 
halvåret. Min handledare Marianne Winther Jørgensen har med sitt engagemang, sin struktur och 
sin kunskap varit en stor hjälp under hela studiens gång. Jag vill också tacka Kenneth Edström, 
min kontaktperson på Norrköpings kommun, som överträffat alla förväntningar. Han har ställt 
upp med information och material och förmedlat viktiga kontakter och därmed underlättat 
mycket arbete som annars skulle ha varit svårt och tidskrävande.  Slutligen vill jag tacka min man 
Emil som tålmodigt lyssnat på alla mina idéer, funderingar och problem som dykt upp under 
arbetet med denna uppsats. Ett stort tack till er alla! 
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Inledning 
En studie om hemlöshet kan göras på många vis med många olika angreppsvinklar. Ett vanligt 
sätt att studera detta är ur de hemlösas eget perspektiv där vardagssituationen och känslorna runt 
livet som hemlös är det intressanta. Det finns också studier om hur hemlösa framställs i 
massmedia samt om hur personer som arbetar med hemlösa ser på situationen. Jag har valt att 
studera synen på hemlöshet på det allra mest övergripande planet inom kommunal verksamhet 
och tittat på de styrdokument som ligger till grund för det praktiska arbetet. Den kommun jag 
gjort min studie i är Norrköping som jag under arbetets gång fått veta är en av Sveriges främsta 
kommuner när det gäller satsningar mot hemlöshet.  
 När jag började med denna studie trodde jag att hemlöshet var ett relativt begränsat 
område där en viss typ av människor på grund av ett fåtal orsaker inte klarar de åtaganden som 
ett eget boende kräver. Ganska snart blev jag dock varse att så inte var fallet, att hemlöshet istället 
inte tycks ha många begränsningar alls vilket även förstärks av att begreppet inte har någon 
enhetlig definition. Jag kommer senare att presentera den definition Socialstyrelsen använder för 
begreppet ”hemlös” när de utför sina mätningar av antalet hemlösa i Sverige. Redan nu vill jag 
dock nämna att en hemlös person inte nödvändigtvis står utan tak över huvudet utan att de allra 
flesta bor i någon form av boende i socialtjänstens regi. Det hemlösa personer saknar är ett hem, 
en plats att förvara sina tillhörigheter på och en privat plats där man får vara i fred och själv kan 
bestämma över sin tid och sina vanor. En vanlig formulering är att säga att en hemlös person 
saknar egen bostad, där betoningen snarare bör ligga på ordet egen än på ordet bostad.  

Det är svårt att se hemlöshet som ett problem då tillståndet att vara utan hem kan bero på 
så många olika saker. Hemlöshetsforskaren Anette Rosengren har kallat hemlöshet för ”det mest 
synbara uttrycket för social misär”1 vilket kan vara ett uttryck för att hemlöshet är ett resultat av 
ett misslyckande på många, kanske samtliga, områden i en välfärdsstat. Tanken om välfärd 
handlar i grund och botten om att kommunen har ansvaret för att invånarna lever under 
tillfredsställande förhållanden och därmed även har ansvaret för att motverka och förebygga 
hemlöshet. Jag har intresserat mig för att studera hur kommunen arbetar genom att titta på vilka 
problem kommunen anser leder fram till hemlöshet för vissa personer samt på vilket sätt dessa 
problem åtgärdas. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att kartlägga synen på hemlöshet i Norrköpings kommun, det vill säga 
studera innehållet i den hemlöshetsdiskurs som finns i kommunen som organisation och 
arbetsplats. Detta ska jag göra genom att titta på det hemlöshetsarbete som finns inom 
kommunens verksamhet. Jag anser att intresset i att studera detta ligger i att synen på hemlöshet 
bestämmer hur man satsar för att åtgärda problemet och blir då avgörande för hur väl man lyckas 
få bukt med det faktum att många personer i dagens Sverige saknar egen bostad. 
                                                 
1 Rosengren Anette, Mellan ilska och hopp – om hemlöshet, droger och kvinnor, (Stockholm, 2003), sid. 35 
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 Då diskursen kan variera beroende på ur vilket perspektiv man studerar den har jag valt 
att avgränsa mig till att enbart titta på hemlöshetsdiskursen på en övergripande organisatorisk 
nivå det vill säga hur diskursen ser ut i de av kommunen fastställda dokument som ligger till 
grund för det praktiska arbetet. Resultatet av analysen ska jag diskutera i förhållande till utvalda 
teorier och tidigare forskning kring ämnet för att visa på alternativa sätt att tänka kring olika 
problem. 
 Till texterna som jag analyserat har jag ställt ett antal frågor som rör mitt syfte med 
studien. Dessa frågor bygger på en fråga med fyra underfrågor. Huvudfrågan är uppsatsens syfte;  

• Hur ser kommunen på hemlöshet det vill säga hur ser hemlöshetsdiskursen ut?  
I texterna har jag sökt svar på frågorna: 

• Hur beskrivs hemlöshet som fenomen? 
• Vad ger texterna för orsaker till hemlösheten? 
• Hur beskrivs hemlösa individer? 
• Vad har texterna för idéer på åtgärder mot hemlöshet? Hur arbetar man mot hemlöshet 

och vilka aktörer omfattas av arbetet? 

Avgränsningar 
Jag har avgränsat studien på tre områden. Det första är att jag valt att titta på kommunens syn på 
hemlöshet på en organisatorisk nivå genom att studera textdokument som uppdragsplaner och 
projektplaner fastställda av kommunen. Jag har inte valt att titta på hemlöshetsdiskursen utifrån 
de hemlösas vardag, inte heller att titta på en mer offentlig diskurs som presenteras i massmedia. 
Inom kommunens organisation har jag valt att inte intressera mig för de anställdas personliga 
inställning. Att jag valt att inte göra det beror på att jag inte är ute efter personliga åsikter utan vill 
fånga kommunens syn på hemlöshet på ett mera övergripande, organisatoriskt plan vilket jag 
tycker att jag gör genom att använda mig av fastställda textdokument. Påpekas bör dock att detta 
val av avgränsning påverkar resultatet av studien eftersom diskursen troligen varierar något 
beroende på ur vilket perspektiv man studerar den. Den andra avgränsningen är en avgränsning i 
tid. Från och med år 2003 förändrades arbetet mot hemlöshet i Norrköping genom att man 
startade en bostadssamordning samt ett projekt för avhysningsprevention vilket jag återkommer 
till nedan. Jag har därför valt att avgränsa min studie till att titta på arbetet från år 2003 och 
framåt. Anledningen till att jag inte intresserat mig för tiden före dessa omorganiseringar är att 
kommunen själva anser att de gjorde för lite och därför satsade på att förändra sitt arbetssätt och 
sin organisation i dessa frågor. Den tredje avgränsningen jag gjort i mitt arbete är att jag valt att 
hålla mig till svensk forskning om hemlöshet när jag i analys och diskussion ska lyfta in 
Norrköpings arbete i ett större sammanhang. Detta har jag valt att göra för att hemlösheten ser så 
olika ut i olika länder beroende på att det inte finns en enhetlig definition av vad hemlöshet 
egentligen är och arbetet skulle bli alltför stort om jag skulle förhålla mig till en internationell 
hemlöshetsdiskurs. Jag anser därför att det är den svenska forskningen som är mest relevant att 
titta på och jag kommer bara att använda mig av utländsk forskning när jag hänvisats till det 
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genom den svenska. Vidare har jag inte sett någon anledning att gå långt tillbaka i tiden för att 
titta på den svenska hemlöshetsforskningen. Samhället har förändrats och eftersom jag valt att 
studera ett relativt nystartat arbete anser jag att ny forskning är det som är intressantast att titta 
på. Jag har därför valt att läsa och diskutera forskning från 1990- och 2000-talet och endast 
relatera till äldre forskning genom att den aktuella forskningen gör det på vissa punkter. 

Disposition 
Uppsatsen börjar med att begreppet ”hemlöshet” förklaras närmare. Det följs av ett avsnitt om 
hemlöshetssituationen i Sverige och i Norrköping och en redogörelse för det arbete mot 
hemlöshet som finns i Norrköpings kommun. Vidare presenteras empirin i korthet och 
forskningsetik diskuteras. Efter det presenteras metoden och de teoretiska utgångspunkterna tas 
upp. Sedan följer analysen som är uppdelad på en del som presenterar analysen av empirin samt 
en del där ämnet diskuteras utifrån dagens forskning. Analysdelen börjar med en ingående 
genomgång av empirin och texternas kontext för att sedan presenteras enligt modellen problem, 
orsaker till problemet och lösningar till problemet som är hämtad ur boken Textens mening och makt.2 
Analysen av texterna har visat, föga förvånande, att hemlöshet ses som ett problem i samhället. 
Orsakerna till problemet är de orsaker texterna ger till hemlöshet och åtgärderna det arbete 
kommunen satsar på. Efter den presentationen diskuteras det som framkommit i analysen med 
svensk hemlöshetsforskning som bakgrund. Uppsatsen avslutas med en diskussion mer baserad 
på mina tankar om den studie jag gjort och det resultat som visat sig. 

Begreppet ”hemlöshet” 
Ett problem när man studerar hemlöshet är att begreppet inte har någon enhetlig definition. 
Detta medför problem då olika mätningar och studier inte kan jämföras med varandra och ett 
antagande om vad hemlöshet egentligen är kan leda till att forskning uppfattas på fel sätt. Orden 
’hemlös’ och ’hemlöshet’ förknippas nog av de allra flesta med total utslagning, ett liv på gatan 
med trasiga kläder och alkoholmissbruk. Men i de allra flesta sammanhang utgör dessa personer, 
som även definieras som ”uteliggare”, en mycket liten del av dem som räknas som hemlösa. Den 
mest vedertagna definitionen av begreppet ”hemlös” i Sverige är den som Socialstyrelsen 
formulerat inför sina mätningar av antalet hemlösa åren 1993 och 1999. Inför mätningen 1999 
ändrade man delvis på definitionen och den lyder; 

Som hemlös räknas i denna undersökning person som saknar egen eller förhyrd bostad och 
som inte bor i något stadigvarande inneboendeförhållande eller andrahandsboende samt är 
hänvisad till tillfälliga boendealternativ eller är uteliggare. 

Person som är inskriven på kriminalvårdsanstalt eller institution inom socialtjänst, SIS (Statens 
Institutionsstyrelse, min anm) eller sjukvård räknas om han/hon planeras skrivas ut inom tre 
månader efter mätveckan men ännu inte har någon bostad ordnad. 

                                                 
2 Bergström Göran & Boréus Kristina, Textens mening och makt – metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, (Lund, 2000) 
sid. 240 
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Som hemlös räknas också person som tillfälligt bor hos bekanta, om han/hon p.g.a. 
bostadslöshet varit i kontakt med den uppgiftslämnande myndigheten/organisationen under 
mätveckan. 

Det centrala är alltså att en hemlös löst bostadsfrågan på mycket kort sikt eller inte alls. Det rör 
sig om en situation där man inte kan ha sina tillhörigheter på en bestämd plats och har svårt att 
knyta några stadigvarande sociala relationer.3

Skillnaden i definitionen är att man till 1999 års mätning lagt in en tidsbegränsning för dem som 
är inskrivna på institution. Med den förra definitionen (1993) räknades samtliga inskrivna som 
hemlösa men numera räknas endast dem som kommer att skrivas ut inom de närmaste tre 
månaderna, detta gör man för att undvika att räkna de som bor permanent på någon form av 
institution. Ett tillägg har även gjorts så att de som tillfälligt bor hos bekanta, om dessa själva 
anser sig vara hemlösa och har kontaktat någon myndighet angående sin boendesituation under 
mätveckan, också räknas med.4 Norrköpings kommun använder sig av delar av Socialstyrelsens 
definition när de i text uttryckligen definierar begreppet ”hemlösa” i olika sammanhang och som 
grund i mätningen av antalet hemlösa vilken genomförs en gång om året som jag återkommer till 
nedan. Det är viktigt att vara medveten om skillnaden mellan ”hemlös” och ”hemlöshet”. 
Ovanstående definition rör enbart begreppet ”hemlös” vilket beskriver i vilken situation en 
individ kan räknas som hemlös. ”Hemlöshet” är ett vidare begrepp som förutom att innefatta 
hemlösa individer även innehåller ekonomiska och sociala förutsättningar. Det jag intresserat mig 
för är att titta på hemlösheten i stort, inte hur hemlösheten definieras utan vilket innehåll man 
lägger i begreppet när man i text skriver om det. Det vill jag göra för att en enhetlig definition 
saknas och det därför blir begreppets innehåll som visar vad hemlöshet anses vara. 
 Vidare i min uppsats använder jag begreppen ”hemlös” och ”hemlöshet” som de används 
i de texter och i den litteratur jag diskuterar. Då jag i mina diskussioner tar in tankar från olika 
håll kan det hända att begreppen ursprungligen definierats på något olika vis. Jag avstår från att 
själv definiera begreppen inför denna uppsats med tanken att en ”öppen” definition underlättar 
diskussionen om begreppens innebörd. 

Hemlösheten i Sverige och Norrköping 
Socialstyrelsen uppmärksammade problemet med hemlöshet 1993 genom en stor nationell 
mätning av antalet hemlösa individer i Sverige. Mätningen skedde genom att enkäter skickades till 
myndigheter och organisationer5 som kommer i kontakt med hemlösa personer. Dessa fick fylla i 
enkäterna med personnummer, initialer, ursprungsland, boendesituation, uppskattning av tid i 
hemlöshet, huvudsaklig inkomstkälla, om personen var förälder, vilka insatser personen tagit del 

                                                 
3 Socialstyrelsen, Hemlösa i Sverige 1999 – Vilka är de och vilken hjälp får de?, (Stockholm, 2000), sid. 20f 
4 Ibid. sid. 19 
5 Socialstyrelsen skickade enkäterna till; socialförvaltning, HVB-hem, frivårdsmyndigheter, psykiatriska kliniker, 
frivilligorganisationer, narkomanvårdsbaser, mobila team, kriminalvårdsanstalter, alkoholpolikliniker, häkten, 
akutmottagningar psykiatri, lokala sjukhem, kvinnojourer, akutmottagningar medicin, sjukhem, enskilda vårdhem och 
familjevårdsenheter: Socialstyrelsen, Hemlösa i Sverige 1999 – Vilka är de och vilken hjälp får de?, sid. 23 
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av, om personen hade vårdbehov samt problem med missbruk.6 Utifrån personnummer och 
initialer har man hanterat enkäterna och sorterat bort de personer som rapporterats in från flera 
olika uppgiftslämnare. År 1999 genomfördes en ny mätning med en något omarbetad definition 
(se ovan) av begreppet hemlös vilket gör att resultaten inte kan jämföras rakt av. År 1993 fanns 
det enligt mätningen 10000 hemlösa personer i Sverige, 1999 blev siffran 8440. Med hänsyn till 
ändringarna i definitionen har socialstyrelsen dragit slutsatsen att antalet hemlösa i realiteten var 
ungefär detsamma 1999 som 1993 trots att arbetslösheten och antalet långvariga 
socialbidragstagare ökat.7

 I Norrköping har man sedan 1993 valt att mäta antalet hemlösa en gång per år. Detta görs 
med samma enkäter som Socialstyrelsen arbetat fram och man använder vecka 45 varje år som 
mätvecka. Det som skiljer Norrköpings kommun från Socialstyrelsen är att man valt att hålla fast 
vid 1993 års definition för att kunna jämföra sina resultat från de olika åren. Från 1999 till 2002 
ökade antalet hemlösa i Norrköpings kommun för att sedan sakta börja sjunka igen. Jag visar här 
resultatet av mätningarna i diagramform: 

299 282

354 345 335

0
50

100
150
200
250
300
350
400

2000 2001 2002 2003 2004

Hemlösa

23

33

27

20 19

0
5

10
15
20
25
30
35

2000 2001 2002 2003 2004

Öppet
hemlösa

8

Som öppet hemlösa räknas de individer som är hänvisade till tillfälliga boendealternativ som 
uteliggare.9 År 2002 var det år då flest människor var hemlösa, sedan dess har antalet sjunkit men 
är fortfarande högre än vid millennieskiftet. Andelen öppet hemlösa var högst under 2001 men 
har även den minskat de senaste åren. Av de 335 hemlösa år 2004 var 25 % kvinnor, och 64 % 
hade kända problem med någon form av missbruk. Andelen missbrukare är högre bland männen 
än bland kvinnorna. De allra flesta lever på försörjningsstöd, sjukpenning eller 
sjukpension/pension och 52 % av de hemlösa personerna bor på ett boende inom någon av 
socialtjänstens verksamheter. Av de öppet hemlösa som år 2004 var 19 stycken var 2 stycken 
kvinnor och 16 stycken hade någon form av missbruk.10

                                                 
6 Socialstyrelsen, Hemlösa i Sverige 1999 – Vilka är de och vilken hjälp får de? sid. 124f (bilaga 1) 
7 Ibid. sid. 24f 
8 Socialkontoret, Kartläggning av personer som saknar egen bostad, (Norrköping) 2004-12-13 
9 Socialnämndens uppdragsplan, (Norrköping), 2005, sid. 6 
10 Socialkontoret, Kartläggning av personer som saknar egen bostad 
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Kommunens arbete  
Norrköpings kommun arbetar både direkt mot hemlöshet samt förebyggande för att om möjligt 
förhindra att människor hamnar i hemlöshet. Kommunen är en politiskt styrd organisation med 
kommunfullmäktige som högsta beslutande organ. Under kommunfullmäktige finns tio 
verksamhetsnämnder med politiskt ansvar för verksamhet och ekonomi inom respektive område. 
Av dessa tio nämnder är fyra aktuella i arbetet mot hemlöshet; Arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsnämnden, Socialnämnden, Vård- och omsorgsnämnden och Bygglovs- och 
miljöskyddsnämnden. Nämnderna ansvarar för kontor med anställda tjänstemän som arbetar 
praktiskt med att genomföra det politikerna beslutat. Det är fem kontor som berörs av 
kommunens arbete mot hemlöshet men två av dem har en mer marginell del i arbetet. Dessa två 
är Byggnadsnämndskontoret, under Bygglovs- och miljöskyddsnämnden, som har ansvaret för att 
anpassa lägenheter för personer med fysiska handikapp och Flykting- och invandrarkontoret, 
under Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, som i enstaka fall har problem att hitta 
boende åt asylsökande familjer. De tre mer involverade kontoren är Socialkontoret (SOC) som 
ligger under Socialnämnden och arbetar med utredningar och bedömningar för social barn- och 
ungdomsvård, vuxenvård och missbruksvård, Försörjningsstödskontoret (FÖK) som ligger under 
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och handlägger ekonomiska bidrag i form av 
försörjningsstöd (socialbidrag) samt Vård- och omsorgskontoret (VOK) under Vård- och 
omsorgsnämnden som arbetar med äldre- och handikappomsorg och ger stöd åt både fysiskt och 
psykiskt handikappade.11

Norrköpings kommun arbetar aktivt mot hemlöshet genom Boende, stöd- och 
sysselsättningsenheten med en så kallad vård- och boendetrappa som ligger inom socialnämndens 
ansvarsområde. Denna trappa innebär att man går igenom ett antal boendeformer med stöd från 
socialtjänsten för att så småningom förhoppningsvis kunna erhålla en egen lägenhet med eget 
kontrakt. Hela trappan är individuellt anpassad och alla individer går inte igenom alla stegen, har 
man till exempel inte problem med missbruk går man ofta till det som kallas stödboende direkt. 
Trappan börjar med Hamnbrohemmet som är kommunens härbärge med två olika nivåer, ett 
inskrivningsboende (14 platser) där inga krav ställs på individen samt ett stödboende (8 platser) 
där motivation till förändring av livsstil börjar. På Hamnbrohemmet finns även tre stycken 
jourplatser för mer akut placering av individer som inte har någon annanstans att gå. Efter 
Hamnbrohemmet tar Bostadsgruppen vid. Bostadsgruppen ansvarar för ett motivationsboende 
(8 platser) i kollektiv samt ett utvecklingsboende (17 lägenheter) där de boende får bo i egen 
lägenhet i ett hus med personal. Bostadsgruppen har även ansvaret för kommunens stödboenden 
som innebär att personen bor i en lägenhet i ett vanligt bostadsområde men att socialtjänsten står 
för kontraktet och utför tillsyn. När man visat att man klarar av att bo i egen lägenhet med allt 
vad det innebär med ekonomiska åtaganden och skötsamhet är målet att man ska ta över 
kontraktet så att boendet blir helt ”eget”. Övertagande av kontraktet eftersträvas att kunna göras 
                                                 
11 Norrköping, Kommunens organisation – en presentation av Norrköpings kommunala organisation, 2005 
(Norrköping) 
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efter tidigast 12 månader. Som komplement till boendetrappan finns ett hus som heter BoA-
gården (20 lägenheter). Där hyrs lägenheter ut till framför allt äldre personer med allvarliga 
missbruksproblem och personer med så kallad ”dubbeldiagnos”, både missbruksproblem och 
psykisk sjukdom. På BoA - gården finns ingen tanke om att personerna ska avancera och 
anpassas till ”vanligt” boende. Inom ramen för boendetrappan arbetar även Mobila teamet som 
ansvarar för nattligt stöd och tillsyn på de olika boendena.12 Boende inom ramen för vård- 
boendetrappan erbjuds även av frivilligorganisationer som Länkarna, Verdandi och Hela 
Människan. Kommunen och frivilligorganisationerna anordnar även olika former av 
dagverksamheter som ibland är obligatoriska för att kunna avancera i boendetrappan. 

Hösten 2002 anställdes av kommunen en bostadssamordnare som arbetar med att 
samordna kommunens tillgångar på stödlägenheter samt bostadsanpassade lägenheter för 
personer med funktionshinder. Bostadssamordnaren är en kontakt mellan kommunen och 
bostadsföretagen och arbetar för ett förbättrat samarbete dem emellan vilket till stor del redan 
har lyckats. Denna tjänst har gjort att kommunen lättare får tillgång till lägenheter än vad tidigare 
var fallet. I samband med starten av en bostadssamordnande verksamhet ansökte kommunen om 
projektpengar från Socialstyrelsen för att finansiera ett projekt som skulle arbeta förebyggande 
mot hemlöshet vilket man ansåg att man saknade. Detta projekt kom att kallas Uppsökarna och 
består av en styrgrupp och två personer (uppsökare) som arbetar offensivt med att i ett tidigt 
skede söka upp personer som blivit avhysningshotade på grund av betalningsförelägganden 
(hyresskulder) eller varningar (störande beteende). När en hyresvärd har anledning att 
avhysa/vräka 13 en hyresgäst måste detta anmälas till kommunen. Detta görs genom att ett brev 
skickas till Försörjningsstödskontoret och/eller Socialkontoret som i sin tur skickar ett brev till 
den aktuelle hyresgästen där information om att denne kan kontakta kommunen om han/hon vill 
utreda sina möjligheter att få hjälp. Uppsökarnas uppgift är att inte nöja sig med ett skickat brev 
utan att aktivt ringa eller besöka personen ifråga för att se om denne behöver någon hjälp och i så 
fall vilken slags hjälp. När projektet startade gick alla betalningsförelägganden och varningar till 
uppsökarna men det blev en alltför stor arbetsbörda och man var tvungen att börja selektera i de 
inkommande ärendena. I dagsläget prioriterar projektet barnfamiljer och äldre. 

För att förbättra samarbetet kring de bostadssociala frågorna har två grupper startats i och 
med bostadssamordningens och projektet Uppsökarnas tillkomst i början av år 2003. Den ena 
gruppen kallas Bosam-gruppen och består av representanter från bostadssamordningen, 
uppsökarna, socialkontoret, försörjningsstödskontoret, vård- och omsorgskontoret och flykting- 
och invandrarkontoret. Bosam-gruppen diskuterar och planerar gemensamma rutiner i 
handhavandet av till exempel inkommande avhysningshot och man samarbetar för att förhindra 
                                                 
12 Broschyr om BoSSE, Boende, stöd- och sysselsättningsenheten (Norrköping) 
13 Avhysning är den rätta juridiska termen för uppsägning av hyreskontrakt. Ordet vräkning används också men 
betyder i juridisk mening både avhysning och avlägsnande vilket t ex kan användas när polisen avlägsnar/vräker 
personer från en ockuperad byggnad. Både avhysning och vräkning kan således betyda samma sak men ordet 
vräkning har egentligen en vidare betydelse. I uppsatsen använder jag båda orden utan att göra någon skillnad på 
dem. 
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att klienter ”faller mellan stolarna”. Den andra gruppen kallas VISAM-gruppen och är ett externt 
samarbete mellan flera myndigheter. De som finns representerade i denna grupp är kommunen 
genom bostadssamordningen och försörjningsstödskontoret, skatteverket (SKV), 
försäkringskassan (FK), Centrala Studiestödsnämnden (CSN), Kronofogdemyndigheten (KFM), 
Vägverket och Radiotjänst i Kiruna. Syftet med gruppen är att samordna servicen för 
medborgarna för en förenklad kontakt med dessa myndigheter samt att förebygga och avhjälpa 
stora ekonomiska skulder.14 Inom ramen för VISAM-gruppen ingår projekt Uppsökarna som ett 
delprojekt bland flera andra. 

Empiri 
Denna studie bygger på analys av textdokument av formen uppdragsplaner och projektplaner. 
För att fånga kommunens övergripande inställning till hemlöshet fann jag det lämpligast att titta 
på det som genomarbetats ordentligt och sammanställts i uppdragsplaner innehållande delar som 
bakgrund, mål, visioner och beskrivningar av arbetssätt. Vid sidan av textanalysen har jag också 
satt mig in i hur arbetet i kommunen går till väga. De textdokument jag har analyserat är alla från 
åren 2003 - 2005. Jag har tittat på uppdragsplanerna från Socialnämnden, Arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsnämnden samt från Vård- och omsorgsnämnden, på uppdragsplanen för 
projektet Uppsökarna, Årsrapporter från bostadssamordningen, en broschyr från vård- och 
boendetrappan, tankarna bakom tjänsten som Bostadssamordnare samt en tertialrapport från 
VISAM-gruppen. En närmare presentation av materialets omfattning samt tillvägagångssätt för 
analysen kommer senare i uppsatsen. 

Forskningsetik 
Jag vill här i korthet diskutera de forskningsetiska ställningstaganden jag har tagit i mitt arbete 
med denna uppsats. Min analys bygger på textdokument av typen uppdragsplaner/projektplaner 
samt årsrapporter/rapporter. Alla dessa dokument är offentliga och alltså inget som kräver 
speciella åtaganden vad gäller anonymitet/sekretess etc. Jag har dessutom fått ta del av dessa 
dokument genom av kommunen anställd personal. Jag har under tiden för studien deltagit vid ett 
fåtal möten som kommunens bostadssamordnande arbete anordnat samt ett större bostadssocialt 
forum där samtliga berörda inom kommunen och representanter från socialstyrelsen och 
socialdepartementet var inbjudna. På dessa möten har jag enbart suttit med och lyssnat för att 
orientera mig i deras arbete inte för att använda mig av de personliga åsikter som framfördes. 
Detsamma gäller ett antal möten/introduktionskontakter med kommunanställda personer som 
jag har haft, dessa syftade enbart till att jag skulle lära mig mer om kommunens organisation 
vilket också berörda personer informerades om. I övrigt har jag skrivit på ett 
tystnadspliktsdokument som alla som arbetar i kommunens socialtjänst skriver på. Detta 
tystnadslöfte behövdes för att jag skulle få röra mig i kommunens lokaler där dokument med 
personuppgifter kunde ha glömts kvar vid till exempel kopiatorn. Tystnadsplikten har således 
                                                 
14 Tertialrapport 1, VISAM, (Norrköping) 2004-07-31 



 9

inget att göra med de dokument jag använder i min analys. Vad gäller analysen av texterna har jag 
självklart förhållit mig till de på ett sådant sätt att jag inte missbrukat det som står och inte heller 
plockat saker ur sitt sammanhang så att innebörden och andemeningen förändrats. 

Metod 
Syftet med min uppsats är att studera och diskutera hemlöshetsdiskursen i Norrköpings 
kommun. För att göra detta har jag valt att använda mig av metoden diskursanalys, och mer 
preciserat av den kritiska diskursanalysen. Nedan presenteras diskursanalysen som metod och teori, 
mitt val av inriktning samt hur jag kommer att tillämpa metoden med dess tillhörande verktyg i 
min analys. 

Diskursanalysens grunder 
Diskursanalysen brukar sägas vara både teori och metod. Att använda diskursanalysen som 
metod förutsätter nämligen vissa teoretiska utgångspunkter. Diskursanalysen är en relativt ung 
tradition, den utvecklades under senare delen av 1900-talet, och bygger på kunskapsteoretiska 
grunder vilket innebär att den intresserar sig för hur fenomen skapas och bibehålls.15 
Diskursanalysen har också influenser från en rad andra kunskapstraditioner däribland 
strukturalismen och socialkonstruktivismen. Från strukturalismen har diskursanalysen ärvt sin syn 
på språket som meningsskapande. Den ser inte språket enbart som ett system av tecken utan som 
något som skapar mening och bidrar till att forma vår verklighet. Den mest betydelsefulla 
personen inom denna tradition är Ferdinand de Saussure, lingvisten som myntade begreppen 
langue och parole och därmed gjorde en skillnad mellan språket som system (langue) och språket i 
sin fulla betydelse som tal och handling (parole). Diskursanalysen brukar numera kallas för en 
poststrukturalistisk tradition vilket innebär att den har en långt mer vidare betydelse och 
omfattning än lingvistiken, det vill säga att den gör anspråk på att studera mycket mer än enbart 
texter.16 Socialkonstruktivismen är en tradition eller ett förhållningssätt som menar att 
verkligheten är konstruerad det vill säga att inget är fast i sitt uttryckssätt utan att allt kan 
förändras. Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips beskriver socialkonstruktivismen 
utifrån Vivian Burrs fyra premisser. Dessa är att socialkonstruktivismen för det första inte 
accepterar att kunskap kan ses som objektiv sanning utan att den ”verklighet” vi uppfattar har vi 
själva skapat genom att vi kategoriserar på ett visst sätt. Den andra premissen är att vi är 
påverkade av den kultur och den historiska kontext vi lever i och att världsbilder och identiteter 
är föränderliga, eller antiessentialistiska.  Den tredje är att kunskap genereras genom sociala 
processer där individerna i ett samhälle skapar gemensamma sanningar. Till sist innebär 
socialkonstruktivismen att olika världsbilder får olika konsekvenser. Det man i ett samhälle håller 
för sant får även betydelse för hur man lever.17  

                                                 
15 Neumann, Iver B, Mening, materialitet, makt – en introduktion till diskursanalys, (Lund, 2003),  sid. 14 
16 Ibid. sid. 18ff 
17 Phillips Louise & Marianne Winther Jørgensen, Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2000), sid. 11f 
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På dessa två grundläggande traditioner bygger diskursanalysen, en tradition som ser 
språket som meningsskapande på ett socialkonstruktivistiskt vis. För att kunna studera detta har 
man skapat begreppet diskurs. En diskurs kan definieras på lite olika vis, Neumann beskriver det 
så här: 

… ett system som producerar en uppsättning utsagor och praktiker som genom att etablera sig 
institutionellt kan framställa sig som mer eller mindre normala. De konstituerar 
verklighetsuppfattningen hos sina bärare och fungerar till viss del bestämmande för olika typer 
av sociala relationer.18

I denna beskrivning av en diskurs syns tydligt det strukturalistiska och konstruktivistiska 
tänkandet. En diskurs kan vidare beskrivas som olika typer av språk som används i olika 
sammanhang, till exempel en nyhetsdiskurs eller en medicinsk diskurs, den kan också sägas vara 
ett sätt att strukturera kunskap och praktiker eller en beskrivning på hur språk används och 
förstås.19 Dessa olika tolkningar av begreppet diskurs har tydliga gemensamma drag och det som 
skiljer de åt är hur vid betydelse man lägger i begreppet vilket kan skilja sig mellan 
diskursanalysens olika inriktningar. När man delar in diskursanalysen i inriktningar brukar man 
nämna diskursteorin, diskurspsykologin och den kritiska diskursanalysen av vilka jag har valt att 
använda mig av den senare.  

Den kritiska diskursanalysen 
Jag har, som sagt, valt att använda mig av den kritiska diskursanalysen som inriktning inom 
diskursanalysen. Den främsta förgrundsgestalten för just denna del av den diskursanalytiska 
traditionen är Norman Fairclough. Den kritiska diskursanalysen har den socialkonstruktivistiska 
grunden och synen på språket, som presenterats ovan, gemensamt med de två andra 
inriktningarna. Det som är mer specifikt för denna inriktning är synen på diskurser som både 
konstituerande och konstituerade. Detta innebär att diskurserna samtidigt som de skapar 
föreställningar om olika fenomen också påverkas och formas av fenomenet, vilket brukar kallas 
att diskurserna och ”verkligheten” har ett dialektiskt förhållande. I och med detta 
ställningstagande förutsätts att det även finns något utanför diskurserna, något icke-diskursivt. 
Den kritiska diskursanalysen är som framgår av namnet en kritisk tradition som menar att 
diskurser skapar och bibehåller ojämlika maktförhållanden mellan människor.  

Den kritiska diskursanalysen som metod 
I analysen har jag följt Faircloughs tredimensionella modell som tittar på text, diskursiv praktik och 
social praktik.20 Denna modell delar in analysen i tre nivåer som utgör en bra grund för strukturen 
på arbetet samt ser till att inga delar utelämnas. Fairclough hävdar också att en genomgång av 
dessa tre nivåer är det enda tänkbara sättet att göra en diskursanalys, man kan till exempel inte 

                                                 
18 Neumann, sid. 157 
19 Fairclough, Norman, Discourse and social change, (Cambridge, 2003), sid. 3 och 63 
20 Ibid. sid. 73 
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enbart studera en text. Självklart kan dessa tre dimensioner studeras utan att man använder just 
namnen text, diskursiv praktik samt social praktik, men för enkelhetens skull har jag valt att följa 
Faircloughs modell. Jag ska presentera mitt tillvägagångssätt för analysen genom att gå igenom 
dessa tre dimensioner. 

Att analysera text handlar om att titta på språkets form och språkets betydelse och detta 
måste, enligt Fairclough, göras samtidigt.21 Jag har tittat på textens ord, på grammatiken, 
sammanhanget och strukturen. Analysen av texterna har gått till så att jag börjat med att 
bestämma textens genre det vill säga, vilken typ av text det är. I mitt fall har genren i de flesta fall 
varit projektplaner/uppdragsplaner för arbetet mot hemlöshet. Genre kan mer utförligt beskrivas 
som ett sätt att, med hjälp av diskurser, agera och interagera på.22 Centralt i min studie är att titta 
på individuella och strukturella faktorer till hemlöshet, var man anser att problemet ligger samt 
vem man ger ansvaret för att situationen uppkommit, vilket jag återkommer till senare. För att 
studera detta i texterna har jag använt verktyget transitivitet vilket innebär att man tittar på vilka 
aktörer som finns i texten, vilka som ges en röst, för att sedan titta på om de beskrivs som aktiva 
eller passiva i deras handlande.23 I mitt fall har aktörerna genomgående varit kommunen å ena 
sidan och den enskilde individen å den andra, i vissa fall även fler. Transitiviteten som verktyg har 
då hjälpt till med att kartlägga synen på dessa två aktörer, hur de beskrivs samt vad de ges för 
ansvar i olika sammanhang. Nästa verktyg jag använt är modalitet som tittar på hur hög grad av 
medhåll, affinitet, som ges i texten.24 Genom att titta på modaliteten belyser man frågor om hur 
trovärdiga texterna utges för att vara genom att man tittar på i vilken grad man håller påståenden 
och teorier för sanna eller låter de ligga mer öppet. En analys av texten tittar även på metaforer i 
händelse av att sådana används. Jag har då tittat på vad det är för metaforer och vad de 
symboliserar och kan säga om sammanhanget.25  

Den diskursiva praktiken kan ses som textens praktiska kontext. Att studera den kan 
handla om att titta på hur texten producerats, distribuerats samt konsumerats26 vilket jag tittat på 
i samband med att förstå texternas syfte. Här har jag även använt ett verktyg som kallas 
intertextualitet som tittar på om andra texter finns representerade och hur de samspelar med 
ursprungstexten.27 I mitt fall har det till exempel förekommit citat ur socialtjänstlagen i 
uppdragsplanerna. Jag har också tittat på återkommande element/ämnen i texterna som visat 
vilka områden hemlöshet berör, till exempel missbruk och bostadsmarknad. På den diskursiva 
praktikens nivå av analysen presenteras även den kontext materialet kan förstås i, det som rör 
texternas syfte, jag har valt att kalla kontexten för visionen om det ”goda” samhället.  

                                                 
21 Fairclough, Discourse and social change sid. 74 
22 Faircluogh Norman, Analysing discourse – textual analysis for social research, (London, 2003), sid. 26, 216 
23 Fairclough, Discourse and social change sid. 235f 
24 Ibid. sid. 236 
25 Ibid. sid. 237 
26 Ibid. sid. 78ff 
27 Fairclough, Analysing discourse – textual analysis for social research sid. 218  
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Att analysera diskursernas sociala praktik handlar till största delen om att diskutera den i 
relation till maktfrågor och koppla samman den med ideologi, ekonomi, kultur och politik, man 
sätter in texterna i en vidare kontext. Den sociala praktiken kan ses som det sammankopplande 
mellan sociala strukturer och sociala händelser och synliggörs med hjälp av de teoretiska 
utgångspunkter som bildar ramen för diskursen.28  

Sammanfattningsvis kan sägas att mina diskursanalytiska utgångspunkter är att språket är 
det som skapar mening, att vi skapar vår föreställning om hemlöshet enligt social-
konstruktivismens premisser och att diskurser konstituerar och konstitueras av ”verkligheten”. 
Jag har använt mig av Faircloughs tredimensionella modell som tittar på texten, den diskursiva 
och den sociala praktiken. Studiens frågeställningar och analysen bygger på modellen problem, 
orsaker till problemet och lösningar på problemet från boken Textens mening och makt. 

Teorier 
Under denna rubrik presenteras de teorier jag använder i studien, det vill säga studiens sociala 
praktik. Den första är teorier om det postmoderna som ska ses som en presentation av dagsläget i 
världen och som en ram för hela studien. Sedan presenteras tankar om välfärdssamhället som 
används som utgångspunkt och svarar för att utgöra diskussionens kontext. Det tredje avsnittet 
lyfter fram civilsamhället som kommer att diskuteras i förhållande till vilka aktörer som anses 
lämpliga att arbeta och engagera sig i arbetet mot hemlöshet i kommunen. Teorierna om hemlöshet 
bygger på den tidigare forskning som finns kring ämnet och dessa kommer att användas som en 
jämförelse med den hemlöshetsdiskurs som framkommer i analysen av materialet. Tanken om 
relativ fattigdom blir intressant som ett alternativt perspektiv på de hemlösas ekonomiska situation. 
Diskursanalysen som är den metod som använts i analysen förutsätter vissa teoretiska 
utgångspunkter, dessa togs upp i föregående avsnitt. 

Postmodernism och konsumtionssamhälle 
Många teoretiker har kallat den nuvarande tiden för postmodern29, i förhållande till föregående 
tider som kallats moderna. Det postmoderna sägs ha börjat sin utveckling efter andra världskriget 
med nya tankestilar som framför allt berört makt och frigörelse. Bauman menar att det 
postmoderna samhället har skapat otrygghet och osäkerhet samt bidragit till att individer oftare 
lider av identitetsproblem. Han presenterar fyra av de faktorer som skapat detta samhälle i sin 
bok Vi vantrivs i det postmoderna. Den första faktorn är den nya världsordningen som han menar 
har en otydlig struktur och fungerar utan logik. Världspolitiken lider idag ”brist på sammanhang 
och styrsel” och skrämmer genom ”gränslösa risker och möjligheter” Världen domineras av ett 
tjugotal rika länder och stora maktblock hotar hela jordens framtid genom bland annat 
kapprustning med kärnvapen. Den andra faktorn Bauman tar upp är den ”allmänna 

                                                 
28 Fairclough, Analysing  discourse – textual analysis for social research sid. 23ff 
29 Det finns även de som hävdar att vi fortfarande lever i modernismen, Anthony Giddens väljer till exempel att 
benämna dagens samhälle som senmodernt, eller att vi lever i ett tillstånd av radikal modernitet, Giddens (1990) 
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avregleringen”. Marknaden har fått stor makt och kapitalet ges ”gränslös frihet” på bekostnad av 
andra friheter som social trygghet. Ett konsumtionssamhälle har skapats genom marknadens 
frigörelse vilket skapat en hård arbetsmarknad och en ny fattigdom där en otillräcklig konsument 
förödmjukas. Det tredje som nämns är försvagningen av de skyddsnät som familj och närmiljö 
alltid stått för. Såväl enskilda behov som gruppers konstellationer blir alltmer beroende av den 
oberäkneliga marknaden och därmed otryggare och känsligare för förändringar i omgivningen. 
Det fjärde och sista är massmedia och bildindustrin som förstärkt känslan av att inget i världen är 
fast och bestämt. Möten blir korta och identiteter blir successiva vilket skapar osäkerhet och 
opålitlighet – ”allt som vets kan vetas på ett annat sätt” och inget kan med säkerhet sägas vara på 
ett visst sätt. 30 Det är i denna form av samhälle som dagens hemlöshet ska förstås och diskuteras. 
Förutsättningarna är inte längre desamma som förr och synen på fattigdom präglas idag av 
konsumtionssamhället och individualistiska tankar. 

Välfärd  
Med postmodernistiska förutsättningar får ett offentligt styrt välfärdssamhälle det allt svårare, 
men kampen för välfärden finns fortfarande kvar i alla fall i Sverige. I stora drag kan man 
beskriva ett välfärdssamhälle som ett samhälle där stat och kommun tar ansvar och sörjer för sina 
medborgare om dessa av någon händelse inte klarar av att sörja för sig själva. Ett 
välfärdssamhälle sätter också upp ramar och styr sina medborgare i en riktning som det är tänkt 
att alla ska tjäna på, detta sker genom upplysning och information. En välfärdsstat kan beskrivas 
som en ”stat som bryr sig om människor och som hjälper dem.”31 Detta förhållande mellan 
samhälle och individ där samhället har rollen som fostrare är en maktrelation där kunskapen är 
det som upprätthåller makten. I Sverige har välfärden byggts upp under 1900-talet och tog fart på 
riktigt i och med de sociala ingenjörernas satsningar på 1930-talet. Idéerna från till exempel 
makarna Myrdal byggde på information, det gällde ”framför allt att upplysa, väcka och fostra.”32 
Välfärdsstaten innebär satsningar på en rad områden bland annat inom socialpolitik, 
bostadspolitik, hälsovårdspolitik och arbetsmarknadspolitik.33 Att leva i välfärd innebär mer än 
att endast ha förutsättningar att överleva, att leva i välfärd innebär att man lever ett gott liv med 
möjligheter till utveckling. I välfärdsstaten handlar ett ”värdigt liv” om att ingå i en 
samhällsgemenskap, att vara en delaktig medborgare.34

Hemmet är en viktig del i välfärdsbygget. Ett gott hem är en grundförutsättning för att 
kunna ta del av samhället. Utan adress och telefon är man tyvärr utestängd från många delar av 

                                                 
30 Bauman, Vi vantrivs i det postmoderna, (Göteborg, 1999), sid. 35ff (Mer om konsumtionssamhället skrivs i 
diskussionen om relativ fattigdom) 
31 Hirdman Yvonne, Att lägga livet till rätta, (Stockholm, 1989), sid. 16 
32 Myrdal, Alva & Gunnar, Kris i befolkningsfrågan, (Stockholm, 1934), sid. 250 
33 Olsson Ulf, Drömmen om den hälsosamma medborgaren, (Stockholm, 1999), sid. 60 
34 Bauman Zygmunt, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen, (Göteborg, 1999), sid. 67f 
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dagens samhälle.35 Tankar om bostad och hem är representerade i folkhemsbygget, det handlade 
om att ”bo rätt”.36 Problemet i början av 1900-talet var att en stor del av svenskarna bodde för 
trångt och med undermålig standard. Synen på hemmet som grunden för ett ”gott” liv går inte att 
undgå i litteraturen om välfärdsbygget. En bra bostad beskrivs som en ”nödvändig 
grundförutsättning för kroppslig och andlig hälsa”.37 I Socialstyrelsens definition av hemlösa 
framgår även att hemmet ses som en förutsättning för ett fungerande socialt liv med goda sociala 
relationer. 

Civilsamhället 
Regeringen gav 1998 Kommittén för hemlösa uppdraget att ta fram underlag för beslut angående 
fördelning av projektmedel avsedda att förbättra situationen för Sveriges hemlösa samt förhindra 
att hemlöshet uppstår.38 I en reservation mot slutbetänkandet skriver fyra borgerliga politiker att 
”[d]et civila samhället måste engageras”. Med det civila samhället menar de att 
frivilligorganisationer, vänner, anhöriga och tidigare arbetskamrater spelar en viktig roll i en 
hemlös individs väg mot ett eget boende. Problemet, menar dessa personer, är att många hemlösa 
tappat förtroendet för offentliga myndigheter och behöver en mer personlig kontakt för att bli 
hjälpta. Det som efterlyses är ett utvecklat samarbete mellan stat och kommun å ena sidan och 
det civila samhället å den andra. 39

Begreppet civilsamhälle kom till Sverige först i början på 1990-talet men ordets innebörd 
kan spåras ända tillbaka till Aristoteles. Synsättet som civilsamhället öppnar för är att man ska 
kunna se de fenomen som inte är fast förbundna med stat eller marknad, till skillnad från ett 
synsätt som enbart haft fokus på dessa två institutioner.40 Civilsamhället hänger nära samman 
med medborgarskapet och har även benämnts ”medborgarsamhälle”.41 När begreppet först kom 
till Sverige var det livligt debatterat mellan olika politiska riktningar men redan efter något år hade 
innebörden avdramatiserats och istället blivit ganska otydligt, det kom att bli både högerns och 
vänsterns ideal. 42 Helmut K Anheier påpekar svårigheten att definiera civilsamhället men väljer 
att göra det så här: 

                                                 
35 Anette Rosengren upptäckte under sin studie där hon följde hemlösa kvinnor i Stockholm att man inte kan ansöka 
om id-kort utan att bo på sin mantalsskrivningsadress. För den kvinna Rosengren följde löstes problemet genom att 
hon kunde göra en tillfällig adressändring till sin mammas adress, men efter det har kraven på att man måste bo på 
adressen man är mantalsskriven på blivit hårdare, i Rosengren Anette, Mellan ilska och hopp – om hemlöshet, droger och 
kvinnor, (Stockholm, 2003), sid. 34 
36 Hirdman, sid. 153 
37 Myrdals, sid. 229 
38 Kommittédirektiv, (bilaga 1) i slutbetänkandet från Kommittén för hemlösa SOU 2001: 95, sid. 221 
39 Reservation och särskilt yttrande i SOU 2001: 95, sid. 197ff 
40 Anheier Helmut K, Civil society – measurement, evaluation, policy, (London, 2004), sid. 1 
41 Trägårdh Lars, ”Det civila samhället som analytiskt begrepp och politisk slogan”, i Civilsamhället, SOU 1999:84, sid. 
15 
42 Ibid. sid. 13ff 
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Civil society is the sphere of institutions, organizations and individuals located between the 
family, the state and the market in which people associate voluntarily to advance common 
interests.43

Han lägger tre delar i begreppet civilsamhälle; institutioner, organisationer och individer. Med 
institutioner menar han till exempel lagar och strukturella mönster såsom demokrati och 
medborgarskap. Med organisationer avses icke statliga och icke vinstdrivande föreningar och 
sociala rörelser som ägnar sig åt till exempel välgörenhet. I individbegreppet läggs individers 
egenskaper som medborgare och deltagare i samhället, denna del bidrar med att i samhället 
infoga bland annat religioner, attityder och förväntningar.44  

I drömmen om ett fungerande civilsamhälle finns visionen att de sociala nätverk 
bestående av enskilda individer, närmiljö och familj, ska kunna utvecklas. Bauman menar, som 
nämnts ovan, att även dessa nätverk försvagats i det postmoderna. Civilsamhället kan ses som ett 
försök att satsa på välfärd genom att använda andra medel än de traditionella offentliga 
tillgångarna. Ansvaret för ett ”gott” samhälle ska läggas ut på samtliga medborgare och bli ett 
kollektivt åtagande grundat på egenansvar. 

Teorier om hemlöshet 
I uppsatsen diskuteras materialet från Norrköpings kommun i förhållande till tidigare forskning 
kring hemlöshet. Det som främst kommer att belysas är hur synen på hemlöshet presenteras i de 
olika avhandlingarna och böckerna. Synen på hemlöshet grundar sig i ur vilket perspektiv man 
väljer att titta på fenomenet samt vilka orsaksförklaringar man utgår ifrån. Genomgående i 
litteraturen framställs hemlöshet som ett allvarligt samhällsproblem, många gånger som det allra 
allvarligaste  där de hemlösa är de allra sämst ställda och hemlöshet är ”det mest synbara uttrycket 
för social misär i ett samhälle”45.  

De grundperspektiv som lyfts fram som möjliga utgångspunkter är ett samhällsorienterat 
och ett individinriktat synsätt. Dessa två perspektiv handlar om var man anser att problemet 
ligger, hur man förklarar uppkomsten av hemlöshet. Ett samhällsorienterat synsätt lägger fokus 
på strukturella problem såsom bostadsbrist, socialpolitik och svår arbetsmarknad medan ett 
individinriktat synsätt söker förklaringar i personliga tillkortakommanden som missbruk, 
misskötsamhet och psykiska problem. Det är inte lätt att göra denna uppdelning då gränsen 
mellan de olika synsätten är ganska diffus. Till exempel kan arbetslöshet även ses som ett 
personligt problem och missbruk kan förklaras med strukturella faktorer. Problemen återfinns på 
olika nivåer samtidigt som orsaken till problemen kan ligga någon annanstans. Det avgörande blir 
istället vad man har för inställning till problemet och att vara medveten om att framhävandet av 
ett av dessa synsätt i en studie påverkar resultatet.46 I denna uppsats angriper jag detta på två sätt 
genom att jag tittar på hur problemen framställs, om det framgår på vilken nivå man anser att de 
                                                 
43 Anheier, sid. 22 
44 Ibid. sid. 23f 
45 Rosengren, sid. 35 
46 Thörn Catharina, Kvinnans plats(er) – bilder av hemlöshet, (Stockholm, 2004), sid. 21f 
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hör hemma och även på hur ansvaret för problemen beskrivs och placeras. I det första 
angreppssättet definierar jag individuella problem som något som är knutet till en enskild person 
och i det andra tittar jag bakom problemen för att se hur de kan förklaras. Till stor del handlar 
det andra sättet att se på uppdelningen om att titta på vilka av de individuella faktorerna som kan 
förklaras med strukturella problem då det omvända så gott som aldrig förekommer.  

I likhet med de angreppssätt jag använder presenterar dagens forskning ett kombinerat 
synsätt där man tar hänsyn till både strukturella och individuella faktorer. Hemlöshet beskrivs 
som ett komplext problem47 och man ger en bred förståelse för problemet. Det går inte att hitta 
en förklaring till varför människor hamnar i hemlöshet utan det måste ses som en mix av flera 
olika orsaker. Forskningen är här individualiserad i den bemärkelsen att man vill lyfta fram att 
hemlöshet, livet och orsakerna, ser olika ut för olika individer. Det finns många olika vägar in i 
och ut ur hemlöshet.48 Hans Swärd refererar till David Wagner som varnar för att 
individualisering även kan leda till trivialisering av sociala problem genom att de strukturella 
problemen förminskas eller tenderar att individualiseras även dem.49

Inom ramen för hemlöshetsforskning är det även vanligt med utestängningsteorier. 
Rosengren menar att samhällsklimatet idag är mycket kallare än tidigare. På 1970-talet menar hon 
att de hemlösa blev integrerade i samhället men att de idag mer och mer utestängs. Idag 
accepteras till exempel inte att ”a-lagare” vistas i torg och parker utan de blir bortkörda av vakter 
och polis. Det har också blivit svårare att ta sig in på bostads- och arbetsmarknad när attityderna i 
samhället blivit hårdare. 50 Det finns tendenser som visar att så kallade NIMBY - effekter (Not In 
My Backyard)51 blivit vanligare. Dessa innebär att medborgare ställer högre krav och anser sig ha 
rättigheten att inte bli störda i sin närmaste omgivning, att man inte vill se utslagna människor när 
man går ut eller inte vill bli störd av spring i trapphuset är exempel på detta. 

Relativ fattigdom i konsumtionssamhället 
Ekonomen Amartya Sen har skrivit böcker om fattiga länders utveckling och har skapat teorier 
om utveckling som frihet. Han menar att ett bättre sätt att mäta fattigdom än i enbart pengar är att 
mäta den efter individers förmågor (capabilities) som handlar om vilka förutsättningar personen 
har att leva ett liv som anses värdigt i subjektiv bemärkelse. Dessa förmågor påverkas av olika 
faktorer, bland annat av ekonomiska tillgångar. Sen vill lyfta fram att det inte enbart är pengar 
som ger oss förmågan att leva ett gott liv utan det styrs även av till exempel ålder, kön och 
sjukdomar. Förutsättningarna för att fritt välja sitt liv beror även på situationen i det land man 

                                                 
47 Swärd Hans, ”Teser och föreställningar om hemlösa och hemlöshet i dagens samhälle” i Runquist Weddig & 
Swärd Hans, Hemlöshet – en antologi om olika perspektiv & förklaringsmodeller, (Stockholm, 2000), sid. 67 
48 Runquist & Swärd, sid. 9 
49 Wagner David, “Checkerboard Square. Culuture and resistance in a homeless community”(1993) hänvisad till i 
Hans Swärd, Hemlöshet – Fattigdomsbevis eller välfärdsdilemma? (Lund, 1998), sid. 144 
50 Rosengren, sid. 41f 
51 Koch-Nielsen Inger & Nordgaard Fotel Trine, ”Social policy aspects of housing policy” i Nordiska Ministerrådets 
Bostadslöshet som problem och politik – aktuell nordisk forskning, TemaNord 2002: 558, (Köpenhamn, 2002), sid. 17 
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befinner sig i och Sen har diskuterat begreppet relativ fattigdom52 för att peka på detta. Han menar 
att man är relativt fattig i förhållande till det land man lever i. I ett välutvecklat land kanske det 
krävs att du har tillgång till TV och dator för att känna dig som en del av samhället.53 Du kan 
alltså uppleva att du är fattig i till exempel Sverige fast du har det många gånger bättre än en 
person i ett u-land som kanske uppfattar sig som välbeställd. Den relativa fattigdomen blir alltmer 
tydlig i dagens konsumtionssamhälle. Bauman skriver att vara fattig i ett konsumtionssamhälle är 
ett ”socialt och psykologiskt tillstånd” där man strävar efter att leva ett liv som betraktas som 
anständigt ur landets speciella normer och värderingar. ”Normal” och ”lycklig” anses man vara 
om man har tillräckligt mycket tillgångar för att bli en fullkomlig konsument. 54  

Sammanfattning av studiens utgångspunkter 
Jag har nu presenterat metoden och de teoretiska utgångspunkter som används i uppsatsen. De 
skapar tillsammans den ram jag vill använda för att diskutera Norrköpings kommuns syn på 
hemlöshet och sammanfattas här i korthet. Ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt innebär att 
man inte ser hemlöshet som något fast och naturgivet utan som något samhället konstruerat och 
som kan förändras. Att skapa fenomen förutsätter en användning av språket, då det är i språket 
mening produceras. Dessa två utgångspunkter är grunderna i diskursanalysen, metoden jag 
använder i studien. Diskursanalysen erbjuder verktyg som gör att man kan studera hur fenomen 
skapas och bibehålls och jag har använt dessa för att söka svar på mina frågeställningar i 
materialet. Den diskursiva praktiken, texternas kontext och hur de uppkommit samt vad de har 
för syfte, knyter samman texterna med den sociala praktiken som utgörs av de teoretiska ramarna. 
Jag tittar på hemlöshetsdiskursen med perspektivet att samhället vi lever i är postmodernt vilket 
innebär en större otrygghet, en starkare individualism och en ökad frihet för marknaden jämfört 
med tidigare vilket skapat ett konsumtionssamhälle med en ny sorts fattigdom. Detta blir 
intressant då hemlöshet, och även andra begrepp, ska förstås i sin historiska och kulturella 
kontext. Vidare består kontexten av att dagens Sverige och det kommunala perspektivet har stort 
fokus på tanken om välfärd. I ett välfärdssamhälle är hemlöshet ett problem, ett misslyckande 
och något som ska motverkas, det finns en vision om ett ”gott” samhälle.  

Det centrala i dagens hemlöshetsforskning, som även är det centrala i denna studie, är om 
man ser hemlöshet som ett individuellt eller ett strukturellt problem. Gränsen mellan de olika 
synsätten är otydlig och går att studera på två sätt. Det ena är att titta på problemets natur och se 
hur det framställs, på vilken nivå det återfinns. Ett individuellt problem kan då definieras som 
något personbundet, till exempel missbruk eller sjukdom medan de strukturella problemen är 
sådant som existerar i samhället i stort och inte är knutet till enskilda personer, det kan till 
                                                 
52 Innehållet i begreppet relativ fattigdom användes först av engelsamannen Peter Townsend som menade att fattigdom 
endast kan förstås som relativ deprivation, att fattigdomsgränsen endast kan ställas i förhållande till 
levnadsstandarden i det land man lever i inte till någon internationell, absolut konsumtionsnivå. Källa: Robert 
Erikson, Svensk välfärdsforskning, Socialvetenskaplig tidsskrift nr 2-3 2003. 
53 Sen Amartya, Utveckling som frihet, (Göteborg, 2002), sid. 127ff 
54 Bauman, Arbete konsumtion och den nya fattigdomen, sid. 60 
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exempel röra sig om att kommunen har bristande resurser. Det andra sättet att se på 
uppdelningen är att titta på var orsaken och därmed ansvaret kan sägas ligga. Missbruk kan då ses 
som ett strukturellt problem med bristande drogförebyggande arbete och dålig kontroll av illegal 
införsel av alkohol och droger. Jag ska genom diskussion förhålla mig till båda dessa sätt att titta 
på uppdelningen av individuella och strukturella problem. Jag anser att synen på hemlöshet är 
intressant att studera för att den påverkar hur insatser och åtgärder utformas och blir avgörande 
för om välfärdssamhället lyckas få bukt med problemet. Uppsatsen fortsätter nu med analysen 
som fokuserar på vad det ges för förklaringar och lösningar till hemlösheten.  

Analys 
Analysen kommer nedan att presenteras enligt modellen problem, orsak till problem och lösningar till 
problem55. I texterna har jag inte förvånande funnit att hemlöshet ses som ett problem vilket varit 
grunden till att jag använt mig av nyss nämnda modell. Orsakerna till problemet är en viktig del i 
kartläggandet av synen på hemlöshet och då samtliga texter berör arbetet mot hemlöshet blir 
även de åtgärder som presenteras väsentliga i studerandet av den hemlöshetsdiskurs som råder i 
Norrköpings kommuns organisation och ledning.  Först kommer dock empirin och den 
diskursiva praktiken presenteras, den tar upp hur texterna tillkommit och beskriver texternas 
kontext.  

Empirin och dess diskursiva praktik 
Det material jag analyserat består av uppdragsplaner och projektplaner för det arbete som rör 
hemlösheten i Norrköpings kommun. Uppdragsplanerna är skrivna och fastställda av politiker 
och konsumeras av tjänstemän på de kontor under respektive nämnd som arbetar praktiskt inom 
verksamhetsområdet. Projektplanen för Uppsökarna samt Årsrapporterna från 
bostadssamordningen är skrivna av bostadssamordnaren som är en anställd tjänsteman. 
Årsrapporterna är skrivna för alla inblandade i arbetet, kanske främst för politikerna, och 
Projektplanen är skriven som arbetsbeskrivning samt var det dokument som var underlag när 
kommunen sökte projektbidrag från Socialstyrelsen. Tertialrapporten från VISAM-gruppen är ett 
underlag för det gemensamma arbetet med att förebygga samt minska medborgarnas skulder, 
denna text berör främst ekonomiska problem. Mängden text är stor och jag vill därför redogöra 
för hur jag gått till väga i min analys. 

De texter jag använt i sin helhet är Projektplanen för Uppsökarna, Årsrapporterna från 
bostadssamordningen och en broschyr om Vård- och boendetrappan som beskriver deras 
verksamhet. Uppdragsplanerna från nämnderna har jag endast analyserat delar av. Där har jag 
fokuserat på inledande avsnitt och de avsnitt som mer direkt berör hemlöshet. I Socialnämndens 
uppdragsplaner har jag tittat närmare på avsnitt om integrerat boende, i Arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsnämndens har jag använt delen om försörjningsstöd och i Vård- och 

                                                 
55 Bergström & Boréus, sid.  240 
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omsorgsnämndens, avsnittet om socialpsykiatri. Jag har även tittat på uppdragsplaner från 
föregående år men då bara jämfört dem i förhållande till uppdragsplanerna för år 2005 för att titta 
efter skillnader. Det fanns inga uppenbara skillnader förutom att Socialnämndens uppdragsplan 
från 2004 är något mera utförlig i sin text och jag citerar därför ibland den. För de övriga 
nämnderna var skillnaderna så små eller obetydliga att jag endast använt mig av de senaste 
texterna. I tertialrapporten från VISAM-gruppen har jag använt inledning och delen om projektet 
Uppsökarna. Sammantaget har materialet omfattat lite drygt 50 sidor. Genomgående i samtliga 
texter har jag fokuserat mest på de meningar och stycken där jag kunnat uttyda svar på mina 
frågeställningar. Texten har analyserats med verktygen transitivitet, modalitet och metaforer (se 
metodkapitlet), samtidigt som jag sökt svar på mina frågeställningar. Texterna är väl 
genomarbetade och jag bedömer de därför tillförlitliga och anser att de speglar den bild av 
hemlöshet som finns inom kommunen. Svagheten i studien ligger i att min egen förförståelse kan 
ha gjort att jag uppfattat texterna på ett sätt som inte fullt ut stämmer överens med den 
ursprungliga tanken. Jag har i arbetet strävat efter att i så hög grad som möjligt utföra analysen på 
ett objektivt sätt men är väl medveten om att jag aldrig kan komma ifrån mig själv som subjekt. 

Återkommande element och ämnen som påträffats i materialet har jag kategoriserat som; 
bostadsmarknad, bostadspolitik, välfärd, ekonomi, missbruk, familj, psykiatri, vård och stöd, 
handikapp, det ”goda” livet samt verksamhet och organisation. Dessa ger en överblick över de 
områden hemlöshet berör och kan skapa en förståelse för hur många olika delar som påverkar 
hemlösheten och ingår i hemlöshetsdiskursen. Jag ska nu presentera den vision om ett ”gott” 
samhälle som finns i materialet, en vision som bygger på välfärdstanken och utgör den kontext 
som hemlöshetstankarna återfinns i. 

Visionen om det ”goda” samhället  
Ett skapande av ett samhälle som kännetecknas av välfärd har varit politikens strävan i Sverige 
sedan början av 1900-talet. Det var på 1930-talet som mycket hände inom det som kallas den 
sociala ingenjörskonsten och byggandet av ”folkhemmet” tog sin början. Till exempel lades grunden 
för bostadspolitiken av en bostadssocial utredning som tillsattes år 1933.56 En framträdande roll i 
historiens välfärdsbygge har Alva och Gunnar Myrdal som år 1934 gav ut sin bok Kris i 
befolkningsfrågan. I den diskuteras många åtgärder för en bättre levnadsnivå och Myrdals ger många 
förslag till förbättringar varav den största delen sedan genomfördes. Vad gäller 
boendeförhållanden så diskuteras framför allt standarden på bostäderna som på 1930-talet var 
undermålig. Ett gott hem beskrivs som en förutsättning för vila, rekreation och utveckling.57 Men 
välfärd är mycket mer än bostadsförhållanden. Genom att genomföra så kallade 
levnadsnivåundersökningar har man definierat välfärd med nio komponenter vilka är; hälsa, 
kostvanor, bostad, uppväxtförhållanden och familjerelationer, utbildning, sysselsättning och 

                                                 
56 Erikson Robert, Svensk välfärdsforskning, Socialvetenskaplig tidsskrift nr 2-3 2003, sid.  217 
57 Myrdals, sid. 229ff 
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arbetsplatsförhållanden, ekonomiska resurser, politiska resurser samt fritid och rekreation.58 Jag 
ska nedan presentera den vision om ett ”gott” samhälle som återfinns i kommunens politik och 
uppdrag. 

Kommunen och socialtjänstlagen 
Socialtjänstlagen, i sällskap med andra lagar59, är grunden för det sociala arbetet i Sveriges 
kommuner. Att lagarna är av stor vikt vid skapandet av en social verksamhet syns när de citeras i 
uppdragsplanerna som ligger till grund för kommunens arbete. Enligt socialtjänstlagens 2 kap 2 § 
har ”kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den 
hjälp som de behöver.”60 Socialtjänsten ska främja människors delaktighet i samhället, trygga de 
sociala och ekonomiska förhållandena och arbeta för jämlikhet.61 Tredje kapitlet i lagen tar upp 
socialnämndens skyldigheter och där talas bland annat om den enskildes rätt till arbete, bostad 
och utbildning.62 Något närmare om åtgärder mot hemlöshet finns inte.  

Den socialdemokratiska politiken  
Då kommunen är en politiskt styrd organisation är det av intresse att titta närmare på den politik 
som har störst inflytande över det sociala arbetet i Norrköping.63 Valet år 2002 vanns av 
socialdemokraterna som fick 35 av 85 mandat i kommunfullmäktige och därför presenteras delar 
av deras politik här. 

Socialdemokraterna i Norrköping presenterar en vision av ”ett samhälle där alla behövs” 
med nyckelord som rättvisa, jämställdhet och integration. Detta samhälle kännetecknas av att alla 
kan skapa sig meningsfulla liv antingen av egen kraft eller med stöd från samhället. Samhället har 
det yttersta ansvaret för alla människors likvärdiga grund men får inte ta ansvaret ifrån den 
enskilda individen, ”i grunden/har alla människor/själva huvudansvaret för sitt liv”. En stor fråga 
inom politiken är främjandet av demokratin och samhällets ansvar att skapa mötesplatser och 
öppna forum för medborgarna. Alla ska känna sig delaktiga, behövda och som en del av en 
gemenskap. 

Viktigast för att motverka utanförskap är trygghet, att slippa vara rädd för sin egen eller sin 
familjs framtid. Trygghet förutsätter rätten till egen försörjning, utbildning och arbete åt alla, en 
god bostad, bra samhällsservice och inflytande. Men trygghet handlar också om beslutsam 
kamp mot brottslighet och knark, mot våld i hemmen, i skolan, på gator och torg. 

För att skapa detta samhälle krävs ökad ekonomisk tillväxt vilket socialdemokraterna vill satsa på 
genom universitetets etablering i kommunen, ett utvecklande av infrastrukturen för att främja 
                                                 
58 Johansson Sten, Om levnadsnivåundersökningen, (Stockholm, 1970), sid. 32ff hänvisad till i Erikson Robert, Svensk 
välfärdsforskning 
59 Andra lagar kommunen styrs av i sitt arbete mot hemlöshet är kommunallagen, hyreslagen, förvaltningslagen, 
sekretesslagen, personuppgiftslagen m.fl. 
60 Socialtjänstlag (2001:453) 2 kap. 2 § 
61 Ibid. 1 kap. 1§ 
62 Ibid. 3 kap. 2§ 
63 All fakta och samtliga citat i detta avsnitt är hämtade från: www.norrkoping.sap.se 2005-04-09 

http://www.norrkoping.sap.se/
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näringslivet samt en satsning på turism. Vidare vill partiet hålla hög kvalitet i skolorna och trygga 
ålderdomen för kommunens pensionärer. Hållbar utveckling med miljöhänsyn och viljan att vara 
en god arbetsgivare finns också på agendan. Det som skrivs specifikt om hemlöshet är: 

Bostadslöshet har blivit ett problem som måste lösas och kommunen ska vara en garant för 
allas rätt till en bostad. De sociala problemen blir svårlösta om man inte har en egen adress och 
tak över huvudet. 

En god bostad är en trygghet i livet och att vara utan denna grundläggande rättighet skapar 
svårigheter och problem. I ett välfärdssamhälle bör det inte finnas människor som står utan 
bostad. 

Visionen i uppdragsplanerna 
Kommunfullmäktige i Norrköpings kommun antog år 1997 en vision som bygger på ett initiativ 
från samtliga EU-länder som omfattar handlingsplaner mot fattigdom och social utestängning. 
Visionen kallas i Norrköping för ”Målbild 2010” och beskriver hur situationen ska se ut i 
Norrköping år 2010; 

Det goda livet med livskvalitet för alla åldrar finns i Norrköping. Det goda livet kännetecknas 
av en trygghet som ligger i en väl fungerande barnomsorg, en grundskola som präglas av fysisk 
och pedagogisk kvalitet samt en kärleksfull vård och omsorg om alltfler äldre i kommunen. Det 
goda livet innebär också att det finns plats för alla i Norrköping, oavsett förutsättningar, och 
att ingen tillåts hamna vid sidan av samhällsgemenskapen.64

I mitt material återfinns tankar om visionen i Vård- och omsorgsnämndens uppdragsplaner samt 
i Socialnämndens uppdragsplaner. Vård- och omsorgsnämnden använder sig av visionen så som 
kommunfullmäktige formulerat den och har satt upp två egna mål som berör deras 
ansvarsområde med äldre- och handikappomsorg. Socialnämnden har skapat sin egen vision som 
är en förkortad version av ”målbild 2010”. 

Socialpolitiken i Norrköping ska främja ett samhälle, där alla ges en reell möjlighet att kunna ta 
ansvar och finna sin roll i gemenskap med andra. Ingen ska behöva stå utanför 
samhällsgemenskapen.65

Vad innebär då dessa visioner? Det som är aktuellt när det rör hemlöshet är vad som menas med 
att ingå i samhällsgemenskapen. Berit Sundgren Grinups som skrivit en rapport om välfärden i 
Norrköping har diskuterat detta ämne med ett antal Norrköpingsbor som ingick i samtalsgrupper 
i hennes studie. Det grundläggande för att känna sig delaktig i en samhällsgemenskap ansågs vara 
att ha ”arbete/studier/sysselsättning och en egen bostad”.66 Jag instämmer i denna förklaring av 
samhällsgemenskap. Att delta är att ha en uppgift, att känna sig behövd genom någon form av 
sysselsättning. Bostaden är en förutsättning för att kunna delta då det i stort sett blir omöjligt att 
ha fasta rutiner eller ens söka ett arbete utan adress och telefon. Ett liv utan arbete eller 
sysselsättning kan, enligt min mening, vägas upp av goda sociala relationer genom vänner, 

                                                 
64 Sundgren – Grinups Berit, Välfärd i Norrköping – samtal med norrköpingsbor, (Norrköping, 2001), sid. 66 
65 Socialnämndens uppdragsplan, 2005, sid. 2 
66 Sundgren Grinups, sid. 86 
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föreningar eller dylikt. I Socialstyrelsens definition av ”hemlösa” framgår att det är svårt att 
upprätthålla relationer utan bostad, om detta stämmer låter jag här vara osagt. 

Visionen och hemlösheten 
Som framgått av föregående avsnitt ska den enskilde ha rätt till bostad och kommunen ska arbeta 
för att främja samtliga medborgare så att dessa kan leva under goda levnadsförhållanden. Att det i 
dag över huvud taget finns människor som saknar denna grundläggande rättighet kan ses som ett 
stort misslyckande för välfärdssamhället. En hemlös individ har ofta även andra problem som 
inte heller borde existera i ett samhälle präglat av välfärd. Redan i visionen om det ”goda” 
samhället syns den svåra balansgången mellan individuellt och strukturellt ansvar bland annat i 
den socialdemokratiska politiken där en strävan att kunna främja individers eget ansvar 
presenteras. Problemet ligger i att hitta en nivå där kommunens ansvarstagande inte inkräktar på 
individers egen förmåga, ett problem som med säkerhet kan återfinnas inom många områden i 
samhället. Jag övergår nu till att presentera analysen av empirin och börjar med att visa hur 
hemlösheten beskrivs som ett problem. 

Hemlöshet som problem 
I texterna jag har analyserat har det framkommit ett antal beskrivningar på hur man ser på 
hemlöshet i stort. Till att börja med så beskrivs hemlöshet som en problematik67, ett fenomen 
som är ett problem för samtliga i samhället, för enskilda individer, för kommunen, för 
fastighetsägare samt för privata entreprenörer. Detta syns i texter där arbetet beskrivs kunna 
förbättra problematiska situationer. 

Projektets (Uppsökarna, min anm.) huvudsyfte är att motverka hemlöshet inom ramen för 
bostadssamordningens verksamhet. /…/ de övriga syftena med projektet: /…/ minimera 
skadeverkningar för individ, bostadsföretag och samhälle.68

Denna formulering visar att skadeverkningarna finns samt behöver åtgärdas. I likhet med detta 
sägs hemlöshet i projektplanen för Uppsökarna ha stora skadeverkningar på ”samtliga parter i 
bostadsförhållandet”69 samt konsekvenser för både samhälle och individ. 

[H]ållbara stödinsatser torde bespara individen onödigt lidande, begränsa skadeverkningar mot 
bostadsföretag samt kommunövergripande långsiktigt leda till effektivare resursfördelning. 70

 I detta citat visas att individen lider av situationen, som även beskrivs som ”ohållbar”71, 
situationen skadar även fastighetsägares företag samtidigt som det kostar samhället pengar som 
skulle kunna fördelas på andra saker. I denna projektplan syns även synen på hemlöshet som 

                                                 
67 Till exempel i Årsrapport 2003, (Norrköping) sid. 4  
68 Årsrapport 2003, sid. 14 
69 Projektplan Uppsökarna, Bostadssamordningen, (Norrköping) 2003-01-19 sid. 4 
70 Ibid. sid. 2 
71 Ibid. sid. 2 
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problem i rubriker och ordval såsom ”problemidentifiering”, ”problemdefinition” och 
”problemlösning”72.  

Hemlöshet beskrivs på liknande sätt i dagens hemlöshetsforskning. Att det är ett problem 
råder ingen tvekan om och inte heller att problemet påverkar både individer och samhälle i stort. 
Swärd har beskrivit hemlöshet som ”ett komplext problem”73. Med detta menar han att 
hemlöshet inte kan förklaras på något bra sätt, det går inte att ge någon enhetlig bild av 
hemlösheten och inte heller av de hemlösa individerna. Det blir än mer komplicerat för att 
kunskapen om hemlösheten är relativt låg i Sverige.74 Kunskapsbristen har även påtalats i mitt 
empiriska material och är något kommunen satsar på att förbättra och till viss del även har lyckats 
med genom sitt arbete. 

Orsaker och förklaringar till hemlöshet 
Catharina Thörn menar att inställningen till hemlöshet beror på vilken syn man har på vad som 
orsakar den, det vill säga var man anser att problemen ligger.75 Förklarar man hemlöshet med 
individuella faktorer påverkas arbetet och prioriteringarna på ett annat vis än om man hållit de 
strukturella orsakerna främst. Att titta på vilka faktorer kommunen nämner som orsaker till 
hemlöshet blir därför viktigt i kartläggandet av hemlöshetsdiskursen. I de texter jag har analyserat 
framträder en mycket omfattande samling förklaringar till hur hemlöshet uppstår. Jag ska 
presentera de genom att först ta upp de orsaker som nämns i direkt samband med hemlöshet för 
att sedan titta på hur de orsakerna beskrivs och förklaras i sin tur. Väl värt att nämna är att ingen 
av de orsaker som presenterats i materialet ofelbart leder till hemlöshet. Till exempel ses missbruk 
som en vanlig orsak till hemlöshet men vi vet samtidigt att de allra flesta missbrukare har egen 
lägenhet.76 De flesta av förklaringarna kan vara av olika allvarlighetsgrad och det är svårt att säga 
varför de i vissa fall får så ödesdigra konsekvenser.  

Den mest framstående förklaringen till hemlöshet i kommunens organisation är 
avhysning. Detta på grund av att avhysningsprevention är en stor satsning inom kommunen för 
att förebygga hemlöshet genom projekt Uppsökarna. Inställningen att avhysningsprevention 
förebygger hemlöshet är grunden till att projektet startades från första början. 

Projektets syfte är att motverka vräkningar och minska hemlösheten i kommunen.77

…förhindra avhysning och därmed förebygga tillströmningen av nya hemlösa78

Att ett förebyggande av avhysningar leder till minskad hemlöshet innebär också att avhysning kan 
ses som en orsak till hemlöshet. Avhysning skulle kunna ses som enbart en åtgärd då den i sin tur 
                                                 
72 Projektplan Uppsökarna. sid. 15 
73 Swärd, i Runquist & Swärd, sid. 67 
74 Swärd, i Runquist & Swärd, sid. 67f 
75 Thörn, sid. 21f 
76 Rosengren, sid. 43 
77 Årsrapport 2003, sid. 3 
78 Projektplan Uppsökarna, sid. 13 
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förklaras med diverse faktorer, som jag återkommer till nedan. Det är inte själva avhysningen som 
är problemet utan det som lett fram till att individen avhyses.   

Vidare nämns psykisk ohälsa och sociala problem som orsak till hemlöshet, som visas i 
citatet nedan. Lägg märke till att detta är en bedömning och inte något man vet med säkerhet. 

De huvudsakliga bakomliggande orsakerna till den öppna hemlösheten har bedömts vara: 

• Medicinska och sociala problem 

• Psykisk ohälsa 

• Psykisk ohälsa kombinerad med periodiskt missbruk79 

I sammanhanget där detta citat är hämtat från beskrivs omsorgstagandet av öppet hemlösa 
individer som mycket komplicerat. Man vet oftast alldeles för lite om dem samtidigt som de är 
misstänksamma mot socialtjänsten och inte alltid vill ta emot hjälp. Det skrivs att ”dokumenterad 
psykisk ohälsa” saknas men man bedömer ändå efter erfarenheter att psykisk ohälsa förekommer, 
kanske för att personerna beter sig på att avvikande sätt och inte verkar förstå sitt eget bästa. 
Detta avvikande beteende beskrivs ingående som att ”[f]lera av de öppet hemlösa/inte 
har/förmågan att sköta det vardagliga livet med matlagning, städning, hyra och ekonomi”80 ett 
beteende som skulle kunna vara det som betecknas som sociala problem. Vad medicinska 
problem innebär och hur de kan orsaka hemlöshet förklaras inte närmare. I ovanstående citat 
nämns periodiskt missbruk vilket presenteras som en tänkbar orsak till hemlöshet också i 
Socialnämndens uppdragsplan.  

Etablerade missbrukare har nästan alltid en svår livssituation med bl.a. hemlöshet och social 
utslagning.81

Denna formulering står i en inledande behovsanalys där man pekar på riskerna med att öppnare 
gränser mot andra länder leder till ökad tillgång på droger vilket medför risken för ökad 
konsumtion.  

I arbetet med att ordna bostad åt hemlösa har kommunen bedömt att de allra flesta hade 
problem med hyresskulder eller hyresrelaterade skulder, det vill säga ekonomiska problem, en 
liten del var för störande i sitt boende och ytterligare en liten del hade problem som inte gick att 
fastställa.82 Ekonomiska problem kan bero på allt för små tillgångar men det kan också bero på 
slarv och misskötsamhet vilket även kan ses vara problemet bakom störningar i boendet. Att 
individer lever ”felaktigt” och misskötsamt framgår även som ett problem i texterna. I 
Socialnämndens uppdragsplan presenteras detta genom att det i boendetrappan, som ska leda till 
eget boende, ingår råd, stöd och vård för förändring av livssituationen.83 Om denna 

                                                 
79 Årsrapport 2003, sid. 11 
80 Ibid. 
81 Socialnämndens uppdragsplan 2004, (Norrköping), sid. 6 
82 Årsrapport 2003, sid. 12 
83 Socialnämndens uppdragsplan 2004, sid. 9 



 25

misskötsamhet är en orsak som förekommit även innan personerna ifråga blev hemlösa framgår 
dock inte av texterna, hyresskulderna borde ha gjort det om inte ekonomiska problem 
uppmärksammats under någon form av stödboende. Eftersom de problem som nämns här 
handlar om de redan hemlösa kanske man får se det felaktiga levnadssättet snarare som en orsak 
till varför människor inte kan ta sig ur hemlösheten än som en orsak till varför de hamnade där 
från första början. Oavsett när problemen uppkommit kan man se dem som orsaker till 
hemlöshet då en ”god” livsföring skulle leda till att personerna åter kom in på den reguljära 
bostadsmarknaden. 

De ovan nämnda orsakerna är av det slaget att de räknas som individuella, de är knutna till 
personen. De tydligt strukturella orsaker som ges som direkta förklaringar till hemlöshet är 
bristande kunskap och därmed ineffektiva satsningar mot hemlöshet från kommunens sida. 
Kunskapsbristen presenteras i ett bostadssocialt mål för 2003; 

Under 2003 skall: 

Kommunen inhämta nya kunskaper om hemlöshetsproblematiken samt utarbeta effektivare 
metoder mot hemlösheten84

Detta är något som idag förbättrats eftersom inhämtandet av kunskap nu pågått under två år. Det 
intressanta är dock att det ges en strukturell förklaring och i detta skede av uppsatsen spelar det 
mindre roll hur bra det åtgärdas. Under kapitlet om åtgärder mot hemlösheten återkommer jag till 
hur man arbetar för att förhindra problemen. I texterna finns inställningen att hemlöshet kan 
minskas om man använder rätt åtgärder och också att kommunen anser att de har det 
övergripande ansvaret för att något görs.85 I och med att kommunala åtgärder anses kunna 
avhjälpa situationen betyder det att även problemen, i alla fall vissa, ligger hos kommunen, i det 
strukturella, för det faktum att man har möjlighet att åtgärda ett problem innebär ju att man även 
skulle ha kunnat förebygga det från första början. Jag ska nu gå vidare och titta närmare på de 
orsaker jag här nämnt och visa hur dessa i sin tur förklaras i materialet. 

Avhysning 
Avhysning är centralt i diskussionen om hemlöshet, för även om avhysning inte tvunget leder till 
hemlöshet eftersom många får bostad ordnad på ett eller annat sätt så har i stort sett alla hemlösa 
någon gång förlorat sin bostad och inte kunnat få tag i en ny. Rosengren berättar att för de flesta 
kvinnor hon mött har hemlösheten uppstått genom en vräkning.86 Undantagen är de som skrivits 
ut från någon form av institution utan ordnad bostad, men de som står utanför den reguljära 
bostadsmarknaden utan att de någon gång blivit avhysta gör det vanligtvis av samma anledningar 
som leder till avhysning för andra. Risken för hemlöshet är överhängande när man blir avhyst 
särskilt om avhysningshotet beror på problem som inte låter sig lösas i en handvändning, till 
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exempel stora hyresskulder. Avhysning beskrivs som ett ”första steg mot hemlöshet”87 på ett 
ställe i materialet samtidigt som man på ett annat skriver om ”förloppet mot avhysning”88 Att 
avhysningen skulle vara det första steget mot hemlöshet känns tveksamt då orsakerna till 
avhysningen beskrivs omfattande och på många sätt stämmer överens med de orsaker som ges till 
hemlöshet. Jag vill därför påstå att ”förloppet mot avhysning” även kan ses som ett förlopp mot 
hemlöshet. De bakomliggande problemen som leder fram till en avhysning borde betraktas som 
de första stegen mot hemlöshet. Eftersom avhysningsprevention är en stor del av kommunens 
arbete mot hemlöshet genom projekt Uppsökarna beskrivs orsaker till avhysningshot, samt de 
individer som står inför kommande avhysning, ingående. 
 
Orsaker till avhysning 
Enligt hyreslagen är en hyresrätt förverkad om betalningen är mer än en vecka försenad, om 
lägenheten hyrts ut i andrahand utan hyresvärdens medgivande eller om lägenheten använts till 
brottslig verksamhet eller verksamhet som den inte är avsedd för till exempel affärsverksamhet. 
Hyresrätten är även förverkad om det förekommit störande beteende som inte avtagit vid en 
första varning samt om lägenheten vanvårdas. När något av ovanstående sker har hyresvärden 
rätt, men är inte skyldig, att avvisa den boende. En utebliven hyra som betalas inom tre veckor 
leder till att hyresrätten återvinns.89 Avhysningshoten anmäls alltid till kommunen och rubriceras 
som betalningsförelägganden (hyresskulder) eller varningar (störande beteende). Enligt lagen 
gäller dessa faktorer som orsaker till avhysning men det intressanta blir att titta på vilka faktorer 
som lett fram till de problemen. I och med kommunens satsning på projekt Uppsökarna har man 
fört in samtliga ärenden i en databas och har således fått stor kunskap om de bakomliggande 
orsakerna till avhysningshoten. Enligt en sammanställning som gjordes i augusti 2003 såg 
fördelningen av de bakomliggande orsakerna till avhysningshot ut som följer: 

Av totalt 73 personer, 

Missbruk: 1   (ca 1,5 %) 

Psykisk ohälsa: 7  (ca 9,5 %)  

Fysisk ohälsa: 1 (ca 1,5 %) 

Fel prioriteringar: 49 (ca 67 %) 

Externa orsaker: 14 (ca 19 %) 

Övrigt: 1  (ca 1,5 %)90

Fel prioriteringar handlar om ekonomi och innebär att personen i fråga haft tillräckligt mycket 
pengar för att klara av att betala hyran men använt pengarna till andra saker och därmed dragit på 
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89 Hyreslagen 42-44 §, kapitel 12 i Jordabalken (1970:994) 
90 Sammanställning av hitills dokumenterade ”uppsök”, Uppsökarprojektet 03-08 (Norrköping) 
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sig en hyresskuld. Externa orsaker är sådant som personen drabbats av som inte direkt har med 
personen själv att göra, det kan vara traumatiska händelser såsom dödsfall som framgår av nästa 
citat. Här representeras även felprioriteringarna i form av det ekonomiska slarvet. 

Man kan misstänka att orsaker såsom missbruk, spelberoende, psykiska störningar, psykiska 
funktionshinder, isolerad social situation, yttre påverkan, traumatiska upplevelser såsom 
dödsfall i sin närhet och separationer samt ekonomiskt slarv m.m. ligger bakom många 
avhysningar.91

Citatet visar på orsaker som kommunen misstänker ligger bakom avhysningarna. Den isolerade 
sociala situationen kan ses som ett sätt att uttrycka att dessa individer står utanför den 
samhällsgemenskap som är så eftersträvansvärd i kommunens vision. Man behöver således inte 
vara hemlös för att befinna sig i marginalen. I projektplanen för Uppsökarna nämns även en rad 
bakomliggande orsaker till avhysning som presenteras med hög affinitet (medhåll); 

1. Den allmänna bristen på små lägenheter 

2. Bristfällig uppföljning från myndigheten 

3. Klienten tackar nej och undandrar sig nödvändig insats. 

4. Klienten skickas runt mellan t.ex. socialkontor, försörjningsstödskontor, frivilligorganisationer, 
psykiatri och äldreomsorg utan att någon anser sig ha ansvar för denne. 

5. Bostadsföretagens benägenhet att lämna lägenheter till kommunens särskilda behov störs av 
brister i samverkan beträffande ansvarig tjänsteman, ansvarig i boendefrågor, 
handlingsbenägenhet i krissituationer, ekonomiska incitament, tydlig samverkan och 
resurssamordning. 

6. Systematiskt missbruk från den enskilde utifrån intentionerna i SoL (Socialtjänstlagen min anm.) 

7. Brister i samverkan och samsyn mellan kommunens nämnder och i synnerhet då mellan 
Socialkontor och Försörjningsstödskontor. 

8. Klientens passivitet inför avhysningshot. 

9. För sena indikationer på bekymmer i hyresförhållandet från bostadsföretagen.92 

Norrköpings kommun, till skillnad från andra stora svenska kommuner, lider inte av bostadsbrist. 
Här nämns dock bristen på små, och till följd av det även billiga, lägenheter. Det är mycket troligt 
att detta problem växt i takt med att universitetet utvecklats då små, billiga lägenheter även är det 
som efterfrågas av studenter. Punkt 5 och 9 rör förhållandet mellan kommunen och 
bostadsföretagen och punkt 4 och 7 handlar om bristande samarbete inom kommunens 
organisation. Intressant är att sex av nio förklaringar kan klassas som strukturella och enbart tre 
stycken som individuella. En viktig detalj med denna lista är också att den är skriven i januari år 
2003. Bostadssamordningen och projekt Uppsökarna syftar båda till att förbättra dessa brister 
med sitt arbete. Återigen är dock det viktiga att de presenteras som orsaker eftersom det säger 
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något om hur man ser på hemlöshet, hur de åtgärdas tas upp senare. De individuella faktorerna 
denna lista tar upp är att vissa individer inte vill ha hjälp, att de missbrukar och är passiva. Just 
passiviteten är ett problem som får stort utrymme i texterna. Passiviteten beskrivs som förödande 
och förstärks av metaforen ”sticker huvudet i sanden”93. 

Inför hotet om avhysning försätts personer i för dem förödande passivitet vilket medför att 
man ”sticker huvudet i sanden” och blir avhyst fast detta kunnat undvikas med aktivitet från 
den enskilde.94

Reaktionen är både en orsak till, och en effekt av, avhysningshot.  

Det är av stort värde att få kunskap om denna för individen förödande passivitet och finna 
former för att i framtiden minimera denna orsak till avhysning.95

Som motsats till passiviteten ställs självständigt handlande som många gånger anses kunna lösa 
situationen.96

Ekonomi 
I likhet med många andra av faktorerna som presenteras här kan man bakom de ekonomiska 
tillkortakommandena finna ytterligare problem. Tertialrapporten nämner några: 

Orsaken till överskuldsättning är ofta inte resultatet av en enda företeelse, utan istället är det 
ofta flera faktorer som samverkar för att skuldfällan ska slå igen. För många hushåll är den 
utlösande faktorn många gånger omständigheter som de inte alltid styr över såsom sjukdom, 
skilsmässa och arbetslöshet.97

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens uppdragsplan skriver att; 

De vanligaste bidragstagarkategorierna är arbetslösa, sjuka, studerande, missbrukare och 
personer i behov av utfyllnad på t ex föräldrapenning, pension eller introduktionsersättning.98  

Återigen återfinns orsaker som även ges till hemlöshet som bakomliggande problem till en av de 
nämnda faktorerna (detsamma gällde även avhysningar vilket nämndes ovan). Detta visar på att 
man ser vägen in i hemlöshet som komplicerad och att det inte är enkelt att peka på vilket av dem 
problem som förekommit som är det som orsakat hemlösheten. Detta försvårar även arbetet 
med att avgöra vilka åtgärder mot hemlöshet som anses lämpliga att satsa på. 

I arbetet med Uppsökarna har kommunen uppmärksammat att ekonomiska problem som 
lett till hyresskulder och avhysningshot oftast inte beror på att personen ifråga har för dåligt med 
pengar utan att denne gjort fel prioriteringar vad gäller vad pengarna använts till (se ovan på 
orsaker till avhysning). Många gånger beror nog detta på ekonomiskt slarv andra gånger på 
okunskap om ekonomi samt om hyreslagen och vikten av att betala hyran i tid. Detta problem 
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95 Ibid. sid. 5 
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97 Tertialrapport, sid. 1 
98 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, försörjningsstöd, 2005, (Norrköping), sid. 5 
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omnämns även i Tertialrapporten som ju främst handlar om att förebygga att människor blir 
skuldsatta. 

Många unga människor och unga familjer, har anammat ett levnadsmönster med krav på hög 
standard avseende vissa livssituationer såsom boende, kläder, kommunikation och upplevelser. 
Denna grupp har alltför stor konsumtion i förhållande till sin ekonomi, med små eller 
obefintliga marginaler.99

Ekonomiska problem beskrivs bero både på brist på inkomster samt på dålig hantering i form av 
felprioriteringar och slarv. Problemen med ekonomin antas också kunna härledas till missbruk 
och depressioner efter skilsmässor och dödsfall. I första citatet i detta avsnitt används ordet 
”skuldfälla”, en metafor. I projektplanen för Uppsökarna skrivs metaforen ”tickande 
hyresskuld”100 vilket syftar på att skulden fungerar som en bomb. Dessa två formuleringar 
indikerar att du kan ha en sakta växande hyresskuld utan att märka något av den men att den 
plötsligt (och ofelbart) får stora konsekvenser. 

Missbruk och psykisk ohälsa  
Missbruk och psykisk ohälsa är två stora förklaringar bakom hemlöshet men de ges i sin tur inga 
närmare orsaker eller bakomliggande faktorer i materialet. Den psykiska ohälsan finns 
representerad i Vård- och omsorgsnämndens uppdragsplan men handlar där om allvarliga, 
långvariga sjukdomar/störningar. Det ges inga förklaringar till dessa tillstånd vilket antagligen 
betyder att man ser de som opåverkbara, kanske medfödda. Detta leder till en mer positiv 
inställning till individerna som lyser igenom i texten där det talas mer om utveckling och 
möjligheter än om problem.101 Missbruket tas upp i Socialnämndens uppdragsplan där det nämns 
att en uppväxt i missbrukarmiljö, med missbrukande föräldrar, är en stor risk. Ur planerade 
åtgärder kan man även utläsa att miljöer som restauranger och lättillgängligheten till alkohol och 
droger genom öppna gränser mot andra länder och slarv med ålderskontroll i butiker är 
riskfaktorer för yngre människor.102 Missbruk och psykisk ohälsa nämns genomgående som 
individuella problem trots att förklaringarna till främst missbruk kan hittas på strukturella nivåer.  

Det är inte tillgången på bostäder som är problemet, utan de sökandes personliga situation. 
/…/ till exempel hyresskulder, beteenden, missbruk och marginella inkomster.103

Tankar kring missbruk och psykisk ohälsa tas upp mer ingående i diskussionen. 

Individuella problem med strukturella orsaker 
Jag vill här kort stanna upp för de faktorer jag hittills nämnt och tydliggöra hur man kan tänka 
kring dessa. De individuella problemen har jag definierat som något personbundet och dit hör 
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100 Projektplan Uppsökarna, sid. 5 
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102 Socialnämndens uppdragsplan 2005, sid. 5f 
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alltså ekonomiska problem, missbruk och psykisk ohälsa. Det jag återigen vill poängtera är att 
strukturella orsaker kan ligga bakom dessa individuella problem. När det gäller missbruk framgår 
det av materialet att det finns strukturella brister som ligger till grund för att missbruket 
uppkommit (se föregående avsnitt). Även de andra problemen kan ges strukturella förklaringar 
men det är inget som materialet talar om. De ekonomiska problemen beskrivs bero på diverse 
faktorer av vilka några kan ses som strukturella, bland annat skrivs det i Tertialrapporten att 
arbetslöshet är något som individen inte alltid styr över. De kategorier av människor som nämns i 
Försörjningsstödskontorets uppdragsplan (se ovan) visar att bidrag och ersättningar är låga och 
behöver fyllas ut. Det är dock inget som tydligt pekas ut som ett strukturellt problem som 
behöver åtgärdas. Det är möjligt att denna förekomst av strukturella faktorer som nämns inte 
uppmärksammas mer för att det är områden som egentligen inte ligger under kommunens ansvar 
utan under statens. Psykisk ohälsa förklaras inte närmare i materialet men skulle kunna vara en 
effekt av ett kallare samhällsklimat med mer stress och större krav på enskilda individer att klara 
sin vardag trots problem. Alla dessa individuella faktorer (ekonomi, missbruk och psykisk ohälsa) 
kan även fungera som en ond cirkel där ekonomiska problem kan leda till psykisk ohälsa som gör 
att man tar till alkohol eller droger för att man inte orkar med att leva. Ett missbruk eller psykisk 
ohälsa kan även i sin tur leda till ekonomiska bekymmer. När man utformar åtgärder mot 
hemlöshet kan det finnas en poäng med att definiera problem som individuella genom att 
individuella och flexibla lösningar kan användas. Det finns dock en risk att inte få kontroll över 
problemen om man bortser ifrån vad som kan ha orsakat dem. När kommunen utelämnar de 
faktorer som inte ligger inom deras ansvarsområde bildas ett glapp i diskursen som kan försvåra 
det sociala arbetet genom att bitar faller bort eller förbises. 

Bristande samverkan och sekretess 
Under denna rubrik vill jag nämna några tydligt strukturella faktorer som framkommit i materialet 
och kan ses som orsaker till hemlöshet. Socialnämnden medger att det finns strukturella hinder 
som behöver åtgärdas; 

 Socialnämnden ska uppnå visionen genom att: 

 - synliggöra och medverka till att riva strukturella hinder för att främja integration och 
motverka segregation och utanförskap.104

I det här fallet leder problemen till segregation och utanförskap, vad det är för strukturella hinder 
framgår dock inte. Den strukturella orsaken till hemlöshet som tas upp på flera ställen är 
bristande samverkan. 

De berörda offentliga organen förefaller ofta förhålla sig som ”isolerade öar” till varandra. 
/…/ Många gäldenärer faller därför mellan stolarna.105
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Problemet med att klienter bollas fram och tillbaka utan att någon vill ta ansvar för dem skulle 
förbättras i och med införandet av Bosam- och VISAM-gruppen, detta har också i stor 
utsträckning lyckats. Det problem man brottas med sedan samarbetet kommit igång är 
sekretesslagen och respekterandet av individers integritet. 

Det mest uppenbara strukturella hindret för en ändamålsenlig samverkan där 
medborgaren/gäldenären står i fokus är sekretessen.106

Samverkan kommer att diskuteras mer i avsnittet samverkan under rubriken åtgärder mot hemlöshet. 

En fråga om ansvar 
I socialtjänstlagen står det att ”kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i 
kommunen får det stöd och den hjälp de behöver”107. Det står även att socialtjänsten ”under 
hänsynstagande till människans ansvar för sin egen och andras sociala situation [skall] inriktas på 
att frigöra och utveckla enskildas och gruppers resurser”108. Enligt lagen är kommunen således 
bunden att sörja för de människor som av någon anledning inte klarar av de åtaganden som 
behövs för att kunna leva ett gott liv med bostad, hälsa och välbefinnande. Jag har tittat på hur 
ansvaret  för problemen och orsakerna till hemlöshet presenteras i texterna. 

Socialnämndens uppdragsplan citerar direkt ur socialtjänstlagen, inte just de delar jag valt 
att presentera ovan men ett så tydligt synliggörande av lagen visar att den är utgångspunkten för 
kommunens sociala arbete. Kommunens ansvar poängteras på ett flertal ställen i texterna och det 
råder ingen tvekan om att ansvaret för att åtgärda problemet tas av kommunen.  

Den ökning av antalet hemlösa, jämte problematiken med nuvarande arbetssätt ställer krav på 
kommunen att hitta och vidareutveckla metoder och instrument för att kartlägga och minska 
hemlösheten samt öka våra kunskaper om rådande samhällsproblem.109  

Här beskrivs ansvaret som ett krav som finns på kommunen antagligen med syftning på 
socialtjänstlagen. Jag har också tittat på vilket ansvar man lägger på individerna samt om det går 
att utläsa att någon/något kan sägas vara ansvarig för de bakomliggande faktorerna.   
           Genomgående i texterna ligger stort fokus på kommunens ansvar att genom stöd, råd och 
service kunna stärka individernas förmåga att ta eget ansvar och leva ett självständigt liv, det som 
även poängteras i socialtjänstlagen. Det nämns till exempel i Socialnämndens vision där det står 
att alla ska ”ges en reell möjlighet att kunna ta ansvar och finna sin roll i gemenskap med andra”. 
Denna satsning på ett stärkande av egenansvaret bygger på att berörda personer inte har, eller har 
för dålig, förmåga att ta eget ansvar. Avsaknaden av förmåga förklaras många gånger i texterna 
med psykisk ohälsa vilket till viss del avsäger dem ansvaret då de snarare drabbats av situationen 
än medvetet försatt sig i den. I texterna skrivs också att individerna saknar insikt i problemen och 
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inte självständigt har kunnat ta tillvara sina rättigheter110. Detta visar på en situation där individen 
saknar förmågan att ta eget ansvar. Enligt Amartya Sen skulle denna avsaknad av förmåga även 
kunna betecknas som fattigdom. Passiviteten och handlingsförlamningen, som de flesta som 
hotas av avhysning tycks lida av, beskrivs som något som drabbar individen, något individen 
”försätts”111 i, vilket visar på att det sker omedvetet och därmed minskar det egna ansvaret för 
tillståndet. Vidare kan man utläsa tankar om ansvaret i Tertialrapporten från VISAM- gruppen 
som handlar om ekonomiska problem. Där skriver man att orsaken till att en person fått skulder 
många gånger beror på faktorer denne ”inte alltid styr över såsom sjukdom, skilsmässa och 
arbetslöshet”112. Övriga formuleringar som visar att den drabbade individen inte är ansvarig för 
problemet är att man ärvt sina föräldrars förhållningssätt till pengar, man upprepar deras livsstil 
vilket brukar kallas det sociala arvet. Dålig kunskap om ekonomi och hushållning sägs också vara 
en orsak till att vissa personer får ekonomiska skulder vilket även det visar på att de inte kan 
hållas ansvariga för att problemen uppstått eftersom de inte vetat bättre, om man inte anser att 
det är upp till var och en att tillgodogöra sig den kunskap ett liv i dagens samhälle förutsätter. 
Tertialrapporten tar även den upp problemet med passiva och handlingsförlamade individer som 
skulle ha kunnat lösa sina ekonomiska problem om de tagit tag i det i tid. I samband med detta 
påpekas det återigen att dessa personer behöver aktiv hjälp för att klara av sina liv. I texterna 
finns tankar om anammade levnadsmönster och felaktiga prioriteringar som skulle kunna 
förklaras som orsak till problemen och därmed lägga ansvaret på den enskilda individen men 
trots att dessa tankar återkommer så är den övergripande inställningen att det rör sig om 
människor som mår psykiskt dåligt eller har problem med missbruk och därför behöver råd, stöd 
och hjälp för att kunna ta ansvar för sitt liv och sin situation. De strukturella faktorer som 
kommunen anses ansvarig för är brister i samverkan vilket medför att individer faller mellan 
stolarna samt bristande uppföljning och dålig organisation. De tänkbara faktorer som sträcker sig 
utanför kommunens ansvarsområde tas inte upp i texterna. Det intressanta blir då att de saknas 
och vad man kan dra för slutsatser av det. Att se vad det är som inte finns med i en text är inte så 
lätt så det blir en uppskattning och endast ett par exempel på tankegången. Åtgärder som rör 
arbetslöshet och nybyggnation av bostäder skulle kunna vara centrala men representeras inte i 
arbetet mot hemlöshet. Det betyder dock inte att de inte finns inom kommunen, det jag vill peka 
på är att de inte kopplas ihop med hemlösheten som fenomen och därför inte prioriteras i detta 
arbete. Ett annat exempel är att det inte talas om att kommunen skulle kunna arbeta för en 
begränsning av prisutvecklingen på hyresmarknaden. Återigen skapas detta glapp i diskursen, 
vilket jag tidigare nämnt, som kan vara ett problem i utformandet av de åtgärder som syftar till att 
minska hemlösheten. 
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Synen på individen 
Hur kommunen ser på de hemlösa individerna eller på de individer som riskerar att hamna i 
hemlöshet har delvis redan framgått ovan, detta avsnitt blir därför endast en kort 
sammanfattning. 

Genomgående i de texter som analyserats så beskrivs den enskilde individen som passiv i 
relation till kommunen som beskrivs som aktiv. Att kommunen beskrivs som aktiv är inget att 
förvånas över då det främst är uppdragsplaner som studerats, det vill säga texter som handlar om 
hur kommunen ska agera i hemlöshetsfrågor. Mer uppseendeväckande hade det då varit om 
kommunen inte beskrivits som aktiv utan som passiv. Det som däremot kan vara intressant att 
titta på är hur individerna beskrivs, för en aktiv kommun förutsätter ju inte passiva invånare. Just 
passiviteten är ett genomgående drag som tycks drabba de personer som befinner sig i riskzonen 
för att bli hemlösa eller redan är hemlösa. Denna passivitet beskrivs som förödande113 och som 
ett tillstånd som orsakats av en problematisk situation, till exempel ett avhysningshot, och ibland 
beskrivs den även som en orsak till att situationen uppstått. Följden av detta blir, som också 
beskrivs i texterna, att aktivitet från den enskilde individen kan förhindra hemlöshet, det vill säga 
att individen aktivt skulle kunna stoppa ett avhysningshot men inte gör det. Detta innebär att 
dessa personer inte klarar av att sköta sin situation med ett eget boende utan hjälp vilket också 
framgår114. Just ett behov av hjälp är något som enligt materialet kännetecknar dessa individer 
vilket också är orsaken till kommunens satsning på detta arbete. Med detta följer en syn på 
individen och situationen att den enskildes behov kan tillfredsställas och det egna ansvaret kan 
främjas genom att kommunen ger ”service, stöd, vård och behandling”115 och på det viset ska 
individen kunna leva ett ”självständigt liv under goda levnadsvillkor”116.  Dessa tankar om stöd 
återfinns i socialtjänstlagen som anser att många människor behöver utbildas och informeras för 
att klara av sina liv, i enlighet med tanken om välfärdssamhället. 

Åtgärder mot hemlöshet 
Även om det i materialet framgår en god självinsikt om kommunens egna problemen så är den 
övergripande inställningen att de personliga faktorerna är de mest avgörande.  

Det är inte tillgången på bostäder som är problemet, utan de sökandes personliga situation. 
/…/ till exempel hyresskulder, beteenden, missbruk och marginella inkomster.117

Detta förhållningssätt kan anses rimligt då personer som inte har stora problem klarar sig i dagens 
samhälle. Skulle problemen enbart ligga hos samhället skulle antagligen många fler människor 
drabbas av hemlöshet. Skulle däremot alla problem ligga hos individen borde ingen vara hemlös 
då det är välfärdssamhällets uppgift att sörja för de medborgare som inte klarar av att ta hand om 
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sig själva. Det mest logiska är att problemen återfinns på både individuella och strukturella plan 
vilket även är den allmänna uppfattningen i dagens forskning. Jag anser att kommunen tar upp 
bristerna från båda håll och därmed ger en tillräckligt komplicerad bakgrund till hemlösheten. 
Alec Carlberg menar att hemlöshetsdiskussionen haltar för att man mycket sällan ger en bild som 
beskriver helheten av problemet. Han påstår att orsaker hittas i både det individuella och det 
strukturella men att dessa nästan aldrig presenteras som en helhet. Sätter man de individuella 
förklaringarna först leder det i stället, enligt Carlberg, till att det strukturella ”individualiseras”.118 
Med detta menas att man gör alla problem till individens problem och därmed befriar kommun 
och stat från ansvar vilket skulle leda till att mindre görs för att åtgärda problemen. Om en 
helhetssyn representeras i kommunen syns lättast om man tittar på det arbete mot hemlöshet 
som finns. I texterna jag analyserat framgår en tydlig önskan och strävan efter att se helhetsbilder 
och att öka kunskapen kring orsakerna till hemlöshet. Det talas om kombinationslösningar samt 
om flexibla och individuellt anpassade åtgärder. I början av uppsatsen beskrev jag hur arbetet 
mot hemlöshet i Norrköpings kommun ser ut. I det här avsnittet ska jag kortfattat presentera de 
olika projektens inriktning för att sedan ta upp tankar om olika boendeformer och åtgärder i 
diskussionen. De områden jag kommer att ta upp är vård- och boendetrappan, projektet 
Uppsökarna, bostadssamordningen, intern och extern samverkan samt vilka aktörer som nämns 
som tänkbara i materialet.  

Vård- och boendetrappan 
Vård- och boendetrappan som utgörs av olika former av boende med tillsyn, stöd och vård är 
inriktad på personer med missbruksproblem i första hand. Man arbetar efter två 
huvudinriktningar vilka är levnadsstöd och behandling.119 Levnadsstöd innebär att individer ges 
hjälp för att klara av det vardagliga livet. Behandling ställer krav på att individen själv satsar på att 
förändra sin situation. Genom samtal motiveras, förändras och tränas personerna ifråga. Denna 
form av åtgärd fokuserar på de individuella problemen för att lösa enskilda individers hinder på 
vägen mot ett ”gott” liv.  

Uppsökarna  
Projekt Uppsökarna startades 2003 med bidrag från Socialstyrelsen för att arbeta förebyggande 
mot hemlöshet. Detta gör man genom att aktivt ringa till eller besöka personer som blivit 
avhysningshotade. I likhet med vård- och boendetrappan fokuserar uppsökarna mest på 
individuella problem som i det här fallet att man inte klarar av att sköta sitt boende utan riskerar 
vräkning. Problemen kan vara ekonomiska, sociala, psykiska m.m. vilket presenterats ovan. Man 
arbetar efter Socialtjänstlagens tankar om att vissa människor behöver stöd, råd och hjälp för att 
klara av ett ”normalt” liv. Inom Uppsökarprojektet arbetar man även med uppföljning och 

                                                 
118 Carlberg Alec, ”Rättigheter istället för repression!” i Runquist & Swärd, sid. 363 
119 Broschyr om BoSSE, Boende, stöd- och sysselsättningsenheten 
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samlar fakta i databaser. Detta syftar till att öka kommunens kunskap om problemet och det är 
således ett strukturellt hinder man försöker motverka. 

Bostadssamordningen 
Bostadssamordnarens främsta uppgift är att skapa bättre relationer mellan bostadsföretag och 
kommun för att kommunen lättare ska få tillgång till lägenheter som kan användas som 
stödboende. Detta arbete innebär fokus på strukturella orsaker, bristande samarbete, som skapat 
problem för enskilda individer och även för bostadsföretagen och kommunen själv. Inom ramen 
för bostadssamordningen finns även Bosam- och VISAM-gruppen vilka också syftar till att 
bearbeta strukturella problem såsom samverkansbrister och ett bollande med klienter fram och 
tillbaka. Bosam-gruppen är ett samarbete mellan kommunens olika kontor och meningen är att 
man tillsammans ska se ärendenas helhet och inte behöva fundera på vems ansvar det egentligen 
är. VISAM – gruppen fungerar på ett liknande sätt men med externa aktörer och andra 
myndigheter, den syftar främst till att förebygga ekonomiska skulder.   

Samverkan och aktörer 
Kommunen satsar stort både internt och externt på samverkan med flera parter. Denna satsning 
visar att man tar problemet på största allvar samt att man ser hemlöshet som ett brett och 
komplext problem som kräver insatser från flera håll samtidigt. Samverkan beskrivs mycket 
positivt med ord som framgångsrik, förtroendeskapande och förtroendefull.120

Samverkansparterna är många men jag vill gärna presentera samtliga ändå på grund av att 
jag anser att de ger en bra bild av det arbete med samverkan kommunen satsar på. Därför har jag 
valt att göra en sammanställning i en lista där alla tänkbara aktörer som omnämns i texterna finns 
med: 
Bostadssamordningen 
VISAM-gruppen  
Bostadssociala handläggare  
Flykting-och 
invandrarkontoret  
Banker och Post  
Integrationsverket 
Bostadsföretag Socialstyrelsen 
Öppenvård  
Missbruksvård  
Skuldsanerare  
Släktingar 

Fastighetsägarorganisationer 
Uppsökarna 
Försäkringskassan  
Social Jour  
Kronofogdemyndigheten 
Psykiatri och Primärvård  
Handikapporganisationer 
Handikappombud 
Bostadsrättsorganisation 
Personliga ombud  
Inkassoföretag 
Bevakningsföretag 

Bosam -gruppen 
Mobila teamet (del i vård- och 
boendetrappan) 
Bostadsekonom 
Frivilligorganisationer 
Familjepedagoger 
Förvaltningsbolag 
Överförmyndare  
Äldreomsorg  
Polismyndighet 
Skattemyndighet 

 

                                                 
120 Årsrapport 2003  
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Aktörerna representerar samtliga delar av samhället, några är statliga eller kommunala andra är 
företag som är en del av marknaden och ytterligare andra är organisationer som betecknas tillhöra 
civilsamhället. Detta samverkande arbete visar på hur bred bild av hemlöshet man har när man 
satsar så brett med åtgärderna. 

Sammanfattning av analysen 
Norrköpings kommun skriver om en strävan efter en helhetssyn på hemlösheten samt ett ökande 
av kunskapen om problemet för att göra åtgärderna effektivare. Den bild som presenteras i 
materialet är mycket bred och ger många förklaringar till hur hemlöshet kan uppstå. I direkt 
samband med hemlöshet ges orsakerna avhysning, missbruk, ekonomiska problem, 
misskötsamhet, sociala problem samt medicinska problem, psykisk ohälsa och kommunens 
bristande kunskap. Dessa orsaker förklaras i sin tur på ett liknande sätt. De största problemen 
verkar vara psykisk ohälsa, passivitet och missbruk som leder fram till ekonomiska problem, 
misskötsamhet och avhysning. Ansvaret läggs oftast inte på individen då det psykiska tillståndet 
gjort att denne själv inte orsakat sin situation utan snarare drabbats av den. De tydligt strukturella 
problem som lyfts fram är brist på små lägenheter, brister i samverkan och att individer ”faller 
mellan stolarna”. Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att inga 
medborgare far illa genom att stödja, råda och hjälpa de som behöver. Ansvaret kan alltså sägas 
ligga på kommunen trots att en strävan efter att alla människor ska ta eget ansvar för sitt liv 
föreligger. Det problem jag uppmärksammat är ett glapp i diskursen som skapas när problemen 
som återfinns i det som ligger utanför kommunens ansvarsområde utelämnas och därför förbises 
i arbetet mot hemlösheten.  

Synen på individuella och strukturella faktorer blir intressant inte på grund av vem som 
kan hållas ansvarig utan för att det avgör hur man arbetar för att förebygga problemet. Det arbete 
kommunen gör för att minska hemlösheten syftar till att åtgärda både strukturella och individuella 
problem. Även i arbetet kan man alltså se den breda bild av hemlösheten som kommunen har. 
Kommunen ser hemlöshet som ett stort och komplicerat problem med många olika förklaringar 
och hinder i vägen där de enskildas behov ofta skiljer sig från varandra.  

Diskussion 
I diskussionen tar jag upp några aspekter som framkommit i analysen och även haft stor del i 
forskningen. Jag ska jämföra resultatet från analysen med dagens svenska forskning kring ämnet 
hemlöshet. Jag börjar med att diskutera just synen på hemlöshet för att sedan ge alternativa sätt 
att se på de olika förklaringarna ekonomi, psykisk ohälsa och missbruk. Det jag vill åstadkomma 
med dessa alternativa synsätt är en ny förståelse för vissa problem, ett försök att bryta gamla 
mönster och ge idéer till nya sätt att motarbeta sådant som kan leda till hemlöshet. Slutligen ska 
jag utifrån forskningen diskutera arbetssätt med olika boendeformer och aktörer. 
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En enhetlig syn på hemlöshet 
Inom Norrköpings kommun vill jag hävda att hemlöshetsdiskursen är mycket enhetlig. De 
dokument jag har studerat har till viss del handlat om olika problem och åtgärder men jag har 
ändå upplevt det som att det finns en samlad bild av hemlösheten och de problem som anses 
höra därtill. Synen på hemlöshet i kommunen stämmer även mycket väl överens med den syn på 
hemlöshet som presenteras i forskningen. De individuella och de strukturella faktorerna återfinns 
i samtlig forskning och en strävan efter att kombinera de två förhållningssätten finns. Till 
exempel nämner Rosengren strukturella faktorer i form av bland annat ökad arbetslöshet, sänkta 
realinkomster och bostadsbrist i storstäderna (framför allt på billiga lägenheter) och individuella 
faktorer som t ex arbetslöshet, skilsmässa, alkoholism, drogberoende och psykisk sjukdom.121 Det 
är faktorer som även återfinns i det analyserade materialet i denna uppsats. Hemlöshet beskrivs 
som ett komplext problem122 där en kedja händelser och orsaker till slut leder till hemlöshet. 
Sällan har en hemlös person endast ett problem utan det är ett förlopp där problemen genererar 
ytterligare komplikationer i livssituationen. Att bilden av hemlöshet är så pass enhetlig i Sverige 
kan bero på den relativt begränsade omfattningen på forskning. Många gånger i de studier jag läst 
hänvisar forskarna till varandra vilket innebär att tankegångarna ligger mycket nära varandra. De 
samlade tankarna kring hemlöshet är även starkt influerade av socialtjänstlagen, socialstyrelsen 
och statens offentliga utredningar. Denna uppsats blir heller inget undantag från detta. Catharina 
Thörn skriver (hänvisat till Ingrid Sahlin) att det fram till 1990-talet fanns två diskurser om 
hemlöshet. Den ena var en diskurs om bostadsmarknaden och den andra en om individer. Thörn 
menar att den bostadspolitiska aspekten mer och mer försvunnit123 men jag skulle hellre säga att 
de två diskurserna blivit en vilket i och för sig kan ha resulterat i att de bostadssociala frågorna 
fått mindre utrymme samt att ansvaret för problemet förskjutits. Idag skulle jag säga att det finns 
en, mycket enhetlig hemlöshetsdiskurs i Sverige, en diskurs som inom forskningen blivit 
hegemonisk. Synen på de faktorer som orsakar hemlöshet kan däremot variera. Forskning kan 
fokusera på olika delar vilket gör att problemen uppmärksammas på olika sätt. Jag ska nu 
presentera alternativa synsätt kring några av de faktorer som i materialet framkommit som 
orsaker till hemlöshet genom att diskutera de utifrån den hemlöshetsforskning och de teorier jag 
presenterat tidigare. 

Ekonomi och relativ fattigdom 
Dålig ekonomi eller problem att hantera sina inkomster beskrivs som en vanlig orsak till 
avhysningshot och hemlöshet. Många av de individer som är hemlösa eller riskerar att hamna i 
hemlöshet lever med knappa tillgångar. Kommunens egna mätningar visar att cirka 60 % av dem 
som räknas som hemlösa lever på försörjningsstöd. Av dem övriga lever de allra flesta på 
sjukbidrag eller pension. Socialstyrelsens mätning från 1999 visar samma sak, enligt den lever 48 
                                                 
121 Rosengren, sid. 37 
122 Swärd, sid. 223 
123 Thörn, sid. 21f, hänvisat till Sahlin (1999) 
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% på socialbidrag, endast 3 % får sin inkomst i form av lön.124 Hans Swärd skriver att fattigdom 
är den gemensamma nämnare han funnit i en studie där han intervjuat hemlösa personer. Dålig 
ekonomi har alltid varit en av orsakerna till att intervjupersonerna hamnat i hemlöshet om det så 
bara varit för en kortare period. Även om situationen påverkats av andra faktorer är marginella 
inkomster en risk när hotet om hemlöshet uppenbarat sig. Andra faktorer som kan vara nog så 
allvarliga skulle med sannolikhet lättare styras upp om tillgången till pengar inte varit ett problem. 
Omvänt hanteras brist på resurser med stor sannolikhet bättre om personen i fråga inte har fler 
problem. Klart är i alla fall att människor som lever på gränsen till existensminimum blir 
känsligare för förändringar på arbetsmarknad och i konjunktur.125 Swärd refererar till Dear & 
Wolch som menar att denna grupp påverkas av strukturella faktorer som arbetsmarknad och 
ekonomi men att det krävs fler omständigheter för att fattiga personer ska bli hemlösa.126

Problemet med felaktiga prioriteringar, som har visat sig vara vanligt hos personer med 
hyresskulder, kan ställas vid en diskussion om konsumtionssamhället. Samhället har gått från att 
forma sina medborgare till ”producenter”, vilket var fallet i industrisamhället 
(produktionssamhället) till att forma de till ”konsumenter”.127 Dagens samhälle är ett 
konsumtionssamhälle, ett ”förbrukarsamhälle”. Istället för att som förr skapa sin identitet utifrån 
sitt yrke skapar man sin identitet utifrån vad man konsumerar, man blir vad man köper. I 
konsumtionssamhället kan även alla individer betraktas som varor som ska vara efterfrågade på 
en arbetsmarknad. I ett samhälle där ”slagordet är flexibilitet” blir även hela tillvaron otryggare.128 
Att leva med marginella resurser i ett sådant samhälle kan bli mycket besvärligt. Fattigdomen blir 
relativ och mäts efter ”vad ett givet land uppfattar som den rätta standarden för näring, kläder 
och bostad”.129 Kan du i dagens Sverige inte konsumera en livsstil som når upp till normen för 
vad som ses som ett ”normalt” och ”lyckligt” liv blir du en ofullkomlig och otillräcklig 
konsument och samtidigt en otillräcklig individ. Detta, menar Bauman, leder till att känslor av 
skam, förbittring och vrede skapas.130 Med dessa förutsättningar ses inte ett försök till att 
konsumera sig till ”normalitet” som något konstigt, tyvärr kan konsekvenserna bli problematiska 
om överkonsumtionen till slut leder till hemlöshet. Tillståndet som ”otillräcklig konsument” leder 
till social degradering131 vilket innebär att ju mindre pengar du har desto mindre är du värd i 
samhällets och marknadens ögon. Detta tankesätt kan skapa en förståelse för varför pengarna 
eventuellt inte räcker till hyran utan används till andra saker i första hand.  

                                                 
124 Socialstyrelsen, sid. 36 
125 Swärd, sid. 222f 
126 Dear & Wolch, Landscapes of despair. From deinstitutionalization to homelessness, (Cambridge, 1987) hänvisad till i Swärd, 
sid. 223  
127 Bauman, Arbete konsumtion och den nya fattigdomen, sid. 40 
128 Ibid. sid. 46f 
129 Ibid. sid. 59f 
130 Ibid. sid. 60 
131 Ibid. sid. 60 
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Amartya Sens tankar om att mäta fattigdom i brist på förmåga istället för i brist på pengar 
vidgar begreppet även om man ser att förmågan många gånger står i relation till inkomsten. I 
dagens konsumtionssamhälle behöver man pengar. Minskning av förmåga kan även härledas till 
social kompetens och tillgången till ett stort socialt nätverk, med de måtten kan även vissa former 
av psykisk ohälsa räknas som fattigdom. Avsaknaden av egen bostad leder också till minskad 
förmåga då det i dagens samhälle i stort sett är omöjligt att till exempel söka jobb om man inte 
kan uppge någon adress. En vidgning av begreppet fattigdom utanför de ekonomiska ramarna 
kan leda till andra satsningar och prioriteringar, till exempel på upprättandet av sociala relationer 
av mer intim form. 

Ekonomiska faktorer kan även vara strukturella i form av dålig konjunktur och hård 
arbetsmarknad. Hemlöshet kan bero på strukturella ekonomiska faktorer när kommunen saknar 
resurser att hjälpa människor i den utsträckning man skulle kunna göra det. Bristande resurser 
beskrivs i materialet som ett fördelningsproblem där ineffektivt arbete leder till att resurserna 
används på ett mindre bra sätt132. Att Uppsökarna varit tvungna att selektera i inkommande 
ärenden är även det ett tecken på brist på resurser. Tanken om välfärdssamhället med möjligheter 
och förmåga att främja individer genom stöd, vård och upplysning kan dras till sin spets och 
betyda att bristen på resurser från samhällets sida är den allvarligaste orsaken till hemlöshet då 
obegränsade resurser, enligt välfärdstanken, torde kunna avhjälpa alla problem i samhället. 
Obegränsade resurser till det sociala arbetet är dock enbart en utopi och utmaningen ligger i att 
agera så bra som möjligt efter givna förutsättningar. 

Psykisk ohälsa, orsak eller verkan? 
Den senaste tiden har avregleringar av psykiatrin varit påtagliga och grund för en uppblossad 
debatt om hur ett välfärdssamhälle tar hand om individer med psykiska problem. Enligt Bauman 
skulle denna avreglering även vara ett tecken på att vi lever i ett postmodernt samhälle och en 
faktor till att samhället blir otryggare för medborgarna. Om nedläggningen av ett antal 
mentalsjukhus i Sverige har lett till att dessa människor istället blivit hemlösa råder det delade 
meningar om. Vid Socialstyrelsens mätning 1999 visade det sig att andelen hemlösa med psykiska 
problem ökat sedan 1993 från ca 17 till ca 35 %.133 Om denna ökning beror på psykvårdens 
minskade resurser går inte att med säkerhet säga. Socialstyrelsen har följt upp psykiatrireformen 
och funnit att av de personer som skrevs ut mellan 1995 och 1998 bor 48 % i någon form av 
boende, 37 % bor på vårdhem och 15 % bor i eget boende. Därmed kan inga personer som 
drabbades av nedskärningarna spåras till hemlöshet.134 Rosengren menar tvärtom att många av 
dem som blev utskrivna vid psykiatrireformen återfinns bland de hemlösa. Flera av dem kvinnor 

                                                 
132 Årsrapport 2003, sid. 14 
133 Jämförelsen är inte helt riktig då mätningarna inte gjordes på exakt samma sätt med samma definition för vilka 
som räknas som hemlösa, men en ökning kan konstateras. 
134 Socialstyrelsen, sid. 42f 
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hon följt var inskrivna på mentalsjukhus under 1980 och 90-talet.135 Vad det beror på att de 
psykiska problemen bland hemlösa ökar är, som framgått, svårt att säga. Kanske har 
neddragningarna gjort att nya psykpatienter inte fått den hjälp de behöver eller så är den psykiska 
ohälsan en effekt av ett kallare samhällsklimat med högre krav på den enskilda individen. I 
samhället i stort talas det mycket om en bred psykisk ohälsa i form av bland annat utbrändhet 
och stress. Psykisk ohälsa kan antas ha en rad bakomliggande faktorer såsom traumatiska 
händelser, separationer och ekonomiska problem.  

Jag vill poängtera att man bör göra en skillnad mellan psykisk sjukdom och psykiska 
funktionshinder å ena sidan och psykisk ohälsa å andra, riktigt hur begreppen används i mitt 
material framgår dock inte tydligt. De personer med diagnos på en sjukdom skulle jag definiera 
som psykiskt sjuka medan psykisk ohälsa är problem som vem som helst kan drabbas av till 
exempel allvarlig depression. Socialstyrelsen använder termen psykisk sjukdom men definierar det 
som att man inte behöver ha diagnos utan endast uppfattas som psykiskt sjuk av 
uppgiftslämnaren. I materialet beskrivs psykiska problem som en vanlig orsak till att människor 
får problem i sin boendesituation, 9,5 % av avhysningshoten ansågs bero på psykisk ohälsa (se 
avsnitt om avhysning). Psykisk ohälsa är även ett problem som finns hos de redan hemlösa, vilket 
bland annat blir tydligt när Socialnämnden skriver att Landstingets vuxenpsykiatri är en 
samverkanspart i vård- och boendetrappan.  

Det som är värt att beakta är om hemlösheten eller den psykiska ohälsan kommit först. 
Ett liv i hemlöshet betyder ett liv med psykisk påfrestning och många svåra problem. Att till 
exempel inte veta var man ska sova nästa natt kan nog påverka en i övrigt psykiskt frisk människa 
negativt. Det skulle därför vara möjligt att psykisk ohälsa är en effekt av hemlösheten snarare än 
en orsak till den. Enligt undersökningar ökar andelen individer med psykiska problem med tiden i 
hemlöshet, det vill säga, andelen med psykisk ohälsa är mycket större bland långvarigt hemlösa. 
Detta skulle kunna förklaras med att det är de personerna som har det svårast att ”passa in” i 
samhället och sköta sina liv men det kan även ses som att ju längre tid man är hemlös desto mer 
bryts man ner som människa.  

Missbruk 
Hemlöshet förknippas ofta med missbruk i så hög grad att man lätt kan få uppfattningen att alla 
hemlösa är missbrukare. Enligt mätningarna i kommunen har 64 % av alla de som räknas som 
hemlösa, och 84 % av de öppet hemlösa, problem med missbruk. Även Rosengren nämner att 
hennes uppskattning är att 2/3 av de hemlösa är missbrukare av någon form.136 Detta är ganska 
höga siffror men det innebär även att en stor grupp hemlösa inte har dessa problem. Missbruk är 
en orsak till hemlöshet som förekommer ofta i materialet bland annat som orsak till avhysning. 
Insamlandet av fakta i Uppsökarnas databaser har visat att endast en av 73 personer (se avsnittet 
om avhysning) hade problem med missbruk vilket är en mycket liten del. Socialnämnden satsar 
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mycket på drogförebyggande arbete även i de sammanhang där det inte alls förknippas med 
hemlöshet och inställningen till droger i allmänhet är, inte förvånande, mycket negativ. 

Anette Rosengren ger, utan att utge sig för att vara drogliberal, ett nytt sätt att se på 
droger och hemlöshet. Hon skriver att kvinnorna vittnar om att ett liv i hemlöshet utan droger 
blir outhärdligt och att alkohol och droger därför ses som en överlevnadsstrategi, ett sätt att ta sig 
igenom varje dag.137 Detta öppnar för samma diskussion som jag presenterade under avsnittet 
psykisk ohälsa, är missbruket en orsak till eller en effekt av hemlösheten? Siffrorna från 
Uppsökarnas databas om en enda person med missbruksproblem jämfört med de 64 % av 
samtliga hemlösa skulle kunna vara ett tecken på att många börjar med droger först efter att de 
blivit hemlösa. Det kan också visa att missbruket är en faktor som leder till hemlöshet i större 
utsträckning än andra problem. Även om många använt droger innan de blev hemlösa kan det 
vara bra att vara medveten om att så inte alltid är fallet. En svår situation kombinerad med ett liv 
bland andra missbrukare där det är relativt lätt att få tag i droger bäddar för att man blir 
missbrukare om man inte redan är det. Swärd tar även han upp problematiken om att man inte 
vet när missbruket startar. Han refererar till Timmer, Eitzen och Talley som har fyra 
invändningar mot att missbruk skulle vara en av de vanligaste orsakerna till hemlöshet. För det 
första finns problem med alkohol och droger även hos individer som inte är hemlösa. För det 
andra visar mätningar att en större andel av de hemlösa, än personer som har bostad men i övrigt 
har svåra problem, har missbruksproblem. Detta visar samma sak som Uppsökarnas kartläggning 
och Timmer, Eitzen och Talley hävdar att det visar att missbruket uppkommit efter det att 
bostaden förlorats. För det tredje vill forskarna lyfta fram att missbruk ofta är ett resultat av 
andra, tidigare problem och slutligen anser de att ställningstagandet att missbruk orsakar 
hemlöshet endast är ett sätt att lägga ansvaret på den enskilda individen.138

Rosengren menar att många av de kvinnor hon mött tar droger, främst amfetamin, för att 
de anser att de mår bra av det. Ofta handlar det om kvinnor med så kallad dubbeldiagnos som 
även får medicin från psykiatrin mot psykiska besvär men anser att drogerna är mycket 
effektivare än medicinen.139 Rosengren har mött kvinnor som sedan ungdomen haft problem 
som idag antagligen skulle diagnostiseras som ADHD eller damp, sjukdomar som av sjukvården 
medicineras med låga doser amfetamin. Jag får intrycket av att Rosengren vill avdramatisera 
drogberoendet något och peka på att det inte behöver vara så negativt som vi vill göra det. Vidare 
menar hon att den allt aggressivare narkotikapolitiken är ett sätt för samhället att kriminalisera 
underklassen i ett försök att bli av med dessa oönskade individer. Hamnar de i fängelse slipper 
man ha dem i sin närhet, en önskan som räknas tillhöra NIMBY-effekten.140 Ingrid Sahlin märkte 
i sin studie en större tolerans med alkoholism än mot övrigt drogberoende.141 Antagligen beror 
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detta på att alkohol i samhället är ett accepterat berusningsmedel medan olika former av 
narkotika inte är det.  

Kommunens satsningar 
Jag ska under denna rubrik diskutera några frågor kring det arbete som utförs för att minska och 
förebygga hemlösheten i kommunen. Mycket av arbetet bygger på samverkan av något slag där 
sekretessen oftast blir ett hinder i vägen. Problemet med sekretessen är att man inte vet om en 
person är aktuell hos någon annan myndighet och det kan därför vara svårt att erbjuda den bästa 
hjälpen. Detta kan dock avhjälpas genom att individen i fråga skriver under på att tillåta kontroll 
mot register och dylikt. Att sekretessen är ett hinder i satsningen på ökad samverkan lyfts fram på 
ett flertal ställen i de texter jag studerat. Svårigheten att arbeta effektivt under sekretesslagen har 
även nyligen varit aktuellt i massmedia när problemet med utbrett bidragsfusk uppenbarades. 
Ämnet är stort och skulle kräva en egen uppsats om man skulle gå in i det på djupet. Jag har inte 
närmare studerat hur sekretessen varit ett hinder i Norrköpings kommun då jag enbart tittat på 
textdokument. Jag vill endast poängtera att problemet finns och att kommunen själv 
uppmärksammat det och brottas med det. Det jag nu tar upp är härbärget som boendeform och 
de krav som ställs på individer i boendetrappan, Uppsökarna som icke-myndighet samt aktörer i 
civilsamhället. 

Boendeformer och krav på individen 
Norrköpings kommun erbjuder boende till hemlösa i alla former från härbärge till egen lägenhet 
med stödkontrakt. En vanlig tanke när man vill motverka hemlöshet är att öppna fler härbärgen 
för att alla ska få chansen att sova under tak i en säng. Denna idé har även förekommit i 
Norrköpings kommun då man uppmärksammat att personer sover i trappuppgångar eller dylikt. 
Socialdemokraterna har dock röstat ned detta förslag av två anledningar. Den första är att de 
härbärgesplatser som finns i nuläget sällan är fullbelagda, att vissa personer trots det inte tycks 
hitta dit beror på andra problem. Den andra anledningen är att härbärge inte anses vara ett 
värdigt boende, som ska erbjudas alla invånare.142 Var gränsen till vad som anses vara ett värdigt 
boende går framgår dock inte. Ingrid Sahlin skriver om härbärgets fyra funktioner som väntrum, 
sanktion, reglering av efterfrågan och slutstation.143 Som väntrum menar hon att härbärget fungerar när 
socialtjänsten behöver tid för att bedöma vilka åtgärder som kan vara lämpliga för en viss person, 
en tid för att hinna se hur personen ifråga sköter sig. Det kan då tänkas att den ”riktiga” hjälpen 
inte kommer så snabbt som den skulle kunna göra eftersom situationen är löst för tillfället. 
Härbärget som sanktion innebär att personer som missköter sig hänvisas dit för att de inte klarat 
det boende de befann sig i och personalen vill markera att misskötsamhet inte accepteras. 
Reglering av efterfrågan betyder att härbärgena ska erbjuda ett ”dåligt” boende för att inte de 

                                                 
142 Efter Iréne Lindéns uttalande på Bostadssocialt forum 2005-03-04, Iréne Lindén är kommunfullmäktiges samt 
socialnämndens ordförande. 
143 Sahlin, sid. 216ff 
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som egentligen inte behöver bo i kommunens regi ska söka sig dit. Som slutstation ses härbärget 
när klienter inte förändrar sig och inte anses kunna gå vidare i förändringen av livssituationen. 
Swärd är också kritisk mot härbärgesformen och anser inte att det är ett bra alternativ att erbjuda 
hemlösa. Han menar att härbärgena skapar en hemlöshetskultur som gör det svårare för de 
hemlösa individerna att bryta upp från sin nuvarande situation och ta sig in på den reguljära 
bostadsmarknaden. Swärd och Sahlin tar båda upp risken med att hyresvärdar blir hårdare i sin 
hållning mot människor med problem då man vet att de inte hamnar direkt på gatan om de inte 
får egen lägenhet.144 En annan kritik Swärd lyfter fram mot härbärgena är att de förmedlar 
normer som står i motsats till hemmets normer. Ett hem är en privat plats som kännetecknas av 
trygghet. I hemmet är man fri från insyn och kontroll och kan planera sin egen tid och sitt eget 
liv. På härbärget är allt det omvända.145 Jag anser att härbärgen kan vara en bra nödlösning vid 
akuta fall men att det inte bör behandlas som en del i vård- och boendetrappan. Utifrån 
forskningens tankar om härbärgen anser jag att det är bra att kommunen inte satsar mer på denna 
form av boende. 
 Kraven som ställs på de individer som går igenom vård- och boendetrappan är ett annat 
problem som tas upp i forskningen. Swärd anser att kraven ofta är för höga. Han har träffat på 
situationer där individer blivit avstängda från kommunens boende på grund av att de rökt 
inomhus. Detta menar Swärd är ett för högt krav då det inte är en handling som skulle leda till 
vräkning från en vanlig lägenhet. Sociologen Cecilia Löfstrand skriver att det även är vanligt att 
kommunens boenden inte tar emot par utan kräver att man ska separera för att få hjälp, och att 
husdjur oftast inte heller är välkomna. Detta medför att vissa personer avsäger sig den hjälp de 
skulle kunna få för att kraven blir oöverkomliga.146 Hur dessa regler ser ut i Norrköpings 
kommun har dock inte framgått av det material jag tagit del av. Swärd är tveksam till förfarandet 
att skötsamheten ska komma först och bostaden sen. Ett liv utan bostad är nog så komplicerat 
utan att kraven på förändring av livssituationen ställs. Rosengren väljer att kalla boendetrappan 
för en ”disciplineringstrappa” där individen ska fostras till ”god” medborgare. Hon lyfter också 
fram de hårda kraven och skriver att de kvinnor hon följt till följd av alla regler och krav själva 
kallar sig för ”slavar under soss”. En socialsekreterare Rosengren träffat medger att kraven ofta är 
kränkande och inte tillåter personen att leva som en ”vanlig vuxen människa”.147 I empirin för 
denna uppsats nämns att hemlösa som tagit emot hjälp från kommunen efter en tid frivilligt 
väljer att återgå till ett liv i hemlöshet.148 Huruvida detta sker frivilligt kan självklart diskuteras, det 
är troligt att de krav som ställts på individen blivit alltför överväldigande och inkräktat för mycket 
på personens privatliv och autonomi. De personliga problemen står här i fokus och ska lösas 

                                                 
144 Swärd, sid. 203f & Sahlin, sid. 220 
145 Swärd, sid. 205 
146 Löfstrand Cecilia, Boendetrappor och bostadslöshetskarriärer, (Stockholm, 2003), sid. 74ff 
147 Rosengren, sid. 229ff 
148 Årsrapport 2003, sid. 11 
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först vilket lämnar mycket lite utrymme till det faktum att problemen kanske orsakats av 
strukturella faktorer. 

Uppsökarna som icke-myndighet 
I en fallstudie utförd av SKILL studentkompetens AB på uppdrag av kommunen har ett antal av 
de personer som blivit hjälpta av Uppsökarna intervjuats. Personerna som blivit ”uppsökta” har 
upplevt detta som mycket positivt och att det ger känslor av trygghet.149 I forskningen jag läst, 
och även i materialet, har många personer beskrivits som oerhört misstänksamma och negativa 
till myndigheter i allmänhet och socialtjänst i synnerhet. Vad beror denna skillnad på? Projektet 
arbetar uppsökande, det vill säga att det inte är personen som ska bli hjälpt som måste söka upp 
kommunen utan blir istället uppsökt. Detta kan ge en känsla av att det finns någon som bryr sig, 
att man inte står helt ensam med sina problem. Förstudien menar också att uppsökarnas 
organisation som icke-myndighet leder till att mötet blir kreativt och intressant då det bygger på 
frivillighet. Sättet uppsökarna arbetar på bygger även på att personen som blir uppsökt tar eget 
ansvar för sin situation vilket leder till ökad självkänsla.150 Det är självklart lättare att ta tag i 
problemen innan de blivit för stora, varför en satsning på detta förebyggande arbete är mycket 
positivt. Arbetet har visat att många människor är ensamma med sina problem och att det stöd 
och den trygghet uppsökarna kan ge är avgörande för att de ska kunna/orka reda upp sina 
problem. Kanske är ensamheten ett av de största problemen för personer med vardagliga 
bekymmer och psykisk ohälsa. Utifrån tankarna om Uppsökarnas framgångar som icke-
myndighet är det möjligt att civilsamhället skulle kunna vara ett svar på denna problematik. 

Samverkanspartner i civilsamhället 
Civilsamhället är en benämning på det som inte är stat eller marknad. När de fyra borgerliga 
politikerna i en reservation till utredningen från Kommittén för hemlösa skrev att de ville se en 
engagering av det civila samhället syftade de på att vänner, anhöriga och arbetskamrater till 
hemlösa individer ges ett större ansvar (se teoriavsnittet om civilsamhället). Problemet är att 
många hemlösa tappat förtroendet för offentliga myndigheter, vilket även nämndes i avsnittet 
ovan, och behöver en mer personlig kontakt för att bli hjälpta och där skulle det civila samhället 
kunna hjälpa till. Både i materialet och i forskningen belyses den misstänksamhet och skepticism 
som finns mot myndigheter i allmänhet och mot socialtjänst i synnerhet. Löfstrand upptäckte i 
sina intervjuer med hemlösa att det fanns en ovilja att söka hjälp från socialen då detta skulle 
innebära att de stämplades som ”uteliggare” eller ”hjälplösa”.151 Det är en fråga om stolthet och 
en syn på att ett hjälpbehov är ett misslyckande. Som jag nämnde ovan såg sig kvinnorna i 
Rosengrens studie som ”slavar under soss” vilket indikerar att förhållandet inte upplevs som 
positivt.  

                                                 
149 Samuelsson Jörgen, Uppsökarprojektet – Norrköping, Fallstudien ”Avhysningshotades egna berättelser”, sid. 19f 
150 Ibid. sid. 20 
151 Löfstrand, sid. 69 
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 En viktig del i en människas liv är det sociala nätverket. Amartya Sen menar att ett stort 
nätverk av relationer leder till ökad förmåga. De sociala tillgångarna brukar kallas socialt kapital152 
och räknas som en del av en persons rikedom. Det sociala kapitalet sägs återfinnas i det civila 
samhällets sfär men kan självklart även finnas inom företag och myndigheter.153 Det handlar dock 
om relationer mellan människor som kan antas vara en förutsättning för att känna sig delaktig i 
samhället. Vi skapar vår självbild genom andras bilder av oss, kanske är det därför det tar emot 
att söka myndigheters hjälp. Den relationen skapar en hjälpbehövande person med problem oh 
oftast inget annat. Att bli bekräftad hör till alla människors grundläggande behov och ett nätverk 
av vänner är viktigt. Extra viktigt kan det bli för hemlösa personer som kanske endast har vänner 
i samma situation som de själva vilket kan försvåra vägen ut ur hemlöshet genom att personen i 
fråga hålls kvar i gamla vanor och miljöer. Att möta personers behov av nära relationer kan vara 
svårt, för att inte säga omöjligt, när man sysslar med myndighetsutövning. I reservationen till 
Hemlöshetskommitténs slutbetänkande föreslår fyra politiker en engagering av familj, vänner och 
arbetskamrater. Detta skulle med säkerhet få positiva utslag om anhöriga finns i närheten. Andra 
delar av civilsamhället som kommunen skulle kunna starta samarbete med i arbetet mot 
hemlöshet är civila aktörer såsom föreningar, körer, idrottsföreningar och studiecirklar för att 
använda sig av redan existerande miljöer där relationer kan knytas. De civila aktörer som nämns i 
materialet är ett fåtal organisationer och släktingar men dessa skulle kunna bli fler. Jag anser dock 
att det är viktigt att det yttersta ansvaret fortfarande ligger hos kommunen. 

Slutdiskussion 
Förutsättningarna för denna studie är att man, i enlighet med socialkonstruktivismen, tror att 
hemlöshet inte är något fast och naturgivet utan något som samhället konstruerat och som kan 
förändras. Tror man det blir det intressant att titta på hur kommunen fyller hemlöshetsdiskursen 
med innehåll. Man bör dock vara på det klara med förhållningssättet att den bild kommunen 
skapar, som jag presenterat här, inte nödvändigtvis behöver vara ”sann”, därmed inte sagt att den 
inte skulle kunna vara det. (En diskussion om sanning skulle här ta alltför mycket plats och 
lämnas därför utanför.) Det intressanta med att studera kommunens syn på hemlöshet är att den 
bestämmer vilka åtgärder man satsar tid och pengar på och blir därför avgörande för hur väl man 
lyckas minska hemlösheten. Den syn som framkommit i analysen visar på en bred förståelse för 
begreppet hemlöshet. Detta pekar på att hemlöshet inte kan ses som ett problem utan måste 
förstås ur många olika perspektiv. De många förklaringar som ges till hemlöshet gör det omöjligt 
att på något vis generalisera och dra alla hemlösa personer över en kam. På detta vis kan 
hemlöshet ses som ett problem där fokus ligger på den enskilde individen och inte på en grupp 
av människor och/eller på strukturella problem. Detta breda angreppssätt medför även att inga 
bilder av och förklaringar till hemlöshet kan betraktas som felaktiga. Även om man i direkt 
samband med att hemlöshet har uppstått kan se att det är vanligt förekommande med 
                                                 
152 Begreppet socialt kapital har formulerats av bl a James Coleman (1990) 
153 Uddhammar Emil, ”Om civilsamhällets roll för demokrati och välfärd”, i Civilsamhället, sid. 104 
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ekonomiska problem samt psykisk ohälsa och avvikande beteende så har dessa problem i sin tur 
uppkommit på olika sätt. Sorterar man i orsakerna ser man snart att den enda gemensamma 
nämnaren är avsaknaden av egen bostad. Frågan som dyker upp är då om det är avsaknaden av 
bostad som är det egentliga problemet. Jag skulle vilja hävda att så inte är fallet. Förlusten av 
bostaden eller problemet med att inte få tag i en bostad från första början är en effekt av 
bakomliggande orsakerna och inte ett första steg på en väg mot utslagning. Lösningen är inte att 
se till att alla får en bostad för att sedan tro att allting ska bli bra men kanske bör bostaden 
komma i ett tidigare skede i kedjan av åtgärder vilket Swärd förespråkar (se avsnitt om krav på 
individen). Självklart är det ett problem att inte ha egen bostad och många nya svårigheter kan 
uppstå i livet som hemlös som jag diskuterat ovan om missbruk och psykisk ohälsa.   

Swärd har studerat hemlöshetsdiskursen i artiklar i dagstidningar och tidsskrifter under 
1980- och 1990-talet och han presenterar sin diskussion i boken Hemlöshet – fattigdomsbevis eller 
välfärdsdilemma? från 1998. Ur den studien framkommer åsikter om att hemlöshet är ”ett allvarligt 
eller växande välfärdsproblem” samt att hemlöshet ”har setts som ett utslag av en välfärdsstat i 
kris och som en bra mätare på hur dåligt samhällets sociala skyddsnät fungerar.”154 Även de 
motsatta åsikterna har funnits, att hemlöshet inte är ett bevis på att välfärdsstaten inte fungerar 
utan att det är ett problem som har sina orsaker på individuell nivå. Hur har detta visat sig i 
denna uppsats? Kommunens breda bild av hemlösheten innefattar både individuella och 
strukturella delar och ger inga tecken till att vilja utesluta det ena. Som diskussionerna visat 
hänger många av de bakomliggande förklaringarna till hemlöshet tätt samman och kan inte med 
enkelhet placeras i ett antingen individuellt eller strukturellt fack. Kalla det en ond cirkel eller ett 
socialt samspel men de båda nivåerna kan, enligt min mening, inte särskiljas. 
 Att ekonomiska problem kan vara ett stort bekymmer i vardagen tror jag att alla kan hålla 
med om. När felaktiga prioriteringar och slarv är grunden till att svårigheter uppstått är det dock 
inte bristen på pengar som är det huvudsakliga problemet. Här handlar det istället om bristande 
förmåga, en form av fattigdom, inte på grund av för små inkomster utan i form av okunskap eller 
oförmögenhet att planera sina utgifter. Inte för små, men små inkomster skapar tillsammans med 
marknadens massiva påtryckningar om konsumtion en ny sorts fattigdom. Utbudet av varor i 
konsumtionssamhället är något de allra flesta uppskattar men det kan få allvarliga konsekvenser 
för andra när pengarna på grund av överkonsumtion inte räcker till hyran. Hur ska man då tro att 
den fortsatta utvecklingen blir? Dagens tv-utbud visar ett utbrett dyrkande av rikedom och 
konsumtion med program där man får se hur kändisar bor och lever. Det har också varit en 
explosionsartad utveckling av ”gör-om” program som går ut på ”helrenoveringar” av såväl 
människor som bostäder och bilar. Signalen detta sänder är att man inte duger som man är vilket 
vi matas med både genom underhållning och genom reklam. Bauman skriver att det ”normala” i 
ett konsumtionssamhälle är att kunna ta del i detta utbud, det är endast då man kan leva ett 
”lyckligt liv”.155 Föga förvånande blir det då att det är påfrestande att leva i detta samhälle om 
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man har starkt begränsade tillgångar. Vad kan man då möta denna utveckling med för att 
förhindra att människor på grund av överkonsumtion hamnar i hemlöshet? Jag tror inte att det är 
lätt att möta detta men tror att en tanke på hur samhället utvecklas leder till en ökad förståelse för 
vissa människors problem. Två förslag som kan ses förebyggande mot denna form av problem 
vill jag dock presentera. Det första är en ökad satsning på civilsamhällets föreningar med 
aktiviteter som idrott, körer mm. Detta är upplevelser som kan leda till engagemang och 
skapande av relationer och (oftast) inte behöver kosta pengar. Det andra är en satsning på 
information och utbildning om ekonomisk hushållning och hyreslagen förslagsvis genom skolan. 
Jag vill inte säga att detta inte finns i skolorna nu för det vet jag inte, jag bygger mina idéer på det 
faktum att detta är undervisning jag aldrig fått i skolan. Trots att jag själv bor i hyreslägenhet 
visste jag inte innan arbetet med denna uppsats hur små försummelser som behövs från min sida 
för att de ska kunna leda till avhysning.  
 Kommunen har satsat på att öka sina kunskaper om hemlöshet och de bakomliggande 
orsakerna vilket är positivt och underlättar och förbättrar arbetet mot hemlösheten. I registret där 
uppsökarna dokumenterar sina möten sorteras problemen under rubrikerna: missbruk, psykisk 
ohälsa, fysisk ohälsa, fel prioriteringar, externa orsaker och övrigt. De två frågeställningar till 
dessa kategorier som jag skulle se som värdefulla att få svar på, även om det inte är lätt, är: Varför 
gör människor felaktiga prioriteringar? och: Varför mår människor psykiskt dåligt? Om man tittar 
närmare på dessa frågor framkommer ytterligare bakomliggande orsaker som kan antas ha 
betydelse för om personen riskerar hemlöshet eller inte. Detta skulle innebära en fördjupning i 
det förebyggande arbetet och möjligtvis ge förlag på nya satsningar. 
 Det mest centrala när man studerar synen på hemlöshet är att titta på de faktorer som 
antas orsaka problemet vilka också speglas i det praktiska arbetet då åtgärderna syftar till att 
motverka vissa av dessa faktorer. Det vanliga är att man gör en uppdelning mellan individuella 
och strukturella problem vilket även gjorts i denna studie. Jag har valt att titta på uppdelningen på 
två sätt. För det första har jag tittat på vilken nivå problemen beskrivs vara och för det andra har 
jag tittat på om det som orsakat problemen återfinns på individuell eller strukturell nivå. Det jag 
uppmärksammat i materialet är att de flesta faktorer som nämns i sin tur förklaras med flera 
orsaker men att det i vissa fall skulle vara önskvärt med ytterligare fördjupning i problemen. Jag 
har gjort bedömningen att det som utelämnas är sådant som ligger utanför kommunens 
ansvarsområde och även en del arbete inom kommunen som skulle kunna kopplas ihop med 
hemlöshetsarbetet men inte gör det (till exempel satsningar för minskad arbetslöshet). Risken 
med att detta utelämnas, medvetet eller omedvetet, är att den helhetsbild av 
hemlöshetsproblematiken som kommunen strävar efter tenderar att fyllas med glapp där varken 
identifieringen av problemen eller åtgärderna blir fullständiga. I diskussionen har jag presenterat 
alternativa sätt att se på några av de problem som framkommit under analysen för att nyansera 
och diskutera den bild kommunen ger. Konsumtionssamhället är ett sådant exempel där 
kommunen inte har, eller kan ha, ansvaret för den utveckling som sker. Det är ändå möjligt att 
det postmoderna, konsumtionsinriktade samhället skapar både ekonomiska problem och psykisk 
ohälsa som kan leda till hemlöshet för vissa individer och bör då ingå i hemlöshetsdiskursen och 
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beaktas i utformandet av de åtgärder som är tänkta att förebygga och minska hemlösheten. En 
utökning av diskursen skulle kunna leda till större satsningar på riksnivå, mer resurser till relevant 
undervisning och information och framför allt en mer omfattande förståelse för hemlösheten i 
dagens Sverige. 

Sammanfattning 
Uppsatsens syfte är att studera Norrköpings kommuns syn på hemlöshet, det vill säga hur 
hemlöshetsdiskursen ser ut. Detta har gjorts genom att kritisk diskursanalys utförts på de 
styrdokument, uppdragsplaner och projektplaner som ligger till grund för det praktiska arbete 
kommunen utför. Arbetet består av en vård- och boendetrappa med olika former av stödboende, 
en bostadssamordning som fungerar som en kontakt mellan kommun och hyresvärdar, ett 
förebyggande uppsökande projekt samt två samverkansgrupper som heter Bosam- och VISAM-
gruppen. Arbete mot hemlöshet utförs även av social- samt försörjningsstödskontor. Det är 
texter från dessa olika verksamheter som analyserats i studien. De teoretiska ramar som används 
är, förutom diskursanalysens teoretiska förutsättningar, tankar om postmodernism, välfärd, 
hemlöshet, civilsamhälle samt relativ fattigdom. I ljuset av dessa diskuteras det som framkommit i 
analysen.   

Resultatet av analysen visar att kommunen strävar efter att få en helhetssyn på 
hemlösheten och att öka kunskapen om problemet för att göra åtgärderna effektivare. Bilden av 
hemlöshet och dess bakomliggande orsaker som presenteras i materialet är mycket bred och ger 
många förklaringar. De mest centrala problemen är psykisk ohälsa, passivitet och missbruk som 
leder fram till ekonomiska problem, misskötsamhet och avhysning. De tydligt strukturella 
problem som lyfts fram är brist på små lägenheter, brister i samverkan och att individer ”faller 
mellan stolarna”. Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att inga 
medborgare far illa genom att stödja, råda och hjälpa de som behöver. Ansvaret kan alltså sägas 
ligga på kommunen trots att en strävan efter att alla människor ska ta eget ansvar för sitt liv 
föreligger. Individernas eget ansvar tenderar att förminskas då man trycker på att det är personer 
som mår psykiskt dåligt vilket indikerar att de snarare drabbats av problemen än frivilligt försatt 
sig i dem. Det arbete kommunen gör för att minska hemlösheten syftar till att åtgärda både 
strukturella och individuella problem. Även i arbetet kan man alltså se den breda bild av 
hemlösheten som kommunen har. Den diskurs som hittats i kommunens dokument förefaller 
även stämma väl överens med den hemlöshetsdiskurs som återfinns i dagens svenska forskning 
kring ämnet. 

Diskussioner har förts om några av de bakomliggande faktorerna som framkommit under 
analysen. Ekonomiska problem har lyfts fram i ljuset av konsumtionssamhällets utveckling med 
tankar från Zygmunt Bauman och Amartya Sen. Missbruk har diskuterats utifrån 
hemlöshetsforskning som tagit upp alternativa sätt att se på missbruk, till exempel som 
medicinering för psykiska problem. Diskussionerna om missbruk och psykisk ohälsa har även 
rört sig kring frågeställningen om dessa problem är orsaker till eller effekter av hemlösheten. 
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Vidare har diskussionen handlat om det arbete som görs för att minska hemlösheten där ämnen 
som härbärgen och krav på individen, framgångar för projektet Uppsökarna som icke-myndighet 
samt tankar om att engagera fler aktörer i civilsamhället behandlats. 

En central del i uppsatsen har varit att studera de orsaker till hemlöshet som kommunen 
presenterar i sitt material. Problemen som leder till hemlöshet utgörs av ett förlopp eller en kedja 
av faktorer där ett uppstått problem ofta genererar flera. Diskussionen har kretsat kring tankar 
om individuella och strukturella problem och hur dessa kan sammanfogas i en bred förståelse för 
den problematik hemlösheten handlar om.  
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