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Sammandrag 
 
Detta arbete syftar till att studera hur Västerås Stads policyarbete tar sig an bakomliggande 

förklaringar till hemlösheten. För åstadkomma detta introduceras en modifierad modell av den 

nya ortodoxinen som tillsammans med kvalitativ textanalys som ett analytiskt verktyg används 

för att studera stadens policydokument. Resultatet visar att Västerås Stads insatser behandlar 

sjuklighet i olika former, däremot finns det brister i policyåtgärderna som en konsekvens av 

liberaliseringen av bostadsmarknaden som inneburit bostadsbrist och vräkningar. Det saknas 

också ett arbete mot stigmatisering och arbetslöshet, detta på grund av att hemlösas avsaknad 

av medborgarskap inte erkänns som ett åtgärdsbehov i den nuvarande 

hemlöshetensbekämpningen. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 
Hemlösheten som fenomen har vuxit i nästintill alla europeiska länder de senaste decennierna.  

I Sverige uppskattas mellan 32 000 till 34 000 personer befinna sig i hemlöshet, en ökning med 

nästan fyra gånger sedan 1990-talet. Trots det har staten minskat sitt ansvarstagande för 

bostadsförsörjningen och hemlösheten, samtidigt som kommuner investerar i tillfälliga 

lösningar så som härbärgen eller korttidsboenden utan en långsiktig plan för att utrota 

hemlösheten. Detta tillsammans med stigmatisering, arbetslöshet och sjuklighet där ansvaret 

axlas på de hemlösa gör det svårt för många att komma tillbaka till ett fungerande liv.  

I flera av de studier som genomförts rörande hemlöshet påvisas ett samband mellan hemlösas 

psykiska sjuklighet och ett liv i missbruk, stress, och mycket dålig egenvård (se t.ex. Byström 

& Irestig, 2004; Beijer, 2009). Bland de hemlösa uppmätte Stadsmissionen 2003 att nära 

varannan hemlös hade psykiska problem och just psykisk ohälsa var en betydande 

orsaksfaktor bakom den kroniska hemlösheten i Sverige. Sedan dess har allt fler människor 

hamnat i hemlöshet på grund av växande fattigdom, men psykiska sjukdomar utgör 

fortfarande en betydande andel av hemlöshetsfallen. Samtidigt finns det ett starkt samband 

mellan hemlöshetssituationen, psykiska sjukdomar och missbruk där de fungerar som 

utlösande orsaker till varandra (Polcin, 2016). För den hemlöse kan drogmissbruket vara den 

utlösande orsaken till hemlösheten, men kan också uppstå till följd av hemlösheten som ett 

försök att hantera en outhärdlig livssituation.  De hemlösa befinner sig också i en betydligt 

högre risk att begå självmord samt innehar en högre dödlighetsrisk kopplad till missbruk 

(Beijer, Andréasson, Ågren & Fugelstad, 2007) 

 

Den tidigare forskningen har haft ett spritt teoretiskt fokus med betoning på antingen 

individuella eller strukturella faktorer som utlösande orsaker bakom hemlösheten. Vad som 

ökar risken för hemlöshet tycks dock ha en förklaring i båda dessa perspektiv samt att faktorer 

interagerar med varandra. Således finns det ett behov av att få en tydligare bild över hur vi i 

Sverige arbetar i policy-sammanhang med dessa faktorer och om alla dessa faktorer faktiskt 

behandlas. Därför kommer detta arbete använda sig av den nya ortodoxinen, en teoretisk 

modell som betonar både individuella och strukturella faktorers samverkan.  

Genom att studera policy-åtgärder från Västerås stad, den största staden i det län som har högst 

hemlöshet per capita i Sverige vill jag skapa en bättre förståelse för användningsbarheten för 

den nya ortodoxinen (se sida 19). Det särskilda bidraget från denna uppsats är introducerandet 
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av avsaknaden av medborgarskap som en särskild förklaringsfaktor till varför 

hemlöshetsbekämpningsåtgärder inte uppnår sin fulla potential.  

1.2 Frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att utifrån den nya ortodoxinen se till hur Västerås Stads policyarbete 

tar sig an de bakomliggande förklaringar till hemlösheten. Avsikten är att avgöra hur stadens 

arbete mot hemlöshet motsvarar den vetenskapliga beskrivningen av samma problematik. På 

så vis kan jag identifiera vad som görs och ännu viktigare vad som bör göras. För att besvara 

detta forskningsproblem ställer vi följande frågor: 

 

• Hur arbetar Västerås Stad mot hemlösheten? 

• Hur motsvarar Västerås Stads arbete mot hemlöshet till de förklaringsfaktorer som lyfts 

fram i den nya ortodoxi modellen?  

• Vad implicerar eventuella avvikelser från modellen? 

1.3 Disposition 
I arbetets första kapitel introduceras det syfte och frågeställningar som ska vara vägledande för 

arbetet. I arbetets andra kapitel redogörs det för den tidigare hemlöshetsforskningen som 

därefter blir identifierbara faktorer i den nya ortodoxinen. Detta handlar om individuella 

faktorer som missbruk, psykiska sjukdomar, avsaknad av stabila relationer och fattigdom. 

Därtill strukturella faktorer som liberaliseringen av bostadsmarknaden, strukturell fattigdom 

och social utestängning. Samt beskrivningar av flera boendeinsatser inom Västerås för att ge 

läsaren en tydligare bild av nuläget i kommunen. I arbetets tredje kapitel redovisas metodvalet, 

konstruktionen av idealtypsmodellen för den nya ortodoxinen samt hur arbetet gått tillväga. I 

arbetets fjärde kapitel besvaras den första frågeställningen successivt genom en beskrivning av 

vad som framkommit i Västerås Stads olika policydokument riktade mot hemlöshet. I arbetets 

femte kapitel besvaras slutligen de två sista frågeställningarna, samt reflekteras det över 

eventuella brister i arbetet och dess bidrag till hemlöshetsforskningen.  

2. Teoretisk referensram 
I kapitel 2 redogörs det för den tidigare hemlöshetsforskningen, genom att identifiera 

teoretiska förklaringsfaktorer i detta avsnitt kan vi sedan konstruera en idealtypsmodell av den 

nya ortodoxinen i kapitel 3. Därtill beskrivs flera boendeinsatser som används i staden.  
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2.1 Definitionen av hemlöshet 
Enligt Socialstyrelsen (2017) kan hemlöshet uttrycka sig på fyra sätt; genom akut hemlöshet 

där den hemlöse får söka sig till temporära sovplatser så som härbärgen; institutionsvistelse 

eller stödboende där en person i behov av olika stödformer i form av vård eller sociala insatser 

är i ett läge där hen ska flytta ut men saknar ett boende att flytta till; långsiktiga 

boendelösningar där det genom stöd av kommun innehar en träningslägenhet eller dylikt 

förenat med regler och tillsyn; eget ordnad kortsiktigt boende då en person innehar ett tillfälligt 

boende hos vänner eller familj i mindre än tre månader. Dupuis & Thorns (1999) menar därtill 

att ett hem inte bara en fråga om att äga en bostad som ger tak över huvudet, utan också en 

plats där människor upplever sig vara i kontroll över sin livssituation  

2.2 Individuella faktorer 
Det finns en allmän uppfattning kring att den svenska hemlösheten utgörs av missbrukare eller 

psykiskt sjuka medelålders män (Swärd, 2004) men i Sverige har de olika kartläggningarna 

illustrerat en ganska stor variation i gruppen som utgör hemlösa. Idag utgörs gruppen av både 

barn och vuxna, kvinnor och män, med både sociala, psykologiska och ekonomiska problem 

som roten till hemlösheten (Blid, 2008). Utöver behandlingsbehovet för missbruk och psykiska 

sjukdomar som en utlösningsfaktor bakom hemlöshet är sociala relationer en förklaringsfaktor 

till hur personer i risk för hemlöshet kommer klara sig. De som tillhör den hemlöses sociala 

nätverk kan bli en tillgång för bostads sökandet eller som emotionellt stöd för individer som 

lever under påfrestande förhållanden och utsätts för stress (Shinn, Knickman & Weitzman, 

1991, s 1180). Sociala relationer kan också vara en belastning för den hemlöse som kan 

innebära psykologiska påfrestningar, såväl som hälsomässiga där risken för drogmissbruk och 

smittspridning ökar (Cohen, 2004, s 680).  

 

När en människa väl hamnar i hemlöshet kan de sociala relationerna i dess omgivning dämpa 

individens utsatthet, där en vid olika tillfällen kan inneha kortsiktiga boendesituationer som 

medför en större trygghet för individen än vad akut hemlöshet skulle medföra (Shinn, 

Knickman & Weitzman, 1991, s 1180). Behovet av trygghet innebär att hemlösa kan göra sig 

beroende av sin omgivning. Detta gäller både familjerelationer, men också beroendet av 

andra vänner som kan tillhandahålla trygghet i utbyte mot pengar eller andra 

överenskommelser. Något som särskilt påverkar kvinnor som kan tvingas sälja sin kropp eller 

inleda relationer som sätter dem i stark beroendeställning till sina partners (Wesley & Wright, 

2005; Watson, 2011). Därtill är våld i nära relationer en starkt bidragande orsak till hemlöshet 
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för kvinnor och barn, vilket innebär att individen helt isoleras från de sociala relationerna 

som annars kan vara en tillgång (Sharam & Hulse, 2014, s 295).  

 

Sociala relationer har också en stor betydelse för hur effektivt olika policyinsatser är för att 

bekämpa bakomliggande problem till hemlöshetssituationen. Behandling av missbruk är ett 

exempel där individen kan genomgå programmet med framgång för att sedan slussas ut i en 

livssituation där de negativa relationerna inte brutits, vilket ökar risken för att falla tillbaka i 

sitt beroende (Cohen, 2004). Johnstone et al (2016) kommer fram till att åtgärder som 

inkluderar arbete kring sociala relationer stärker välmåendet för individer fast i hemlöshet. 

Cohen (2004, s 682) lyfter också fram behovet av åtgärder som bygger upp individens sociala 

nätverk, men betonar också att negativa sociala relationer måste brytas och att individen fullt 

ut måste återintegreras i samhället. Sociala relationer är alltså både en fråga om tillgången till 

materiellt stöd, såväl som upplevelsen av trygghet och samhörighet. Därför måste 

policyåtgärder betona just relationer och integration för att minimera de återfalls- och 

påverkansfaktorer som leder till hemlöshet.  

2.3 Fattigdomens dualism 
 
Enligt Beeghley (1988, s 201) är det förekommande att beskriva samma faktorer som orsakar 

varje enskilda personers fattigdom som anledningen bakom den strukturella fattigdom som 

existerar i ett land. Detta menar Beeghley är missledande då strukturella variabler skiljer sig 

från de som påverkar individer. Fattigdom i hemlöshetssammanhang kräver att vi gör samma 

distinktion. Detta eftersom det strukturella perspektivet förklarar tillgången till materiella 

resurser (Fitzpatrick, 2005, s 13), men inte uppkomsten av den individuella livssituationen som 

kan förklara den ökade risken för hemlöshet (Sharam & Hulse, 2014, s 295). Ett förekommande 

ställningstagande bland hemlöshets- och fattigdomsforskningen är dock att ta ställning för 

antingen ett individuellt eller ett strukturellt perspektiv. Hunt (1996, s 295) framhäver att detta 

inte behöver vara motsättningar utan kan tillsammans ge en bättre förståelse för hur en ska 

bekämpa social ojämlikhet i samhället.   

 

Det individuella sammanhanget handlar om främst tre saker; utbildning, arbete och inkomst. 

En person med låg utbildning kan tvingas ta låginkomstarbeten som innebär att livet är mer 

påverkningsbart av omvärldsförändringar (Swärd, 2004). En kan, likt Beeghley (1988), lyfta 

argumentet att dessa individers ansvar således ligger i att göra sig mer värdefulla genom att 
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utbilda sig för att således undkomma fattigdomen. Detta argument har dock överseende för en 

mängd faktorer så som geografisk segregation, etnisk och könsmässig diskriminering, 

familjerelationen och andra faktorer som kan spela in på utbudet av arbeten över 

fattigdomsgränsen och individens anpassningsbarhet. Risken för hemlösheten på grund av 

fattigdom är således en fråga om hur individuella förhållanden blir påverkade av förändringar 

i livet.  

 

När individen hamnat i hemlöshet till följd av fattigdom behöver samhället finnas där som stöd 

ut ur svackan, så att det inte permanentas. Det finns dock argument för att ett sådan samhälle 

skulle skapa en beroendekultur och att fattiga har ett egenansvar för att ta sig ur den 

livssituation hen befinner sig i (McLanahan et al, 1985). Statsvetaren Charles Murrays idé om 

en underklass som vägrar bli delaktiga i samhället har länge präglat den politiska diskursen om 

fattiga och hemlösa, även om den finns relativt svagt stöd i modern forskning för den tesen. 

Trots liknande idéer bärande för den stigmatisering av hemlösa som idag existerar, men tvärt 

om är de hemlösa mer än villiga att delta i samhället men saknar möjligheten (Daiski, 2007). 

Därtill menar Lehning (2007) föreställningen om underklassen fråntar dem möjligheterna att 

kräva sina rättigheter till utbildning, vård och bostad. 

 

Thompson et al (2013) lyfter att fattigdom som individuellt problem också har ett samband 

med drogmissbruk, där drogberoendet kommer före andra grundläggande levnadsbehov och 

således förvärrar den finansiella situationen. De påpekar att policyåtgärder oftast är utformade 

för att hantera enskilda problemområden, vilket lämnar samverkande problem obehandlade. 

Fattigdom som leder till vräkning, följt av drogbruk som förvärrar den redan utsatta situationen 

samt ökar risken för psykiska sjukdomar tvingar hemlösa in i ett moment 22. Därför behöver 

policyåtgärder ge stöd åt både individuella problem, men också genom generell 

fattigdomsbekämpning förebygga nya fall av hemlöshet (Parsell & Marston, 2012, s 37). 

 

Att tillhandahålla hemlösa en bostad med vårdinsatser för de sociala problem som en innehar 

är första steget för att behandla den långsiktiga hemlösheten i ett land, men det är inte nog för 

att eliminera problemet i sin helhet. Det krävs att människor som befinner sig i hemlöshet också 

återintegreras i samhället, dels som en given del av medborgarskapet som det kommer 

argumenteras vidare för i detta arbete, men också genom att erkänna och åtgärda exkluderingen 

från arbetsmarknaden. Bland de hemlösa befinner sig idag en övervägande majoritet i 

arbetslöshet och är beroende av samhällets olika stöd och bidrag (Socialstyrelsen, 2017, s 24), 
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detta trots att hemlösa själva skulle föredra deltid eller heltidsanställningar före 

bidragsberoende (Daiski, 2007). Enligt Shaheen & Rio (2007, s 343) existerar det en felaktig 

idé om att arbete är för påfrestande för människor med psykiska sjukdomar, tvärtom hävdar de 

att en bör sätta dessa individer i ett arbete som skapar en känsla av produktivitet och 

delaktighet. Människor med psykisk ohälsa som befinner sig i långtidsarbetslöshet tenderar 

snarare att isolera sig från sociala relationer och stöd som annars är menat för att underlätta 

individens liv (Shaheen & Rio, 2007, 344). Det strukturella perspektivet betonar således de 

åtgärder som det allmänna tar för att bekämpa hemlöshet bland särskilda grupper eller i ett 

land. 

2.4 Strukturella förklaringar till hemlösheten 

2.4.1 Liberaliseringen av bostadsmarknaden 
I Europa ökar hemlösheten i nästan alla länder, med Norge och Finland som undantag.  Här 

har vårdinsatser, effektiva boendeinsatser och förebyggande arbete varit centrala åtgärder mot   

att effektivt bekämpa hemlösheten.  I exempelvis Finland har hemlösheten mer än halverats 

sedan 1980-talet från cirka 20 000 hemlösa till att idag omfatta 8316 personer (Knutagård & 

Place, 2016). Samtidigt så har hemlösheten i Sverige fyrdubblats sedan 1990-talet. Den senaste 

kartläggningen uppger att drygt 33 250 personer befinner sig i hemlöshet, varav 62 procent är 

män, 38 procent kvinnor och av dessa är 18 procent ungdomar eller barn (Socialstyrelsen, 

2017). Sociala och psykiska problem står fortfarande för en övervägande del av förklaringarna 

bakom hemlöshet, men de senare åren är det särskilt hemlöshet på grund av ekonomiska 

faktorer som vuxit. Detta till följd av att en växande underklass tvingats bort av en liberaliserad 

bostadsmarknad (Schierup & Ålund, 2011). Förklaringen till varför Sverige inte lyckats 

bekämpa hemlösheten anses ha två orsaker; den första ligger i välfärdsstatens förändring under 

1990-talet; den andra rör diskursen om hemlöshet och dess inverkan på allmänheten.  

 

Sverige har traditionellt blivit uppmålat som ett inkluderande samhälle där vi värnat mänskliga 

rättigheter och solidaritet, något Dahlstedt & Neergaard (2019) betecknar som svensk 

exceptionalism. Likt Norge och Finland byggde vår exceptionalism på en stark välfärdsstat där 

den ekonomiska fördelningen syftade till att minska social ojämlikhet. Under 1990-talet 

genomgick Sverige en ekonomisk kris som innebar att välfärdsstaten krymptes till förmån för 

dess kärnuppgifter (Larsson, Letell & Thörn, 2012). Den tidigare folkhemsmodellen som 

fokuserade på en bostadspolitik som aktivt motverkade segregation och socioekonomiska 
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klyftor ersattes av en nyliberal riktning mot avregleringar och privatiseringar (Grundström & 

Molina, 2016). Välfärdsstaten genomgick i sin helhet en större strukturell förändring som 

innebar att den skulle genomsyras av nyliberal ekonomisk politik (Dahlstedt & Neergaard, 

2019). I Homelessness and Housing Exclusion in Sweden (2018) lyfter Knutagård fram att den 

nationella bostadspolitiken där principen om allas rätt till bra bostäder ersattes av en mer 

marknadsbaserad modell där utbud och efterfrågan skulle leda till en långsiktigt välfungerande 

bostadsmarknad. Detta ledde till att statens ansvar för bostadspolitiken rullades tillbaka och 

ersattes av en kommunalt centrerad bostadsmarknad. Samtidigt skulle allmännyttan också 

komma att förändras för att anpassa sig till den nya marknadsmodellen, främst genom 

konkurrens- och vinstkrav (Grander, 2018). Författarna av Neoliberalization of Housing in 

Sweden: Gentrification, Filtering, and Social Polarization (2009) lyfter fram att liberaliseringen 

av bostadsmarknaden ledde till en minskning av nyproducerade bostäder. De menar också att 

allmännyttans krav på konkurrens ledde till att kommunerna övergav det sociala 

bostadsåtagandet, alltså att tillhandahålla billiga bostäder av sociala skäl, något som tidigare 

var ett statligt ansvar innan liberaliseringen av bostadsmarknaden.  

 

På den nya bostadsmarknaden skulle också en gentrifiering av bostadsområdena växa fram. 

Gentrifiering syftar till att beskriva den process där stadsdelar som traditionellt sett varit mindre 

attraktiva genomgår en omvandling så att det sker en inflyttning av ekonomiskt och socialt 

bättre ställda grupper. Detta sker på bekostnad av att redan inneboende successivt tvingas bort 

från sin bostad på grund av ökade kostnader (Andersson & Magnusson, 2014).  

Det förekommer att gentrifiering tillskrivs som en process som medvetet genomförs till 

medelklassens fördel. Problemet med att tillskriva denna process som aktiva val från 

medelklassen är att bortse från grundproblemet som består av en förändring i överbyggnaden, 

alltså politiska och juridiska skiftningar, som skett sedan 1900-talets andra hälft och framåt 

(Redfern, 2003; Hedin, Clark, Lundholm & Malmberg, 2009).  

Massey (2018) förklarar gentrifieringen som indelad i två kategorier, i efterfrågan och utbud. 

Han lyfter fram att det först måste ske en förändring i en särskild stadsdel som ökar efterfrågan, 

det i sin tur gör att det låga bostadspriset och den nu framvuxna potentialen i området lockar 

till sig köpare. Ett exempel kan vara att området genomgår en uppgradering i form av bättre 

fungerande infrastruktur, förbättrade skolor eller kultur- och idrottssatsningar. I och med den 

ökade efterfrågan blir bostäderna mer värdefulla vilket driver fastighetsägare till att vilja möta 

efterfrågan. Marknaden kan dock inte möta upp det behov som växer fram genom att direkt 

tillhandahålla nya bostäder, utan istället blir ett annat alternativ tillgängligt genom renoveringar 
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(Smith, 1987). Genom att genomföra renoveringar som följs upp av hyreshöjningar minimeras 

tätheten i ett område och leder till förflyttningar av socialt sämre ställda grupper (Helms, 2003).  

Detta innebar att hyresgäster som identifierades som störande, ofta på grund av sociala eller 

psykologiska problem, började vräkas med syfte att genomföra statushöjning av dessa 

bostadsområden (Sahlin, 2013). Gentrifieringen ledde till att hemlösheten ökade, men också 

till framväxten av en sekundär bostadsmarknad där kommunerna skulle överta det sociala 

ansvaret (Flyghed, 1995; Sahlin, 2007). Halldin (2009, s 475) lyfter därtill fram att kommuner 

investerat i akutlösningar riktade mot hemlösheten som över tid ersatt satsningar på mer 

långsiktiga bostadsinsatser. Dessa tillfälliga lösningar växer således fram i en period där 

segregationen och undanträngningen av socialt utsatta grupper. 

 

Ur ett internationellt perspektiv har Sverige fortfarande en hög bostadsstandard enligt 

Grundström & Molina (2016) men skiftningen från en rättvis bostadspolitik till en mer 

marknadsbaserad sådan har kommit med många konsekvenser. Sedan förändringarna på 

bostadsmarknaden har den svenska hemlösheten fördubblats utan att besvaras med långsiktiga 

lösningar. Bland annat på grund av att statliga och kommunala insatserna har blivit lösningar 

av mer temporära former, såsom härbärgen, samtidigt som vräkningar sker allt oftare på 

ekonomiska grunder (Blid, 2008). 

2.4.2 Stigmatiseringen av hemlösa 
I och med förändringen av välfärdsstaten under 1990-talet separerades ansvarsområdena mot 

hemlöshet från varandra, där missbruk och sociala problem skulle hanteras av Socialstyrelsen. 

Samtidigt beskriver Sahlin (2013) hur dessa grupper började stämplas mer öppet som 

oönskvärda av bostadsmarknadens aktörer.  Genom att Socialstyrelsen och kommuner därtill 

började hyra bostäder av en hyresvärd och sedan själva hyr ut dem i andra hand med särskilda 

krav, målades en bild upp att dessa människor var oförmögna att styra upp sitt eget liv (Sahlin, 

2007). I media-sammanhang har bilden av hemlösa fokuserats runt gruppens relation till 

missbruk och psykisk sjukdom (Swärd, 2004), vilket innebär att bilden av hemlösa som en 

belastning riskerar att påverka politisk beslutsfattning. Devereux (2015) lyfter upp ytterligare 

en aspekt kring medierapporteringen om hemlöshet. Media enligt Devereux förstärker den 

stereotypiska bilden av hemlösa utan att egentligen förklara hur den faktiska hemlösheten ser 

ut, samtidigt som media är motvillig till att förklara de strukturella orsakerna bakom 

hemlösheten. I dess helhet skapar media enligt författaren en bild av att hemlöshet är ett 

oundvikligt faktum som bygger på individernas egen svaghet.  Istället för att betona det faktiska 
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problemet:  att politiken har minskat stödet till hemlösa och att de lokala kommunpolitikerna 

medvetet tvingar bort människor från sina hem. Detta innebär att diskursen i slutändan främjar 

ett passivt agerande från allmänheten och beslutsfattare. 

 

Därtill framhäver Belcher & DeForge (2012) att den stigmatisering som sker gentemot hemlösa 

begränsar deras möjligheter att bli delaktiga i samhället, vilket är en delförklaring bakom varför 

hemlösa också förblir arbetslösa. Stigmatiseringen av hemlösa utgår från idén om att hemlöshet 

är självförvållat vilket skapat en bild av hemlösa som ovilliga att delta i samhället och arbeta, 

trots forskning som visar på motsatsen. Som en förläning av detta menar Belcher & DeForge 

(2012) att stigmatiseringen är ett sätt för samhället att både styra över utsatta grupper, såväl 

som att förhindra en diskussion bland politiker som i sin tur skulle leda till breda reformer för 

att bekämpa hemlösheten.  

 

Den arbetslöshet som diskuteras i denna del är nämligen inte självförvållad, utan enligt Daiski 

(2007) en process som upprätthåller hemlösheten. Stigmatiseringen leder alltså till att hemlösa 

isoleras från ett av de fundamentala behoven för att lämna den kroniska hemlöshet som 

individen fastnat i. Detta innebär att de sociala klyftorna i samhället består och att hemlösa 

främst förblir en kostnad för vården och samhället (ibid). Det finns därför både en 

integrationsmässig såväl som samhällsekonomisk vinst att övergå från passiva bidrag till att 

göra sysselsättning och arbete en prioritet för hemlöshetsbekämpningen tillsammans med 

bostad och vårdinsatser.   

2.4.3 Medborgarskap 
I boken Citizenship and Social Class and other essays (1950) definierar T.  H.  Marshall det 

sociala medborgarskapet som rättigheter till välfärdstjänster som ska tillhandahållas av staten. 

Han menar att det inte finns en regel för exakt vad det sociala medborgarskapet skall innefatta 

i form av rättigheter men att varje samhälle där konceptet av medborgarskap existerar också 

målar upp ett idealt medborgarskap. I hans bok förklarar han hur den engelska fattigvårdlagen 

blev ett verktyg för att främja det rådande samhället när industrin i England avlastades det 

sociala ansvaret samtidigt som det skapade bättre förutsättningar för arbetarna i landet. 

Förflyttandet av det sociala ansvaret innebar att de kunde utveckla medborgarna till att bli mer 

ansvarstagande i samhället och även en tillgång för kapitalismen när det sociala 

medborgarskapet breddades till utbildning.  Syftet med det sociala medborgarskapet skulle leda 
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till att människor fullt ut kunde delta i samhället och det var statens uppgift att tillhandahålla 

medlen som ska genomföra till detta.   

 

Det finns dock stora skillnader mellan det formella medborgarskap som vi idag innehaver och 

ett aktivt medborgarskap som integrerar medborgare till full delaktighet. I princip utlovar det 

formella medborgarskapet samhälleliga rättigheter som tillgång till vård och utbildning i utbyte 

mot skyldigheter i form av skatte- och försvarsplikt, därtill utgörs det också av tillgången till 

grundläggande mänskliga rättigheter och en nationell identitet (Delanty, 1997). Men 

förverkligandet av dessa löften kräver en ständig kamp och omförhandlingar kring vad som 

ska gälla och till vem. Denna kamp menar Kennett & Marsh (1999, s 38) måste föras politiskt 

av sociala rörelser och grupper för att det som en gång lovats ska bli verklighet. Därtill finns 

det också ett problem med utformningen av det rådande välfärdssystemet som gör det både 

skört för ekonomiska kriser såväl som att dess policy-åtgärder är av mer passivt slag istället för 

att aktivt engagera medborgarna (Epsing-Anderssen, 1996). Detta innebär att välfärdsåtgärder 

riktade mot exempelvis hemlöshet rullas tillbaka till förmån för ekonomiska besparingar, trots 

löften om att främja medborgarnas tillgång till ett hem. Det innebär också att den passiva 

välfärdstillgången främst gynnar de redan integrerade grupperna i samhället. (Fujimura, 2000; 

Goodin & Le Grand, 2018) Det finns således en poäng med ett medborgarskap som övergår 

från passiva rättigheter till att aktivt engagera sina medborgare i det samhälleliga deltagandet.  

 

Den hemlöses livssituation är sällan enbart kopplad till dess ekonomiska livssituation utan 

också med problem i form av psykiska sjukdomar, missbruk eller en kombination av båda 

(Hopper et al, 1997; Schutt & Goldfinger, 2011). Förvisso garanterar medborgarskapet för   

dessa människor tillgången till missbruksvård, men åtgärderna för att återintegrera dessa 

människor i samhället är få. Ofta utsätts dessa människor för en extrem stigmatisering som gör 

dem oattraktiva i det kapitalistiska samhällets ögon. Rowe et al (2001) lyfter upp hur hemlösa 

lever som icke-medborgare eftersom att tillgången till samhällsinstitutionerna är extremt 

begränsade. I deras mening måste medborgarskapet för hemlösa handla om mer än att bara 

isolera en psykisk sjukdom, det bör handla om tillgången till välfärdsåtgärder som kan leda till 

att dessa människor kan bli en tillgång för samhället. Men   det   måste   också   innefatta   en 

integrationsprocess som leder till att dessa människor får uppleva samhörighet istället för att 

befinna sig i en situation som innebär isolering från samhället. Om målet ska vara att befria fler 

ur hemlöshet med syfte att skapa produktiva medborgare kommer behandlingen av orsakerna 

inte vara tillräckliga, trots det är den största delen av vårdinsatserna riktade till att göra just det 
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för att sedan hoppas på att dessa individer ska kunna bli fullt ut fungerande medborgare.  

Psykiska sjukdomar och missbruk kan vara utlösande orsaker till hemlöshet, men det kan också 

ske som en följd av att personen blivit hemlös. I detta fall kommer enbart vård inte leda till att 

personen kan bli en produktiv medborgare, utan det krävs att en åtgärdar de omkringliggande 

orsaksfaktorerna också.  Rowe et al (2001) argumenterar att det således ett syfte med att bättre 

tillgodose individens behov i form av en bostad och tillräckliga resurser för att åtgärda alla de 

omkringliggande faktorerna så dessa människor kan uppnå ett fullständigt medborgarskap.  

 

Syftet med att expandera medborgarskapets sociala rättigheter är att dess innehavare ska ges 

möjligheten att bli fullständiga medborgare, med de rättigheter och plikter som därmed 

medföljer. För att detta ska bli en realitet måste rätten till vård efter behov och insatser för 

samhällsintegration ske parallellt med att individen garanteras en permanent bostad. 

Rätten till en bostad erkänns redan som en social rättighet av både Finland, Norge och Sverige, 

men det är idag ingen verkställbar rättighet (Loison-Leruste & Quilgars, 2009).   

Argumentet mot att bostad ska garanteras som en rättighet består egentligen av två teser. Den 

ena ligger i att bostadsmarknaden måste klara av att avsätta bostäder som kan tillhandahållas 

hemlösa (ibid). I Sverige beräknas bostadsbehovet landa på 67 000 nya bostäder varje år, 

antalet påbörjade bostäder uppgick till 54 500 år 2018 och beräknas sjunka till 51 000 påbörjade 

bostäder år 2019 (Boverket, 2018).  Samtidigt avsätter svenska kommuner en väldigt   liten 

andel av deras bostäder till sociala ändamål. Därtill måste dessutom bostadstillgången utarbetas 

tillsammans med finansierade stödfunktioner, ett exempel på detta kan vara genom Bostad 

Först-modellen.  Problemet blir där istället att förståelsen för sådana modeller har varit svag 

vilket gör det svårare för europeiska länder att ta efter länder som t.ex. Finland och Norge där 

modellen är implementerad (Fredriksson & Tainio, 2009) Det andra problemet ligger i 

medborgarskapets begränsning. Som tidigare nämnt genomgick den svenska välfärdsstaten en 

förändring under 1990-talet som innebar att de åtgärder som kännetecknade den svenska 

exceptionalism fasades ut. Detta har inneburit att fördelningen av samhällsresurserna har 

begränsats till att endast inkludera särskilda grupper.  Samtidigt finns det litteratur som 

argumenterar för att sociala medborgarskapet bör gå mot ett mer universellt koncept 

(Barrientos & Leisering, 2013). Utgår vi dock från T. H Marshalls princip om det sociala 

medborgarskapet ska en ha i åtanke att medborgarskapet i hans mening inte skulle gälla alla 

individer på ett lika universellt sätt. Tanken om det sociala medborgarskapet motsätter sig 

egentligen argumentet för universella sociala program. Alltså att staten bör verka för en 

integrering av medborgarna så att de fullt ut kan delta i samhället, men detta bör inte gälla icke-
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medborgare. På samma gång uppskattas ett hundratal människor befinna sig i hemlöshet utan 

medborgarskapsstatus, detta är alltså utöver de 33 500 personer med svenskt medborgarskap 

som Socialstyrelsen beräknat.  Ett exempel på detta är de rumänska tiggarna som under 2015 

utgjorde mellan 4000 - 5000 personer. På grund av att dessa individers ekonomiska situation, 

att för få härbärgen existerar i relation till antalet hemlösa samt det begränsade ansvaret för 

kommuner växte olagliga bostäder fram i offentliga utrymmen (Hansson & Mitchell, 2018). 

Just eftersom dessa individer saknar ett nationellt medborgarskap, samt att den offentliga 

debatten i hela Europa porträtterade rumänska tiggare som en samhällsbörda blev åtgärderna 

begränsade (Cheregi, 2015). Hansson & Mitchel (2018) lyfter upp att de hemlösa EU-

migranterna istället för att få ett socialt stöd, utsattes för trakasserier, våld och från statens sida 

tvångsförflyttning. De hänvisar sedan till Barker (2018) för att betona att en allmän fientlighet 

mot icke-medborgare utövas på grund av en motvilja att dela med sig av välfärdsstatens 

resurser.  Således blir det relevant att fråga sig om hemlöshetsbekämpningen åtminstone ska 

inkludera minimum insatser för att inte skapa en social misär bland icke-medborgare som trots 

allt påverkar landet. Samtidigt som det blir svårt att hävda att denna grupp ska inkluderas i 

lösningar som leder till permanenta bostäder.  

 

För att återkoppla till ursprungsargumentet om ett medborgarskap som garanterar en bostad är 

det   största   problemet   inte   bristen   på   bostäder, utan   viljan   att   lösa   hemlösheten.   

Den fundamentala skillnaden mellan Norge, Finland och Sverige ligger i synen på just hemlösa. 

Medans Norge och Finland behandlar hemlöshet som ett bostadsproblem (Fredriksson, & 

Taino 2009; Dyb, 2017) förhåller vi oss fortfarande till frågan som ett individuellt ansvar för 

de hemlösa. Problemet ligger delvis i hur den svenska diskursen målat upp hemlöshet som både 

oundviklig och som framkommen av individuella misslyckanden.  Detta följs upp av passiv 

lagstiftning som förhåller sig till det individuella narrativet. Framväxten av den sekundära 

bostadsmarknaden är ett sådant exempel där individuell problembekämpning inte kommer åt 

den egentliga problematiken: avsaknaden av systematiska åtgärder på bostadsmarknaden. 

Kommunerna, som i den nya bostadsmarknaden blev ytterst ansvariga för hemlösa, lyckas inte 

heller fånga upp den problematik som finns bland dess invånare (Sahlin, 2007).  Därför har det 

blivit allt mer aktuellt att främja nationella åtgärder där det på ett systematiskt sätt kan 

tillhandahålla bostäder i samband med rätt typ av stödåtgärder. Det nyliberala inflytandet på 

samhällsplaneringen har också en inverkan på hemlösheten genom den gentrifiering som blivit 
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allt mer förekommande (Mayer, Thörn & Thörn, 2016). Här uppstår dock en motsättning från 

den politiska makten.  Samtidigt som beslutsfattare öppet hävdar sig vara emot hemlösheten 

som ett socialt problem, sker en aktiv gentrifiering av olika stadsdelar som bidrar till just detta 

fenomen. Därefter är det förebyggande arbetet och åtgärderna för individerna som vräks eller 

tvingas bort alldeles för otillräckliga.  Detta är effekten av att ansvaret för att bekämpa 

hemlöshet ställs mot attraktivt bostadsbyggande, vilket självklart leder till att lokalpolitiker 

fattar de mest ekonomiskt gynnsamma besluten. Så länge den offentliga debatten pratar om 

hemlöshet som ett individuellt bekymmer, istället för ett kollektivt problem så kommer också 

åtgärderna förbli.  

2.5 Bostad Först modellen 
Bostad Först modellen är framtagen av Dr. Sam Tsemberis som en bostadsmodell för att hjälpa 

människor med mentala sjukdomar, över tid började modellen även användas för att tackla 

långsiktig hemlöshet och missbruk. Bostad Först är den modell som i Europa har haft högst 

framgång i att tackla kronisk hemlöshet, då den arbetar skademinimerande och tillhandahåller 

rätt förutsättningar för individer att förändra sina liv (Pleace & Bretherton, 2013).  

 

Tsemberis, Aubry & Nelson (2015) redogör för fyra nyckelprinciper som utgör Bostad Först 

modellen:  

1. Omedelbar tillhandahållande av bostads- och konsumentdrivna tjänster. 

2. Separering av bostäder och kliniska tjänster. 

3. Tillhandahåller stöd och behandling med en återhämtningsorientering. 

4. Underlättande av gemenskapsintegration. 

 

Den första punkten fokuserar på individens möjlighet att välja bostadstyp och bostadsområde 

samt de extratjänster som förknippas med bostaden. Detta gör Bostad Först åtgärden mer 

personlig och frivillig vilket ökar det egna engagemanget för insatsen.  

Den andra punkten innebär att bostaden tillhandahålls utan motkrav på drogfrihet, och att vård 

för den individuella problematiken tillhandahålls på frivillig basis.  

Den tredje punkten innebär att individens val styr verksamheten, men också att deras 

misslyckanden inte innebär att personen slängs ut ur programmet utan vid återfall för problem 

eller bekymmer med psykiska sjukdomar blir rehabilitering fokus.  
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Den sista punkten innebär att Bostad Först modellen inte hyr mer än en femtedel av byggnaden 

för att beblanda hemlösa, missbrukare och psykiska sjuka med andra grannar. Detta skapar 

bättre möjligheter för gemenskap och sammanhållning för individen med människor från en 

beblandad miljö.  

 

I Sverige har Bostad Först modellen vuxit fram som bostadsmodell där en syftar till att 

behandla multifaktoriella orsaker bakom hemlösheten, alltså ett steg bort från det individuella 

perspektivet som tidigare dominerade synen på svensk hemlöshet (Tsemberis, 2010).  

Bostad först modellen innebär att det tillhandahålls en permanent bostad med servicestöd för 

individer med problem i form av missbruk, psykisk ohälsa eller andra förklaringar till 

långsiktig hemlöshet som behöver behandlas. Något som genomförs utan krav på motprestation 

(Doutor, 2016). Denna separation av bostad från tvångsvård och krav på drogfrihet synliggör 

de individuella och strukturella orsakerna bakom hemlösheten, vilket enligt Tsemberis (2010, 

s 235) tydligare påvisar att hemlöshet är orsakat av mer än bara individuella problem. Således 

skiljer sig också Bostad Först modellen från de traditionella bostadsmodellerna som används i 

Europa där krav i form av högtröskelboenden och trappmodeller helt försvinner, vilket innebär 

att en flerdimensionell problematik kan fångas upp och fler hemlösa kan inkluderas (Doutor, 

2016).  

3. Metod och material 

I kapitel 3 redovisas metodvalet, konstruktionen av idealtypsmodellen för den nya ortodoxinen 

samt hur arbetet operationaliserar de olika faktorerna som framkommit i idealtypsmodellen 

till sökbara enheter 

3.1 Urval 

Valet av undersökningsplats utgörs av ett strategiskt urval. Det är viktigt att ha i åtanke att 

strategiskt urval riskerar möjligheten att generalisera resultaten. Enligt författarna av 

metodpraktikan (2017) innebär forskning i sin egna närhet att möjligheten att tillföra ett 

generellt bidrag till ämnet blir sämre, eftersom urvalet bör syfta till att maximera möjligheten 

att uttala sig allmängiltigt. I och med att jag som författare studerar på samma ort som jag ska 

undersöka öppnar då upp för ifrågasättandet av att valet sker av bekvämlighetsskäl. Dock ska 

det påpekas att Västmanland är det län med högst hemlöshet per invånare i Sverige enligt 
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Socialstyrelsen (2017), varav Västerås är den stad med näst högst hemlöshet. På grund av 

Västerås storlek och antalet hemlösa finns det således tillgång till mer material i Västerås än i 

staden med högst hemlöshet per capita. Det saknas också i staden med högst hemlöshet 

konkreta åtgärder i många fall för att åtgärda denna hemlöshet, vilket skulle ge denna uppsats 

en annan natur om vi då skulle utreda förklaringen till detta istället. 

I metodpraktikan (2017, s 155) lyfts två vägledande frågor i valet av strategiskt urval som 

behöver besvaras för att inte kompromissa generaliserbarheten. Den första syftar till att besvara 

vilka återkommande fenomen som undersöks, vilket är de bakomliggande orsakerna till 

hemlöshet och åtgärderna mot dessa. Den andra innebär att vi ifrågasätter varför en studerar 

dessa valda enheter och om de verkligen gör det möjligt att dra allmängiltiga slutsatser. Genom 

att arbetet syftar till att synliggöra dimensioner av faktorer som leder till hemlöshet och sedan 

redogör för hur Västerås åtgärder hanterar dessa kan en skapa en tydligare bild av dels vad som 

skapar hemlöshet men också hur vi bäst går till väga för att tackla detta.  

3.2 Material 
Genom uppsatsen ska materialet ligga till grund för att precisera de åtgärder som Västerås Stad 

använder sig av för att tackla hemlösheten för att därefter ställa det mot den idealtypsmodell 

som utformats efter den nya ortodoxinen. Att också, eller enbart använda sig av intervjuer som 

huvudmaterial skulle också vara möjligt för detta arbete, men hade inneburit att en förlitat sig 

på en eller några få nyckelinformanter. Det hade förvisso gjort det möjligt att få en mer 

djupgående förståelse kring Västerås åtgärder, samt de tankar och principer som väglett arbetet 

mot hemlösheten. Dock med risken att påverka arbetets neutralitet i och med att deras 

värderingar kan avspeglas. Eftersom jag i denna studie avser att studera policy-åtgärdernas 

möjligheter att tackla strukturella och individuella orsaker till hemlöshet så är dokument som 

val av huvudmaterial bättre för att undvika den enskildes inställning.  

Valet av material utgår från alla dokument tillgängliga rörande hemlöshet från 2016 och framåt. 

Detta eftersom Västerås Stad antog en handlingsplan mot hemlösheten det året och därför finns 

det en särskild relevans i att hitta material som utgår från de mål som sattes då och hur detta 

påverkat policy-utformningen i framtida arbete. Arbetet kommer också använda sig av 

Västerås program för social hållbarhet för att framhäva bostadsansvaret kommunen har enligt 

lag, samt det särskilda ansvar kommunen själva tar för sina invånare.  
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Huvudmaterialets relevans för mitt arbete utgörs av redogörelsen för de olika boendeinsatser 

som används i Västerås Stads arbete, såväl som en mer detaljerad beskrivning av problemen 

bakom hemlösheten som fenomen i Västerås samt antagna åtgärder för att bekämpa 

hemlösheten. I hemlöshetskartläggning 2018 berörs mer individuella aspekter av hemlösheten, 

medans boendeplanen för 2017–2021 samt 2019–2022 berör mer strukturella problem kopplat 

till bland annat bostadsmarknaden. Detta gör det möjligt att tydligare precisera problematiken 

i arbetet mot hemlösheten, vilka åtgärder som faktiskt behandlar de olika dimensionerna av 

hemlöshet men också vart bristerna finns.  

Huvudmaterialet som används genom arbetet består av: 

• Boendeplan inom Individ- och familjenämndens verksamhetsområde 2017–2021 

Kartlägger behovet av bostäder och boenden för nämndens målgrupper i ett längre 

perspektiv. Dokument från Västerås Stad. 

 

• Boendeplan 2019 – 2022. Kartlägger behovet av bostäder och boenden för nämndens 

målgrupper i ett längre perspektiv. Dokument från Västerås Stad 

 

• Hemlöshetskartläggning 2018. Kartläggningen syftar till att förklara de 

bakomliggande orsakerna till hemlösheten och de åtgärder som tas för att motverka 

situationen. Dokument från Västerås Stad 

 
• Handlingsplan mot hemlöshet 2016 – 2019. Redogör för de prioriterade grupperna 

som utgör de hemlösa, samt de perspektiv och strategier som ska vara vägledande för 

stadens arbete mot hemlöshet.  Dokument från Västerås Stad 

 
• Riktlinje för sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområde. 

Redogör för kommunens sociala bostadsåtgärder, vilka grupper som ska omfattas av 

dessa åtgärder samt krav för att berättigas för dessa åtgärder. Dokument från Västerås 

Stad 

 

• Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individ- och familjenämndens 

ansvarsområde. Dokument från Västerås Stad 

 
Övrigt material  



 19 

• Program för social hållbarhet. Redogör för Västerås Stads målsättning för arbete, 

sysselsättning, samt tillgängliga och trygga bostäder. Dokument från Västerås Stad 

3.3 Forskningsetiska överväganden 
Arbetet har genomförts med registerdata och dokument som tillhandahållits av individ- och 

familjenämnden vid kontakt med ordförande för verksamheten, materialet finns även 

publicerat för allmänheten och således sker detta inte på ett ohederligt sätt. Genom arbetet 

tillämpas de principer som Vetenskapsrådet (2002) redogör för i Forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.  

3.4 Den nya ortodoxinen 
Idealtyper myntades i Max Webers verk Die 'Objektivität' sozialwissenschaftlicher und 

sozialpolitischer Erkenntnis från 1904 och beskriver en analytisk modell som syftar till att 

analysera ett särskilt socialt förhållande. Idealtyper som verktyg gör det möjligt att jämföra en 

idealisk modell av något för att översätta och jämföra den med verkligheten (Swedberg, 2018). 

Detta gör analysen mer systematik och hjälper oss tydligare beskriva fenomenet vi undersöker. 

Weber beskriver tillvägagångssättet för att skapa idealtyper som följande: 

 

[...] through the synthesis of its individual components, as historical reality presents 

them to us. We do this in such a way that from the reality of the historically given we 

select in their sharpest, most consistent form those individual features which we find 

exerting their effect there in a variously arranged, fractured, more or less consistent and 

complete way, more or less mixed with other heterogeneous features, and combine 

them according to how they belong together, so producing an “ideal-typical” concept. 

Weber, 2001, s 106–107 

 

Genom arbetets teoretiska del redogörs det för den nya ortodoxinen som perspektiv inom 

hemlöshetsforskningen. Denna nya ortodoxinen hävdar att hemlöshet inte är enbart individuell 

inte heller enbart strukturell, utan i stället handlar om samspelet mellan strukturella och 

individuella faktorer (Pleace, 2016). Som modell tillhandahåller den nya ortodoxinen en 

tydligare beskrivning kring hur individuella och strukturella riskfaktorer till hemlöshet 

samspelar. Den skiljer sig således från andra perspektiv där antingen det individuella eller 
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strukturella betonas, eller där den empiriska verkligheten inte får en tydlig teoretisk förklaring. 

Genom arbetets teoretiska del redogör jag för de individualistiska förklaringarna bakom 

hemlöshet i form av psykiska problem, missbruk, avsaknaden av stabila personliga relationer 

och fattigdom som ett självförvållat fenomen (Michael et al, 2001; Blid, 2008; Sahlin, 2013). 

Samt det strukturella perspektivet i form av social utestängning, fattigdom som institutionellt 

misslyckande, stigmatisering, avsaknad av medborgarskap och en liberaliserad 

bostadsmarknad (Lehning, 2007; Hedin et al, 2009; Schierup & Ålund, 2011; Knutagård, 

2018). Detta illustreras sedan i den idealtypsmodell som konstruerats nedan: 

 

 

Modell 1. Modifierad idealtypsmodell av den nya ortodoxinen 

 

I Swedbergs (2018) artikel redogör han för några nyckelprinciper som Weber lyfter fram i Die 

'Objektivität'. En av dessa gör sig särskild gällande i detta arbete i hänseende till den analysram 

som presenterats och lyder som följande:  
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It is not possible to establish a perfect concept that truly captures the essence of what is 

going on in empirical reality. To believe this represents an illusion. 

Swedberg, 2018, s 184 

 

Den modell som konstruerats genom arbetet är en modifierad modell av den klassiska 

definitionen som betonar personlig kapacitet, tillgång till informellt stöd och tillgång till 

formellt stöd (Pleace, 2016). Bidraget till forskningen i detta arbete ligger således i att 

konkretisera en modell som tidigare kritiserats för dess otydlighet. Det kan dock finnas ett 

glapp mellan teori och empirisk verklighet som arbetet missar, men som Weber menar 

existerar kan inte det konstrueras en perfekt modell för att fånga upp alla de unika variationer 

eller förklaringar som kan uppstå.   

Utöver vad de tidigare förespråkarna för modellen lyft upp bidrar denna uppsatsen även med 

ett nytt perspektiv där avsaknaden av medborgarskap blir en förklaringsfaktor till varför 

policy-åtgärder misslyckas. Genom att förklara behovet av ett aktivt medborgarskap skapas 

en bättre förståelse för åtgärder riktade till arbete och samhällsintegration som en del av 

hemlöshetsbekämpningen. 

Kritiken som just riktats gentemot den nya ortodoxinen (se t.ex Somerville, 2013) är 

frånvaron av exakthet som förklarar orsakerna till att hemlösheten skapas. Något som detta 

arbete försöker precisera i kontext till den svenska hemlöshetsforskningen. En annan kritik 

som riktats mot den nya ortodoxinen är att den traditionellt använt riskfaktorer för hemlöshet 

och översätter de som direkta förklaringar till hemlöshet även om det inte alltid innebär 

faktisk hemlöshet (Fitzpatrick, 2005). Tvärtom menar jag att genom att konstruera en modell 

utifrån den tidigare hemlöshet- och bostadsforskningen i Sverige kan en tydligare påvisa 

denna tendens genom den nya ortodoxinen. Den nya ortodoxinen tillhandahåller ett ramverk 

för att tydligt se hur olika problem interagerar med varandra och vad policy-åtgärderna 

faktiskt missar.  

Samtidigt som detta arbete inte kan täcka alla de potentiella områden som rör faktorer bakom 

hemlösheten. Detta är dock ett glapp som måste få existera då Weber menade att du inte bör 

tvinga in en empirisk verklighet i en analysram av godtyckliga skäl eftersom en då bortser 

från speciella omständigheter som ligger till grund för detta glapp (Swedberg, 2018, s 184).  
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3.5 Metod 
Analys av officiella dokument genomförs med kvalitativ textanalys som metod där en söker 

efter bakomliggande teman och helhet i texter (Bryman, 2016). Kvalitativ textanalys handlar 

om att få fram det centrala innehållet kopplat till vad vi säger oss undersöka, detta genom en 

grundlig läsning av textens delar och helhet (Esaiasson et al., 2017, s 211).  

Operationaliseringen i detta arbete sker genom att först identifiera de nyckelbegrepp som 

ligger bakom hemlöshetens framväxt. I teoridelen av uppsatsen är detta till en början väldigt 

abstrakt men genom att introducera idealtypsmodellen gör vi dessa mätbara. Eftersom målet 

är att studera de åtgärder som finns i arbetet mot hemlöshet identifierar vi först de 

bakomliggande faktorerna för att sedan söka efter ord som relaterar till dessa faktorer. Det 

viktiga för att operationaliseringen ska bli relevant är att det finns en tydlig koppling mellan 

frågeställningen och fenomenet vi undersöker (Esaiasson et al., 2017, s 58).  

I nästa steg bryter vi ner de olika faktorerna i sökord som gör det möjligt att identifiera i vilka 

sammanhang Västerås Stad bemöter dessa problem i sina policydokument. Därefter kan vi 

söka efter dessa ord i Västerås Stads dokument som redogjorts för i materialavsnittet, detta 

gör vi genom sökmotorn i PDF-dokumenten. Förklaringen till varför sökorden är närliggande 

till de utgångsfaktorer som presenterats i den nya ortodoxinen ligger i formaliteten i de 

officiella dokumenten.  

Från början var sökorden betydligt färre än slutresultatet som presenteras nedan, detta 

eftersom begrepp kunde förekomma tillsammans med varandra och i olika kontexter vilket 

expanderade antalet sökord så att inga policy-åtgärder eller diskussioner kring dessa grupper 

skulle missas. För att garantera att inget missats har det också genomförts en grundlig 

genomläsning av dokumenten i dess helhet, som också kan ha bidragit till fler sökord. Genom 

den kvalitativa textanalysen som tillvägagångssätt där både delar, helhet och kontexter 

studeras blev den slutgiltiga tabellen som följande: 

 

Individuella faktorer Sökord 

Drogmissbruk Drogproblematik, drogbruk, missbruk, 
drogberoende, beroendeproblematik, 

drogfrihet, samsjuklighet 
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Psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar, psykiska problem, 
psykisk störning, psykisk ohälsa, 

samsjuklighet 
 

Individuell fattigdom Skuld, hyresskuld, låg inkomst, ekonomiskt 
svagare grupper 

 
Avsaknad av stabila relationer Våld i nära relation, bekant, familj, släkting, 

inneboende, gemenskap, partner 
 

Strukturella faktorer Sökord 

Minskat bostadsbyggande Bostadsbrist, bostadsbyggande, 
nybyggnation, investeringsbehov, aktuella 

bostadssituationen, tillfälliga 
boendelösningar 

 
Försvagad allmännytta Marknadsanpassa hyror, marknadshyror, 

hyresrätt 
 

Gentrifiering Vräkning, störning, problem, bortträning, 
förflyttning, förnyelse 

 
Stigmatisering Stigmatisering, utanför, börda, oönskad, 

stigma 
 

Strukturell fattigdom Arbetslöshet, fattigdom, sysselsättning, 
arbete 

 
Avsaknad av medborgarskap Delaktighet, integration, samhörighet, 

gemenskap, medborgare, normalisering 
 

Tabell 1. Operationalisering av hemlöshetsfaktorer 

4. Empiri och analys 

I kapitel 4 lyfts det som framkommit i Västerås Stads olika policydokument riktade mot 

hemlöshet. Genom denna del av arbetet besvaras successivt frågeställningen ”Hur arbetar 

Västerås Stad mot hemlösheten?” 

4.1 Drogmissbruk 
I Västerås hemlöshetskartläggning 2018 (Västerås Stad, 2019, s 3) uppmättes att 569 personer 

befann sig i hemlöshet, vilket är en minskning med 17 personer från 2016 när Västerås då 

genomförde en hemlöshetskartläggning. Av dessa hade 318 personer, eller 56 procent av alla 

hemlösa, ett missbruksproblem som orsak till hemlöshetssituationen. Av de som befann sig i 
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hemlöshet var 216 personer, 47 procent, i behov av vård och stödinsatser för missbruk. Varav 

28 procent av de som tidigare varit i stöd och vårdinsatser inte längre var i behov av detta, 

vilket motsvarar 158 personer. Slutligen befann sig 445 personer i någon form av samhällsvård 

eller temporär boendeform och 27 personer av alla hemlösa var uteliggare.  

Inom Individ- och familjenämndens ansvarsområde ingår uppgiften att tillhandahålla stöd för 

individer med missbruk och samsjuklighet, alltså att individen innehar en dubbeldiagnos så 

som drogmissbruk och en psykisk sjukdom. Detta är en lagstadgad uppgift där 

socialtjänstlagens andra kapitel och första paragraf gör sig gällande. I dokumentet Riktlinje för 

sociala bostäder inom individ- och familjenämndens ansvarsområde framhäver de också att 

nämnden dels ska bekosta den hjälp och vård som missbrukare är i behov av för att lämna sitt 

missbruk (Västerås Stad, 2017, s 3). Samt att verka för att individen ska kunna delta 

samhällsgemenskapen.  

De riktlinjer som de redogör för i Västerås handlingsplan mot hemlöshet 2016–2019 betonar 

stabilitet som eftersträvansvärt i missbrukares liv, helst genom boenden där en inte behöver 

flytta ifrån om saker går snett i processen (Västerås Stad, 2016, s 7). Stöd och vårdinsatser ska 

istället anpassas efter missbrukarens behov och bostaden ska bli en trygghet för individen. Det 

framkommer dock ett glapp mellan vad Västerås Stad i sina dokument anser är de långsiktiga 

lösningarna för att hjälpa hemlösa missbrukare i relation till vad de konkreta åtgärderna faktiskt 

innebär. Trots att de betonar stabilitet och en mer permanent bostad för hemlösa med 

missbruksproblematik är nästintill alla boenden för vuxna och ungdomar av tillfällig natur.  

I Boendeplan inom Individ- och familjenämndens verksamhetsområde 2017–2021 är mer än 

80 procent av boenden riktade till missbrukare tillfälliga vilket skapar en instabilitet när vården 

är avslutad och individen ska ta nästa steg ut på bostadsmarknaden (Västerås Stad, 2018, s 10). 

På grund av den rådande bostadsbristen blir således kommunen tvungen att stå för en större 

andel bostäder som aktör i en sekundär bostadsmarknad. Det framkommer till och med att 

kommunen saknar en metod för att kunna följa upp behovet av bostäder för vuxna som vistas 

i dessa stödboenden och institutioner. Detta leder till att hemlösheten inte bryts trots att 

missbruk som utlösande orsak till hemlösheten behandlats. Precis som den nya ortodoxinen 

påvisar blir således grupper i risk för hemlöshet drabbade av strukturella misslyckanden, trots 

den individuella behandlingen.  

En betydande andel av de vräkningar som genomförs i Västerås riktas mot missbrukare vilket 

ökar risken för hemlöshet då individen kan inneha en pluralistisk problematik som minimerar 

möjligheten till en alternativ bostad. I Västerås handlingsplan mot hemlöshet 2016–2019 

påpekas det att de som väl blir avhysta har svårt att därefter komma tillbaka till den ordinarie 
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bostadsmarknaden (Västerås Stad, 2016, s 2). Men trots det har vräkningarna i Västerås sedan 

2016 mer än fördubblats. Detta innebär att missbrukare blir isolerade från den övriga 

samhällsgemenskapen och att Västerås Stad inte lever upp till sina egna målsättningar. Särskilt 

unga missbrukare påverkas av detta då de i handlingsplanen framhäver att unga har en särskild 

svårighet på bostadsmarknaden. Unga missbrukare är också en växande andel av de hemlösa 

missbrukarna. Det framkommer också att missbrukare utgör en stor andel av de som befinner 

sig i långvarig hemlöshet och att dessa individer på grund av kriminalisering genomgår 

tvångsvård som är väldigt kostsam.  

Ett återkommande problem för boendeinsatserna riktade till individer med sjuklighet var de 

höga kraven som ställdes, bland annat genom krav på drogfrihet. Utöver Bostad Först krävde 

alla andra åtgärder drogfrihet innan behandling, vilket exkluderar många i behov av hjälp som 

ännu inte tagit sig ur missbruket. Därtill finns det en fortsatt risk för återfall efter behandling 

som skulle kunna leda till att individen förlorar det temporära boendet hen tilldelats. Det 

framkommer således att missbrukare är i behov av mer permanenta och långsiktiga lösningar 

där miljön inte är allt för föränderlig och där vårdinsatserna finns till hands, trots risken för 

återfallsmissbruk. Ett alternativ skulle således vara att expandera Bostad Först modellen, något 

som reflekteras över i handlingsplan mot hemlöshet 2016–2019 (Västerås Stad, 2016, s 11). 

Men behovet av Bostad Först är betydligt högre än Västerås Stads målsättning på tjugo 

bostäder. Detta eftersom särskilt missbrukare tenderar att vara fast i långsiktig hemlöshet, just 

på grund av de krav som ställs för träningslägenheter, övergångsbostäder och andra 

högtröskelboenden. En permanent bostad med tillgång till vård är således det effektivaste sättet 

att bryta hemlösheten, vilket skiljer sig från de åtgärder som idag behandlar missbruket utan en 

egentlig uppföljning. Därtill är det mer kostnadseffektivt än kriminal- och annan 

institutionsvård där individen helt förlorar tillgången till samhällsgemenskapen. Det kan tolkas 

som att kriminaliseringen av missbrukare snarare tenderar att göra samhällsintegrationen såväl 

som behandlingen av missbruk svårare. 

4.2 Psykiska sjukdomar 
Västerås Stads uppdrag gentemot människor med psykiska problem utgår från samma 

lagstadgade skyldighet som för missbrukare. I Riktlinje för sociala bostäder inom Individ- 

och familjenämndens ansvarsområde framhävs det att nämnden ska verka för en meningsfull 

sysselsättning och ett boende som är anpassat till individens behov (Västerås Stad, 2017, s 3).  
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Andelen hemlösa med psykiska problem uppgick till 174 personer, en ökning med 13 procent 

sedan 2016. I Handlingsplan mot hemlöshet 2016–2019 omfattas individer psykiska problem 

av samma riktlinjer som för missbrukare (Västerås Stad, 2016, s 11). Behovet av en mer 

permanent och oföränderlig omgivning gör sig gällande, men de betonar också behovet av 

individualiserade och målinriktade vård- och stödåtgärder.  

Det framkommer vidare i handlingsplan mot hemlöshet 2016–2019 att uteliggare till stor del 

utgörs av individer med psykiska problem (Västerås Stad, 2016, s 10). Uteliggare utan egentlig 

trygghet och plats att sova vid riskerar att drabbas av fysiska skador och förvärra sitt psykiska 

mående. För dessa individer är härbärgen tillgängliga för att få tak över huvudet under natten, 

samtidigt så finns det betydligt färre platser på härbärgen i relation till antalet uteliggare enligt 

siffrorna som framkommer i Boendeplan inom Individ- och familjenämndens 

verksamhetsområde 2017–2021 (Västerås Stad, 2018, s 10). 2016 saknades det över 70 platser, 

nu är dock siffran nere vid lite mer än tio till följd av minskat antal uteliggare. Det finns dock 

mycket som talar för att akutlösningar i form av t.ex. härbärgen har kommit att ersätta det som 

tidigare var institutionsboenden, vilket innebär att individer med psykiska problem ställs inför 

en betydligt tuffare livstillvaro än tidigare.  

Trots Västerås Stads löften om att verka för sysselsättning och boende för individer med 

psykiska problem omfattas de av nästan exakt samma åtgärder som missbrukare. I Boendeplan 

inom Individ- och familjenämndens verksamhetsområde 2017–2021 framkommer ett behov 

av bostäder med särskild service som bland annat gör sig gällande för denna grupp (Västerås 

Stad, 2018, s 15). Därtill innebär Västerås åtgärder att denna grupp ställs inför samma problem 

som hemlösa missbrukare då bostäderna som tillhandahålls ofta är temporära. Det finns således 

även här ett behov av permanenta lösningar med vårdinsatser som innebär att gruppen kan ta 

nästa steg för att bli delaktig i samhället. Det finns dock ingen plan över hur dessa individer 

ska bli delaktiga, vilket i praktiken innebär att kommunen endast genomför insatser som de på 

grund av lagtvång är skyldiga, trots deras egna målsättningar. Det framkommer en relativt oklar 

bild över problematiken hos hemlösa med psykiska problem, trots att de förekommer vid 

upprepade tillfällen i olika dokument. Således är det svårt att ge en mer djupgående bild kring 

de policy-åtgärder som idag finns på plats samt hur väl kommunen faktiskt hanterar denna 

grupp. Det är tydligt att individuell problematik och strukturella brister samspelar så som den 

nya ortodoxinen framhäver, avsaknaden av medborgarskap, bostadsbrist och gentrifiering 

drabbar psykiskt sjuka individer utan egentliga åtgärder. 
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4.3 Avsaknad av stabila relationer 
Individ- och familjenämndens primära uppgift är att ge stöd och hjälp till individer och familjer 

med särskilda behov. Detta exkluderar generella behov som kopplas till personliga relationer 

som kan leda till hemlöshet så som skilsmässor, familjekonflikter och unga människor som ska 

flytta hemifrån. Däremot har kommunen ett ansvar gentemot brottsoffer.  

I Riktlinje för sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområde lyfter de 

fram kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld och våld i hemmet som en särskilt prioriterad 

grupp (Västerås Stad, 2017, s 3–4). I enlighet med föreskrift SOSFS 2014:4 framgår det i 

kommunens dokument att de arbetar för att erbjuda en permanent och trygg tillvaro för kvinnor 

och deras barn. I handlingsplan mot hemlöshet 2016–2019 lyfter de fram kommunens 

samverkan med civilsamhället som särskild tillgång (Västerås Stad, 2016, s 9). Ideella 

organisationer kan tillhandahålla ett stöd som myndigheten inte kan ge, samtidigt som det ger 

möjlighet till en säker miljö med mötesplatser och gemenskap. Därtill framhävs det att 

våldsutsatta kvinnor med missbruk och psykiska får en särskild prioritet.  

Vidare beskrivs det i Boendeplan inom Individ- och familjenämndens verksamhetsområde 

2017–2021 att kvinnor i hemlöshet på grund av våldsrelaterade ärenden ökar, något som lett 

till att mer satsningar gjorts kring tillfälliga boenden (Västerås Stad, 2018, s 18). Samtidigt är 

behovet av ännu fler lägenheter stort och det framhävs att resurserna som de har idag inte klarar 

av att tillgodose detta behov. Detta knyter an till den problematik som av flertalet kvinnojourer 

rapporterats runt om i landet, där kvinnor på grund av den rådande brist på bostäder inte får 

hjälpen de är i behov av. Vidare innebär Västerås bostadsbrist i förlängning att kvinnor som är 

redo för att gå från stödboende ut på bostadsmarknaden inte får den möjligheten. Detta innebär 

också då att stödet till våldsutsatta kvinnor blir sämre och att de kvinnor som befinner sig i 

hemlöshet hamnar mellan stolarna.  

I Boendeplan inom Individ- och familjenämndens verksamhetsområde 2017–2021 lyfter de 

också fram att en boendetrappa för våldsutsatta kvinnor efterfrågas (Västerås Stad, 2018, s 21). 

En boendetrappa innebär i praktiken att individen genomgår ett flertal steg från tillfälligt 

boende till ofta insatsboende till permanent boende. Det finns väldigt lite reflektion från 

kommunens sida över poängen med införandet av boendetrappor när de samtidigt i ett flertal 

dokument framhäver effektiviteten i permanenta boenden med stödinsatser. Som tidigare 

betonats är åtgärder som t.ex. Bostad Först effektivare just på grund av den stabilitet som 

tillhandahålls, därför vore det logiskt att utforma åtgärder med liknande tillvägagångssätt 

snarare än att introducera åtgärder som gör tillvaron mer instabil.  
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Västerås Stads arbete kring hemlöshet kopplat till avsaknaden av stabila relationer exkluderas 

till att enbart fokusera på utsatta kvinnor, väldigt lite betonas på just gemenskapsbyggande 

insatser eller åtgärder som kan skapa sammanhållning. Detta har att göra med att det enligt lag 

inte ligger i kommunernas uppgift, vilket också betonas i policy-dokumenten. I Västerås 

handlingsplan för social hållbarhet 2018 lyfts det fram att arbetet för social hållbarhet ska 

fokusera på att upprätta förhållanden och miljöer där individer kan förverkliga sig själva, samt 

att en hållbar gemenskap ska eftersträvas (Västerås Stad, 2018, s 7). Därtill betonar Riktlinje 

för sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområde att individer i 

missbruk och med psykiska sjukdomar ska ha möjlighet att delta i samhällets gemenskap 

(Västerås Stad, 2017, s 3). Det saknas trots det ett realiserande arbete som garanterar 

gemenskapsbyggande åtgärder för grupper i hög risk för hemlöshet och de som redan är 

hemlösa. Bristen på gemenskapsbyggande insatser för hemlösas del ökar då risken för isolation 

från samhället och en ovilja att delta i åtgärder kommunen tillhandahåller. Även här ser vi hur 

den nya ortodoxinens betonande av strukturella och individuella samspel gör sig gällande.  

4.4 Fattigdom  
Enligt Västerås Hemlöshetskartläggning 2018 (Västerås Stad, 2019, s 3) befinner sig var 

fjärde hemlös individ i hemlöshet till följd av fattigdom, vilket är en stor ökning i jämförelse 

med fördelningen i tidigare decennier. Individer som vräkts på grund av fattigdom får väldigt 

svårt att komma tillbaka till den primära bostadsmarknaden, dels på grund av sin låga inkomst 

och dels på grund av den rådande bostadssituationen. Det finns därför ett särskilt behov av 

bostadsbyggande som leder till hyresrätter särskilt riktade till ekonomiskt svaga grupper som 

lyfts i hemlöshetskartläggningen.  

I det individuella sammanhanget lyfter Västerås Stad behovet av tidiga åtgärder där samverkan 

mellan nämnd och fastighetsägare ska motverka hyresskulder. Det är särskilt barnfamiljer som 

prioriteras i fattigdomssammanhang, då staden har en nollvision mot vräkningar av barn. Detta 

är dock en målsättning kommunen inte klarar av att uppfylla då antalet vräkningar av barn från 

2016 till 2018 ökat enligt hemlöshetskartläggning 2018 (Västerås Stad, 2019, s 6). I 

Handlingsplan mot hemlöshet 2016–2019 lyfts det att det är ensamstående kvinnor med barn 

som är den mest drabbade gruppen inom barnfamiljer vid vräkningar (Västerås Stad, 2016, s 

11).  
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Enligt Boendeplan inom Individ- och familjenämndens verksamhetsområde 2017–2021 

beviljas försörjningsstöd för tillfälliga bostäder och akuta boendelösningar för barnfamiljer 

(Västerås Stad, 2018, s 17). Det finns dock ett behov av att vidare utöka akuta boendelösningar.  

Västerås Stads olika dokument betonar särskilt vräkningsförebyggande arbete som vägen för 

att motverka risk för hemlöshet kopplat till fattigdom. Det finns dock ingen tydlighet i hur 

Västerås Stad arbetar, men det lyfts dock i Hemlöshetskartläggning 2018 (Västerås Stad, 

2019, s 6) att arbetet inte fungerar.  

I det strukturella sammanhanget, kopplat till arbetslöshet finns det egentligen väldigt få 

åtgärder. Kommunen menar i deras handlingsplan för social hållbarhet 2018 (Västerås Stad, 

2016, s 7) att de eftersträvar förutsättningar för arbete och sysselsättning något som om det 

uppfylls leder till både individens och samhällets fördel. Trots det förekommer inga riktade 

åtgärder gentemot hemlösa i arbetslöshet. I grund och botten handlar detta om synen på vems 

ansvar detta faktiskt är, vilket framkommer vara individens. Detta leder således till avsaknaden 

av strukturella lösningar på ett problem som rotar sig i växande klyftor och stigmatisering. Låga 

inkomster och oförmågan att betala sina räkningar kan vara en utlösande orsak som ligger hos 

den enskilde människan, men avsaknaden av billiga bostäder och riktade arbets- och 

sysselsättningsinsatser håller dessa människor kvar i hemlösheten. Detta trots att Sveriges 

grundlag är tydliga i att det är just det allmänna som ska verka för den enskildes möjligheter 

till arbete och bostad.  

Den nya ortodoxinen framhäver hur det i fattigdomssammanhang blir tydligt att avsaknaden 

av inkomst som är individuella omständigheter inte kompletteras av arbetstryggande eller 

utbildningsriktade insatser som är det strukturella behovet. Eftersom omvärldsförändringar av 

olika slag kan ha stor inverkan på den lokala ekonomin besitter ekonomiskt svaga grupper en 

särskilt utsatt situation. Därtill finns det en högre utsatthetsrisk gällande den liberaliserade 

bostadsmarknaden i form av gentrifiering, men också bostadsbrist om individen skulle vräkas 

till följd av hyreshöjningar.  

4.5 Minskat Bostadsbyggande 
Slutmålet för de olika boendeinsatser och åtgärder som finns i kommunen är att människor i 

slutändan ska kunna behålla en bostad på den öppna marknaden. För att komma till den punkten 

krävs olika stöd och insatser längst vägen som gör det möjligt att behandla orsakerna bakom 

hemlösheten. Detta innebär att de bland annat måste avsätta ett hundratal bostäder från den 

primära bostadsmarknaden för sociala skäl. Enligt Riktlinje för sociala bostäder inom Individ- 

och familjenämndens ansvarsområde har Västerås Stad har ett samverkansavtal med privata 
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aktörer som innebär att dem ska avsätta 5 procent av alla nybyggnationer oavsett bostadsform 

(Västerås Stad, 2017, s 7). Det uppskattas i Boendeplan inom Individ- och familjenämndens 

verksamhetsområde 2017–2021 att det sociala bostadsbehovet ligger mellan 170–190 bostäder 

per år borträknat behovet för nyankomna invandrare (Västerås Stad, 2018, s 18). Detta 

inkluderar då den redan existerande kön där människor vill, men inte kan, övergå från 

stödboenden till egna boenden.  

 
Tabell 2. Andelen bostäder som överlämnas genom samverkansavtalet  

 

Tabellen ur Boendeplan 2019–2022 (Västerås Stad, 2018, s 7) redogör för andelen bostäder 

som överlämnas från kommunens allmännyttiga företag och privata bostadsaktörer. Det 

framkommer att andelen som överlämnas återkommande är betydligt lägre än behovet av 170–

190 bostäder per år, bortsett från 2016–2017. En delförklaring tycks ligga i att det dels finns 

ett underskott av bostäder i alla bostadsformer i Västerås, vilket leder till längre bostadsköer 

för hyresrätter och ökade priser på bostadsrätter enligt Boendeplan inom Individ- och 

familjenämndens verksamhetsområde 2017–2021 (Västerås Stad, 2018, s 14). Utöver de 

sociala bostäderna finns det ett bostadsbehov på 849 bostäder per år, men planeringen riktas 

mot 1000 bostäder och beräknas inom kort bli reviderad mot högre mål. Enligt SCB 

färdigställdes det 2016 enbart 707 bostäder, 2017 motsvarade det 892 bostäder och 875 

bostäder året därpå (SCB, 2019).  

I boendeplanen för 2017–2021 hänvisar kommunen till det lagstadgade 

bostadsförsörjningsansvaret de innehar enligt Lag 2000:1383, där syftet ska vara att bostäderna 

ska ge trygghet och goda livsförutsättningar till ett rimligt pris. I en rådande bostadsbrist 

innebär detta dock att bostadsmöjligheterna, särskilt för unga, blir sämre och kostnaden 

betydligt högre. Kommunen menar själva att bostäder är en förutsättning för god integration, 

men misslyckas med att tillhandahålla dessa förutsättningar. Detta är till stor del en följd av en 

liberaliserad bostadsmarknad där rätten till bra bostäder ersattes av en marknad där 

vinstmaximering kommer först.  
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Vidare framkommer det också att Västerås har ett bostadsmål på 40 000 bostäder till 2050, det 

innebär att över 1300 bostäder behöver byggas per år. Målet är betydligt högre än produktionen 

under de senaste åren och samtidigt saknas det en plan för hur de ska nå behovet av 170–190 

sociala bostäder per år då dessa inte inkluderas i bostadsmålet. Detta innebär att med nuvarande 

plan kommer endast ett 60-tal bostäder avsättas till sociala ändamål. Alternativt måste 

kommunen göra en avvägning från år till år kring vad som ska prioriteras mellan socialt utsatta 

och människor i bostadsbehov. I slutändan innebär den rådande bostadssituationen att få kan 

flytta till permanenta bostäder vilket redan nu hindrar frigörandet av boenden med stöd riktade 

till de olika riskgrupperna. Över tid riskerar detta också att leda till ett sämre stöd för 

riskgrupper samt förvärra hemlösheten i staden. 

4.6 Försvagad allmännytta  
På grund av den liberaliserade bostadsmarknaden förändrades även rollen för de allmännyttiga 

bostadsföretagen i Sverige. För Västerås del innebar detta att det allmännyttiga företaget Mimer 

skulle bli en konkurrent på den vanliga bostadsmarknaden. Detta har i sin tur inneburit att 

allmännyttans lägre prissättning av sociala skäl försvunnit över tid, vilket innebär att särskilt 

ekonomiskt svaga grupper drabbats. Det har också inneburit att Mimer likt privata aktörer 

genomför vräkningar av konkurrensmässiga skäl, som innebär att deras bostadsområden kan 

konkurrera med privata aktörers. Men Mimer har trots dess rollförändring fortfarande en roll i 

den sekundära bostadsmarknaden. Enligt Boendeplan inom Individ- och familjenämndens 

verksamhetsområde 2017–2021 upplåter Mimer 10 lägenheter i månaden utöver sin kvot som 

nämnts i tabell 2 (Västerås Stad, 2018, s 9). Därtill lämnas också lägenheter som ska användas 

med korttidskontrakt. Detta tyder på att det sociala behovet som allmännyttan en gång spelade 

fortfarande är aktuellt, men sättet att organisera och verka på bostadsmarknaden har förändrats. 

Den aktiva roll som tidigare innebar att allmännyttan kunde tillhandahålla billiga bostäder och 

målmedvetet arbeta vräkningsförebyggande har ersatts av en mer vinststyrd målsättning. Detta 

innebär att socialt utsatta grupper då tvingas ut i den sekundära bostadsmarknaden och in i 

hemlöshet.  

4.7 Gentrifiering 
I Västerås handlingsplan mot hemlöshet 2016–2019 betonas det att innehavandet av en egen 

bostad är en förutsättning för att kunna leva ett bra liv (Västerås Stad, 2016, s 7). Bostaden 

skapar en tillvaro som leder till en miljö där individen kan sköta sin hälsa, arbete och har genom 

sina grannar tillgång till en gemenskap. Därtill lyfts det faktum att kommunen innehar den 
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primära uppgiften att trygga rätten till just hälsa, bostad och arbete enligt svensk grundlag, 

särskilt regeringsformens andra paragraf. Men det framgår samtidigt i Västerås 

hemlöshetskartläggning 2018 (Västerås Stad, 2019, s 3) att just, missbrukare och därtill 

individer med psykiska sjukdomar blir vräkta för att de utgör störningar. Det är tydligt att den 

fria bostadsmarknaden inte inkluderar individer med sämre förutsättningar på grund av just 

fattigdom, missbruk och psykiska sjukdomar. Detta tvingar ut människor antingen i hemlöshet 

eller till en sekundär bostadsmarknad. I handlingsplan mot hemlöshet 2016–2019 belyser de 

att ett stabilt boende som främjar vård och stödinsatsernas effekt motverkar hemlösheten i sig, 

det tillsammans med minskade vräkningar kommer således skapa bättre ekonomi för 

kommunen (Västerås Stad, 2016, s 7). 

I handlingsplan mot hemlöshet 2016–2019 betonas det dock att det är individens ansvar att 

undvika vräkningar (Västerås Stad, 2016, s 3). Samtidigt lyfts det i Boendeplan inom Individ- 

och familjenämndens verksamhetsområde 2017–2021 behovet av att förflytta individer med 

svag ekonomi och individer i temporära boendelösningar till permanenta sådana genom just 

marknadsanpassade hyror (Västerås Stad, 2018, s 10). Något som utifrån den bostadssituation 

Västerås Stad själv säger sig ha innebär att denna åtgärd är kontraproduktiv då billiga 

hyresrätter saknas.  Liberaliseringen av bostadsmarknaden har således lett fram till en försvårad 

bostadssituation för Västerås Stads del men också att kommunen är en del av den 

gentrifieringsprocessen som påverkar socialt svaga grupper. Här finns ett relativt outforskat 

område rörande just hur genomsyrande gentrifieringen av Västerås är och till vilket grad staden 

själva gentrifierar bostadsområden. Att det däremot ökar risken för hemlöshet är ett vedertaget 

faktum.  

4.8 Stigmatisering 
Stigmatiseringen av hemlösa är ett förekommande fenomen som innebär att hemlösa, 

drogbrukare, psykiskt sjuka och fattiga stämplade som oönskade och icke-medlemmar i 

samhället. Det leder till att den som väl hamnat i hemlöshet får svårt att komma tillbaka till 

samhället då du blir önskvärd på arbetsplatser och hos hyresvärdar. Stigmatiseringen innebär 

att de individuella orsakerna blir upplevda bekymmer, som sedan enligt den nya ortodoxinen 

leder till att de strukturella förklaringarna utlöser hemlösheten. Alltså utgör stigmatiseringen 

av socialt svaga grupper orsaken bakom vräkningar och stadsdelsuppgraderingar. I Västerås 

policy-dokument finns det inget särskilt arbete för att motverka denna typ av stigmatisering, 

det finns dock som tidigare nämnt ett vräkningsförebyggande arbete. Även om detta arbete inte 

gått åt rätt riktning.  
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4.9 Avsaknad av medborgarskap 
Västerås Stad har en målsättning om att socialt svaga grupper ska återigen bli en del av 

samhällsgemenskapen enligt handlingsplan mot hemlöshet 2016 – 2019 (Västerås Stad, 2016, 

s 7). Något som också lyfts fram i handlingsplan för social hållbarhet 2018 där fokus ligger 

på att upprätthålla miljöer där enskilda kan uppfylla sina behov i form av hälsa, arbete och 

gemenskap (Västerås Stad, 2016, s 3). Som tidigare nämnt genom hemlöshetskartläggning 

2018 (Västerås Stad, 2019, s 3) har hemlösa långt ifrån samma förutsättningar till detta i 

jämförelse med övriga medborgare. Arbetslöshet och sjuklighet utgör en övervägande andel av 

förklaringsorsakerna bakom hemlösheten i Västerås, därtill gör sig stigmatiseringen av brukare 

gällande som i många fall leder till isolering och umgängeskretsar som är kontraproduktiv för 

vårdinsatser.  

Genom att gå från enbart passiva rättigheter till aktiva åtgärder kan Västerås Stad tillhandahålla 

bättre förutsättningar för hemlösa. Åtgärderna som idag finns på plats fokuserar på vårdande 

men inte på återintegrerande insatser, något som innebär att människor blir kvar i hemlöshet 

och bekostar kommunen en längre tid än nödvändigt. Därför bör Västerås Stad sträva mot ett 

aktivt medborgarskap där en betonar återintegration och sysselsättning i utbyte mot långsiktiga 

bostad- och vårdinsatser. Återintegration måste förverkliga de redan satta målen om att socialt 

svaga grupper ska bli en del av gemenskapen. Detta kan genomföras på fler sätt, men viktigast 

är att de negativa sociala relationerna bryts när en väl kommer in i de program kommunen har. 

En vanlig riskfaktor är just att missbrukare återgår till sitt bruk efter att vårdinsatserna och det 

temporära boendet tagit slut och hen ska tillbaka till sin tidigare miljö. Ett sätt att genomföra 

detta är att genom Bostad Först tillhandahålla bostäder i olika områden. Detta leder till att 

personerna får en blandad omgivning som inte enbart består av individer med liknande 

problematik. Detta är en redan implementerad strategi, men förekommer enbart i de 10 boenden 

avsatta för Bostad Först (Västerås Stad, 2018, s 9). 

Den andra delen av ett aktivt medborgarskap måste betona sysselsättning. Det finns en felaktig 

idé om att hemlösa är ovilliga att arbeta, men detta går emot vad just hemlöshetsforskningen 

har lyft, en klar majoritet av hemlösa och riskgrupper vill inte leva på samhället utan forma 

sina egna fria liv som vilken annan medborgare som helst. Alla har inte de fysiska 

förutsättningarna att direkt övergå till en full arbetsdag, men med individuellt anpassade 

arbeten kan kommunen skapa en förutsättningar policy-åtgärderna idag missar. Både att 

samhörighetskänslan stärks och att hemlösa blir en mindre ekonomisk börda. Därtill blir det 

lättare att återintegrera människor som känner sig delaktiga och har bra erfarenheter av 
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arbetslivet sen tidigare. Den absolut viktigaste åtgärden ligger dock i det grundläggande 

behovet av en bostad. Västerås Stad lyfter, som tidigare nämnt, att: 

 

[…] en stabil och permanent boendesituation, kompletterad med individuellt 

behovsanpassat stöd är det bästa sättet att även på längre sikt motverka hemlöshet 

 

Handlingsplan mot hemlöshet 2016–2019, 2017, s 7 

 

Nästintill alla bostäder som tillhandahålls till sociala insatser är idag av temporära former. 

Detta innebär att möjligheterna till hälsa, arbete och gemenskap blir sämre, detta trots 

Västerås Stads egna målsättningar som pekar mot ett annat håll. Detta innebär inte ett behov 

av större målsättningar, utan förverkligande av de redan satta målsättningarna. Att utveckla 

omfattningen av Bostad Först modellen skapar en garanti för detta förverkligandet, detta görs 

samtidigt som de investerar i en åtgärd med hög effektivitet för pengarna som satsas.  

Slutligen innebär avsaknaden av medborgarskap inte bara att Västerås kommun inte uppfyller 

förutsättningarna för sina invånare. Strävan mot ett medborgarskap där integration, 

gemenskap och sysselsättning är vägledande kräver att det allmänna på nationell nivå 

uppfyller de löften som redan utlovats i grundlagen. Däremot måste en ställa sig frågan att 

om det allmänna ska verka för människans hälso- och arbetsmöjligheter, varför ska då 

bostaden inte vara en verkställbar rättighet för dessa uppfyllanden. Idag är särskilda grupper 

redan inkluderade i bostadsgarantier på grund av deras sociala och hälsomässiga behov, men 

detta inkluderar inte hemlösa. Förebyggande och vårdande insatser är en viktig del av 

hemlöshetsbekämpningen, men idag betonas hemlöshet som ett individuellt problem. Genom 

att verka för ett medborgarskap som strävar mot fullständig delaktighet och där rätten till en 

bostad blir en verkställbar rättighet får hemlöshetsåtgärder en bättre genomslagsförmåga.  

5. Slutsats  

I kapitel 5 besvaras slutligen de två sista frågeställningarna, samt reflekteras det över 

eventuella brister i arbetet och dess bidrag till hemlöshetsforskningen. 

 
Genom undersökningsdelen redogjordes det för vilka konkreta åtgärder, samt avsaknaden av 

åtgärder som beskrivs i Västerås Stads olika policydokument. Genom denna del kan vi således 

besvara följande frågeställningar:  
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Hur motsvarar Västerås Stads arbete mot hemlöshet till de förklaringsfaktorer som lyfts fram 

i den nya ortodoxi modellen?  

 

För att tydligt återkoppla till de förklaringsfaktorer som lyfts upp i modellen konstrueras 

följande tabell:  

 

Nya Ortodoxinen 
förklaringsfaktorer 

Västerås Stads arbete 

Individuella faktorer Genomför Missar 

Drogmissbruk Arbetar sjukdomsbehandlande 
 

Saknar åtgärder när 
behandling och temporära 

boenden är avslutade 
 

Saknar långsiktigt verkande 
insatser. 

 
Exkluderande åtgärder med 

höga krav på drogfrihet 
 

Misslyckas med att arbeta 
vräkningsförebyggande 

Psykiska sjukdomar Arbetar sjukdomsbehandlande Saknar åtgärder när 
behandling och temporära 

boenden är avslutade 
 

Saknar långsiktigt verkande 
insatser 

 
Misslyckas med att arbeta 
vräkningsförebyggande 

Individuell fattigdom  Misslyckas med att arbeta 
vräkningsförebyggande 

Avsaknad av stabila 
relationer 

Åtgärder riktade mot barn och 
kvinnor som utsätts för våld i 

hemmet 

Avsaknad av 
gemenskapsåtgärder. 

 
Avsaknad av bostäder för 
utsatta kvinnor och barn. 

Strukturella faktorer Genomför Missar 

Minskat 
bostadsbyggande 

Bostadsbyggande som 
motsvarar det uppskattade 

bostadsbehovet 

Bostadskö till bostäder med 
sociala ändamål 
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Bygger inte med syfte att 
avsätta bostäder motsvarande 

det sociala bostadsbehovet 
 

Lever inte upp till sina egna 
bostadsmålsättningar 

Försvagad 
allmännytta 

Tillhandahåller bostäder till 
den sekundära 

bostadsmarknaden 

Avsaknad av ett aktivt 
bostadssocialt ansvar 

Gentrifiering  Arbetar inom den egna 
verksamheten med aktiva 

vräkningsstrategier 
Stigmatisering  Avsaknad av en strategi för att 

bryta samhällsstigmatiseringen 
Strukturell fattigdom  Avsaknad av aktiva arbets- 

och sysselsättningsåtgärder 
Avsaknad av 

medborgarskap 
 Avsaknad av aktiva 

samhällsinkluderade åtgärder. 

Tabell 3. Västerås Stads arbete utefter den modifierade idealtypsmodell av den nya 

ortodoxinen 

 

Således kan vi ställa frågan: 

 

Vad implicerar eventuella avvikelser från modellen? 

 

Det som framkommer är dels att Västerås Stads arbete mot hemlöshetsutlösande orsaker är att 

det individuella ansvaret betonas när kommunen uppfyllt sin lagstadgade skyldighet. Ur ett 

ekonomiskt perspektiv kan detta innebära högre kostnader snarare än lägre för Västerås Stad, 

permanenta boenden med rätt behandling och samhällsintegrerande åtgärder kan effektivare 

åtgärda hemlösheten istället för att lämna individen åt att reda upp sin situation på egen hand. 

Även om det i ett kortare perspektiv blir billigare att inte erbjuda långsiktiga åtgärder tar det 

på samhällets resurser när individer som skulle kunna lämnat hemlösheten återigen hamnar vid 

härbärgen, i missbruk eller andra omvårdnadsbehov. Det finns således en poäng med att 

omvärdera hos vem det yttersta ansvaret för att bekämpa hemlösheten ska finnas, hos individen 

eller det offentliga.  

Vidare har liberaliseringen av bostadsmarknaden och förflyttandet av ansvaret från stat till 

kommun haft en betydande inverkan på förmågan att bekämpa hemlösheten. 

Hemlöshetsbekämpningen ställs många gånger mot andra kommunala intressen, vilket leder 

till att målet om en kommun där hemlösa kan åter bli delaktiga i samhället inte uppfylls. Bristen 



 37 

på bostäder har inneburit att trots behandlingen av individuella faktorer så finns få fungerande 

uppföljande insatser då möjligheten till permanenta bostäder med rätt vård saknas. Stadens 

bostadsbyggande inkluderar inte behovet av sociala bostäder, varken riktat mot 

behandlingsbehov eller för kvinnor och barn som flyr från övergrepp, detta begränsar 

kommunens möjligheter till att maximera stödet till de grupperna i behov. Som förlängning av 

detta måste frivilliga organisationer ta ett större socialt ansvar som de sannolikt saknar resurser 

för, trots att det från början är kommunens ansvar. Nyckeln till effektiv hemlöshetsbekämpning 

är att fokusera på frågan om hemlöshet som ett socialt problem där bostad och vården har det 

primära ansvaret, inte att fortsätta traditionen om att hemlöshet är individens egna ansvar. 

Tvärtom bör kommunerna ta ett större ansvar än vad lagen idag kräver, där medborgarskapet 

som koncept betonas för att inkludera arbete och gemenskapsinsatser i 

hemlöshetsbekämpningen. Det är såklart en kortsiktig kostnadsfråga, men detta måste ställas 

mot den långsiktiga nyttan. Behandling som saknar uppföljning är givet bortkastade pengar för 

varje gång den hemlöse hamnar tillbaka i sitt missbruk eller i hemlösheten. På samma sätt är 

kriminaliseringen som policydokumenten kort berör samma ineffektiva tillvägagångssätt, då 

de kortsiktiga kostnaderna överstiger nyttan med att behandla, integrera och få ut den hemlöse 

i samhällsnyttig sysselsättning. Det finns därtill andra strukturella tillkortakommanden som 

den nya ortodoxinen belyser, vräkningar måste aktivt motarbetas och inte användas som ett 

kommunalt verktyg för att förbättra de egna boendeområdena eller särskilt i Västerås Stads fall 

förbättra sina egna intäkter. Detta är återigen en följd av att kommunala intressen ställs mot 

varandra, där kommunens ansvar för en fungerande ekonomi ställs mot investeringsbehov av 

både social och ekonomisk natur. Målet för hemlöshetsbekämpningen bör vara att bekämpa 

och utrota hemlösheten i helhet, men det är inte ett definierat slutmål av flera skäl som nämnts 

på olika sätt genom detta arbete. Att sätta en sådan målsättning och de kommande decennierna 

närma sig detta är inte orealistiskt när kunskapen om hur detta ska uppnås finns. Det kräver 

dock att staten blir delaktig i en sådan målsättning, då kommunerna inte har några intressen i 

att uppfylla detta i en tid då ekonomiska motsättningar med en åldrande befolkning väntar runt 

hörnet.   

 

För att kortfattat sammanfatta den sista frågeställningen så innebär Västerås Stads arbete att de 

behandlar sjuklighet i dess olika former. Bristerna i deras arbete ligger i strukturella luckor inte 

enbart på grund av liberaliseringen av bostadsmarknaden som leder till bostadsbrist och 

vräkningar. Det saknas ett arbete mot stigmatisering och arbetslöshet för att hemlösas avsaknad 
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av medborgarskap inte erkänns som ett åtgärdsbehov i den nuvarande 

hemlöshetensbekämpningen. 

 

Genom detta arbete har flera områden uppkommit som intresse för vidare forskning. Dels 

gentrifieringsprocessen inom svenska kommuner, till vilken grad och med vilket syfte 

kommuner vräker sina egna invånare samt hur allmännyttan med sitt nya uppdrag bidrar till 

detta för att konkurrera på lika villkor. Det finns också ett intresse i att studera de politiska 

ambitionerna för att bekämpa hemlösheten. Genom detta arbete betonade flera teoretiska 

artiklar oviljan att lösa hemlösheten utifrån stigmatiseringen av hemlösa och andra socialt 

svaga grupper. Framtida forskning kan bygga vidare på denna tes och se hur politiker förhåller 

sig till detta samt vilka implikationer detta innebär för policy-åtgärder.  

Avslutningsvis har detta arbete lyft fram tillämpningsbarhet av en modifierad modell av den 

nya ortodoxinen inom hemlöshetsbekämpningssammanhang. Vidare introducerar detta arbete 

avsaknaden av medborgarskap som en strukturell förklaringsfaktor till varför 

hemlöshetsbekämpningen inte uppnår dess effektiva potential. En relevant kritik är att detta 

arbete bygger på en modifikation av den nya ortodoxinen och lyckas således inte bemöta den 

traditionella kritiken mot den nya ortodoxinen. Forskare behöver tydligare definiera den 

klassiska definitionen av den nya ortodoxinen för att upplysa politiker och policyskapares om 

hur individ och struktur vävs samman. Det är dock här den modifierade modellen som 

introduceras i detta arbete kommer till användning. 

En kan också rikta kritik gentemot både betonandet av individuella faktorer utifrån ett 

statsvetenskapligt perspektiv såväl som ämnesvalet. Här måste det skiljas på individens ansvar 

och individuella faktorer, detta arbete lyfter behandlingsbehovet av både individuella och 

strukturella faktorer och menar samtidigt att ansvaret måste landa på det allmännas sida, inte 

individen. Hemlöshet är därtill ett forskningsområde där flera forskningsfält kan mötas och 

forma tydliga behovsförklaringar bakom det aktuella läget, där statsvetenskapen har en särskild 

roll i medborgarskapssammanhang. 
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Tabeller och figurer 

 

Modell 1. Modifierad idealtypsmodell av den nya ortodoxinen, förekommer på sida 25 

 

Individuella faktorer Sökord 

Drogmissbruk Drogproblematik, drogbruk, missbruk, 
drogberoende, beroendeproblematik, 

drogfrihet, samsjuklighet 
 

Psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar, psykiska problem, 
psykisk störning, psykisk ohälsa, 

samsjuklighet 
 

Individuell fattigdom Skuld, hyresskuld, låg inkomst, ekonomiskt 
svagare grupper 

 
Avsaknad av stabila relationer Våld i nära relation, bekant, familj, släkting, 

inneboende, gemenskap, partner 
 

Strukturella faktorer Sökord 

Minskat bostadsbyggande Bostadsbrist, bostadsbyggande, 
nybyggnation, investeringsbehov, aktuella 

bostadssituationen, tillfälliga 
boendelösningar 
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Försvagad allmännytta Marknadsanpassa hyror, marknadshyror, 
hyresrätt 

 
Gentrifiering Vräkning, störning, problem, bortträning, 

förflyttning, förnyelse 
 

Stigmatisering Stigmatisering, utanför, börda, oönskad, 
stigma 

 
Strukturell fattigdom Arbetslöshet, fattigdom, sysselsättning, 

arbete 
 

Avsaknad av medborgarskap Delaktighet, integration, samhörighet, 
gemenskap, medborgare, normalisering 

 
Tabell 1. Operationalisering av hemlöshetsfaktorer, förekommer på sida 27–28 

 

 
Tabell 2. Andelen bostäder som överlämnas genom samverkansavtalet, förekommer på sida 

35 (ur Västerås Stad. (2018) Boendeplan 2019–2022. Västerås: Västerås Stad, s 7).  

 

Nya Ortodoxinen 
förklaringsfaktorer 

Västerås Stads arbete 

Individuella faktorer Genomför Missar 

Drogmissbruk Arbetar sjukdomsbehandlande 
 

Saknar åtgärder när 
behandling och temporära 

boenden är avslutade 
 

Saknar långsiktigt verkande 
insatser. 

 
Exkluderande åtgärder med 

höga krav på drogfrihet 
 

Misslyckas med att arbeta 
vräkningsförebyggande 
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Psykiska sjukdomar Arbetar sjukdomsbehandlande Saknar åtgärder när 
behandling och temporära 

boenden är avslutade 
 

Saknar långsiktigt verkande 
insatser 

 
Misslyckas med att arbeta 
vräkningsförebyggande 

Individuell fattigdom  Misslyckas med att arbeta 
vräkningsförebyggande 

Avsaknad av stabila 
relationer 

Åtgärder riktade mot barn och 
kvinnor som utsätts för våld i 

hemmet 

Avsaknad av 
gemenskapsåtgärder. 

 
Avsaknad av bostäder för 
utsatta kvinnor och barn. 

Strukturella faktorer Genomför Missar 

Minskat 
bostadsbyggande 

Bostadsbyggande som 
motsvarar det uppskattade 

bostadsbehovet 

Bostadskö till bostäder med 
sociala ändamål 

 
Bygger inte med syfte att 

avsätta bostäder motsvarande 
det sociala bostadsbehovet 

 
Lever inte upp till sina egna 

bostadsmålsättningar 
Försvagad 

allmännytta 
Tillhandahåller bostäder till 

den sekundära 
bostadsmarknaden 

Avsaknad av ett aktivt 
bostadssocialt ansvar 

Gentrifiering  Arbetar inom den egna 
verksamheten med aktiva 

vräkningsstrategier 
Stigmatisering  Avsaknad av en strategi för att 

bryta samhällsstigmatiseringen 
Strukturell fattigdom  Avsaknad av aktiva arbets- 

och sysselsättningsåtgärder 
Avsaknad av 

medborgarskap 
 Avsaknad av aktiva 

samhällsinkluderade åtgärder. 

Tabell 3. Västerås Stads arbete utefter den modifierade idealtypsmodell av den nya 

ortodoxinen, förekommer på sida 40–41.  

 

 

 


