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Sammanfattning 

Hemlöshet är ett komplext socialt problem som det inte finns en enhetlig förståelse för. Hur 

hemlöshet definieras kan påverka hur problemet förstås och hanteras. Situationen för äldre i 

hemlöshet kan innebära särskilda svårigheter och behov till följd av nedsatt fysisk hälsa, 

psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik. Hemmet kan också ha en annan betydelse som 

äldre. I Sverige sker hemlöshetsarbetet i kommunernas äldreomsorg eller socialtjänst och i 

ideell sektor. Arbetet med hemlösa äldre personer är relativt outforskat i en svensk kontext 

och uppsatsen har därför ett explorativt förhållningssätt med en socialkonstruktivistisk och 

kvalitativ ansats. Syftet är att undersöka kommunala och ideella aktörers förståelse av 

hemlöshet för äldre personer i Sverige. För att undersöka detta har åtta semistrukturerade 

intervjuer genomförts med aktörer som på olika sätt arbetar med målgruppen och insamlad 

empiri har analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys. Det teoretiska ramverket som 

använts i analysen består av en teoretisk förståelse för hemlöshet, sociala problem och 

analytiska begrepp utifrån innebörden av ett hem. Resultatet i denna uppsats visar att det inte 

finns en gemensam definition av hemlöshet för äldre, med variation av uppfattningen när det 

gäller långsiktiga men osäkra boendesituationer. För att förstå vad som definierar hemlöshet 

för äldre konstruerades hemmet som något mer än en fysisk plats att bo på, där det är viktigt 

att kunna ha egna saker, kunna ha ett eget utrymme och veta att man får stanna för att kunna 

känna sig trygg. I vissa situationer är det också viktigt med fortsatt förankring till en plats 

eller livsstil för att känna sig som hemma. Erfarenheter av ärenden och konstruktionen av 

olika sociala problem påverkar vad aktörerna beskriver att äldre behöver för hjälp. Äldres 

sociala problem och omvårdnadsbehov påverkar möjligheten att få tillgång till långvariga 

boendelösningar. Uppsatsens resultat visar att mer kunskap behövs för att kunna utveckla 

insatser anpassade till målgruppen. 
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1. Inledning 

1.1. Problembakgrund 

Denna uppsats handlar om äldre i hemlöshet och boendelösningarna som finns för dessa 

personer. För att exemplifiera vad det kan innebära kommer jag presentera två artiklar ur en 

artikelserie i Aftonbladet som publicerades under vårvintern 2022. Ett sätt att få förståelse för 

sociala problem är att se hur problembeskrivningar presenteras i massmedia (Swärd & 

Meeuwisse, 2013, s. 49). Äldre personers boendesituationer diskuteras återkommande i 

media, ofta i relation till äldreomsorgens stödinsatser eller boendeformer, vilket även är fallet 

i dessa artiklar som är del av en granskning av avslag på ansökningar om äldreboenden.  

 

Första artikeln publicerad i januari 2022 beskriver en äldre man som blivit uppsagd från sitt 

andrahandskontrakt. Artikeln uppmärksammar att mannen inte ansågs ha ett tillräckligt stort 

omsorgsbehov för att beviljas en plats på ett äldreboende och att han i samband med beslutet 

blivit hänvisad till att på egen hand ordna sin boendesituation via hotellbokning, vilket 

uppmärksammas genom rubriken ”hänvisades till booking.com” (Mohlin, Nilsson, Norrgrann 

& Aschberg, 2022). Den andra artikeln publicerad i mars 2022 avser en äldre man som blivit 

vräkt från sin bostad och även han fått avslag på sin äldreboendeansökan eftersom hans behov 

av stöd inte bedömdes vara tillräckligt omfattade. Han fick hjälp av boendestödjare att söka 

ny bostad, men när detta inte gav resultat blev han också hänvisad till att boka ett hotellrum 

(Norrgrann, 2022). Artiklarna belyser svårigheter att beviljas plats på äldreboende trots 

sjukdomstillstånd, nedsatt funktionsförmåga eller svåra livssituationer och uppmärksammar 

hur olika bedömningar av behov vid ansökan om äldreboende görs i Sverige.  

 

Artiklarna kan också ses utifrån perspektivet att det är två äldre personer som är eller kommer 

att bli hemlösa och inte känner sig trygga med de boendelösningar som samhället hänvisar till. 

I båda artiklarna framgår i vilken utsträckning personerna har besök från hemtjänst och vilket 

behov av stöd de har till följd av sjukdomar eller funktionsnedsättningar, men frågan om 

hemlöshet nämns endast i förbifarten trots att mycket osäkra boendeförhållanden beskrivs. Att 

personerna inte har tillräckligt stora omsorgsbehov för att vara berättigade att bo på 

äldreboende är relevant att uppmärksamma i sammanhanget, men avsaknaden av resonemang 
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kring hemlöshet och alternativa boendelösningar för personerna väcker frågor om hur vi 

egentligen förstår en sådan problematik när det gäller äldre personer. Är äldreboende och 

hotell de enda tillgängliga alternativen när man förlorar sin bostad som äldre? Hur ser man på 

situationen om behovet av stöd inte går ihop med boendeformen man blir hänvisad till? Hur 

sociala problem presenteras kan påverka uppfattningen om fenomenet, hur det definieras och 

hanteras. Hemlöshet är ett exempel på ett socialt problem där intryck av synliga grupper 

tenderar att generalisera hur problemet uppfattas eftersom det inte finns någon enhetlig 

förståelse för problemet (Meeuwisse & Swärd, 2013, s. 50). Det är med utgångspunkt i detta 

som ett intresse för att undersöka detta sociala problem har väckts.  

 

Hemlöshet är inte är en ny företeelse, men begreppets innebörd har förändrats under de 

senaste decennierna. I både svensk och internationell forskning beskrivs hur hemlöshet är ett 

komplext problem som förändrats i takt med att det moderna samhället har utvecklats, med 

varierande förklaringar till orsaker och konsekvenser (Swärd, 2021). Synen på vad som anses 

vara hemlöshet har också förändrats och utvecklats till att inkludera fler boendesituationer i 

den formella definitionen än den traditionella bilden av hemlöshet, av att människor bor på 

gatan eller sover i offentliga miljöer (Swärd, 2021, s. 16). Hur problemet definieras påverkar 

vilka som anses vara hemlösa och omfattas i kartläggningar eller kan ta del av samhällets 

insatser (Knutagård, Kristiansen, Larsson & Sahlin, 2020, s. 3). Relaterat till äldres situation 

kan detta också väcka frågor om vilka boendesituationer som tolkas som hemlöshet och vilka 

som inte gör det, vilket har visat sig inte är helt enkelt att definiera. 

 

Hemlöshetens definition och vilka boendeformer som inkluderas i Sverige har också 

förändrats och skiljer sig i viss mån även från hur problemet förstås i andra länder. 

Svårigheten att mäta hemlöshet och jämföra olika boendeförhållanden är ett internationellt 

problem eftersom det föreligger skillnader i hur hemlöshet definieras, både i närliggande 

länder som övriga Norden och Europa men även i relation till andra delar av världen (Allen, 

Benjaminsen, O’Sullivan & Pleace, 2021; Humphries & Canham, 2021; Busch-Geertsema, 

Culhane, & Fitzpatrick, 2016). Även i Sverige är det svårt att få fram jämförbara uppgifter om 

olika boendesituationer för hemlösa personer till följd av nationella skillnader då politiken 

kring hemlöshet i stort sett styrs lokalt, med olika platser och förutsättningar att förhålla sig 

till (Knutagård et al., 2020, s. 8). Sedan år 1993 kartlägger Socialstyrelsen hemlösheten i 
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Sverige vart sjätte år och under dessa år har definitionen och kategoriseringarna av 

hemlösheten förändrats. Ett exempel på en sådan förändring är att inneboende hos anhöriga 

inte ansågs vara hemlöshet vid första mätningen år 1993 men betraktas sedan 2011 som 

hemlöshet vid en tillfällig och kontraktslös situation (Swärd, 2021, s. 132–133). Synen på 

hemlöshet har alltså också förändrats över tid. 

 

Socialstyrelsen (2021, s. 40) gjorde den senaste kartläggningen av hemlöshet år 2017 genom 

en ögonblicksbild av läget under en veckas tid. Denna mätning visade att ungefär 1850 

personer över 65 år befann sig i hemlöshet vid undersökningstillfället. Majoriteten av dessa 

äldre hemlösa personer hade behov av vård och omsorg samt av samordnade insatser från 

flera aktörer till följd av fysiska besvär, psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik. En 

tredjedel av dessa äldre personer hade varit hemlösa i mer än tio års tid. Vid kartläggningen 

bodde majoriteten (86 procent) av de hemlösa över 65 år i långsiktiga lösningar genom 

sociala eller kommunala kontakt, på stödboende eller inackorderingshem samt ofrivilligt hos 

vänner och bekanta, medan 14 procent befann sig i akut hemlöshet (Socialstyrelsen, 2017; 

Socialstyrelsen, 2021, s. 40).  

 

Vad som framkommer är alltså att majoriteten av de äldre personer i Sverige som är hemlösa 

enligt Socialstyrelsens definition och mätning inte befinner sig i akut hemlöshet, utan är 

hemlösa under vistelse på institution och i långsiktiga eller egna kortsiktiga boendelösningar. 

Denna kartläggning har dock begränsningar, där statistiken för underlaget endast rapporteras 

in under en veckas tid av olika verksamheter som möter hemlösa personer. Av dessa hade 51 

kommuner valt att inte rapportera in underlag och 57 ideella verksamheter meddelade att de 

möter hemlösa men inte hade resurser för att delta i mätningen (Socialstyrelsen, 2017, s. 14). 

Mätningarna är således baserade på vad de som möter målgruppen rapporterat in där en stor 

andel inte har lämnat uppgifter och att personer i hemlöshet som inte haft kontakt med 

verksamheterna just denna vecka inte är inkluderade i denna beskrivning av problemet. 

 

I Sverige är det kommunerna som enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen (SFS 2001:453[SoL]) har 

det yttersta ansvaret att den enskilde får hjälpen som behövs, och kommuner har i huvudsak 

ansvar för arbetet mot hemlöshet. Detta arbete med hemlöshet sker i egna verksamheter som 

kan arbeta vräkningsförebyggande eller med rådgivning, genom egna boendeformer och/eller 

kommunala kontrakt. Socialtjänsten samarbetar också ofta med kommunala eller privata 
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hyresvärdar, ideell och privat sektor (Knutagård et al., 2020, s. 5). Kommunal och ideell 

sektor har enligt Nordfeldt (1999) inte alltid haft en helt överensstämmande bild av vad som 

definierar hemlöshet med ett samarbete präglat av den lokala kontexten de befinner sig i. 

Detta förefaller intressant mot bakgrund av att dessa aktörer främst står för underlaget i 

Socialstyrelsens mätningar och således är en del i att skapa förståelse för fenomenet i Sverige. 

Det är med utgångspunkt i detta som kommunal och ideell sektor är intressanta aktörer för att 

förstå arbetet med äldre i hemlöshet. 

 

Äldre är en av grupperna med särskilda bestämmelser i socialtjänstlagen (SFS 2001:453). 

Kommunernas socialnämnd ska bland annat verka för att äldre ges möjlighet till ”att leva och 

bo självständigt under trygga förhållanden” enligt 5 kap. 4 § SoL och ska ”verka för att äldre 

människor får goda bostäder och ska därutöver ge dem som behöver det stöd och hjälp i 

hemmet” enligt 5 kap. 5 § SoL. Hemlöshet för äldre är intressant utifrån att hemmet kan få en 

annan betydelse i ålderdomen, vilket kan ses i jämförelse med det traditionella arbetet mot 

hemlöshet för andra åldersgrupper menar Greiner, Barken, och McGrath (2016b, s. 73). Inom 

äldreomsorgen tolkas ofta hemmet som den ideala platsen för vård och omsorg, medan arbetet 

med hemlöshet generellt utgår från avsaknaden av boende och bostad som en stabil plats, 

vilket innebär att hemlösa äldres situation riskerar att hamna mellan dessa två olika 

organisatoriska förståelser (Greiner, et al., 2016b, s. 79).  

 

För äldre som behöver vård och omsorg kan hemmet nästan förstås som en implicit 

förutsättning för att kunna få stödinsatser, vilket tydliggörs genom vanligt förekommande 

begrepp som avser stödet inom äldreomsorgen, exempelvis hemtjänst och hemsjukvård (jmf 

Greiner et al, 2016b). Att som äldre ha behov av stödinsatser men samtidigt inte ha ett hem 

där stödet kan tas emot torde aktualisera svårigheter som uppkommer vid hemlöshet för äldre 

personer, där hotellet i det tidigare nämnda exempel skulle kunna var en plats där det är svårt 

att ta emot just hemtjänstinsatser eller på annat sätt anpassa utrymmet efter nedsatta 

funktionsförmågor, vilket man kan göra i en hemmiljö. Hemmets betydelse för äldre är därför 

en viktig aspekt i förståelse för hemlöshet i denna åldersgrupp. 

 

Äldre personers hemlöshet är ett socialt problem som är relativt outforskat i Sverige, varför 

det finns anledning att undersöka detta vidare. Det torde finnas ett värde av att få större 

förståelse för hemlöshet som allmänbegrepp och hur det definieras, eftersom tolkningen kan 
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få konsekvenser för hur arbetet utformas och vem som kan inkluderas eller exkluderas från 

hjälpen. Hur ser aktörerna på definitionen av hemlöshet och vad kan det ha för betydelse för 

äldre personer när det kommer till de olika boendelösningar som finns att tillgå? Det har jag 

valt att i denna uppsats studera genom att intervjua olika aktörer som möter äldre i hemlöshet.  

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka kommunala och ideella aktörers förståelse av 

hemlöshet för äldre personer i Sverige.  

- Vilka boendesituationer definieras som hemlöshet för äldre personer? 

- Hur beskrivs äldre personers behov vid hemlöshet? 

- Hur beskrivs sociala problem i relation till äldre personers boendesituation? 

 

Ämnet i denna uppsats har avgränsats till att undersöka hemlöshet och boendelösningar för 

äldre personer utifrån olika samhällsaktörers perspektiv. Äldre personer avgränsas i denna 

uppsats till att omfatta personer 65 år och äldre. 
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2. Teori 

I detta avsnitt kommer den teoretiska grunden för uppsatsen att presenteras, vilket jag gör med 

utgångspunkt i en bakgrundsbeskrivning av hemlöshetens definition och teoretiska perspektiv 

på hemlöshet. Vidare presenteras det vetenskapsteoretiska förhållningssättet i denna uppsats 

utifrån synen på hemlöshet som ett socialt problem. Den begreppsram som kommer användas 

i analysen presenteras även och består av begrepp utmärkande för den teoretiska innebörden 

för vad ett hem är. Dessa begrepp är integritet, identitet, kontroll och trygghet. Teoriavsnittet 

presenteras inledningsvis i uppsatsen för att ge tidigare forskning ett sammanhang mot 

bakgrund av att denna uppsats är teoridriven och explorativ i sin utformning. 

 

2.1. Definitioner av hemlöshet 

Hemlöshet förekommer globalt, men uppfattas och mäts på olika sätt i olika länder. För att 

underlätta möjligheten att jämföra hemlösheten mellan länder har den europeiska 

organisationen European Federation of National Organisations Working with the Homeless 

(FEANTSA) som arbetar mot hemlöshet skapat en skala som rekommenderas för en 

gemensam och jämförbar förståelse av terminologin kring hemlöshet (Allen et al, 2021; 

Swärd, 2021). FEANTSA har skapat typologin European Typology of Homelessness and 

Housing Exclusion (ETHOS, 2022), som är ett sätt att beskriva olika modeller för att förstå 

hemlöshet och att exkluderas från bostaden, vilket jag återkommer till senare i teoriavsnittet. 

Hemlöshet kan utifrån typologin av FEANTSA förstås som ett kontinuum av olika kategorier 

med den akuta hemlösheten, att bo utan tak över huvudet, i ena änden och i den andra änden 

osäkra boendeförhållanden, vilket avser att inte få tillträde till riktiga kontrakt på 

bostadsmarknaden utan bo med specialkontrakt eller kortsiktigt kontraktslöst (Swärd, 2021, s. 

23). Kategorierna utgår från fyra former av boendeförhållanden som benämns som: utan tak 

över huvudet (roofless), bostadslös (houseless), osäkra (insecure) och otillräckliga 

(inadequate) boendeförhållanden (Allen et al 2021, s. 25, min översättning).  

 

I Sverige brukar hemlöshet i offentliga dokument kategoriseras utifrån fyra kategorier som 

Socialstyrelsen (2017, s. 11) beskriver; akut hemlöshet, institutionsvistelse och stödboende, 
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långsiktiga boendelösningar samt eget ordnat kortsiktigt boende. Akut hemlöshet avser 

personer som är hänvisade till härbärge, akutboenden, skyddade boenden eller motsvarande. 

Denna kategori inkluderar även personer som sover utomhus, i offentliga lokaler, bilar, tält 

eller andra liknande lösningar. Den andra kategorin av hemlöshet, institutionsvistelse eller 

stödboende, avser personer på kriminalvårdsanstalt, stödboende som drivs av socialtjänst, 

hälso- och sjukvård eller motsvarande. Personer i denna situation anses vara hemlösa vid 

mätningar om utskrivning eller flytt ska ske inom tre månader och bostad inte finns ordnad i 

samband med planerad avslutad vistelse samt personer som har blivit kvar i verksamheten 

med anledning av att egen bostad inte är ordnad. Det tredje kategorin, långsiktig 

boendelösning, är situationer när personer av olika skäl inte får tillgång till den ordinarie 

bostadsmarknaden och är boendelösningar avseende hyresavtal eller – kontrakt förenat med 

någon form av tillsyn eller särskilda regler och villkor. Detta kan vara boendelösningar genom 

kommunens socialtjänst som försöks- eller träningslägenhet, sociala eller kommunala 

kontrakt eller motsvarande. Den fjärde kategorin är eget ordnat kortsiktigt boende handlar om 

att bo tillfälligt och kontraktslöst hos anhöriga eller bekanta samt tillfälliga andrahands- eller 

inneboendekontrakt kortare än tre månader (Socialstyrelsen, 2017, s. 11). 

 

Allen et al (2021) har studerat hemlöshet i tre länder; Finland, Danmark och Irland. Det 

framgår skillnader genom att nordiska länder som Finland och Danmark inkluderar vad de 

kallar dold hemlöshet i sin officiella statistik, vilket avser osäkra boendeförhållanden 

exempelvis boende hos familj eller vänner vilket betraktas som hemlöshet ”dold” från 

myndigheter. Det är en kategori som inte anses vara hemlöshet i Irland eftersom osäkra 

boendeförhållanden är exkluderade i deras mätningar (Allen et al., 2021, s. 103). Denna 

skillnad mellan definitioner innebär att en person som bor tillfälligt inneboende hos anhöriga 

betraktas som hemlös i Finland eller Danmark, medan någon i precis samma situation inte 

skulle anses vara hemlös om den befinner sig i Irland. I detta sammanhang förefaller Sveriges 

definition vara bred, som också inkluderar andrahandskontrakt och inneboende hos anhöriga 

samtidigt som den dolda hemlösheten inte uppmärksammas på samma sätt i kategorierna. 

 

Definitionen i Kanada utgår från hur det kanadensiska observatoriet för hemlöshet, ett institut 

för samverkan mellan forskare, beslutsfattare och policy, beskriver hemlöshet utifrån 

kategorier som absolut och dold hemlöshet men inkluderar även personer med risk att bli 

hemlösa, vilket innefattar olämpliga ställen att bo på eller osäkra boenden som personen inte 
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har råd med eller på annat sätt riskerar att förlora (Humphries & Canham, 2019, s, 158). I 

detta hänseende inkluderas andra aspekter, som risken att förlora bostaden. Den dolda 

hemlösheten som att inte vara känd av myndigheterna och att bo på olämpliga platser blir 

uppmärksammad, där även personer med en allt för hög hyra ingår.   

 

Utifrån ovanstående framträder en bild av hur hemlöshet kan definieras på flera sätt, vilket får 

konsekvenser för skillnader i vem som är hemlös och inte i olika länder. I denna uppsats läggs 

ingen värdering vid vilken definition som skulle vara bättre än någon annan eller vad en 

objektiv syn på vad hemlöshet är, utan är en del i förståelsen för att det finns skilda 

uppfattningar om vad hemlöshet kan innebära. Utöver dessa framställningar av vad hemlöshet 

är förekommer också varierande syn på om hemlöshet bör ses som ett kontinuum eller om en 

mer snäv definition vore mest lämplig vid en gemensam förståelse. 

 

Busch-Geertsema, Culhane och Fitzpatrick (2016, s. 124) har i en artikel presenterat förslag 

på ett globalt ramverk för hemlöshet med syfte att utgöra en referensram för internationella 

jämförelser och diskussioner. Detta utifrån att ha studerat olika existerande ramverk som 

används för att underlätta jämförelser av länders definitioner, exempelvis den europeiska 

typologin ETHOS nämnd ovan. Busch-Geertsema et al. (2016, s. 131) vill att en snävare 

definition av hemlöshet ska användas som en referensram, som främst innefattar att sakna 

bostad helt genom att inte ha tak över huvudet eller befinna sig på ställen som inte är 

anpassade för människor att bo på. Författarna menar inte att länder världen över behöver 

definiera hemlösheten på samma sätt, utan att ramverket ska användas som en gemensam 

utgångspunkt för att kunna jämföra vilka kategorier och grupper som inkluderas eller 

exkluderas (Busch-Geertsema et al., 2016, s. 126). Detta eftersom denna mer extrema typ av 

hemlöshet förekommer globalt i hela världen, till skillnad från den bredare definitionen som 

enligt författarna främst förekommer i utvecklade länder. En bredare definition riskerar att 

osynliggöra den mest utsatta gruppen hemlösa i internationella strategier, som istället tenderar 

att fokusera på osäkra boendeförhållanden (Busch-Geertsema et al., 2016, s. 131).  

 

Detta kan ses till skillnad från Pleace, O'Sullivan, & Johnson (2022, s. 326) som menar att 

forskning om vad som utgör ett hem och hur hem skapas till stor del har utgått från gruppen 

av hemlösa som inte har tak över huvudet. Detta beskrivs förstärka den bild av hemlöshet som 
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ofta presenteras i media, av personer som bor på gatan med komplexa individuella problem, 

vilket utgör en del hemlösa personer men vars upplevelse inte delas av alla hemlösa personer. 

Detta menar Place et al. (2022, s. 322) exkluderar en stor andel av upplevelser och egenskaper 

hos hemlösa personer vars situation kan definieras som hemlöshet men inte innebär ett liv på 

gatan, utan befinner sig i osäkra eller otillräckliga boendesituationer, speciellt i forskning om 

hur personer gör för att känna sig som hemma. Place et al. (2022, s. 326) menar att hemlöshet 

kan innebära olika boendeformer och ofta en föränderlig boendesituation i detta kontinuum av 

olika boendeformer för personer som befinner sig i hemlöshet, varför den breda definitionen 

också kan ha ett syfte. 

 

Det framgår av ovanstående att definitionen av hemlöshet skiljer sig mellan länder i världen, 

samtidigt som det finns olika synsätt på hur en jämförelse på bästa sätt ska utformas. Att 

sakna tak över huvudet, bo på olämpliga ställen och vara bostadslös är situationer som 

traditionellt anses vara hemlöshet, vilket inte ifrågasätts. Detta medan säkra och otillräckliga 

boendeförhållanden beskrivs existera, men det förekommer samtidigt olikheter i vilka 

boendeformer som inkluderas i nationella mätningar. Det handlar även om vad definitioner 

ska användas till, som led i att utforma globala strategier eller internationella jämförelser eller 

för att förstå vad som kan vara ett hem, vilket kan påverka vad som anses vara mest lämpligt. 

 

2.2. Teoretiska perspektiv på hemlöshet 

Hur hemlöshet skildras i forskningen har förändrats de senaste decennierna. Under andra 

halvan av 1900-talet utvecklades en ny syn på hemlöshet, vilket i internationell forskning 

beskrivs som en ny ortodoxi (new orthodoxy), när problemet började belysas utifrån hur både 

strukturella och individuella perspektiv kunde förklara varför personer blev hemlösa (Neale, 

1997, s. 48; Fitzpatrick, 2005, s. 4; Somerville, 2013, s. 388). Denna förklaring till hemlöshet 

utvecklades från den tidigare beskrivningen av hemlöshet som innan efterkrigstiden enbart 

ansågs vara ett individuellt och personligt problem (Fitzpatrick, 2005, s. 4). 

 

Den nya ortodoxin handlar om att strukturella faktorer skapar förutsättningar i samhället, 

vilket medför att vissa ekonomiska eller sociala problem kan medföra en sårbarhet på 

individnivå och därmed en ökad risk för hemlöshet för personer med dessa svårigheter 

(Fitzpatrick, 2005, s. 4). Strukturella faktorer är sociala eller ekonomiska faktorer med 
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lösningar på samhällsnivå, som kan vara konsekvenser av situationen på bostads- eller 

arbetsmarknaden. Individuella faktorer kan förklaras utifrån psykisk ohälsa, missbruk, 

oförmåga eller personliga förluster (Somerville, 2013, s. 388). Neale (1997, s. 49) menar att 

individuella faktorer kan ses utifrån två uppfattningar från samhällets sida; att det är något 

personen inte kan rå för utan behöver samhällets stöd eller att personen är ansvarig eller 

klandervärd och därför får ta konsekvenserna av sin situation. Det senare beskrivs som 

skuldbeläggande av den enskilde. Samtidigt har det framförts kritik mot att varken 

individuella eller strukturella faktorer har specificerats på ett tydligt och konkret sätt i 

forskning utifrån den nya ortodoxin, utan dessa faktorer beskrivs ofta vagt utifrån begrepp 

som maktstrukturer och individuell sårbarhet eller svaghet menar Somerville (2013, s. 388). 

 

Neale (1997, s. 58) problematiserade den nya ortodoxin i sin artikel som syftade till att ge en 

bredare teoretisk förståelse för hemlöshet och menar att forskning inte enbart kan utgå från ett 

enda perspektiv eller bara individuella och strukturella faktorer som orsak till hemlöshet 

eftersom det i många fall föreligger mer komplexa problem eller fler orsaker, vilket kan 

förbises i praktiken om det inte uppmärksammas genom teoretiska resonemang. Förståelsen 

för hemlöshet behövde således utvidgas, vilket i denna artikel också uppmärksammas i 

relation till att hemlöshet kan definieras utifrån ett kontinuum mellan att sakna tak över 

huvudet och att befinna sig i osäkra boendeförhållanden. Hemlösheten beskrivs vara något 

mer än en administrativ kategori som delas upp av policydokument för statistikens skull 

(Neale, 1997, s. 48). För att få en djupare teoretisk förståelse har hemlöshet bland annat 

presenterats med utgångspunkt i feministisk teori och postmodernism (Neale, 1997) samt 

kritisk realism (Fitzpatrick, 2005), vilket syftar till att ge en mer dynamisk och kritisk bild av 

fenomenet som inte är begränsat till enbart ett synsätt. Nedan presenteras dessa teoretiska 

resonemang kortfattat och hur dessa kan förstås i relation till denna uppsats. 

 

Neale (1997, s. 51) beskriver hur hemlöshet ur ett feministiskt perspektiv kan uppmärksamma 

hur strukturella faktorers påverkans kan bero på könstillhörighet, där kvinnor i allmänhet och 

i hemlöshet kan få andra förutsättningar än män, samtidigt som exempelvis kvinnor inte är en 

homogen maktlös grupp, utan individer med möjlighet att agera och utforma sitt eget liv. 

Kanske kan äldres situation förstås med maktrelationer mellan åldersgrupper på ett liknande 

sätt som mellan män och kvinnor. Detta genom ett socialgerontologiskt perspektiv 

uppmärksamma ålderism, att personer kan uppleva diskriminering och tillskrivas stereotypa 
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föreställningar utifrån ålder (Jönsson, 2021, s. 10). Äldre kan som grupp attribueras med 

negativa egenskaper som skörhet eller passivitet, men är individer med skilda livserfarenheter 

och viljor, vilket väcker frågan om hur det ses vid äldres hemlöshet. 

 

Vidare beskriver Neale (1997, s. 54) postmodernistisk teori som med utgångspunkt i 

strukturella faktorer och makt fokuserar på språket och dekonstruktion, vilket ger 

förutsättningar för att teoretisera om hemlöshet utifrån konstruktion av begreppet. 

Postmodernism kan ge en ökad förståelse för förklaringar och definitioner av hemlöshet men 

påvisar begränsningar, relaterat till att kunskap enligt detta perspektiv anses vara något 

subjektivt och relativt. Ett exempel som beskrivs är hur begreppet hem kan förklaras och 

tolkas olika på individuell nivå, varför personer i liknande situation kan se olika på situationer 

i hemlöshet utifrån den individuella tolkningen av begreppen hem och hemlöshet, vilket är 

viktigt att belysa i uppsatsens sammanhang. Det postmodernistiska perspektivet kan vidare ge 

förståelse för meningen med att reflektera kring definitionen av hemlöshet som subjektiv, men 

har svårare att förklara orsaker till hemlöshet eller ge adekvata förslag på stöd eller lösningar 

från samhällets sida (Neale, 1997, s. 55). Dessa teoretiska perspektiv som presenteras ovan 

belyser på olika sätt individer som aktörer med förmåga att agera och tolka fritt när det gäller 

hemlöshet, trots påverkan av strukturella faktorer eller formella definitioner.  

 

Kritisk realism handlar inte bara om att beskriva sociala relationer och förhållanden, utan att 

uppmärksamma och söka förståelse för dolda mekanismer. Detta perspektiv belyser vikten av 

att använda teorier för att kunna söka abstrakta dimensioner i den sociala verkligheten, för att 

kunna påvisa hypotetiska mekanismer genom empiriska tester eller alternativa förklaringar 

(Fitzpatrick, 2005, s. 10). Det kan beskrivas som att målet är att nå samstämmighet mellan 

hypotetiska och ”verkliga mekanismer” (Fitzpatrick, 2005, s. 11). Relaterat till hemlöshet 

beskriver Fitzpatrick (2005, s. 3) att en positivistisk syn på hemlöshet handlar om 

orsakssamband med ökade riskfaktorer för hemlöshet, som vid fattigdom, vilket inte anses 

förklara varför hemlöshet uppstår. Utifrån det realistiska synsättet är orsaker komplexa och 

växer fram och är således inte deterministiska eller linjära. Fitzpatrick (2005, s. 5) belyser 

exempelvis att vissa faktorer som påverkar hemlöshet kan vara både individuella och 

strukturella, eller ingetdera, exempelvis äktenskapsproblem. Ett annat sådant exempel som 

kan påverka menar hon är skyddsfaktorer, där ett socialt nätverk kan vara ett stöd som 

påverkar situationen vid hemlöshet positivt i kontrast till riskfaktorer. Detta kan vara viktigt 
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att beakta även för äldre i hemlöshet, att det utöver individuella och strukturella faktorer kan 

finnas andra mer dolda infallsvinklar som behöver uppmärksammas. 

 

Somerville (2013, s. 399) menar att ovanstående beskrivning av hemlöshet inte är fullkomlig, 

utan exkluderar dimensionen av hemlösheten som ett kulturellt fenomen med aspekter som 

inte är fysiska. Detta utifrån att hemlöshet existerar både materiellt och socialt, men att det 

realistiska synsättet inte tar hänsyn till narrativa och kulturella aspekter som ger fler 

dimensioner till problemet att människor lever i hemlöshet. Somerville (2013, s. 408) anser att 

det är nödvändigt med forskning om hemlöshet med utgångspunkt i individers livsberättelser 

eftersom människor lever i relation till andra. Dessa synsätt presenteras för att 

uppmärksamma att det finns olika teoretiska aspekter värdefulla att beakta vid förståelse av 

hemlöshet, både i tidigare forskning och kring det aktörerna beskriver i denna uppsats. Detta 

för att kunna belysa en mer nyanserad bild av äldres hemlöshet eftersom det likt Neale (1997) 

menar inte finns en enkel beskrivning som omfattar alla personer i hemlöshet.  

 

Hemlöshet har i forskning således gått från att anses vara ett problem främst relaterat till 

individen själv och sedan beakta även sociala strukturers påverkan. I nuvarande forskning 

inkluderas fler aspekter som kan öka förståelsen för detta fenomen. På senare år beskrivs i 

hemlöshetsforskning hur innebörden av begreppet och fenomenet hemlöshet är 

multidimensionellt, eftersom det är en komplex problematik med stora variationer i orsaker, 

upplevelser och konsekvenser (Somerville, 2013, s. 384; Swärd, 2021). Förståelsen för 

hemlöshet utgår inte längre enbart utifrån en statisk uppdelning i strukturella och individuella 

perspektiv utan inkluderar även systemiska, relationella, interpersonella faktorer som påverkar 

på mikro-, meso- och makronivå (Benjaminsen & Knutagård, 2016, s. 46). Denna teoretiska 

förståelse för hemlöshet kan ses i likhet med förståelsen för sociala problem, ett synsätt som 

också förändrats under 1900-talet med olika föreställningar om dess orsaker och lösningar.  

 

2.3. Hemlöshet som ett socialt problem 

Denna uppsats har sin utgångspunkt i att studera hemlöshet som ett socialt problem, ett 

synsätt som inte ger ett entydigt svar på hur fenomenet ska tolkas. Att hemlöshet betraktas 

som ett socialt problem tas ofta för givet, men vad det innebär och hur det förklaras har 

förändrats det senaste århundradet (Meuuwisse & Swärd, 2013, s. 23). Sociala problem har 
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genom åren tagit sig olika uttryck och behandlats olika från samhällets perspektiv. Meuuwisse 

och Swärd (2013, s. 29) beskriver exempelvis fyra tidsepoker; Det förindustriella samhället 

präglat av sociala problem som nöd genom svält, fattigdom och omsorgsproblem med en stat 

passiv i sociala frågor. Under 1800-talet kom industrisamhället att utvecklas med det sociala 

arbetets framväxt genom sociala reformer och kartläggningar i den sociala frågan. Under 

1900-talet formades välfärdssamhället av ekonomiska kriser och socialpolitiken utvecklades 

eftersom sociala problem sågs som en ojämlikhet. Det senmoderna samhället vi nu lever i 

präglas av globalisering, segregation och social utestängning genom vissa gruppers 

svårigheter vid etablering och försörjning, där tilltron växer för privat och civil sektor. 

 

I Sverige har diskussionen om sociala problem i forskning haft nära anknytning till 

myndigheters definition och hantering av dessa, där forskning om socialt arbete varit ett 

hjälpmedel genom både reformer och på senare tid även kunskapsöversikter och utvärdering 

av insatser (Meuuwisse & Swärd, 2013, s. 37). Det finns olika definitioner av sociala 

problem, där problemdefinitionen påverkar synen på hur åtgärdssystemet ska se ut och vilka 

professioner eller aktörer som ska vara behjälpliga. Om det ses som ett strukturellt problem 

krävs politiska åtgärder och ett försörjningsproblem kräver socialpolitiska reformer, medan 

individuella problem kan hanteras genom individuella åtgärder inom vård och socialtjänst 

(Meuuwisse & Swärd, 2013, s. 45). Synen på sociala problem kan således inverka på hur 

dessa uttrycks och hanteras i samhället, men problemformuleringen kan också påverkas av 

egna uppfattningar och erfarenheter (Meuuwisse & Swärd, 2013, s. 50).  

 

Hemlöshet är som nämnt ett socialt problem som det inte råder samsyn kring hur det ska 

förklaras, definieras och lösas. Detta kan bero på skilda uppfattningar utifrån ideologi eller 

politik, men även fenomenets föränderlighet, med nya grupper och situationer som 

tillkommer, kan vara en orsak till svårigheter att finna en gemensam syn på problemet 

(Swärd, 2021, s. 17). Hemlöshet som socialt problem uppkommer och diskuteras olika 

beroende på kontext. Vad hemlöshet är och beskrivning av problemet kan skilja sig mellan 

myndigheter, frivilligorganisationer, allmänhetens uppfattning, begrepp- och teorianvändning 

i forskning och hemlösas egen uppfattning om sin situation (Swärd, 2021, s. 18). Exempelvis 

kan kommunanställdas syn formas av lagstiftning och riktlinjer, medan ideella aktörer kan 

verka opinionsbildade eller ge mer kravlöst stöd. Deras skilda uppfattning kan även skilja sig 

från hur problemet presenteras i forskning eller hur äldre i hemlöshet uppfattar sin situation. 
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Denna uppsats har en socialkonstruktivistiskt ansats, att kunskap om hemlöshet som socialt 

problem skapas genom konstruktioner av personer som befinner sig i en organisatorisk 

kontext, med individuella erfarenheter och uppfattningar om problemet. Berger och 

Luckmann (1984, s. 21) beskriver att ett grundläggande antagande för socialkonstruktivism är 

att verkligheten skapas och upprätthålls av människor genom sociala processer. Kunskap 

anses vara beroende av sammanhanget och den sociala omgivningen i en historisk och 

kulturell kontext. Verkligheten kan skapas i interaktion med andra i det dagliga livet och 

situationer som avviker från rutiner och vanor kan betraktas som problem (Berger & 

Luckmann, 1984, s. 64). En konstruktivistisk syn på sociala problem är att vissa sociala 

företeelser kollektivt definieras och uppfattas som ett problem, att människor kommer till 

skada och att detta bör åtgärdas (Sahlin, 2013, s. 131). Detta förhållningssätt till 

problemdefinitioner innebär inte att förneka att problem som hemlöshet förekommer 

oberoende av definitionen, men det centrala är att det är ofrånkomligt att kunna tolka problem 

på fler än ett sätt (Sahlin, 2013, s. 149). Vad hemlöshet egentligen är och hur det kan fångas 

på ett objektivt sätt kommer dock inte beröras i uppsatsen.  

 

Den socialkonstruktivistiska synen på kunskap utgör en del i uppsatsens analys genom 

förståelsen för hur synen på äldres hemlöshet i samhället och utifrån den aktuella sociala 

kontexten där aktörerna befinner sig kan vara avgörande för hur aktörerna uppfattar och 

hanterar problem. I denna uppsats studeras aktörernas subjektiva förståelse för hemlöshet som 

ett socialt problem. Enligt Loseke (2003, s. 20) är kategorisering ett sätt att konstruera sociala 

problem utifrån människors erfarenheter eller levnadsförhållanden, exempelvis genom att 

skapa offer eller skurkar. Det görs i praktiken genom att unika personer eller situationer 

kategoriseras som specifika typer av personer, upplevelser eller förhållanden (Loseke, 2003, s. 

20). Arbetet med sociala problem förutsätter ofta sociala aktörer som arbetar med klienter. 

Aktörer som arbetar kan göra det betalt eller ideellt, med olika grader av utbildning och 

intresse för det aktuella sociala problemet, men det som är gemensamt för arbetande aktörer är 

att de har en makt att kategorisera klienternas situation, vilket styr hur det hanteras i arbetet 

och om klienten har behov av eller rätt till hjälpen i arbetet (Loseke, 2003, s. 143). 

 

Best (2013, s. 330) beskriver att konstruktionen av sociala problem görs i en pågående social 

process av att människor försöker finna mening i situationer. En sådan process kan 
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exempelvis bestå i att politiker förändrar formella policydokument för att hantera sociala 

problem, aktörer som arbetar med sociala problem tillämpar dessa abstrakta riktlinjer på 

situationer i det praktiska arbetet och utvärdering av arbetet med sociala problem leder till att 

problemet omdefinieras med nya bedömningar på vad som behövs i arbete (Best, 2013, s. 

331). Detta synsätt på sociala problem ger förståelsen för utformningen och uppföljning av 

arbetet med hemlöshet som beskrivs i forskning och policydokument, aktörernas beskrivning 

av arbetet och min uppsats som ett led att undersöka detta sociala problem för äldre personer. 

 

2.4. Begreppsram med utgångspunkt i teorier om 

hemmet 

Denna uppsats utgår från en begreppsram baserad på teorier om vad ett hem är. Forskning om 

hemlöshet utgår ofta från begreppet hem med utgångspunkt i att även om hemlöshet är ett 

komplext problem, finns det en gemensam punkt i att befinna sig i motsatsen till eller 

avsaknaden av ett hem (Somerville, 2013; Blid, 2008, s. 14; Pleace et al., 2022, s. 317). Det 

finns ingen enhetlig förståelse för vad ett hem består av, men flera olika förklaringar som på 

olika sätt kan beskriva innebörden av ett hem. Begreppet hem används ofta synonymt med 

ordet bostad, men det föreligger också skillnader i vad dessa ord har för innebörd, där 

bostaden ofta är en fysisk plats medan hemmet är något som kan skapas från flera olika 

betydelsefulla aspekter (Somerville, 2013, s. 385). 

 

En vanligt förekommande förståelse av hemmet är FEANTAS typologi ETHOS (2022) som 

beskriver hemmet utifrån tre domäner; den fysiska, juridiska och den sociala domänen. Den 

fysiska domänen avser bostaden som en fysisk beboelig plats med ett utrymme anpassat efter 

personens behov. Den juridiska domänen är äganderätt och besittningsskydd. Den sociala 

domänen är möjligheten att upprätthålla sociala relationer och ett privatliv (ETHOS, 2022; 

Swärd, 2021, s. 138). Hemlöshet förstås utifrån vilka domäner av ett hem som saknas, där en 

person utan tak över huvudet inte har tillgång till någon av dessa domäner. En person som är 

bostadslös och bor tillfälligt på ett stödboende kan ha en fysisk plats att vistas på, men sakna 

äganderätt som finns i en juridisk domän och dessutom sakna möjlighet att fritt upprätthålla 

sociala relationer på ett sådant boende. Otrygga boendeförhållanden, att exempelvis ha ett 

kommunalt eller socialt kontrakt, kan ge en fysiskt anpassad domän och en plats med 
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möjlighet till sociala relationer, men samtidigt föreligger avsaknad av besittningsrätt, varför 

det med detta synsätt inte nödvändigtvis behöver vara ett hem eftersom det förekommer 

exkludering från någon av dessa domäner (Swärd, 2021, s. 139; ETHOS, 2022). 

 

Det finns forskning och teorier om vad som utmärker ett hem, vilket visar att hemmet kan ha 

olika betydelser. Somerville (1997, s. 231) beskriver, utifrån ett sociologiskt synsätt, hemmet 

som en social konstruktion bestående av tre koncept; integritet, identitet och igenkänning. 

Dupuis och Thorns (1998, s. 29) har en intervjustudie med äldre personer i Nya Zeeland utgått 

från förhållanden kopplade till att hemmet upprätthåller en ontologisk säkerhet. Dessa fyra 

förhållanden är hemmet som en varaktig plats i den materiella och sociala miljön, en rumslig 

kontext där dagliga allmänmänskliga rutiner utförs, en plats för kontroll över livet utan 

övervakning från omvärlden och en säker bas att kunna konstruera sin identitet. I uppsatsen 

kommer samhällsaktörernas uppfattning om äldre personers hemlöshet undersökas utifrån en 

teoretisk förståelse för vad som kännetecknar ett hem. Min förståelse för olika aspekter av ett 

hem har utgångspunkt i de tre domänerna; den fysiska, juridiska och sociala, men även med 

intryck från Somerville (1997) samt Dupuis och Thorns (1998). Genom dessa aspekter 

diskuteras hemmet utifrån fyra valda begrepp; integritet, identitet, kontroll och trygghet. 

 

2.4.1. Integritet 

En aspekt av hemmet är att det under 1900-talet växte fram som en avskild plats avskärmad 

från omvärlden, när bostaden i den expansiva medelklassen blev en plats för enbart en familj, 

i kontrast till boendesituationer som trångboddhet eller att ha anställda i hushållet (Somerville, 

1997, s. 233). Hemmet som en fysisk plats växte således fram som en mer privat plats med 

utrymme för integritet, både i relation till omvärlden men även inom den egna familjen som 

fick möjlighet till avskilda rum (Somerville, 1997, s. 233). Hemmet kan ge avskildhet, vilket 

innebär en frihet att kunna göra som man vill oberoende av andra och utan att bli störd av 

omvärlden (Dupuis & Thorns, 1998, s. 35). Hemmets fysiska domän kan med denna 

förståelse vara en fysisk plats där individen kan stänga om sig och vara ifred från världen runt 

omkring, vilket kan vara en trygghet och frihet att kunna göra som man vill. I den sociala 

domänen som presenteras av ETHOS (2022) kan det också handla om att kunna upprätthålla 

ett privatliv, vilket kan ses som en form av integritet när andra personer kan stängas ute från 
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det personliga livet. Äldre personer har precis som övriga åldersgrupper ett behov av att ha ett 

anpassat utrymme för att leva skilt från omvärlden och kunna upprätthålla ett privatliv. 

 

2.4.2. Identitet 

Att ha ett hem kan vara en del av en normativ vuxenidentitet, vilken kan skapas genom att få 

tillträde till bostadsmarknaden (Dupuis & Thorns, 1998, s. 37). Hemmet kan med 

utgångspunkt i identitetsskapande också vara en plats att uttrycka sig själv och vara en plats 

att vårda, vilket både en enskild person eller en familj kan göra (Somerville, 1997, s. 234). 

Synen på hemmets betydelse för identiteten beskrivs också som en möjlig generationsfråga, 

exempelvis för äldre utifrån att rollen som hemmafru var mer förekommande förr för kvinnor 

där mycket tid tillbringades i hemmet med uppgift att ta hand om hemmets bestyr och 

familjeliv (Dupuis & Thorns, 1998, s. 44). Hemmet som en del av identiteten ger således 

utrymme för hur individen uppfattas av andra, men även hur personer vill utforma och 

uppfattar hemmet. Identiteten kan vara personlig men handlar också om att tillhöra en social 

grupp, att ha en gruppidentitet. Relaterat till en gruppidentitet blir hemmet också en plats för 

att bjuda in andra och skapa en social domän genom att upprätthålla relationer (jmf ETHOS, 

2020). Hemmet kan associeras med kollektiva eller familjära vanor, där en inbjudan till 

hemmet kan bli en gränsdragning till vem som ingår i en nära krets och inte (Dupuis & 

Thorns, 1998, s. 34). Vanor och rutiner i ett hem kan även innebära negativa känslor, som 

sorg av en anhörig som gått bort eller förlorade relationer (Dupuis & Thorns, 1998, s. 35).  

 

2.4.3. Kontroll 

Hemmet som en bekant plats innebär att man vet hur saker kommer att bli och hur saker går 

till, att ha kontroll, vilket är en förutsättning för att kunna upprätthålla såväl identiteten som 

integriteten (Somerville, 1997, s. 235). Detta kan göras genom att anpassa hemmet och 

hemmiljön på ett sätt som passar individen som bor på platsen, där ägandet av hemmet 

möjliggör dessa förändringar och möjligheten att få utforma platsen på sitt eget sätt (Dupuis 

& Thorns, 1998, s. 36). Detta kan vara relevant för äldre personer som till följd av nedsatt 

rörlighet eller nedsatta funktionsförmågor kan ha behov av att kunna anpassa tillvaron. Denna 

aspekt kan ses relaterat till vad ETHOS (2020) beskriver om besittningsskydd och 

äganderätten i den juridiska domänen av ett hem, vilket möjliggör kontroll att få veta att man 



 

22 

 

får bo kvar. Det kan också genom äganderätt ge en större möjlighet att få utforma miljön, till 

skillnad från en bostad man inte äger. Ett hem skapas i en process över tid och särskilt för 

äldre personer kan det handla om kontinuitet, att bo en längre tid med beständiga sociala 

relationer (Dupuis & Thorns, 1998, s. 31–32). 

 

2.4.4. Trygghet 

En viktig aspekt av hemmet är att det också kan vara en trygghet i vardagen och i världen, 

vilket är ett psykologiskt behov alla människor har (Dupuis & Thorns, 1998, s. 27). Bristen på 

säkerhet och andra betryggande aspekter, som de begrepp nämnda ovan kan representera, kan 

vara det som resulterar i känslan av att vara hemlös eller sakna ett hem (Somerville, 1997, s. 

326). Hemmet som en trygghet är således grundläggande men också beroende av flera olika 

aspekter. När det gäller ETHOS (2022) olika domäner kan det finnas en trygghet i att ha en 

fysisk plats att få fritt tillträde till och stänga om sig, en trygghet i det juridiska att äga och ha 

besittningsrätt samt en trygghet i att kunna välja hur balansen mellan social samvaro och 

privatliv ska åstadkommas. Det kan också förstås finnas en otrygghet i när en eller flera av 

dessa aspekter saknas. Hemmet kan också ha en betydelse för ontologisk trygghet utifrån 

ålder menar Dupuis och Thorns (1998, s. 44). De i studien hade de flesta av sina dagliga 

rutiner i hemmet och menar att yngre vill tillbringa mer tid utanför hemmet än äldre. 

 

Dessa ovanstående begrepp kommer användas som verktyg i analysen för att ge en djupare 

förståelse för samhällsaktörernas tolkning av vad som är ett hem och vad som inte anses vara 

det. Med tanke på att hemlöshet ofta betraktas som ett komplext problem med flera olika 

aspekter kan synen på hemmet och dess avsaknad belysa hur samhällsaktörerna konstruerar 

situationen för äldre personer genom att röra sig mellan vad som anses vara ett hem för äldre 

och inte. Dessa begrepp kommer ses i relation till aktörernas konstruktion av definitioner och 

sociala problem för en uppfattning om deras förståelse för hemlöshet för äldre personer. 
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3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskningsresultat relaterat till uppsatsens ämne, vilket görs 

utifrån forskning om hemlöshetsarbetet i Sverige och forskning specifikt om äldre i 

hemlöshet. Först redogörs för tillvägagångssättet vid sökning av tidigare forskning innan en 

presentation av tidigare forskning baserad på utvalda artiklar i relation till denna uppsats.  

3.1. Sökning av tidigare forskning 

I presentationen av tidigare forskning har valet av artiklar avgränsats utifrån vad som anses 

vara relevant för uppsatsen och ger således inte en fullständig överblick över 

kunskapsområdet, varken för hemlöshetsarbetet eller för äldre personers situation i denna 

situation. Vid sökning efter relevant forskning har olika kombinationer av följande begrepp 

använts för att eftersöka relevant forskning; homeless, homelessness, home, elder*, old*, 

concept*, notion, construction, of home. Sökord som: Sweden, hemlöshet, hem, äldre har 

även inkluderats och kombinerats i sökningar för att finna svenska artiklar eller forskning i en 

svensk kontext. Sökning har skett i Uppsala universitetsbiblioteks söktjänst och Google 

Scholar. Artiklar har även funnits i referenslistan av utvalda artiklar. Tidigare forskning har 

avgränsats till att omfatta studier publicerade år 1995 eller senare för att kunna få en förståelse 

för hur forskningen utvecklats under dessa årtionden. För att säkerställa vetenskaplig kvalitet i 

sökning av artiklar har avgränsning gjorts till att endast bestå av vetenskapligt granskade 

artiklar i urvalet. 

 

3.2. Presentation av tidigare forskning 

3.2.1. Hemlöshetsarbetet och insatser i Sverige 

Den forskning om hemlöshetsarbete jag tagit del av handlar i stor utsträckning om vilka 

insatser som finns och de hur dessa är utformade. Detta avsnitt som berör tidigare forskning 

om hemlöshetsarbete har avgränsats till att omfatta arbetets utformning i Sverige, eftersom 

hemlöshetsarbetet och dess insatser i andra länder inte anses relevant till denna uppsats.  
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I forskning om hemlöshet omnämns ofta två alternativ till utformningen av stödinsatser; 

boendetrappor och ”bostad först”. Boenderappor består vanligtvis i att gå från kortsiktiga 

lösningar och kvalificera sig för att få bo i mer långsiktigt boende, med målet att få ett 

förstahandskontrakt (Blid, 2008, s. 30). Hur lång tid personen bor på varje ställe och vilka 

specifika boendeformer det berör varierar mellan kommuner och individer, men kan handla 

om stödboende, kategoriboenden, behandlingshem och sociala eller kommunala kontrakt. När 

hemlöshetsarbetet utgår från en trappmodell handlar det ofta om att klara av krav, som 

behandling och/eller att kunna sköta bostaden utan störningar, vilket kan jämföras med en 

normaliseringsprocess och att träna människor att bo (Blid, 2008, s. 26, 31; Knutagård, 2009, 

s. 288). Regler som nolltolerans mot berusningsmedel och nattgäster kan förekomma. 

Kontrollbesök görs för att säkerställa att bostaden tas om hand (Knutagård et al., 2020, s. 5). 

Varje steg och boendelösning kan ha funktioner utöver att komma närmare ett fast boende, 

som möjlighet till motiveringsarbete eller behandling och att betala av hyresskulder 

(Knutagård, 2009, s. 287). Få personer når dock fram till målet förstahandskontrakt. Många 

flyttar runt länge mellan boenden, vissa fastnar långa perioder i tillfälliga lösningar medan 

andra förlorar tillfälliga kontrakt genom att inte leva upp till kraven som ställs (Blid, 2008, s. 

31). Det finns inte evidens för att dessa trappsteg till en bostad och kommunens 

andrahandskontrakt skulle minska hemlöshet på lång sikt (Knutagård et al., 2020, s. 3). 

. 

Bostad först utgår från principen att en permanent bostad är det som ges först och att annat 

stöd kan tillkomma därefter. Enligt denna modell ställs inga krav för att få ett permanent 

boende, utan ses som en förutsättning för att kunna behandla andra problem som missbruk 

eller psykisk ohälsa (Knutagård, 2009, s. 144). Bostad först har i internationella studier visat 

sig vara en kostnadseffektiv och framgångsrik modell (Knutagård et al., 2020, s. 3). Många 

länder har således i implementerat bostad först i arbetet mot hemlöshet, även Sverige. 

 

Benjaminsen och Knutagård (2016, s. 60–61) har studerat strategier i arbetet mot hemlöshet 

ur ett nordiskt perspektiv och hur synsättet på hemlöshet i forskningen påverkat hur det 

praktiska arbetet utformats. Att behandling bör komma först och att ha boendetrappor var ett 

mer vanligt synsätt förr, men utformningen har successivt övergått till att arbeta mer med 

hemlöshet utifrån principen bostad först. Denna förändring sker i samspel mellan forskning, 

policy och praktik, vilket gör det till en komplex förändringsprocess. Benjaminsen och 

Knutagård (2016, s. 49) menar att det, trots likheter i nordiska länders socialdemokratiska 
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välfärdssystem, föreligger skillnader mellan nordiska länders policyarbete och utformning av 

boendelösningar för att motverka hemlösheten. Sverige utmärker sig genom den mer liberala 

bostadsmarknaden och att arbetssättet i högre utsträckning än övriga nordiska länder utgår 

från trappstegsmodell eller boendetrappa än från bostad först, även om bostad först används i 

några kommuner (Benjaminsen & Knutagård, 2016, s. 49; 61). Detta anser Benjaminsen och 

Knutagård (2016, s. 61) påvisar att det inte enbart är forskning och välfärdssystem som 

påverkar utformningen av arbetet, utan finns mekanismer som bostadspolitik, bostadsbrist och 

dyra hyror som medför social exkludering på en samhällelig nivå och påverkar hur arbetet 

med problemet utformas, även om samtliga nordiska länder har svårigheter att finna bostäder 

till personer som lever i social utsatthet och inte får tillträde till ordinarie bostadsmarknaden. 

 

Blid (2008) har studerat kommunal policy och insatser som tillämpas för att förebygga och 

hantera hemlöshet. Resultaten visar bland annat att mer akuta insatser vid hemlöshet, som 

härbärge, hotell eller lågtröskelboende, ofta syftar till att erbjuda tak över huvudet och innebär 

sällan någon vård och omsorg eller trygghet (Blid, 2008, s. 62). Det är alltså inte alltid stöd i 

vardagen ingår i insatser för personer som befinner sig i hemlöshet. Vräkningsförebyggande 

insatser avser däremot ofta stöd i det dagliga livet i personens egen lägenhet som hjälp med 

målsättningen att personen ska kunna bibehålla och sköta sin bostad, medan insatser för stöd 

genom vård och omsorg för personer som förlorat bostaden ofta är mer tillfälliga med 

varierande grad (Blid, 2008, s. 61). Ett exempel på en insats för personer som inte har en 

bostad är att få ett socialt kontrakt, där vårdbehoven kan variera stort mellan personer som 

erhåller insatsen, vilket är viktigt att uppmärksamma för att kunna uppfatta behov och kunna 

matcha olika omsorgsbehov av stöd med rätt boendelösning (Blid, 2008, s. 56: 62). 

 

Nordfeldt (1999, s. 60) har studerat relationen mellan kommunala och frivilliga aktörers 

arbete med hemlöshet i Sverige och fann att dessa aktörer inte alltid hade en helt 

överensstämmande förståelse kring vad som definierar hemlöshet. Ett sådant exempel är att 

tolkningar av hemlöshet i studien skiljde sig mellan de två städer som studerats och mellan 

aktörer i samma stad, där kommunala enheter i Stockholm utgick från Socialstyrelsens 

allmänna definition år 1993 och uppskattade antalet till 3000 personer i hemlöshet, medan 

frivilligaktörer i samma stad utgick från en bredare definition och uppmätte antalet till 5000 

personer (Nordfeldt, 1999, s. 177). Samtidigt ansåg både kommunala och frivilliga aktörer i 

Göteborg att den dåvarande allmänna definitionen var för bred och uppskattade gemensamt 
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antalet hemlösa personer i deras kommun till ett 60-tal personer som var uteliggare och helt 

saknade tak över huvudet (Nordfeldt, 1999, s. 177). 

 

Nordfeldt (1999, s. 194) beskriver att frivilligorganisationer har fått en större roll i 

hemlöshetsarbetet i Sverige under 1990-talet när den offentliga sektorn blivit mer privatiserad 

och decentraliserad. Det föreligger ofta oklarheter i ansvarsfördelningen och vilken roll som 

frivilligorganisationerna ska ha i relation till det offentliga, eftersom de vill fånga upp 

personer där offentlig sektors insatser inte räcker till, men samtidigt inte möjliggöra för det 

offentliga att dra ner på insatser. Frivilliga organisationer verkar ofta lokalt för att finna 

lösningar, varför det kan vara viktigt att beakta att sociala problem kan tolkas och lösas olika 

av organisationerna beroende lokala skillnader för verksamma aktörer samt deras relationer 

med det offentliga menar Nordfeldt (1999, s. 195). Det yttersta ansvaret för hemlöshetsarbetet 

ligger på offentlig sektor, men samtidigt är en vanlig uppfattning att personer i hemlöshet inte 

vill ha kontakt med myndigheter och att frivilligorganisationer är bättre på att fånga upp 

målgruppen genom kravlöst stöd, vilket kan vara ett komplement till kommunens stöd eller ett 

sätt att fånga upp personer som kommuner inte når (Nordfeldt, 1999, s. 179). 

 

Detta avsnitt som beskriver hemlöshetsarbetet presenterar forskning som inte gäller någon 

specifik ålderskategori, utan det arbete och insatser som generellt gäller för personer i Sverige 

som befinner sig i hemlöshet. Forskning om hemlöshet specifikt för äldre kommer redogöras 

för i kommande avsnitt., först i en internationell kontext och sedan i Sverige, där specifika 

arbetssätt för äldre presenteras. 

 

3.2.2. Forskning om äldre i hemlöshet 

Hemlöshet för äldre personer beskrivs likt hemlöshet i övriga åldrar vara komplext. Gällande 

en äldre målgrupp utgår definitionen av hemlöshet, vilket inte definieras i alla artiklar jag tagit 

del av, från definitioner i policydokumenten eller lagtexter, exempelvis från Kanada (Greiner 

et al, 2016b) och England (Crane & Warnes 2007; 2010). För äldre i hemlöshet finns det även 

olika syn på vem som anses vara äldre, där det inte finns ett självklart svar, utan beskrivs 

kunna utgå från pensionsålder (ca 60–65 år) men även längre åldrar (50–55 år) utifrån att 

personer som lever i hemlöshet riskerar att åldras i förtid (Crane & Warnes, 2010, s. 354; 

Greiner Barken, Sussman, Rothwell, Bourgeois-Guérin & Lavoie, 2016a, s. 30; Grenier, 
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Sussman, Barken, Bourgeois-Guérin & Rothwell, 2016c, s. 459). Att åldras i förtid beskrivs 

ofta utifrån hemlöshet av att bo på gatan, eller utan tak över huvudet med väldigt lite sömn 

och en påfrestande livsstil. 

 

I forskning beskrivs det föreligga särskilda behov för äldre i hemlöshet i jämförelse med 

yngre personer, varför särskilda insatser behövs för en äldre ålderskategori, men stödet bör 

vara utformat utifrån en flexibel och heterogen syn på åldrande (Crane & Warnes, 2010, s. 

360; Woolrych, Gibson, Sixsmith & Sixsmith, 2015, s. 238; Greiner et al, 2016c, s. 471). 

Woolrych et al. (2015, s. 253) som genomfört en dialog med olika aktörer som arbetar med 

hemlöshet för äldre i Kanada menar att det vid hemlöshet i ålderdomen ofta förekommer 

komplexa behov till följd av omständigheter som hälsobesvär, missbruk, relationsproblem 

eller ett väldigt litet socialt nätverk och ekonomiska svårigheter. Behov hos äldre hemlösa kan 

variera stort och det är därför viktigt att vid boendeformer som syftar till att hjälpa personerna 

ur hemlöshet viktigt att snabbt följa upp behov för varje individ eftersom det föreligger en stor 

variation inom gruppen (Woolrych et al., 2015, s. 254).  

 

Orsaker till och konsekvenser av hemlöshet kan ha olika betydelse beroende på om personen 

blir hemlös för första gången i ett senare skede av livet eller om det har förekommit tidigare 

perioder av hemlöshet under livsloppet (Crane & Warnes, 2007, s. 909; Greiner et al, 2016a, 

s. 32). Crane och Warnes (2007, s. 894) belyser i sin engelska studie att personer som blivit 

hemlösa för första gången som äldre kan ha specifika problem, som försämrad ekonomi som 

pensionärer, att äktenskap tagit slut eller ha blivit änka/änkling samt att ha drabbats av 

sjukdom och kognitiv svikt. Vid en kanadensisk intervjustudie med äldre personer i hemlöshet 

har Grenier et al. (2016c, s. 469) funnit att personer som erfar hemlöshet första gången som 

äldre inte trodde att det var en situation de någonsin skulle hamna i, vilket var en svårighet att 

förlikas med, medan personer som varit hemlösa tidigare i livet upplever nya svårigheter till 

följd av åldrandet vilket kan innebära hälsoproblem och svårare att få tillgång till lämpligt 

stöd. Tidigare erfarenheter i livet av att ha ett stabilt boende eller avsaknad av detta kan 

påverka vilka boendelösningar som är mest verksamma för att hjälpa äldre personer ut ur 

hemlöshet (Crane & Warnes, 2007, s. 909; Crane & Warnes 2010, s. 360).  

 

Hemlöshet för äldre har även studerats i Kanada i en litteraturgenomgång (Greiner et al., 

2016a) och genom att studera policy-dokument och hur arbetet organiserats i praktiken 
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(Greiner et al, 2016b). Greiner et al (2016a, s. 36) menar att det bristande kunskapsläget i 

forskningen om äldre i hemlöshet medför att policydokument och beslutsfattare i praktiken 

har få direktiv att förhålla sig till när det gäller äldre hemlösas behov. Det framgår vidare att 

det fanns bristande kunskap vilka de äldre hemlösa i Kanada är. Mer kunskap behövs om 

anledningar till hemlöshet och ojämlika förutsättningar i livsloppet utifrån klass, kön, etnicitet 

och hälsotillstånd. Litteraturgenomgången visar på svårigheter för äldre i Kanada att hitta 

bostad med skälig hyra och att få lämpligt stöd vid hemlöshet (Greiner et al, 2016a, s. 36). 

 

Situationen för äldre personer i hemlöshet kan tolkas utifrån två olika perspektiv genom 

intersektionen mellan hemlöshet och äldreomsorg, både i forskningens kunskapsfält men även 

i policydokument och praktik. Detta beskriver Greiner et al. (2016b, s. 73) som menar att 

hemmet för äldre personer många gånger tas för givet, vilket kan resultera i begränsade 

möjligheter till stöd för äldre hemlösa personer vars komplexa behov av hem och omsorg 

faller mellan stolarna för dessa två fält. Hemmet blir en förutsättning som villkorar stödet och 

avsaknaden av ett hem blir en begränsning i vilket stöd som kan ges. Greiner et al. (2016b, s. 

79) menar att detta skulle förbättras av att uppmärksamma behovet av hem, inkomst och 

omsorg genom hela livsloppet istället för den uppdelning mellan fokus på bostad och inkomst 

i yngre åldrar samt medelåldern och fokus på hemmet som plats för vård och omsorg i 

ålderdomen. En sådan syn på hemmet förefaller vara relevant även i en svensk kontext, där 

begrepp hem ofta förekommer relaterat till insatser och stöd inom äldreomsorg, exempelvis 

hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering, men även boendeformer kopplade till 

hemlöshet som hotellhem och vandrarhem. Många begrepp som förekommer i arbetet kring 

hemlöshet utgår dock från begreppet bostad; som Bostad Först, boendetrappa och boendestöd. 

 

Humphries och Canham (2021, s. 173) uppger att situationen för äldre i hemlöshet behöver 

undersökas vidare för att kunna möta de specifika behov som kommer av att vara både äldre 

och hemlös. Författarna menar att det är av särskild vikt att kunna möta individuella behov av 

stöd för ökat självbestämmande och möjlighet att äldre ska känna sig hemma på platsen de 

åldras eftersom stödbehovet kan förändras med ålder. Äldres situation i hemlöshet beskrivs i 

den internationella forskningen vara komplex och föränderlig, vilket många menar föranleder 

behovet av ett flexibelt och individanpassat stöd vid hemlöshet. 
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3.2.3. Forskning om äldre hemlösa personer i Sverige 

Den internationella forskningen om äldres situation anser jag är inte helt applicerbar på den 

svenska kontexten, eftersom denna ofta utgår från policydokument och det praktiska arbetet 

vilket kan skilja sig från hur arbetet och välfärdssystemet är uppbyggt i Sverige. Svensk 

forskning om äldre i hemlöshet är begränsad. Den äldre målgruppen berörs uttalat i några 

artiklar jag tagit del av, bland annat utifrån hemlöshetsarbetets kategorisering (Knutagård, 

2009) och positiva platsinramningar för äldre personer på lågtröskelboenden (Harnett & 

Jönson, 2021), vilket är en boendeform personer som levt i hemlöshet kan flytta till. Av denna 

anledning inkluderas även en rapport från Socialstyrelsen (2021) som skrivit specifikt om 

äldre och identifierat svårigheter och lämnat förslag på arbetssätt för kommuner. 

  

Socialstyrelsen (2021) har skrivit en rapport om att arbeta vräkningsförebyggande och 

motverka hemlöshet, där arbetet med äldre nämns specifikt utifrån intervjuer med 

organisationer som arbetar med hemlöshet. Personer över 65 år som riskerar hemlöshet 

beskrivs, förutom missbruk eller beroende, kunna ha svårigheter som begränsad ekonomi, 

skulder, demensutveckling och social isolering samt nedsatt förmåga att hantera digitala 

tjänster (Socialstyrelsen, 2021, s. 42). I arbetet med äldre föreligger svårigheter att samverka 

mellan äldreomsorg, socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Detta medför bristande helhetssyn 

av problemet i stort och enskilda personers situation. Samverkan mellan kommunal och ideell 

sektor kring denna grupp beskrivs också kunna förbättras. Ideella representanter menar att 

äldre inte känner till rättigheter eller stödet som finns att få. En annan svårighet är begränsad 

andel boendeformer anpassade för äldres behov (Socialstyrelsen, 2021, s. 43–44). 

Socialstyrelsens förslag till kommuner är att arbeta med uppsökande arbete för äldre och ge 

mer information om stödet som finns att få. Svårigheter kan upptäckas och förebyggas genom 

att skriva rutiner för samverkan och be om samtycke från den enskilde att få dela information. 

Gällande insatser vid hemlöshet till äldre är förslaget att erbjuda bostad först eller fler 

alternativ till boenden med tillsvidarekontrakt (Socialstyrelsen, 2021, s. 45–46). 

 

Knutagård (2009, s. 101) har studerat organisering av boendeformer och kategorisering av 

hemlöshetarbete i en svensk kommun utifrån kommunens officiella definition av hemlöshet 

och hur hemlöshetarbetet organiserats. Knutagård (2009, s. 133) beskriver hur arbetet med 

hemlöshet under 2000-talet förändrades då nya kategorier av hemlösa tillkom vilka beskrevs 

som särskilda problemgrupper, bland annat de som beskrivs som pensionärer började dyka 
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upp. Pensionärerna ansågs inte passa in på härbärgen och liknande befintliga insatser mot 

hemlöshet menar Knutagård (2009, s. 136; 202), vilket dels berodde på de äldres 

missbruksproblematik eller aggressivitet som tidigare resulterat i vräkning, dels utifrån 

svårigheter att kunna sköta personlig hygien men inte vilja ansöka om stöd från hemtjänst. 

Den kommun som studerades av Knutagård (2009, s. 133) valde att öppna alternativa boenden 

för hemlösa bättre anpassade för äldres missbruksproblematik i lokaler som tidigare varit 

vårdhem. Det fanns även äldre personer i boendelösningar för hemlösa som snarare bedömdes 

vara i behov av seniorboenden eller äldreboenden och fick alternativet att flytta till dessa 

boendeformer. När dessa nya kategorier av hemlösa kunde definieras, blev lösningen på 

problemet ofta en mer anpassad boendeform för gruppen. 

 

Harnett och Jönson (2021, s. 2) har studerat lågtröskelboenden för äldre personer med 

missbruksproblematik utifrån hur positiva inramningar kan göras på platser som vanligtvis 

uppfattas som konstruerade utifrån sociala problem, dock inte specifikt utifrån hemlöshet. 

Denna intervjustudie visade att dessa lågtröskelboenden trots associationer med stigma och 

sociala problem av olika anledningar uppfattades på ett bra sätt av personerna som bodde där 

(Harnett & Jönsson, 2021, s. 9). En verksam faktor var att personerna som bodde där hade 

möjlighet att själva beskriva platsen och sig själva, att inte enbart benämnas som missbrukare 

på ett lågtröskelboende utan som äldre person på äldreboende eller hyresgäst i en lägenhet 

(Harnett & Jönsson, 2021, s. 10). Dessa nämnda forskningsartiklar om äldre i hemlöshet i 

Sverige beskriver främst äldre män med missbruksproblematik, även om beskrivningar sker 

utifrån begreppet pensionärer och en äldre kvinna även nämns av Knutagård (2009, s. 201),  

 

Svensk forskning om hemlöshet omnämner sällan äldre personers situation. Socialstyrelsens 

rapport beskriver en endast en kortfattad övergripande bild av identifierade svårigheter och 

förslag. Den forskning jag tagit del av om detta ämne berör främst boendelösningar för äldre 

med missbruk. Med tanke på den internationella forskningen som lägger stor vikt vid 

variationen inom gruppen äldre hemlösa gällande orsaker till hemlöshet, svårigheter och 

behov kan det tänkas att detta sociala problem skulle behöva undersökas vidare i Sverige. Det 

föreligger således en kunskapslucka avseende forskning gällande äldres hemlöshet i en svensk 

kontext, både hur sociala problemet förstås av aktörer som möter den äldre populationen och 

vad det medför gällande boendelösningar för äldre personer utifrån konstruktionen av ett hem. 

Det finns även anledning att vidare undersöka hur problemet hemlöshet konstrueras utifrån 
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ålder och särskilda behov, inte enbart kring behov och boendelösningar för missbruk. Denna 

kunskapslucka i forskningen när det gäller äldre personer i hemlöshet i Sverige är vad som 

motiverar syftet och genomförandet av denna uppsats. 

4. Metod 

Detta avsnitt redogör för uppsatsens metodval, tillvägagångssätt under urvalsprocessen, 

genomförandet vid insamling av empiri och vid analys av insamlade data. Avsnittet innehåller 

avslutningsvis en reflektion om validitet och reliabilitet, etiska överväganden samt en 

metoddiskussion. 

 

4.1. Metodval 

I denna uppsats har valet av metod inledningsvis utgått från syftet att undersöka olika 

samhällsaktörers uppfattning om hemlöshet för äldre personer i Sverige. Det är således med 

uppsatsens syfte och frågeställningar som grund, vilket utgår från hur samhällsaktörer 

konstruerar det sociala problemet hemlöshet för äldre personer, som jag har valt en kvalitativ 

forskningsansats och metod för att på ett explorativt sätt kunna undersöka detta fenomen i en 

svensk kontext. Uppsatsens syfte och frågeställningar har dock justerats under processens 

gång. Utgångspunkten i att fånga aktörers uppfattning om äldre i hemlöshet har varit 

bestående, men i vilken mån teoretiska aspekter ska vara framträdande har förändrats utifrån 

vad som framkommit av det empiriska materialet. Hemmets betydelse för att förstå hemlöshet 

var från början en del av syftet, men kom senare att bli en av flera frågeställningar för att 

specificera ett bredare syfte. Detta har inte påverkat mitt val av ett kvalitativt förhållningssätt.  

 

Genom valet av en kvalitativ metod, valdes samtidigt det kvantitativa förhållningssättet bort. 

Kvantitativa metoder kan ha fördelen att resultaten kan vara mer jämförbara och överförbara, 

vilket möjliggör jämförelser med andra populationer (Palinkas, 2014, s. 546). Genom 

metodvalet har således möjligheten att överföra uppsatsens resultat begränsats till att enbart 

kunna förstå det sociala problemet i den specifika kontext som undersöks. Samtidigt 

föreligger begräsningar i vilken utsträckning kvantitativa metoder och statistik kan förstå en 
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komplex verklighet (Porter, 2006, s. 1279), varför det inte bedömdes vara det mest lämpliga i 

denna uppsats. Med tanke på att hemlöshet beskrivs som ett komplext problem, vilket kan 

vara svårt att fånga genom att samla in och analysera kvantitativa data, anser jag att 

kvalitativa metoder är det som bäst kan besvara min forskningsfråga om det sociala problem 

som jag avser att undersöka. Kvalitativ forskning lägger större vikt vid deltagares sociala 

verklighet (Bryman, 2018, s. 488). Eftersom detta ämne är relativt outforskat i en svensk 

kontext vill jag låta samhällsaktörernas egen uppfattning om problemet styra vad som ska 

vara det centrala. 

 

Ett utgångsläge i denna uppsats är syftet att undersöka hemlöshet för äldre personer på ett 

explorativt sätt, vilket innebär att nå kunskap genom att belysa problemet på ett allsidigt sätt 

för att nå ny kunskap (Olsson & Sörensen, 2021, s. 43). Detta har medfört att syftet och 

frågeställningar har en bred ansats för att fånga vad samhällsaktörerna anser är betydelsefullt 

och hur de konstruerar problemet. Vanligtvis används flera metoder i explorativa studier 

menar Olsson och Sörensen (2021, s. 43), men i denna uppsats föreligger utgångspunkten 

avgränsad till enbart en metod. Med tanke på att Socialstyrelsen (2017) har presenterat äldres 

situation i hemlöshet genom kvantitativa mätningar finns det en sådan startpunkt i uppsatsen 

från vilken denna uppsats avser att undersöka på ett kvalitativt sätt hur äldres hemlöshet kan 

konstrueras av aktörerna som träffar gruppen.  

 

Den metod jag har använt för att samla in kvalitativa data är semistrukturerade intervjuer. 

Denna typ av intervjuer har fördelen att en intervjuguide kan användas för i förväg kunna 

skapa struktur genom att kunna förbereda relevanta frågor utifrån syftet, men vid 

intervjutillfället finns möjlighet att frångå ordningsföljd och att vidare kunna utforska svaren 

som framkommer (Legard, Keegan & Ward, 2003, s. 141). Detta förefaller passande för min 

uppsats där jag vill undersöka vad som är viktigt för samhällsaktörerna i frågan om äldre i 

hemlöshet där syftet förefaller vara ganska brett. Därför anser jag det vara av vikt att kunna ha 

förutbestämda frågor, men att dessa inte behöver ställas i inbördes ordning utan att frågorna 

kan anpassas efter vad som framkommer och förefaller vara av betydelse vid varje 

intervjutillfälle. Detta till skillnad mot en strukturerad intervju där frågorna ställs strikt efter 

en intervjuguide, där mina förutfattade uppfattningar om problemet skulle kunna påverka 

skapandet av kunskap i för hög utsträckning, och en ostrukturerad intervju där ett brett ämne 

skulle kunna göra intervjuernas innehåll allt för olika. 
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Metodvalet i denna uppsats har som nämnt en utgångspunkt i att se hemlöshet som ett socialt 

problem och ett begrepp som tolkas i den sociala kontexten. Med utgångspunkt i fenomenet 

hemlöshet, som är ett multidimensionellt begrepp (Swärd, 2021), valdes ett 

socialkonstruktivistiskt förhållningssätt vilket har kommit att prägla val av såväl teori som 

analysen av det insamlade materialet från intervjuer. Intervjutillfället är med denna teoretiska 

utgångspunkt ett sätt att konstruera kunskap med tonvikten på att utforska ett okänt ämne, där 

intervjutillfället och analysen blir en gemensam fas i konstruktionen av kunskap (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 71–72). Valet av metod och vetenskapsteoretiskt förhållningssätt anser 

jag är lämpligt för att kunna fånga olika samhällsaktörers uppfattning om hemlöshet för äldre 

personer eftersom det är många olika aspekter som kan påverka vad som är betydelsefullt 

relaterat till uppsatsens syfte, vilket finns utrymme att fånga och utveckla i kvalitativ analys 

av insamlat material från semistrukturerade intervjuer.  

 

4.2. Urvalsprocessen 

Under urvalsprocessen kontaktades ideella organisationer, kommunala bostadsbolag och olika 

kommunala verksamheter som kan tänkas komma i kontakt med äldre personer i hemlöshet. 

Tanken var ett brett urval med flera olika aktörer som kunde beskriva sitt perspektiv. Utvalda 

personer kontaktades via telefon eller mejl där ett informationsbrev bifogades (se bilaga 1). 

Vid denna första kontakt gav jag en kort presentation av uppsatsen och vad intervjun kommer 

att beröra. Av informationsbrevet framgår information om vad medverkan i uppsatsen innebär 

och kontaktuppgifter till mig för deltagande eller frågor. Urvalet tillämpades till en början 

således genom ett målstyrt urval, där deltagarna valdes strategiskt och inte slumpmässigt, med 

relevanta personer uttänkta efter syftet och frågeställningar (Bryman, 2018, s. 496). 

 

Fyra ideella organisationer kontaktades, där två personer från olika organisationer tackade ja 

till att delta. I den tredje ideella organisationen hade jag svårt att nå fram till rätt verksamhet, 

där en verksamhet för äldre inte sade sig arbeta med hemlöshet och enhetschefen för den 

verksamhet som arbetade specifikt med hemlöshet inte återkopplade via mejl och var svår att 

nå telefonledes, varför jag valde att inte göra fler kontaktförsök till den organisationen. Den 

fjärde organisationen sade sig inte ha erfarenhet av att möta den äldre målgruppen i arbetet 

med hemlöshet. Två kommunala bostadsbolag kontaktades även, men av dessa tackade ett 
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bolag nej till medverkan och den andra återkopplade inte efter försök till kontakt. Vid denna 

kontakt försökte jag vara konkret med vilka olika typer av bostadslösningar som kunde vara 

aktuella, som sociala eller kommunala kontrakt, i försök att få kontakt med någon som arbetar 

med äldre eller hemlösa, vilket dock inte gav några resultat. Dessa två typer av organisationer, 

ideella och bostadsbolag, upplevde jag hade långa kontaktvägar och tog tid att nå fram till, 

varför fler inte verksamheter eller organisationer kontaktades under urvalsprocessen. 

 

Största andelen kontaktförsök gjordes med kommunala enheter, där 19 stycken kontaktades. 

Tillvägagångssättet vid kontaktförsök med kommunerna var olika, men första kontakten togs 

via kommunens växel för att efterfråga relevanta personer att kontakta, där vissa kommuner 

enbart lämnade ut mejladresser till berörda chefer eller hänvisade till mejladresser för 

specifika enheter och förvaltningar, medan andra lämnade ut telefonnummer till relevanta 

personer. Enhetschefer i tre kommuner tackade nej till medverkan och sex kommuner 

återkopplade inte efter kontaktförsök via mejl. Åtta enhetschefer bekräftade att min förfrågan 

skickats ut till medarbetare, varav fyra personer återkopplade att de ville delta. Två personer 

visade intresse för att delta efter att mejl hade skickats till en gemensam mejladress för 

respektive enhet. En intervjuperson lämnade kontaktuppgifter till ytterligare två personer som 

kunde vara relevanta för min uppsats, vilka tackade ja till deltagande. Av dessa totalt åtta 

personer från kommunala enheter var det dock två personer som valde att avböja fortsatt 

medverkan, där en intervju inte bokats in och den andra deltagaren uteblev vid inbokat möte.  

 

Min tanke från början var att få kontakt med specifika yrkesroller inom kommunen, som 

biståndshandläggare och hemtjänstpersonal inom äldreomsorgen eller socialsekreterare som 

arbetar med hemlöshet på socialtjänsten. Vid svårigheter att få gensvar från chefer och från de 

som förfrågan väl skickades ut till, valde jag att under urvalsprocessens gång att istället be 

enhetschefen själv avgöra vem eller vilka i deras organisation/verksamhet som kunde anses 

vara relevant för min uppsats. Detta upplevde jag gav mer gehör från cheferna vid kontakt och 

resulterade i att förfrågan skickades ut till andra roller än jag hade tänkt från början, 

exempelvis skickades min förfrågan till enhetschefer, kuratorer, fältarbetare, 

boendesamordnare, bolots, äldrelots, vägledare, koordinator, äldreombud etcetera. Det 

varierade stort mellan kommuner vilka personer och roller som förfrågan skickades till, där en 

del organisationer hade ett fåtal roller i enheter som arbetar mer inriktat på hemlöshet eller 
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komplexa ärenden för äldre, medan andra skickade ut min förfrågan till samtliga på enheten, 

exempelvis myndighets- eller biståndsenheter för äldreomsorg. 

 

Detta sätt att kontakta intervjupersoner är i likhet med vad Bryman (2018, s. 243) beskriver 

som bekvämlighetsurval, när urval grundas på att förfrågan skickas ut till deltagare som kan 

vara relevanta för undersökningen men väljs ut utifrån tillgänglighet. Det som från början var 

tänkt att vara ett målstyrt urval, blev således snarare ett bekvämlighetsurval mot bakgrund av 

att det fanns vissa svårigheter att få direktkontakt med personerna jag önskade intervjua och 

svårigheten att få tag på intresserade deltagare vid mina kontaktförsök. Detta resulterade i att 

jag fick utgå från vilka som fanns tillgängliga. En intervjuperson som arbetar på en kommunal 

enhet kunde också hänvisa vidare till två personer i andra verksamheter. Under processens 

gång tillämpades således även ett snöbollsurval, vilket enligt Bryman (2018, s. 245) är en 

annan form av bekvämlighetsurval vilket kan beskrivas som att en deltagare ger tillgång eller 

skapar kontaktvägar till andra som kan tänkas vara aktuella för undersökningen. 

 

Ett hinder i denna urvalsprocess är svårigheten jag haft att få tag på deltagare aktuella för 

uppsatsen, bostadsbolagen i synnerhet men även till viss del i ideella organisationer och 

kommuner. Begränsningar i mitt tillvägagångssätt vid urvalet består av svårigheten att 

uppskatta bortfallet av antalet personer som tagit del av förfrågan men valt att inte delta. 

Förutom bortfall på två personer som avböjde fortsatt medverkan var det flera som inte 

svarade vid en första kontakt samt att chefer vidarebefordrade förfrågan till enheter av 

varierande storlek, där enbart ett litet antal personer sedan valde att delta. En annan aspekt är 

svårigheten att styra urvalet eftersom arbetet med äldre i hemlöshet var väldigt varierande, 

exempelvis hänvisade vissa kommuner mig till äldreomsorg medan andra hänvisade till 

socialtjänsten. Flera kommuner hade enheter eller roller som arbetade specifikt med 

hemlöshet, men inte alla. Urvalsprocessen resulterade slutligen i att totalt åtta personer valde 

att delta, varav två personer arbetar i ideella organisationer och sex stycken arbetar på olika 

kommunala verksamheter. Dessa personer presenteras närmare i avsnittet om resultat och 

analys. Hur intervjuprocessen med dessa personer gick till beskrivs nedan. 
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4.3. Insamling av empiriskt material 

I denna uppsats består empirin av transkriberat material från semistrukturerade intervjuer med 

aktörer inom kommunal och ideell sektor som på olika sätt arbetar med hemlöshet och 

boendelösningar för äldre personer. Vid genomförandet att intervjuer användes en 

intervjuguide (se bilaga 2) bestående av ett inledande tema med frågor om intervjupersonens 

yrkesroll och verksamhet, följt av förutbestämda frågor relaterat till uppsatsens syfte och 

frågeställningar. I samband med att intervjutillfället bokats in har jag skickat ut intervjuguiden 

för att deltagarna ska ha möjlighet att ta del av frågorna innan själva intervjun. Intervjuguiden 

har vid genomförandet inte efterföljts strikt, utan varierat avseende vilken vikt som lagts vid 

varje fråga och frågornas följd. Detta likt beskrivningen av Bryman (2018, s. 563) gällande att 

semistrukturerade intervjuer bör ha utgångspunkt i vad intervjupersonen tolkar som viktigt att 

besvara. Jag har försökt att vara flexibel och följa upp det som beskrivs som viktigt för att få 

intervjupersonens perspektiv på vad som är betydelsefullt i deras arbete med målgruppen, 

vilket har gett varierande svar om ämnet och vilka ämnen som ansågs vara centrala. 

 

Inledningsvis vid varje intervju har uppsatsens syfte och genomförande presenterats, följt av 

att jag inhämtat muntligt samtycke till deltagande och inspelning av ljud. Vid samtliga 

intervjuer fanns samtycke till att ljudet spelats in på min mobiltelefon. Inspelning av 

intervjuer menar Legard, Keegan och Ward (2003, s. 166) är en fördel eftersom det kan fånga 

hela samtalet utan att ändra språk eller intervjupersonens utsago, vilket kan vara fallet vid 

anteckningar eller egna noteringar. Inspelningar har också fördel i att det ger utrymme att 

koncentrera sig på vad som sägs för att kunna följa upp det som framkommer utan att bli 

distraherad (Legard et al, 2003, s. 166). Inspelade intervjuer har senare transkriberats och har 

således kunnat analyseras på ett mer detaljerat sätt eftersom fokus låg på vad 

intervjupersonerna berättade i samtalet och sedan kunnat fångats i text som underlättar 

jämförelse av utsagor under olika intervjuer. 

 

I början av processen var tanken att låta intervjupersonerna välja om intervjun skulle 

genomföras digitalt eller inte, med tanke på smittorisk under pågående coronapandemi, för att 

öka chansen för att få deltagare. En person valde att ha intervjun vid ett fysiskt möte, medan 

de övriga som hade möjlighet att välja valde att genomföra intervjun digitalt. Vid svårigheten 

att rekrytera respondenter i närområdet valde jag att utöka det geografiska 

upptagningsområdet varför enbart digital intervju var möjligt i det snare skedet. Med 



 

37 

 

undantag av en fysisk intervju utfördes övriga således digitalt via videotjänsten Zoom, 

förutom en som genomfördes telefonledes efter önskemål från intervjupersonen. 

 

Intervjuerna genomfördes alltså på olika sätt. Möjligtvis föreligger skillnader i att genomföra 

en intervju på plats på den berörda verksamheten och via telefon även om en klar majoritet av 

intervjuerna genomfördes via Zoom. Ett telefon- eller videomöte kan betraktas som en fullt 

acceptabel valmöjlighet med marginella skillnader menar Bryman (2018, s. 583), som 

beskriver att den största skillnaden är att man kan missa kroppsspråk som kan ge information 

om hus intervjupersonen uppfattar något. Möjligheten att kunna finna deltagare i ett större 

upptagningsområde än närområdet har varit särskilt värdefullt under rekrytering av deltagare 

till uppsatsen. Mot bakgrund av att intervjuerna kunde spelas in genom ljudupptagning och 

sedan transkriberas upplevde jag att materialet kunde fångas på ett fullvärdigt sätt trots digitalt 

genomförande där jag inte träffade personen vid ett fysiskt möte. Intervjutillfällena varade 

mellan 30–50 minuter. Intervjuerna genomfördes vid olika dagar med tidsutrymme mellan 

varje tillfälle, vilket har medfört att jag hunnit transkribera och läsa igenom det insamlade 

materialet innan nästa tillfälle vilket varit en del i en kunskapsskapande process. 

 

4.4. Analys av insamlad empiri  

Den metod som används i analysförfarandet är en kvalitativ innehållsanalys, vilket är ett 

systematiskt sätt att analysera kommunikation i textform (Olsson & Sörensen. 2021, s. 214). 

Det är det transkriberade textmaterialet från genomförda intervjuer som ligger till grund för 

analysen i denna uppsats. Processen består i att tolka textens innebörd för att formulera teman, 

vilka kan analyseras genom den teoretiska referensramen. Graneheim och Lundman (2004, s. 

107) beskriver att konstruktionen av teman utifrån det transkriberade materialet är ett sätt att 

sammanfoga underliggande betydelser och hur dessa relaterar till varandra. Skapandet av 

teman är ett systematiskt sätt skapa kunskap om hur forskningsämnet beskrivs (Elo & 

Kyngäs, 2008, s. 111). Detta har jag gjort genom att finna betydelsefulla meningar som utgör 

koder, vilka senare kom att kategoriseras till underteman och teman (se tabell 1). Koder kan 

ofta tolkas på mer än ett sätt och kan således passa in i flera underteman eller teman, menar 

Graneheim och Lundman (2004, s. 107), varför processen kan ske växelvis mellan dessa steg. 
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Innehållsanalysen kan ha en manifest eller latent utgångspunkt, vilket enligt Olsson och 

Sörensen (2021, s. 214) båda innebär en egen tolkning av innebörden, men beskriver 

skillnaden som följande: Den manifesta ansatsen utgår från synliga och framträdande 

beståndsdelar i det transkriberade materialet medan en latent analys görs utifrån vad empirin 

bedöms handla om. Genom en latent analys görs en tolkning av bakomliggande aspekter i ord 

eller meningar som framkommer. I denna uppsats har analysen haft en latent ansats, där 

tolkningen inte enbart utgår från vad aktörerna uttryckligen säger utan även den 

underliggande förståelsen av deras uttalanden tolkas i sammanhanget. En innehållsanalys kan 

också vara induktiv eller deduktiv. En induktiv ansats kan vara värdefull när det gäller ämnen 

som är fragmenterade eller där forskning saknas (Elo & Kyngäs, 2008, s. 113). Jag har haft ett 

induktivt förhållningssätt till empirin genom att det är koder i det insamlade materialet som 

avgjort vilka teman som konstruerats. Analysprocessen har dock haft deduktiva inslag 

eftersom jag haft en tydlig teoretisk referensram och analytiska begrepp mot vilka jag tolkat 

och sökt förståelse för det empiriska materialet. 

 

Processen vid genomförandet av analysen har utgått från steg som beskrivs av Graneheim och 

Lundman (2004, s. 108–109). Det transkriberade materialet har jag till en början läst igenom 

för att få förståelse för helheten, efter varje intervju och sedan när alla intervjuer genomförts. 

Detta för att få en uppfattning av aktörernas respektive utsago och kunna se dessa i relation 

till varandra. I texten identifierade jag koder och meningsbärande enheter utifrån syfte och 

frågeställningar, vilket beaktades utifrån vilket sammanhang som intervjupersonerna uttalade 

sig. Koderna sågs i ett sammanhang för att inte få en fragmenterad bild av vad som sades men 

också att kunna förstå om meningen kunde tolkas på mer än ett sätt. Koderna sorterades sedan 

i underteman. Eftersom meningsbärande enheter kan ha flera betydelser har analysprocessen 

bestått i att omstrukturera koder och underteman flertalet gånger, vilket är en process där min 

del i skapandet av kunskap blir framträdande genom tolkningen. I detta skede var det särskilt 

Tabell 1. Exempel på konstruktion av teman 

Meningsbärande enhet Kod Undertema Tema 

”Om man är inneboende så räknas 

man som hemlös på samma sätt 
som om man bor i en kartong på 

gatan liksom, men det är ju inte så 

i verkligheten.” 

Vad 

hemlöshet 

är 

Förhållningssätt till 

definitionen 

Definitionen av 

hemlöshet 
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värdefullt att kunna beakta aktörernas sammanhang för att kunna jämföra uttalanden i 

kommunal och ideell sektor, äldreomsorg och socialtjänst samt vilken roll som aktörerna har i 

relation till äldre i hemlöshet. Detta för att kunna sätta aktörernas konstruktioner i ett socialt 

sammanhang för att förstå vilket samspel med äldre och andra aktörer som ligger till grund för 

deras beskrivningar. Slutligen kom det empiriska materialet att omfatta tre teman: definitionen 

av hemlöshet, äldres situation och utformning av hemlöshetsarbetet för äldre. 

 

4.5. Kvalitetsaspekter 

I den kvalitativa forskningen beskrivs ofta aspekter som validitet och reliabilitet för att 

säkerställa kvalitet i forskningsprocessen (Bryman, 2018, s. 465; Morse, Barrett, Mayan, 

Olson & Spiers, 2002, s. 13). Morse et al. (2002, s. 17) beskriver att lyhördhet är viktigt för att 

säkerställa verifikation och självkorrigering under processen. Detta är viktigt att i varje steg 

av processen, vid val av metod, insamling av material samt i analys och användandet av 

teorier, för att ha möjlighet att upptäcka och kunna korrigera felbeslut, inte bara utvärdera 

dessa. Validitet handlar i kvalitativ forskning om man undersöker det som är avsett att 

undersökas och om metoderna som används verkligen återger det fenomen man är intresserad 

av (Thornberg & Fejes, 2019, s. 275; Kvale & Brinkmann, 2014, s. 296). Bryman (2018, s. 

467) samt Kvale och Brinkmann (2014, s. 276) menar att det finns forskare som anser att 

begrepp som tillförlitlighet och trovärdighet är mer användbara än validitet när det gäller 

kvalitativ forskning. Dessa begrepp aktualiserar istället noggrannhet och systematik vid 

insamling och analys av empiri för att avgöra hur tillförlitliga och trovärdiga resultaten är.  

 

I denna uppsats har jag beaktat dessa aspekter genom att redogöra för uppsatsens utformning 

genom att beskriva val och revidering av dessa samt vilka begränsningar dessa kan ha medfört 

i metodavsnittet. Aktuella informationsbrev och intervjuguide finns även att ta del av genom 

bilagor. Detta ger läsaren möjlighet att följa processen vid val av metod och urval av 

intervjupersoner. Vid insamling av empiri har en aspekt av verifikation varit att intervjuer 

transkriberats för att fånga intervjupersonernas egen utsago och hur de kan jämföras med 

varandra. Längre citat inkluderas i avsnittet för resultat och analys, vilket ger läsaren 

möjlighet att få en bild av vad intervjupersonen sagt och hur det tolkas i sammanhanget, vilket 

kan bidra till mer transparens av resultatet och hur detta tolkats i analysen. Intervjupersoner 
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presenteras, även om vissa aspekter beskrivs vagt med hänsyn tagen till anonymisering, för att 

möjliggöra förståelse för den kontext som intervjupersonerna uttalar sig i. 

 

Kvale och Brinkmann (2014, s. 295–296) beskriver hur reliabilitet handlar om tillförlitlighet i 

kvalitativ forskning utifrån möjligheter att replikera eller reproducera resultatet. Detta är 

önskvärt till viss del, eftersom resultat bör följas av någon form av systematik, men kan 

samtidigt vara svårt att uppnå eftersom det behöver finnas utrymme att följa upp intressanta 

ämnen som framkommer och kunna göra tolkningar som då till viss del blir subjektiva. 

Resultatet i denna uppsats skulle, med anledning av valda metoder och sätt att genomföra, 

kanske inte ge samma resultat vid en upprepning av en likadan studie trots att jag som nämnt 

försökt beskriva varje steg i processen ingående och transparent. Detta eftersom 

kommunikation och kvalitativ analys ofrånkomligt är baserade på tolkning (Graneheim & 

Lundman, 2004, s. 111). Resultatet kan i min uppsats varit beroende av sammansättning av de 

aktuella aktörernas konstruktion av sociala problem, vilket i sin tur kan präglas av deras 

erfarenheter av sin organisatoriska kontext eller erfarenhet av människor de mött. Samtidigt 

som mina frågor vid intervjusituationen kan påverka vad som framkommer och min tolkning 

av svaren vid analys präglar resultatet utifrån att kunskapen i denna uppsats till stor del 

skapats i den sociala kontexten för intervjun. 

 

4.6. Etiska överväganden 

Etiska överväganden i denna uppsats har gjorts med utgångspunkt i principer om 

forskningsetik och god forskningssed av Vetenskapsrådet (2017). Det handlar om att kvalitet 

och redlighet beaktas genom att utgångspunkter i resultaten granskas och tillvägagångssättet 

redovisas sanningsenligt (Vetenskapsrådet, 2017, s. 8). I denna uppsats har detta varit 

närvarande och presenteras genom utförlig beskrivning genomgående i detta metodavsnitt, 

även avseende möjliga begränsningar och felkällor i uppsatsen. En annan viktig aspekt när det 

gäller forskningsetik handlar om att deltagare inte kommer till skada (Vetenskapsrådet, 2017, 

s. 8), vilket jag beaktat och reflekterat kring i såväl genomförandet av intervjuer som i 

presentationen av resultat. När det gäller intervjupersonerna i min uppsats har jag bland annat 

har tagit hänsyn till detta genom informerat samtycke och konfidentiella aspekter. 
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Bryman (2018, s. 170) beskriver viktiga etiska principer som informations- och 

samtyckeskravet. Det innebär att deltagare i forskning har rätt att få information om vad syftet 

är, vilka moment deltagandet innebär och att det är frivilligt med rätt att avsluta medverkan. 

Deltagarna ska också kunna, genom samtycke, bestämma över sin medverkan. I uppsatsen 

uppmärksammades det genom att intervjupersonerna själva fick ta kontakt vid intresse att 

delta efter att ha tagit del av informationsbrev (se bilaga 1). Av detta framkommer vad 

intervjun berör, var uppsatsen kommer publiceras, frivilligheten att delta och möjligheten att 

avbryta deltagandet. Inför intervjutillfället skickades också frågorna ut (se bilaga 2) för att 

intervjupersonerna skulle veta vilka frågor som skulle avhandlas. I samband med intervjun 

efterfrågades också samtycke till deltagande och inspelning. Två personer valde att avbryta 

sin medverkan utan motivering, vilket kan styrka att de varit medvetna om denna möjlighet. 

 

Konfidentiella aspekter avser att uppgifter om deltagare ska behandlas med konfidentialitet 

för att förbli anonyma, där informationen ska förvaras på ett säkert sätt (Bryman, 2018, s. 

171). Det transkriberade materialet har avidentifierats och förvarats där ingen obehörig eller 

utomstående tagit del av det. I uppsatsens resultat och analys har principen tagits hänsyn till 

när intervjupersonerna tilldelats fingerade namn. Konfidentiella principen menar Bryman 

(2018, s. 174) kan vara av särskild vikt att vara vaksam kring vid kvalitativa intervjustudier 

för att deltagare inte ska kunna identifieras genom beskrivningar av platser eller personer. 

Arbetsplatser, personer eller boenden har i uppsatsen anonymiserats för att uppgifter ej ska 

kunna härledas till personer. Specifika yrkesroller nämns inte heller för andra än 

biståndshandläggare och enhetschef som är mer vanligt förekommande. Detta har beaktats 

särskilt eftersom deltagares chefer kan ha varit delaktiga vid rekrytering till specifika eller 

ovanliga yrkesroller där vissa chefer skickade ut förfrågan till ett litet antal personer, varför 

inte heller kommuner eller geografiska områden omnämns. Dessa aspekter påverkar att 

resultat och analys ibland presenteras vagt, men fyller ett viktigt syfte ur ett etiskt perspektiv.  

 

4.7. Metoddiskussion 

Metodval i denna uppsats har utformats mot bakgrund i det valda syftet och forskningsfrågor, 

vilket påverkar hur kunskapen skapas. En avgörande utgångspunkt är valet av kvalitativ 

ansats, ett val som påverkar resultatets generaliserbarhet och överförbarhet (Bryman, 2018). 

Uppsatsens resultat kommer inte vara generaliserbart för arbetet med äldre i hemlöshet i 
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Sverige, inte heller för arbetet i aktuella enheter eller verksamheter. Hade uppsatsen haft 

kvantitativ ansats med en metod som enkäter, hade resultaten genom ett slumpmässigt urval 

av ett större antal deltagare kunnat överföras på andra populationer (Thornberg & Fejes, 2019, 

s. 287), vilket inte är fallet i denna uppsats. Samtidigt hade enkäter kunnat påverkat resultatet 

eftersom det innebär med mindre utrymme för deltagare att utveckla eller förklara sina svar. I 

detta hänseende föreföll den kvalitativa ansatsen mest användbar och givande i uppsatsen 

utifrån mitt syfte, även om det innebär att resultaten inte kan generaliseras eller överföras. 

 

Det kvalitativa metodvalet kan också prägla resultatet och hur kunskapen förstås. Istället för 

intervjuer kunde fokusgrupper ha genomförts för att kunna ha en dialog kring arbetet och 

förstå hemlöshet och boendelösningar för äldre. Detta hade varit ett intressant sätt att 

undersöka ämnet som hade kunna fånga deltagares perspektiv i relation till varandra (Olsson 

& Sörensen, 2021, s. 137), men detta hade även kunnat innebära större svårigheter att finna 

deltagare och skapa grupper där variation finns i svaren och ett öppet klimat att våga tala fritt. 

Insamlade data från intervjuer ger ändå tillräckligt goda möjligheter att jämföra perspektiv, 

även om dessa inte kan diskuteras av deltagarna sinsemellan. Uppsatsen kunde också ha 

genomförts genom en kvalitativ textanalys av policydokument eller lokala kommunala 

riktlinjer för att få en förståelse för hur detta problem konstrueras genom styrande dokument. 

En svårighet kring detta är att det inte finns mycket skrivet specifikt om gruppen äldre i 

hemlöshet i Sverige i de dokument jag tagit del av, där hemlöshet ofta beskrivs utan att nämna 

äldre specifikt och arbetet med äldres problem sällan omfattar hemlöshet. Intervjuer var 

således den metod som i denna uppsats bedömdes kunna ge mest lämplig empiri i uppsatsen. 

 

Urvalet hade även kunnat genomföras på andra sätt, mer målstyrt med specifikt utvalda roller 

(Bryman, 2018, s. 496). Den breda rekrytering av deltagare kan det gett den stora variationen 

av svar mot bakgrund av att det är problem som hanteras lokalt och många kommuner arbetar 

olika. Det hade exempelvis varit intressant att kunna intervjua olika roller och enheter i ett 

och samma geografiska område. Emellertid träffar alla nuvarande intervjupersoner och 

aktörer målgruppen äldre i hemlöshet på olika sätt och olika platser, varför variationen ger 

olika konstruktioner av vad som ändå förstås vara samma problem. Intervjupersonerna i 

kommunala och ideella organisationer anses passande för att kunna besvara uppsatsens syfte. 
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Uppsatsen kunde också kunnat ha en fenomenologisk ansats för att fånga intervjupersonernas 

livsvärld med fokus på deras levda erfarenheter och inte låta den egna förförståelsen ta över 

tolkningen (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 44). En sådan vetenskapsteoretisk ansats i 

uppsatsen hade haft en utgångspunkt i att de berättar om upplevelsen av äldres hemlöshet 

utifrån levda erfarenheter snarare än min tolkning av konstruktioner som presenteras. Ett 

socialkonstruktivistiskt förhållningssätt medför dock tolkningsutrymme med förutsättningen 

att sociala problem kan tolkas på olika sätt (Sahlin, 2013, s. 149), vilket medfört ett gynnsamt 

utrymme för tolkning vilket är givande när det gäller ett problem så mångfacetterat. Processen 

för urval, insamling av empiri och analys av detta empiriska fynd har således resulterat i den 

specifika kunskap som uppsatsen skapar, vilket presenteras i nästkommande avsnitt. 

5. Resultat 

I detta avsnitt kommer uppsatsens resultat att presenterats genom en analys utifrån den 

teoretiska referensramen och med utgångspunkt i de olika teman och underteman som 

framträder ur det empiriska materialet. De tre teman som identifierats är: definitionen av 

hemlöshet, äldres situation och utformning av hemlöshetsarbetet för äldre. För att få en 

förståelse för det sammanhang uppsatsens åtta aktörer uttalar sig i kommer först en 

presentation (se tabell 2) för beskrivning av deras organisatoriska kontext, yrkesroll och 

arbetsuppgifter. Namnen är fingerade och viss specifik information om yrkesroll eller 

verksamhet utelämnas av konfidentiella skäl. 
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Tabell 2. Presentation av aktörer som deltagit i intervjuer. 

Namn Ideell eller 

kommunal 

org. 

Aktörens 

målgrupp 

Roll i organisationen Arbetsuppgifter 

Anders Ideell Socialt 

utsatta 

personer 

Arbetar i öppen 

verksamhet. 

Arbetar med praktiskt och socialt 

stöd, vägledning samt hjälp vid 

myndighetskontakter.   

Bianca Ideell Socialt 

utsatta 

personer 

Arbetar på ledningsnivå. 

Har tidigare arbetat i den 

öppna verksamheten. 

Arbetar med ledningsfrågor och 

har erfarenhet av att ha arbetat 

med praktiskt och socialt stöd i 

verksamheten.  

Carl Kommunal Äldre 

personer 

Biståndshandläggare med 

särskilt ansvar för 

enhetens arbete med 

hemlöshet och 

vräkningsförebyggande. 

Myndighetsutövning inom 

äldreomsorgen, även med uppgift 

att lotsa och ge rådgivning i 

frågor om hemlöshet och 

vräkningsförebyggande arbete. 

Diana Kommunal Äldre 

personer 

Biståndshandläggare 

inom äldreomsorgen. 

Myndighetsutövning inom 

äldreomsorgen. 

Elsa Kommunal Äldre med 

komplexa 

problem 

Specialfunktion inom 

äldreomsorgen. 

Arbetar med komplexa ärenden. 

Kurativa uppgifter, rådgivning, 

delvis praktiskt stöd och 

samverkan med andra aktörer. 

Filippa Kommunal Hemlösa 

personer 

Arbetar på specialenhet 

för arbete med hemlöshet. 

Arbetar med att sprida 

information, lotsa, ge rådgivning 

och vägledning samt samverkan 

med andra aktörer. 

Gabriel Kommunal Äldre med 

missbruks- 

och social 

problematik 

Enhetschef på boende för 

äldre personer med 

missbruk och social 

problematik. 

Arbetar med ledningsfrågor på ett 

permanent boende. 

Hanna Kommunal Äldre som 

bott på 

stödboende 

eller motsv. 

en längre 

tid. 

Har en samordnande och 

lotsande roll på en enhet 

som arbetar med olika 

boendelösningar och 

specialkontrakt. 

Arbetar med tillfälliga kontrakt 

som det finns möjlighet för 

personen att ta över som 

förstahandskontrakt om boendet 

fungerar bra under minst 1 år. 
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5.1. Definitionen av hemlöshet 

Ett tema som förekommer i resultatet är olika konstruktioner av vad hemlöshet är, vilket 

till stor del beror på att aktörerna har olika uppfattning om hur hemlöshet definieras och 

vad som utmärker hemlöshet. 

 

5.1.1. Förhållningssätt till definitioner 

När aktörerna berör definitionen förekommer olika förhållningssätt till Socialstyrelsens 

och andra lokala definitioner, vilket somliga menar är viktiga utgångspunkter och bör 

följas, medan andra var mer kritiska till dessa. Ett exempel på dessa kontraster är 

följande: 

”Jag är stark motståndare till när man uppfinner egna definitioner av hemlöshet för det kan man 

använda och gömma undan grupper eller putsa siffror som kanske inte speglar verkligheten, så jag 

håller mig strikt efter Socialstyrelsens definition. Jag önskar att alla kommuner i Sverige kunde göra 

det.” (Gabriel, enhetschef) 

Gabriel förhåller sig strikt till den officiella definitionen från Socialstyrelsen (2017) och 

lyfter vikten av ett gemensamt ramverk för att kunna mäta hemlöshet på lika premisser. 

Detta till skillnad från Carl som var mer kritisk till denna breda definition av hemlöshet 

och menar att detta inte överensstämmer med omständigheter i verkligheten: 

”Om man är inneboende så räknas man som hemlös på samma sätt som om man bor i en kartong på 

gatan liksom, men det är ju inte så i verkligheten.” (Carl, biståndshandläggare) 

Carl menar att konsekvenser av att bo på gatan är mer förödande för en individ än att 

vara inneboende och att detta således inte bör definieras som samma sak. Båda talar dock 

om en social verklighet bortom definitionen, att denna kan förvrängas genom siffror eller 

att definitionen inte fångar verkligheter som den egentligen är. 

 

Dessa olika sätt att förhålla sig till hemlöshet kan ses i likhet med teoretiska perspektiv, 

likt hur Geertsema et al. (2016) beskriver vikten av att kunna tala om samma sak och 

jämföra hemlöshet samtidigt som det är viktigt att inte osynliggöra utsatta grupper, vilket 

exempelvis Carl menar kan hända när den som bor i en kartong på gatan likställs med 

någon som bor inneboende i en lägenhet. Även om Gabriel utgår från en bredare 

definition menar han att det är viktigt att det finns samstämmighet för att inte osynliggöra 
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grupper genom att gömma dessa i statistiken, vilket kan hända om kommuner tolkar 

definitionen olika. Det råder således olika synsätt på hur hemlöshet ska definieras och 

vilka boendelösningar som ska inkluderas, men i dessa fall finns också något gemensamt 

i synsättet på relationen mellan definition och verklighet. Definitionen av hemlöshet kan 

således ses på ett sätt att kunna spegla och jämföra hemlösa personers situation eller att 

denna är för bred och inkluderar situationer som aktören inte anser är hemlöshet.  

 

Hemlöshet kan också existera i andra former än att befinna sig i boendelösningar 

definierade som hemlöshet. En sådan aspekt är hur Anders och Gabriel upplever att 

arbete med hemlöshet kan fortsätta trots att personen inte längre definieras som hemlös. 

Aktörerna beskriver hur äldre personer fått förstahandskontrakt men fortfarande kan 

påverkas av att ha varit hemlösa, som följande exempel: 

”Idag skulle jag inte säga att han är hemlös enligt de [Socialstyrelsens] kategorierna, för nu har han ju 

bott i, själv i sin lägenhet ja, två år kanske, men han lever ju i någon slags mental hemlöshet 

fortfarande […] Jag skulle säga att han är inte hemlös nu men han tänker ju som en hemlös 

fortfarande och det kan man ju fortsätta med resten av livet, förmodligen […] Han har lite den där 

skepsisen till samhället liksom, misstänksamhet, stressen över att liksom inte känna sig hemma där 

även om han bott där länge nu.” (Anders, ideell organisation) 

På liknande sätt beskriver Gabriel att han inte anser att personer han träffar är hemlösa 

längre enligt rådande definitioner, eftersom de har ett förstahandskontrakt på boendet, 

men på frågan om han arbetar med hemlöshet i verksamheten är svaret: 

”Alla gånger, det är ju den här gruppen som ofta har snurrat runt på härbärgen, kort bistånd, år ut och 

år in, och till slut har dom blivit så pass, de har blivit äldre. Det är den gruppen som inte klarar av att 

leva det hemlöshetslivet som man tidigare gjort för de är för gamla och slitna.” (Gabriel, enhetschef) 

 

Det kan vara ett sätt att konstruera en identitet som hemlös, likt (Dupuis & Thorns, 1998, 

s. 37) beskriver att tillträde till bostadsmarknaden kan påverka synen på personens 

identitet. Dessa konstruktioner framkommer i empirin när det gäller personer som levt i 

hemlöshet under många år tidigare i livet. Äldre personer som inte fått tillträde till en 

egen bostad i livet kan anses vara påverkade av att ha levt sitt vuxna liv i hemlöshet trots 

att de som äldre nu fått ett förstahandskontrakt eller fast bostad. I dessa fall kan 

hemlösheten fortsätta vara närvarande trots att ingen domän relaterad till hemmet är 

exkluderad, utan att tidigare erfarenheter skapar en form av identitet som hemlös trots att 
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alla förutsättningar för ett hem finns. Detta kan också förstås utifrån ett perspektiv på att 

känslan av otrygghet kan vara en aspekt som är avgörande för att känna sig som hemma 

(Somerville, 1997, s. 326). Alla domäner för hem är inkluderade men personerna 

beskrivs trots detta inte känna sig trygga till följd av erfarenheter av att sakna och inte få 

behålla ett hem.  

 

Anders beskriver hur personer kan leva kvar i en ”mental hemlöshet”. En sådan aspekt av 

definitionen är att aktörerna menar att äldre själva i någon mån kan känna sig hemlösa 

trots att de inte befinner sig i en yttre situation som definieras som sådan. Detta kan ses 

som en individuell tolkning av begreppet hem som kan vara viktigt att beakta utifrån en 

teoretisk förståelse för hemlöshet (jmf Neale, 1997, s. 54), det gäller både äldres egen 

uppfattning av hemlöshet och att aktörernas tolkning varierar utifrån egna erfarenheter. 

Utifrån detta kan vikten av en bred definition, likt Pleace et al. (2022) beskriver, vara av 

vikt eftersom känslan av att inte känna sig hemma kan förekomma i fler och andra sätt än 

att bo på gatan utan tak över huvudet. Att flytta runt mellan dessa boendelösningar som 

Pleace et al. (2022) menar är vanligt i hemlöshet kan enligt dessa aktörer påverkar äldres 

upplevelse av ett hem även när de har fått förstahandskontrakt och inte längre definieras 

som hemlösa, vilket kan vara viktigt att beakta för att förstå hemlöshet för äldre personer. 

 

Dessa konstruktioner av hemlöshet kan ses utifrån vad Best (2013, s. 330–331) beskriver 

om meningsskapande i sociala processer, att aktörernas förståelse för detta sociala 

problem uppstår när dessa mer abstrakta definitioner appliceras på aktörernas dagliga 

arbete, vilket sker i deras olika sociala sammanhang. Förhållningssättet till definitionen 

av hemlöshet varierar, som att se det som ett sätt att kunna jämföra olika 

boendesituationer eller att tolka hur äldre upplever situationen. Officiella definitioner av 

hemlöshet är inte det enda som avgörande för huruvida aktörer ser personer som hemlösa 

eller inte, utan kan bero på fler aspekter. Aspekter av ett hem kan inkluderas i förståelsen 

även om aktörerna utgår från formella definitioner. 
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5.1.2. Hemmets betydelse 

När aktörerna pratar om boendelösningar av olika slag nämns ofta aspekter av hem för att 

motivera varför det är en form av hemlöshet eller inte. Samtliga aktörer är överens om 

situationen av att bo på gatan är urtypen för hemlöshet, likt den traditionella bilden som 

Swärd (2021, s. 16) beskriver. När aktörerna pratar om vad som utmärker hemlöshet 

konstrueras detta ofta i förhållande till att bo på gatan eller utan tak över huvudet. 

Exempelvis kan det ses genom följande citat: 

”Det finns ju den definitionen som är liksom solklar, det är ju helt enkelt en person som bor på gatan, 

har inte tillgång till toalett, kök, soffa och allt det här, det är ju en form av hemlöshet, men sen tänker 

jag att de som… Det finns ju många som blir hänvisade till härbärgen och sovsalar, såna här 

hotellhem där man förvisso har en adress och hyr ett rum, men det är ju så kortsiktiga lösningar, så 

det kallar jag också hemlöshet för det är ju ingen garanti att du får bo kvar.” (Elsa, specialfunktion 

inom äldreomsorgen) 

 

”Min definition är väl person som saknar bostad, en långsiktig boendelösning helt enkelt, det kan ju 

vara att man är kortvarigt inneboende men i praktiken så är man bostadslös, det kan vara de som 

faktiskt sover ute i trappuppgångarna som är akut hemlösa, sen vet jag inte riktigt var vi brukar dra 

gränsen, men jag tror det är ett halvårs andrahandskontrakt, mindre än så skulle jag säga att nej men 

då är man i praktiken bostadslös.” (Filippa, kommunal specialenhet för hemlöshet) 

 

I beskrivningen av hemlöshet rör sig aktörerna mellan att beskriva situationen av att bo 

på gatan, utan tillgång till någon domän av ett hem, för att jämföra det med att ha en plats 

att vara på med tak över huvudet som en fysisk domän enligt ETHOS (2022), vilket inte 

anses vara tillräckligt för att motsvara ett hem. Här berörs kortsiktighet som en anledning 

till att det är en form av hemlöshet, vilket kan ses som avsaknad av kontroll och 

exkludering av juridisk domän (ETHOS, 2022) eftersom det inte finns rätt att stanna eller 

några långvariga kontrakt vid de situationer som beskrivs vara hemlöshet. Äldres kontroll 

över hur länge de kan bo på ett ställe verkar påverka hur aktörerna ser på situationen, 

vilket kan förstås mot bakgrund av att kontroll kan ge möjligheten att kunna upprätthålla 

både en känsla av identitet och integritet (Somerville, 1997, s. 235). Aktörerna påvisar 

hur avsaknad av dessa aspekter av ett hem kan tolkas som att boendelösningarna är en 

form av hemlöshet eftersom detta kan innebära en känsla av otrygghet (Somerville, 1997, 

s. 326), även om boendesituationerna innefattar en adress eller ett andrahandskontrakt. 
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Det som beskrivs vara väldigt kortsiktiga boendelösningar, som härbärge och 

vandrarhem, ansågs vara en form av hemlöshet av samtliga aktörer, oavsett organisation 

eller verksamhet. Bianca och Diana menar att sådana boendelösningar ger tak över 

huvudet, vilket inte anses vara detsamma som ett hem: 

”Man har ju tak över huvudet det har man ju, så att man är ju inte akut hemlös för det menar jag på att 

då är det inte tak över huvudet, så att man får sova ute typ så, men man är ju ändå hemlös för man har 

ju ingen, man har ju egentligen inget hem, utan det är ju ett tillfälligt hem där man inte har sina egna 

personliga tillhörigheter, där man inte kan få ett kontrakt som löper under lång tid så, så jag skulle väl 

ändå kunna definiera det som en form utav hemlöshet även om den inte är akut, man har ju ändå tak 

för dagen så man kan sova och man kan laga sin mat” (Diana, biståndshandläggare) 

 

”Vad skillnaden är i ett delat rum med andra mot att kunna stänga en egen dörr där man är den enda 

som har nyckel till? Det är att tak över huvud kan vi ge dom tillfälligt, det är inte deras, det står inte 

namnet på dörren, det finns ingenting där som dom äger, det är ingenting dom kan kalla sitt , nej, det 

är högst tillfälligt och en nödlösning” (Bianca, ideell organisation) 

Båda beskriver likt tidigare exempel att hemlöshet kan vara något annat än att sakna tak 

över huvudet, utifrån att enbart platsen som den fysiska domänen som sådan inte ger 

trygghet utan fortfarande innebär att vara bostadslös när övriga aspekter av ett hem 

saknas (Swärd, 2021, s. 139). Att ha namnet på dörren, att äga och ha sina egna 

tillhörigheter på platsen kan ses som uttryck för identitet, eftersom dessa kan vara ett 

uttryck för vem som bor där (Somerville, 1997, s. 234), vilket i dessa fall inte är möjligt 

och därför inte beskrivs vara ett hem. I dessa boendelösningar saknas också möjligheten 

att upprätthålla integritet, genom att möjligheten att stänga en dörr och avskärma sig från 

omvärlden saknas (Somerville, 1997, s. 233). Det är en avsaknad av trygghet, vilket kan 

vara avgörande för vad som är ett hem (Dupuis & Thorns, 1998, s. 27), när äldre inte har 

sina saker, inte är den enda som har nyckel och inte vet hur länge man får stanna. 

 

När det gäller beskrivningar av vad det är som gör inneboendesituationer till hemlöshet 

berörs följande aspekter som avgörande: 

”Han sover säkert i den personens vardagsrum, bor på soffan, så han har ju inget eget rum eller eget 

utrymme […] så att han, han kan ju få flytta på dagen.” (Anders, ideell organisation) 

Bland annat är det avsaknaden av en egen plats som beskrivs av flera aktörer utifrån att 

bo på en soffa. Genom att inte ha ett eget utrymme anses det svårt att ha ett privatliv och 

stänga omvärlden ute, vilket är ett uttryck för avsaknad av integritet (Dupuis & Thorns, 
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1998, s. 35). Det beskrivs också vara en kontrollförlust när den juridiska domänen är 

exkluderad (ETHOS, 2022), att inte veta hur det kommer bli eftersom man saknar ett 

kontrakt och inte veta hur länge man får bo kvar. Det kan förstås som en otrygg tillvaro 

genom ovanstående aspekter, vilket aktörerna beskriver som en form av hemlöshet.  

 

Den aspekt av hemmet som sällan omnämns relaterat till hemlöshet och boendelösningar 

för äldre är relationer till andra, likt aspekter av ett hem som familjära eller kollektiva 

vanor (Dupuis & Thorns, 1998, s. 34). Hemlöshet för äldre utifrån social domän tolkas 

snarare handla om att inte kunna upprätthålla ett privatliv och integritet. Detta kan 

jämföras med att Somerville (2013, s. 408) anser att det kan vara värdefullt att förstå 

hemlöshet utifrån social kontext och sociala relationer, vilket i empirin konstruerar bilden 

av att äldre snarare anses behöva avskildhet. Avgörande för definitionen av äldres 

hemlöshet beskrivs av aktörerna handla om mer än tak över huvudet och en fysisk plats, 

om möjligheten att ha med sina saker, kunna stänga om sig och veta hur länge man får 

stanna för att kunna känna trygghet i tillvaron. 

 

5.1.3. Yrkesrollens betydelse 

Avseende långsiktiga boendelösningar, som att bo tillfälligt på boende i kommunens regi 

eller inneha ett kommunalt eller socialt kontrakt, finns mer skilda synsätt hos aktörerna. 

Några kommunala aktörer betraktar inte det som hemlöshet och konstruerar detta utifrån 

sin yrkesroll. Carl tycker exempelvis inte att långsiktiga kommunala kontrakt är en form 

av hemlöshet och beskriver följande:  

”Det finns ju inget behov under den där tiden av hjälp med en bostad, då har man ju en bostad… Som 

när man bor ihop med en käresta, så har man ju inget behov av en bostad […] Det är ju om nån skulle 

bli utslängd då blir man ju det […] Då är man ju på riktigt hemlös, tycker jag, eller så ser vi väl alla 

det egentligen, för om man tittar på det så, så har man ju en bostad.” (Carl, biståndshandläggare) 

I fallet ovan är det avsaknaden av behovet av få hjälp med en bostad som blir avgörande 

för om det räknas som hemlöshet eller inte. En kontrast till att det skulle baseras på 

aspekter utifrån ett hem kan också ses i relation till att Carl beskriver just en bostad och 

inte behovet av ett hem. Denna beskrivning kan vara ett sätt att konstruera hemlöshet 

utifrån sitt uppdrag och praktiska arbete (Best, 2003, s. 331). Det kan visa på hur 

konstruktionen av hemlöshet uppstår genom att aktörer kategoriserar klienter som har 
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behov eller inte (Loseke, 2003, s. 143), när äldre är i en långsiktig lösning anses de inte 

ha behov av de hjälpinsatser och boende som aktören kan erbjuda. Det betraktas då inte 

som hemlöshet.  

 

Hanna, som förmedlar tillfälliga kontrakt möjliga att ta över som förstahandskontrakt, har 

inkluderats i uppsatsen enligt en bred definition av hemlöshet. Hon själv var först inte 

helt säker på hur hon definierar hemlöshet eller i vilken utsträckning hon arbetar med det: 

”De som bor hos oss på [boendet] där kontraktet börjar att ta slut, de riskerar ju att bli hemlösa även 

om de har en lägenhet som de bor i, så jag vet faktiskt inte […] När man tänker hemlöshet, då tänker 

man ju på dom här som ligger och sover på gatan såklart, men det kan ju vara större än så” (Hanna, 

arbetar med specialkontrakt) 

Hanna beskriver sedan vidare hur hon i sin roll snarare anser sig arbeta förebyggande 

mot hemlöshet när hon förmedlar kontrakt, eftersom äldre personer hon träffar har bott 

lång tid på stödboende eller andra boendelösningar och inte på gatan. Hanna reflekterar 

sedan själv över relevansen för sitt deltagande i denna uppsats om äldre i hemlöshet som 

följande: ”då kanske inte jag är så bra på det sättet, du kanske skulle prata med fler som 

jobbar med rent hemlösa.” I detta hänseende tolkas Hanna beskriva hur personerna hon 

möter i sitt arbete är något annat ”rent hemlösa” efter att ha bott i långvariga lösningar, 

vilket blir ett sätt att förstå hur hon utifrån yrkesrollen förstår och definierar situationen i 

viss mån som något annat än hemlöshet. 

 

Elsa menade på liknande vis att långsiktiga kommunala lösningar inte är en form av 

hemlöshet utifrån uppdraget inom äldreomsorgen. Hon menar att om äldre bedöms 

lämpliga att bevilja tillfälliga boendeinsatser fortsätter hjälpen från äldreomsorgen: 

”När man väl har kommit in inom äldreomsorgens insatser på det viset så är det nästan såhär men att 

du kommer inte hamna i din svåra situation igen, men alla får ju bestämma själva så man kan ju inte 

tvinga någon, vi har ju inga tvingande insatser såklart, men så länge vi har möjlighet och får utrymme 

att engagera oss så skulle jag inte säga att den här gruppen tillhör hemlöshet.” (Elsa, specialfunktion 

inom äldreomsorgen) 

Äldre i dessa situationer anses inte vara hemlösa mot bakgrund av att de fortsättningsvis 

kommer få hjälp från äldreomsorgen. Hjälpen villkoras dock av att en gång fått hjälp av 

äldreomsorgen och att personen vill ta emot hjälpen fortsättningsvis. Det kan vara ett sätt 

att konstruera hur äldre i dessa boendelösningar får kontinuitet och kontroll genom att 
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veta hur det kommer bli framöver (Somerville, 1997, s. 235) och en trygghet att veta att 

hjälpen aktörerna ger inte kommer upphöra, vilket dock är aktörens uppfattning och 

vetskap om hjälpens varaktighet. Om personen väljer att tacka nej till fortsatt hjälp 

behöver det inte nödvändigtvis innebära att den äldre personen upplever sig ha kontroll 

och känna trygghet över att hjälpen kommer fortsätta 

 

Ovanstående beskrivningar, av långsiktiga boendelösningar som inte anses vara 

hemlöshet enligt dessa tre kommunala aktörer, står i kontrast till övriga aktörers 

uppfattningar av boendelösningarna. Hemlöshet har flera olika utgångspunkter och 

varierar mellan aktörerna och boendesituationen som diskuteras, varför det kan förstås att 

hemlöshet tolkas i aktörernas dagliga arbete (jmf Best, 2013), likt Carls fall. Om sociala 

problem kan antas uppkomma när dessa avviker från rutiner eller vanor (Berger & 

Luckmann, 1984, s. 64), kan situationerna som Hanna och Elsa beskriver förstås som att 

aktörerna inte konstruerar situationen för äldre som ett problem eftersom äldre i dessa 

situationer passar in i verksamhetens rutiner för målgruppen.  

 

Genom dessa olika synsätt på äldres situation kan, i likhet med exempel från Allen et al 

(2021), konstruera olika bilder av vad hemlöshet är utifrån skilda definitioner. En äldre 

person kan anses vara hemlös i mötet med en av aktörerna som utgår från 

Socialstyrelsens definition medan situationen kanske inte tolkas som hemlöshet av en 

annan aktör. Förståelsen av vad som är hemlöshet kan vara beroende av aktörers 

yrkesroll när uppdraget påverkar vad som anses vara hemlöshet eller av vad som anses 

vara ett hem för äldre personer, där uppfattningarna varierar främst när det gäller 

boendelösningar med längre varaktighet. 

5.2. Äldres situation 

Ett framträdande tema i empirin är aktörernas konstruktion av äldre i hemlöshet och 

deras behov av stöd i sin situation. 
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5.2.1. Vilka är äldre personer i hemlöshet? 

När aktörerna beskriver äldre hemlösa personer skildras ofta kontrasterande grupper med 

olika anledningar till att personerna befinner sig i hemlöshet. Ett exempel som är 

återkommande i aktörernas konstruktion är skillnaden mellan de som varit hemlösa en 

längre tid och ofta haft andra svårigheter i livet i jämförelse med äldre vars hemlöshet 

tillkommit i ålderdomen. Här beskrivet av ideella aktörer: 

”Om man tänker de äldre hemlösa som vi känner här så har vi ju dels de som har varit hemlösa länge, 

många många år. Vissa kanske aldrig haft ett eget boende, så det är en grupp liksom, sen har vi en 

annan grupp hemlösa som kanske har haft vanliga liv, hela livet, och sen på äldre dar… Man jobbar 

inte längre, man går i pension, maken går bort […] Det är nånting som händer så det slutar fungera. 

Man slutar betala hyran, man kanske liksom förlorar pengar, spelar bort… Ja men ofta psykisk ohälsa 

där det händer någonting och man kanske blir av med lägenheten där man bott hela livet och så 

hamnar man här liksom.” (Anders, ideell organisation) 

 

”Det är ju vissa av dem som kommer till oss som absolut längs livets resa har lagt krokben för sig 

själva. Vi har också många som har levt i långa långa äktenskap där en part har gått bort . Man faller 

in i sorg, man faller in i depression, man får efterlevandepension i tolv månader sen ska man klara sig 

på en pension.” (Bianca, ideell organisation) 

Hemlösheten ses utifrån om äldre personer levt ett normativt liv och haft ett boende eller 

inte. Ofta konstrueras bilden av en äldre person som levt i hemlöshet tidigare i livet, med 

problem som missbruk och psykisk ohälsa, eller kontrasten äldre som blivit hemlösa som 

äldre och då drabbats av psykisk ohälsa/kognitiv svikt eller yttre omständigheter som 

höjda hyror eller en förlorad livspartner.  

 

En annan uppdelning som görs mellan olika grupper är skillnaden mellan äldre som är 

socialt och strukturellt hemlösa: 

”Om man skiljer mellan hemlösa med social problematik och de som saknar en bostad, de som vi 

kallar strukturellt hemlösa, så får vi ju besökare från båda grupperna.” (Filippa, kommunal 

specialenhet för hemlöshet) 

För äldre kan sociala problem som beskrivs vara missbruksproblematik, psykisk sjukdom 

eller kognitiv svikt, medan strukturellt hemlösa av aktörerna inte beskrivs ha några andra 

problem än hög ålder och avsaknad av boende. Omsorgsbehov beskrivs kunna 

förekomma till viss del i båda dessa situationer. Det är ofta dessa skildringar som 

framkommer av aktörernas konstruktion, att det finns olika ”typer” av hemlösa personer. 
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I dessa beskrivningar förefaller det handla om personer som till viss del kan anses vara 

drabbade av utomstående strukturella faktorer eller personliga förluster med mycket litet 

utrymme kunna påverka situationen och agera utan hjälp från utomstående och samhället. 

Det kan påminna om det som beskrivs vara den nya ortodoxin, att hemlösa personer 

antingen drabbas av strukturella maktstrukturer eller personliga förluster (jmf Neale, 

1997, s. 48; Fitzpatrick, 2005, s. 4; Somerville, 2013, s. 388), med det finns också fler 

aspekter som aktörerna beskriver relaterat till detta. 

 

Samtidigt lyfter många aktörer att det är väldigt individuellt hur situationen kan te sig för 

äldre personer i hemlöshet, där även åldersspannet är väldigt stort. Aktörerna, både 

kommunala och ideella, menar att stödet utformas efter den enskildes vilja och att ingen 

hjälp kan ges mot äldres vilja även om aktörerna själva tycker annorlunda. Denna äldre 

målgrupp beskrivs av många vara en generation som sällan ber om hjälp och inte vill 

vara till last. Således kan det likt Dupuis och Thorns (1998, s. 44) menar, att som frågan 

om hemmets betydelse för identiteten kan vara en generationsfråga, kan även arbetet med 

hemlöshet vara en generationsfråga snarare än en fråga om stereotypa bilder av äldre i 

hemlöshet. Det blir också en fråga om äldre personer som aktörer med egen vilja, likt hur 

Neale (1997, s. 51) beskriver om det feministiska perspektivet, där vikten av att se till 

individens möjlighet att agera fritt och inte bara vara passiv i sin situation, vilket beaktas 

i dessa beskrivningar av äldres situation vid hemlöshet. 

 

Det aktörerna beskriver är alltså olika grupper av äldre som kan befinna sig i hemlöshet, 

med både erfarenhet av tidigare hemlöshet och personer som nyligen blivit hemlösa samt 

både förekomst av sociala problem eller avsaknad av dessa. Det kan ses utifrån Losekes 

(2003, s. 20) beskrivning av hur sociala problem konstrueras genom kategoriserar 

människors erfarenheter och att unika erfarenheter görs till typer av personer eller 

erfarenheter. Majoriteten av aktörerna, både kommunala och ideella, beskriver att dessa 

typiska situationer för äldre samexisterar och påverkas av individuellt aktörskap från 

äldre. Det finns äldre med enbart strukturella svårigheter men även äldre med komplexa 

behov, varför det inte finns enbart ett sätt att förstå vad äldre i hemlöshet behöver för 

hjälp. 
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5.2.2. Vad behöver äldre personer i hemlöshet för hjälp? 

Konstruktionen av vilka äldre i hemlöshet är verkar påverka vad aktörerna beskriver att 

personerna behöver för typ av hjälp i sin situation. I de fall äldres situation enbart 

beskrivs handla om strukturell hemlöshet anses det främst vara ett strukturellt problem. 

Ett uttryck för vad Meuuwisse och Swärd (2013, s. 45) beskriver som att se sociala 

problem som strukturella eller försörjningsproblem, med lösningar genom politiska 

åtgärder. Bianca som ideell aktör menar att hemlöshet främst är ett ekonomiskt 

bekymmer, med lösningar som lägre hyror eller höjda pensioner för äldre. Det finns 

också bilden av att fler bostäder vore en lösning, där Filippa som arbetar på en kommunal 

enhet för hemlöshetsarbete menar att strukturellt hemlösa äldre som inte har andra 

problem än hemlöshet inte skulle vara hemlösa om det inte var bostadsbrist.  

 

Vad som också är en framträdande bild av problemet är att samhällets insatser inte är 

tillräckligt anpassade för äldre behov och att detta behöver ändras för att kunna hjälpa 

äldre personer som hamnar i hemlöshet. Det är likt Meuuwisse och Swärd (2013, s. 45) 

beskriver de som anser att åtgärder på individuell nivå bör lösas av anpassad vård inom 

socialtjänst. Denna syn är att äldre hemlösa har komplexa eller annorlunda behov som 

inte passar in i mallen för befintliga insatser. Mot bakgrund av vilka personer aktörerna 

träffar och beroende av aktörernas yrkesroll eller organisatoriska sammanhang kan det 

påverka konstruktionen av vad äldre anses behöva och vad det är som behöver anpassas.  

 

Det kan handla om äldres behov i relation till medelålders eller yngre personer i 

hemlöshet, exempelvis för Anders i ideell verksamhet som träffar både äldre och yngre i 

liknande situationer beskriver det som följande: 

”Nu vill jag bara att resten av mitt liv ska va okej liksom, jag vill bara ha nånstans att bo, jag vill ha 

en dörr att stänga och jag knarkar ju inte så mycket längre […] Så det är ju annorlunda att jobba med 

en 20-åring och jobba med en 67-åring så på det sättet, det är ju ofta helt andra tankar om vad man 

vill göra med framtiden […] Man har liksom släppt det här med att man vill liksom leva ett vanligt 

liv eller man kanske inte har krav eller man har inte förväntningar på sättet man ska ha ett jobb och 

vara en produktiv medborgare längre. Ibland så kan jag tänka såhär att ja, om man är 70 år och har 

liksom drogat hela livet ja, då kanske man kan få fortsätta med det” (Anders, ideell organisation) 



 

56 

 

I relation till yngre personer som brukar droger finns kontrasten att äldre inte behöver 

sköta en anställning eller har liknande förväntningar från samhället som pensionärer. En 

yngre person förväntas bygga upp livet utifrån bostaden för att få ett normalt liv medan 

äldre har gett upp denna önskan. Äldres behov beskrivs utifrån detta vara att få ha ett 

privatliv och få ha lugn och ro. Behovet kan således handla om integritet, att få leva 

ostört från omvärlden och göra som man vill (Dupuis & Thorns, 1998, s. 35). Det handlar 

också om identitet, att äldre kan tillåtas fortsätta leva sitt liv med tidigare vanor (Dupuis 

& Thorns, 1998, s. 35), genom att exempelvis kunna fortsätta bruka droger. 

 

Äldre beskrivs också utifrån omsorgsbehov och skörhet, främst av aktörer inom 

kommunens äldreomsorg, men ibland även utifrån att inte ha några andra problem än just 

hög ålder och avsaknad av bostad. Uppfattningen om äldre i hemlöshet skildras i dessa 

fall ofta utifrån att äldre inte vill vara i traditionella boendelösningar för hemlöshet där 

sociala problem som missbruk eller droger förekommer. Likt följande beskrivningar: 

”Jag tänker att i såna fall så kan det vara stökigt på vandrarhemmet, personer som är i hemlöshet 

kanske ofta är i missbruk, eller har andra sociala problem så att man som äldre tänker jag kan bli i en 

utsatt situation om man hamnar så, sen kan man ju naturligtvis få hjälp från hemtjänst om man bor på 

ett vandrarhem, absolut, men kanske inte är det optimala.” (Diana, biståndshandläggare) 

 

”De var otäcka de här boendena, det är så mycket problem där tycker han, de boenden som man 

hänvisas till, det är otryggt och det var mycket droger och så, så det var jobbigt.” (Hanna, arbetar med 

specialkontrakt) 

Denna beskrivning av äldre ger en bild av hur äldre upplever otrygghet i boendelösningar 

för yngre, som beskrivs vara otäcka, stökiga eller göra äldre utsatta. Trygghet framträder 

som särskilt viktigt för äldres boendesituation och vardag där de tillbringar mycket tid 

(Dupuis & Thorns, 1998, s. 27). Det är också viktigt att kunna anpassa omgivningen i ett 

hem för att kunna ha exempelvis hemtjänst (Dupuis & Thorns, 1998, s. 36). Utifrån 

denna beskrivning anses äldre ha behov av anpassad miljö för att kunna ha hemtjänst och 

främst trygghet är en viktig aspekt som dessa boendelösningar inte kan ge dem.  

 

Två aktörer inom kommunal sektor menar att det förekommer ofta att äldre tackar nej till 

boendelösningar som finns och erbjuds, vilket beskrivs utifrån att de vill ha tillbaka 

hemmet de förlorat eller vill fortsätta vara på en plats de bott kanske hela livet: 
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”En del tackar nej till [boende] därför att de tycker det är på fel plats eller fel område, de vill bo kvar i 

ett område där de känner sig hemma och då är det en del som väljer hemlöshet hellre än att flytta till 

[lägenhet] och det är en stor utmaning tycker jag.” (Hanna, arbetar med specialkontrakt) 

Bostadsområdet förefaller utifrån dessa beskrivningar vara särskilt viktigt för den äldre 

målgruppen, vilket kan förstås genom vad Dupuis och Thorns (1998, s. 31–32) beskriver om 

äldres särskilda behov av kontroll genom kontinuitet för att bygga ett hem. Att bo kvar i ett 

område man bott hela livet förefaller viktigt för att äldre ska känna sig som hemma, där 

platsen blir en trygghet eftersom det kan finnas sociala relationer och minnen relaterat till 

identitet är viktiga och en förlust av dessa kan innebära negativa känslor (Dupuis & Thorns, 

1998, s. 34). Detta förefaller särskilt viktigt eftersom aktörerna beskriver erfarenhet av att 

äldre tackar nej till erbjuden hjälp, vilket kan tolkas som att hjälpen inte ger känslan av ett 

hem, och väljer hemlöshet framför att lämna platsen där de känner trygghet. 

 

Det som beskrivs vara äldres behov förefaller vara konstruerat av aktörernas erfarenheter av 

olika sociala problem och av personer de mött, vilket ger varierande beskrivningar av vad 

äldre behöver. Likt beskrivningar av äldre i hemlöshet konstrueras äldres behov utifrån 

kategoriseringar, där dessa ideella och kommunala aktörer har makten att typifiera och 

kategorisera sociala problem och kunna beskriva vad äldre i hemlöshet behöver (jmf Loseke, 

2003, s. 143). Vad som är gemensamt i dessa beskrivningar är att det råder en uppfattning av 

att både hjälp på ett strukturellt plan och mer anpassade lösningar behövs, att det inte finns en 

lösning som passar alla. Utmärkande är att äldre behöver trygghet, genom insatser mer 

anpassade för äldres behov eller att få vara kvar på en bekant plats. Det är också en fråga om 

identitet, att få fortsätta leva som tidigare och inte hamna i ett okänt område dit inga 

kopplingar finns. 

5.3. Utformning av hemlöshetsarbetet för äldre 

Ett tema som framkommer är hemlöshetsarbetet för äldre personer, både beskrivningar 

av hur stödet till målgruppen är utformat och vad som kan vara hinder för att få stöd. 
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5.3.1. Stödet från äldreomsorgen 

En aspekt av hemlöshetsarbetet är förutsättningen som ålder medför utifrån uppdelningen 

mellan äldreomsorgen och socialtjänst inom kommunerna, vilket flera menar kan stänga 

ute individer från andra enheter eller annat stöd i samhället: 

”Det är väldigt så att när en person har fyllt 65 så stängs många dörrar och det är ju bara 

äldreomsorgen som ska sköta om det här, fast att äldreomsorgen sitter med våra insatser som är 

liksom städ och tvätt till Agda 77.” (Elsa, specialfunktion inom äldreomsorgen) 

 

”När man fyller 65 så händer ju lite olika saker, men vanligtvis så flyttas ju ens ärende över till 

äldreomsorgen, helt plötsligt blir man gammal, men man har fortfarande sin beroendesjukdom, man 

har fortfarande sin psykiska sjukdom kvar och ibland uppstår glapp liksom i vilka insatser man har 

rätt till.” (Filippa, kommunal specialenhet för hemlöshet) 

Ovanstående beskrivningar är främst påtagliga i kommunala aktörers beskrivning utifrån 

organisationernas uppdelning av arbetet. Insatserna inom äldreomsorgen beskrivs vara 

utformade för äldre personer som behöver hjälp med hushållssysslor, vilket exemplet 

Agda 77 representerar. Att ha ett hem kan vara en norm för äldres identitet (Dupuis & 

Thorns, 1998, s. 37). Organisationernas utformning av stöd kan således skapa en 

konstruktion av äldres identitet, att det är en person med ett hem där hemtjänst kan tas 

emot, vilket äldre i hemlöshet avviker från. Det beskrivs också handla om att äldre med 

behov av hemtjänst och inte hjälp med andra sociala problem utan att vara främst 

gammal. Detta menar aktörerna kan begränsa vilket stöd äldre har rätt till, där 

äldreomsorgens insatser utgår från normen för äldre, vilket inte inkluderar hemlöshet. 

 

Biståndshandläggarna beskriver att de boendeformer som finns inom äldreomsorgen är 

vård- och omsorgsboende, äldreboende, korttidsboende, servicehus och trygghetsboende. 

Dessa boenden har hög personaltäthet för vardagligt stöd med hygien och klädsel, 

medicinsk omvårdnad, måltider samt hushållsarbete. Boendena har lägenheter med 

förstahandskontrakt, med undantag för korttidsboende som innebär en kortare vistelse. 

Alla boendeformer utgår från äldre personers behov av hjälp från personal i vardagen 

med krav på omfattande behov för att beviljas ett sådant boende, vilket enligt aktörerna i 

stort sett kan innebära ett behov av hjälp dygnet runt.  
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Aktören som arbetar både som biståndshandläggare och med hemlöshetsarbete gör 

skillnad mellan boendeformerna som finns inom äldreomsorgen som och 

boendelösningar för hemlöshet som ofta beskrivs vara kortsiktiga lösningar som 

vandrarhem eller akutboenden i första skedet. På frågan om vilka boenden inom 

äldreomsorgen som kan vara aktuella vid hemlöshet är svaret: 

”Det är ju inte aktuellt med de här vanliga biståndsfrågorna, där har vi inget sånt… Den frågan är inte 

aktuell överhuvudtaget.” (Carl, biståndshandläggare) 

Carl beskriver att det enbart är traditionella kortsiktiga boendelösningar som kan vara 

aktuellt vid hemlöshet om personens omvårdnadsbehov inte är tillräckligt omfattande för 

att berättiga en plats på äldreomsorgens boendeformer.  

 

Detta i kontrast till biståndshandläggaren Diana som enbart arbetar med handläggning 

inom äldreomsorg, utan några särskilda kopplingar till arbetet med hemlöshet, som 

menar att det finns situationer när undantag kan göras: 

”När vi får dom här ärendena så försöker vi lösa det och väl ändå hantera det på ett så bra sätt som 

möjligt så, kanske kan göra lite avsteg från riktlinjer och så vidare […] Det är ju ofta så som vi får 

göra i dom här situationerna då, att vi får hjälpa personen i fråga med korttidsboende, fast det kanske 

egentligen är tveksamt om de har rätt till det utifrån deras funktionsförmåga så då, annars så är det ju 

så generellt sett här i kommunen att eftersom personen står i hemlöshet att man får ansöka om någon 

form av akutboende då, då kan det ju vara vandrarhem till exempel, det kanske inte alltid är så 

lämpligt att äldre ska bli placerade på vandrarhem.” (Diana, biståndshandläggare) 

Detta kan vara ett uttryck för lokala skillnader mellan hur äldreomsorgen arbetar med 

målgruppen, vilket är vanligt för nya hemlösa grupper (Swärd, 2021, s. 17), där det inte 

finns en samsyn på hur äldre i hemlöshet förhåller sig till äldreomsorgens insatser. Det 

kan också vara individuella uppfattningar om problemet som kan göra att hanteringen 

varierar (Swärd, 2021, s. 18), när Diana uttrycker att ett vandrarhem inte är lämpligt för 

äldre. Detta ger också förståelsen för hur dessa kommunala aktörer inom äldreomsorgen 

har makt att avgöra vem som passar in och har rätt till verksamhetens stöd (Loseke, 2003, 

s. 54). För äldre i hemlöshet som kommer i kontakt med äldreomsorgen och inte har ett 

omfattande omsorgsbehov kan det således finnas skillnader i hur ärendet hanteras och 

vilken hjälp de får beroende på vilken kommun eller biståndshandläggare som tolkar 

situationen eftersom det inte verkar finnas en unison förståelse för hur äldreomsorgen ska 

arbeta med gruppen. Detta trots att samma lagstiftning gäller för dessa kommunala 
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aktörer. Kunskapen som ligger till grund för aktörernas konstruktioner kan således vara 

beroende av det sociala sammanhang de arbetar i som skapat förståelsen för hur arbetet 

ska utformas (jmf Berger & Luckmann, 1984, s. 21).  

 

5.3.2. Svårigheter att få stöd 

Ett återkommande tema i resultatet är beskrivningar av hinder för äldre att få stöd. En 

sådan svårighet som beskrivs av flera aktörer är att avsaknaden av problem utöver 

hemlöshet och hög ålder inte innebär att personen är berättigad stödinsatser för att få 

hjälp vid hemlöshet. Detta ofta i relation till socialtjänstens arbete med hemlöshet, 

exempelvis beskriver en aktör från en ideell organisation följande erfarenhet: 

”När jag har ringt till soc några gånger så undrar man varför jag ringer när det inte finns ett aktivt 

missbruk. Så det räcker inte att vara född 1927 och gå omkring naken […] ja men naken under och 

nån kjol och tunt klädd på gatorna nattetid… Det är inte ett skäl gott nog för att de ska kliva in och 

hjälpa till och det kan jag, så fula ord får jag inte säga vad jag tycker om det kan jag säga, men de 

följer ju de lagar och regler som finns för deras verksamhet.” (Bianca, ideell organisation) 

Bianca är starkt kritisk till att en sådan situation för äldre enligt hennes erfarenhet inte 

aktualiserar hjälpande insatser relaterat till boendesituationen, och hon anser att 

socialtjänsten borde kunna hjälpa även om det inte förekommer missbruk. 

  

Aktörerna berättar om detta hinder från olika perspektiv, att ålder som en särskild 

sårbarhet eller svårighet inte innebär att rätten till hjälp med boendelösningar för social 

problematik. Följande framkommer från de kommunala aktörernas perspektiv: 

”Jag brukar prata lite om verktygslådan, som kan vara öppen eller stängd när vi möter personer. För 

tillhör du en socialt utsatt grupp […] då kan vi öppna verktygslådan och helt plötsligt så kan vi få in 

en person på ett långsiktigt boende, om man då inte är mycket äldre för då handlar det ju mer om 

äldreboende och en kombination däremellan, men som sagt, tillhör du en socialt utsatt grupp, alltså 

du har missbruk eller du har funktionsnedsättning, du kanske har en psykisk sjukdom, då kan man 

liksom lösa boendet och med den nivån av stöd som man behöver, är du strukturellt hemlös helt så är 

det ditt eget ansvar att lösa boende.” (Filippa, kommunal specialenhet för hemlöshet) 

 

”Om man hårdrar det så är det ju så, är man strukturellt hemlös får man ingen hjälp med sin bostad. 

Så det betyder att om du är 65 år och är efter med hyran och blir utslängd så har du inte någon rätt till 

hjälp helt enkelt, så då hamnar du ju på gatan, och bor du där det inte finns nåt krav på långsiktiga 
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lösningar för folk som är 65 så kan du ju i princip hamna på härbärgen och flytta runt tills du har 

utvecklat en social problematik […] så det är ett bekymmer tänker jag, hur man ska hantera hemlösa 

65-åringar som är helt utan social problematik.” (Gabriel, enhetschef) 

 

Att ha en social problematik, vilket utifrån aktörers beskrivningar kan handla om att ha 

missbruk, fysisk funktionsnedsättning eller psykisk sjukdom, kan ge tillgång till 

socialtjänstens långsiktiga boendelösningar. Detta medan verksamma inom 

äldreomsorgen menar att väldigt stort omsorgsbehov ger möjlighet till äldreomsorgens 

boendeformer. Att ”enbart” vara äldre med ett måttligt eller inget behov av stöd verkar 

inte ge tillgång till något långsiktigt stöd, utan enbart kortsiktiga lösningar som härbärge 

och vandrarhem eller egna lösningar. Detta kan utifrån synen på hur sociala problem 

konstrueras vara ett sätt att se hur kategoriseringar av vem som har rätt till stöd och inte 

(Loseke, 2003, s. 20). Personer som inte har social problematik betraktas som strukturellt 

hemlösa och får ordna sin situation själva. Detta kan ses som samhällets syn på 

individens rätt till stöd, likt Neale (1997, s. 49) beskriver, där social problematik 

berättigar stöd medan individer i strukturell hemlöshet förväntas kunna ordna situationen 

på egen hand, även äldre personer med visst stödbehov.  

 

Samtidigt som flera personer är överens om att avsaknaden av sociala problem kan 

stänga ute äldre individer från hjälpande boendelösningar trots svårigheter till följd av 

ålderdom, finns det även andra uppfattningar utifrån äldre med missbruksproblematik: 

”Äldre personer som lever i hemlöshet som inte har missbruk, så finns det ganska många vägar att gå, 

det kan ta lite tid men ofta så är det lättare att lösa, om man tänker långsiktigt boende så, men om 

man tänker missbruk så är det jättesvårt.” (Anders, ideell organisation) 

 

”Ett vanligt boende där det är tillåtet att bruka är oftast inriktat mot yngre, vilket gör att du ska kunna 

klara dig själv och inte ha omsorgsbehov och ett omsorgsboende är ju inriktat på äldre med omsorg 

men inte ett aktivt bruk.” (Gabriel, enhetschef) 

Aktörer har erfarenhet av att social problematik som missbruk kan stänga ute personer 

från boendelösningar inom äldreomsorgen som inte är anpassade för beroende. Detta 

medan boenden för personer med beroendeproblematik som inte alltid är anpassade efter 

omsorgsbehov.  Personer som har både omsorgsbehov och aktivt missbruk kan således 

också möta hinder för att kunna få anpassat stöd. 
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Beskrivningen av vilka långsiktiga boendelösningar som finns tillgängliga för äldre personer i 

hemlöshet framstår som paradoxal och väldigt snäv. En social problematik kan ”öppna 

verktygslådan” inom socialtjänsten men verkar samtidigt kunna stänga en person ute från 

äldreomsorgens boendelösningar. Vissa kommuner i Sverige beskrivs av denna anledning har 

boenden för äldre med både missbruk och omvårdnadsbehov, vilket inte är fallet i alla 

kommuner där aktörerna arbetar. När det gäller äldre vars behov av hjälp med omvårdnad inte 

är omfattande och äldre som inte har sociala problem menar aktörerna att de inte alltid har rätt 

till långsiktig hjälp med boendesituationen. Dessa äldre personer förväntas ordna situationen 

på egen hand eller hänvisas till tillfälliga boendelösningar som härbärgen och vandrarhem. 

Konstruktionen av ett problem kan förstås skapas i det dagliga livet när en situation avviker 

från befintliga rutiner (Berger & Luckmann, 1984, s. 64), som i fallet när äldre i hemlöshet 

inte avviker från den konstruerade bilden av hemlöshet och bilden av en äldre person. 

Aktörernas beskrivning av problemet kan påvisa att det finns en konstruerad bild av 

identiteten som äldre behöver leva upp till för att kunna få hjälp med boendelösningar. Inom 

äldreomsorgen är det en person med stora omvårdnadsbehov. På liknande sätt anses 

socialtjänsten arbeta från bilden av att hemlösa personer får tillgång till stöd när missbruk 

eller psykisk ohälsa föreligger. Personer som avviker från detta exkluderas från stödet.  

 

Dessa svårigheter att få stöd kan också ses i relation till att äldre enligt 5 kap. 4–5§§ 

socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ska ges möjlighet att bo under trygga förhållanden, få hjälp 

och stöd i hemmet samt få goda bostäder. Om trygghet enligt Dupuis och Thorns (1998, s. 44) 

kan uppstå när någon aspekt av ett hem saknas, verkar det enligt aktörernas uppfattning vara 

svårt för äldre att kunna uppnå trygga förhållanden när stödformer som erbjuds är vandrarhem 

och härbärge, något som samtliga aktörer är överens om är en form av hemlöshet där viktiga 

aspekter av ett hem kan saknas. Samtidigt som trygga förhållanden och hjälp i hemmet 

förefaller vara något som äldre har rätt till, blir just dessa aspekter svåra att nå för personer i 

hemlöshet som kan exkluderas från detta stöd. 
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6. Slutdiskussion 

I detta avsnitt presenteras en sammanfattande diskussion av resultatet utifrån uppsatsens syfte 

och frågeställningar. Uppsatsens resultat diskuteras även utifrån tidigare forskning, teorival 

och metodval. Slutligen presenteras en reflektion av reflektion av resultatet i relation till 

framtida forskning och det sociala arbetets praktik. 

6.1. Summering av uppsatsens resultat 

Syftet i denna uppsats är att undersöka kommunala och ideella aktörers förståelse av 

hemlöshet för äldre personer i Sverige, vilket har gjorts genom en explorativ utformning. 

Frågeställningarna har berört definitionen av hemlöshet, äldres behov och sociala problem i 

relation till boendesituationen. Uppsatsens resultat består av tre identifierade teman; 

definitionen av hemlöshet, äldres situation och utformningen av hemlöshetsarbetet för äldre. 

 

Det finns inte en helt enhetlig förståelse för vilka boendesituationer som definieras som 

hemlöshet för äldre personer eller med vilken utgångspunkt som hemlösheten tolkas. 

Aktörerna förhåller sig till problemet på olika sätt; strikt till definitionen av Socialstyrelsen 

(2021) eller utgår från aspekter av ett hem eller den egna yrkesrollen för att konstruera 

hemlöshet, vilket kan vara ett sätt att förstå hur synen på hemlöshet konstrueras i den sociala 

kontexten aktören befinner sig i med olika villkor i det dagliga arbetet (Best, 2013; Berger & 

Luckmann, 1984). Aktörerna var överens om att vara utan tak över huvudet och att bo på 

härbärge eller vandrarhem är boendesituationer definierade som hemlöshet, en traditionell 

bild av problemet (Swärd, 2021). Långsiktiga boendelösningar gav mer skilda uppfattningar. 

De kommunala aktörer som inte ansåg att långvariga boendesituationer eller tillfälliga 

specialkontrakt är en form av hemlöshet utgick från en konstruktion av hemlöshet utifrån 

deras uppdrag, att de antingen visste att de skulle kunna erbjuda fortsatt stöd till äldre eller att 

äldre i dessa situationer inte behövde deras stöd. 

 

Avgörande aspekter för ett hem vid definitionen av äldres hemlöshet handlar enligt resultatet 

om att ett hem är mer än att ha tak över huvudet och en fysisk plats, utan behöver innefatta 

möjlighet att ha med sina saker, ha en egen plats, kunna stänga om sig och veta hur länge man 

får stanna (ETHOS, 2022; Somerville, 1997; Dupuis & Thorns, 1998). Om någon av dessa 
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faktorer inte uppnås kan det vara svårt att känna trygghet i tillvaron och känna sig som 

hemma (Dupuis & Thorns, 1998). Vikten av att upprätthålla sociala relationer genom att 

kunna bjuda hem andra (ETHOS, 2022; Dupuis & Thorns, 1998) eller att förstå hemlösheten i 

en social kontext (Somerville, 2013), var inte aspekter som inkluderades i resultatet. Det kan 

ge förståelsen av att äldres hem är en plats för ensamboende, att kunna vara ifred och leva på 

egna villkor, i kontrast till hemmet som plats för en familj med gemensamma eller kollektiva 

vanor och anpassning efter social samvaro med andra. 

 

Bilden av vilka äldre i hemlöshet är förefaller komplex, utifrån att det finns både strukturella 

och individuella orsaker. Resultatet visar att äldre hemlösa personers behov beskrivs utifrån 

hur deras svårigheter ter sig. Det finns äldre i hemlöshet vars sociala problem förekommit 

tidigare i livet, men även de med problem som tillkommit under ålderdomen. Äldre beskrivs 

även vara hemlösa till följd av främst strukturella faktorer, där hemlösheten förstås vara det 

huvudsakliga problemet. Dessa uppdelningar av äldres situation förekommer samtidigt och 

med individuella variationer. Synen på sociala problem konstruerar vad äldre behöver för typ 

av boendelösningar och hjälp (Meuwisse & Swärd, 2013; Loseke, 2003). Resultatet visar att 

aktörernas beskrivning av äldre personers behov därför kan se väldigt olika ut vid hemlöshet. 

 

Beskrivning av äldres behov är både strukturella lösningar och anpassade lösningar på 

individnivå. Behov av anpassningar rör främst aspekter som identitet, kontinuitet och trygghet 

(Somerville, 1997; Dupuis & Thorns, 1998). Det kan vara trygghet genom ett utrymme 

anpassat för att kunna ta emot hemtjänstinsatser och inte hamna i utsatta situationer, speciellt 

för äldre som betraktas vara just äldre och inte ha andra problem än det som kan tillgodoses 

genom hemtjänstinsatser. Det handlar också om kontinuitet och trygghet av att kunna ha 

fortsatt förankring till den livsstil och området man känner sig hemma i. Det är också en fråga 

om identitet, att få fortsätta leva som man tidigare gjort, även för äldre som kan ha brukat 

droger eller alkohol hela sitt vuxna liv. Synen på om boendelösningar är lämpliga och trygga 

utifrån konstruktionen av äldre personers behov kan avgöra om undantag från riktlinjer görs 

eller inte för boendeformer inom äldreomsorgen. Resultatet visar att insatserna inom 

äldreomsorgen främst är utformade utifrån bilden av att äldre har ett hem. 

 

Det finns hinder som är avgörande för att äldre personer ska få tillgång till stödinsatser. I 

relation till boendesituationen framkommer det i resultatet hur social problematik som 
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missbruk, funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa kan vara avgörande för att få stöd med 

långvariga boendelösningar, samtidigt som äldre personer som är strukturellt hemlösa inte får 

tillgång till någon hjälp. Kanske är inte detta unikt vid hemlöshet för just gruppen äldre 

personer, eftersom lösningar vid hemlöshet även verkar vara svårt att få tillgång till för 

barnfamiljer, migranter och andra grupper som betraktas vara sårbara vid hemlöshet. 

 

Det som är utmärkande för äldre är att aktörernas arbete både hanteras i äldreomsorgen och 

socialtjänsten. Kommuner ska också verka för att äldre kan leva i trygghet och få hjälpen som 

behövs i hemmet (5 kap. 4–5 §§ SoL), vilket kan te sig något motsägelsefullt i arbetet med 

hemlöshet. Äldres situation påverkar tillgången till boendelösningar, där sociala problem eller 

stort omsorgsbehov kan ge tillgång till hem inom både äldreomsorg och socialtjänst. 

Samtidigt kan en person som ”bara” är hemlös och äldre inte ha rätt till någon långsiktig 

hjälp, utan hänvisas till härbärgen eller vandrarhem och att ordna situationen på eget bevåg. 

Detta trots behov av hjälp från hemtjänst eller skörhet av ålder, när detta stödbehov inte 

uppnår en omfattande nivå. Äldres tillgång till stöd i hemlöshet blir således påverkat av 

omsorgsbehov och sociala problem, vilket både kan ge tillgång till stödinsatser men samtidigt 

innebära att tillgänglig hjälp inte alltid är anpassad för bådadera. Förståelsen för 

hemlöshetsarbetet präglas dessutom av aktörernas individuella tolkning av situationen och 

vilka boendeformer som finns tillgängliga i den lokala kontexten. 

 

Hinder till stöd eller brist på anpassade boendesituationer ter sig problematiskt utifrån vad 

resultatet samtidigt beskriver att äldre i hemlöshet kan behöva. Det är, enligt aktörerna, äldre 

med behov av hemtjänstinsatser eller som inte har social problematik som främst har behov 

av aspekter av ett hem som trygghet och anpassat utrymme. Traditionella boendelösningar vid 

hemlöshet anses inte vara lämpliga och trygga för äldre i denna situation. Det är samtidigt just 

äldre utan social problematik som inte får tillgång till långvariga boendelösningar, utan 

hänvisas till härbärgen eller vandrarhem. Detta medan äldre i missbruk beskrivs av aktörerna 

ha behov av lugn och ro samt att ha möjlighet att få fortsätta bruka, varför det kan anses 

viktigt att det finns boendelösningar anpassade för både beroendeproblematik och 

omvårdnadsbehov.  

 

En svårighet som beskrivs i hemlöshetsarbetet med äldre personer är sammanfattningsvis att 

det aktörerna beskriver som möjligt att erbjuda inte alltid är boendesituationer som motsvarar 
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eller är anpassade för vad aktörerna samtidigt menar att äldre personer behöver. Vad som kan 

erbjudas varierar. Det gäller både utifrån situationer där äldre har en social problematik och 

när de inte har det. Detta samtidigt som hemlöshet vid mer långvariga boendesituationer 

tolkas olika av aktörerna. Förståelsen för äldres situation i hemlöshet är inte enhetlig och 

insatserna som erbjuds är inte alltid anpassade för äldre i hemlöshet. 

 

6.2. Resultatet i relation till tidigare forskning 

Resultatet i denna uppsats har förankring i tidigare forskning men har även infallsvinklar som 

inte tidigare tagits upp om äldre hemlösa personer i en svensk kontext. Synen på vilka äldre är 

och deras behov överensstämmer till stor del med rådande forskning. Äldre i hemlöshet 

innefattar både personer som varit hemlösa tidigare i sitt liv och personer som förlorat sin 

bostad på äldre dagar (Crane & Warnes, 2010; Woolrych et al., 2015; Greiner et al, 2016c). 

Dessa olika vägar till hemlöshet kan medföra olika former av problemsituationer för äldre och 

skilda behov av stöd utifrån om personen haft en tidigare boendesituation som fungerat väl 

eller inte (Crane & Warnes, 2007; Crane & Warnes 2010; Greiner et al, 2016a). Äldres behov 

kan vara komplexa och det förekommer också en stor individuell variation i dessa grupper, 

varför flexibla lösningar krävs (Woolrych et al., 2015). Den förståelse för hemlösa äldre 

personer som framträder i resultatet är således likt hur det beskrivs i internationell forskning. 

 

Äldre personers hemlöshet i Sverige uppmärksammades som en nytillkommen grupp under 

2000-talet enligt Knutagård (2009). Detta verkar således inte vara en ny företeelse, men kan 

ha förändrats eftersom andra grupper än äldre personer med missbruk beskrivs vara hemlösa 

enligt aktörerna. Svårigheter som beskrivs förekomma i en svensk kontext är missbruk och 

beroende, begränsad ekonomi, skulder, social isolering eller kognitiv svikt (Socialstyrelsen, 

2021, s. 42). Lösningar enligt Knutagård (2009) och Socialstyrelsen (2021) anses vara att 

ordna mer anpassade boendeformer för äldre personer i hemlöshet eller bostad först. 

Exempelvis finns lågtröskelboenden utformade för att äldre som levt med sociala problem och 

andra behov ska kunna få en bostad, vilket Jönson och Harnett (2021) beskriver kan medföra 

positiva inramningar trots en miljö präglad av sociala problem. Denna syn på problemet 

framkommer även i detta resultat, där även lösningar på strukturell nivå förekommer som 

alternativ till äldre i strukturell hemlöshet, en grupp som knappt omnämns i forskningen. 
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Insatserna som beskrivs i forskningen om hemlöshetsarbetet i Sverige (Blid, 2008; Knutagård, 

2009) verkar fortfarande vara högst aktuella, trots att mer än 10 år passerat sedan dessa 

avhandlingar publicerats. Arbetet med hemlöshet utgår i hög utsträckning från tillfälliga 

boendelösningar som inte beskrivs ta hänsyn till behov av hjälp med vård och omsorg eller 

trygghet (Blid, 2008). Aktörerna beskriver främst arbete mot hemlöshet utifrån 

boendetrappor. Utvecklingen av bostad först verkar vara likt Benjamin och Knutagård (2016) 

beskriver, modellen förekommer i ett fåtal kommuner i Sverige, långt ifrån alla.  

 

Skillnader mellan ideell och kommunal sektor som Nordfeldt (1999) beskriver är inte 

framträdande i denna uppsats. Det fanns olika uppfattningar om hemlöshet och således inte en 

överensstämmande förståelse (Nordfeldt, 1999), men detta var inte något tydlig skillnad 

mellan ideella och kommunala aktörer eller deras lokala plats. Skillnader framstod snarare 

handla om vilka äldre personer i hemlöshet aktörerna hade erfarenhet av att arbeta med, med 

en stor variation i resultatet. Att aktörerna hade blandade svar kan dock kan bero på att det 

enbart var två personer från ideell sektor som inkluderats i urvalet. 

 

Uppsatsens resultat kan bidra med att fylla kunskapsluckan i svensk forskning om äldres 

hemlöshet, som främst har berört situationen för personer med missbruksproblem. Detta 

resultat belyser vikten av att vidare undersöka fler gruppen av äldre i hemlöshet även de som 

inte har sociala problem. Inom äldreomsorgen kan hemmet vara en förutsättning för att kunna 

ta emot hjälp, likt Greiner et al. (2016b) menar, men samtidigt finns det inte alltid ett hem 

som kan erbjudas från samhället för äldre i Sverige. När äldre i hemlöshet hamnar i en 

situation där deras behov ses som ett hemlöshetsproblem görs skillnad utifrån om sociala 

problem som missbruk eller psykisk ohälsa föreligger. I andra fall ses det som ett problem där 

omsorgsbehovet i många fall blir avgörande för om äldreomsorgen kan träda in med 

stödinsatser eller inte. Svårigheten ligger många gånger i de situationer när äldre personer inte 

passar in i mallarna för dessa problembeskrivningar eller kriterier som råder för alla hemlösa 

personer, vilket hanteras olika och ibland inte alls. Detta ämne behöver undersökas vidare 

eftersom internationell forskning visat att bristande kunskapsläge ger praktiken få riktlinjer att 

förhålla sig till när det gäller arbetet med denna målgrupp (Greiner et al., 2016a; Humphries 

& Canham, 2021). Resultaten i denna uppsats visar att detta är högst relevant även för en 

svensk kontext.  
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6.3. Resultatet i relation till metodval 

Den metod som tillämpats utifrån uppsatsens syfte har gett varierande svar från aktörer som 

arbetar med äldre i hemlöshet. Resultatet i uppsatsen präglas av att empirin har inhämtats vid 

semistrukturerade intervjuer med utrymme för flexibilitet och utgångspunkt i vad som 

uppfattas vara viktigt vid varje intervju (Bryman, 2018, s. 563). Mot bakgrund av att 

konstruktionen av förståelse för arbetet med äldre i hemlöshet till viss del verkar vara 

beroende av aktörernas yrkesroll och specifika erfarenheter kan urvalet att dessa aktörer 

påverkat kunskapen som skapats. Uppsatsens resultat kan också präglats exempelvis av att 

inga aktörer arbetar direkt med bostad först, vilket hade varit en intressant aspekt i detta 

sammanhang för förståelse för hemlöshet med sådana insatser i arbetet. Att avgränsa urvalet 

till en geografisk plats eller en typ av verksamhet hade kunnat ge en annan syn på problemet, 

men då hade kanske inte alla varierande aspekter av uppsatsens resultat framkommit.  

 

En viktig faktor att nämna som kan ha präglat resultatet är min förförståelse av att ha mött 

hemlösa äldre personer i arbetet som biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Mina 

erfarenheter kan påverka tolkningen vid både intervjutillfällen och i kvalitativ analys av 

insamlad empiri, vilket kan vara av vikt att beakta att även jag är en del i konstruktionen av 

förståelsen för aktörernas arbete genom mina erfarenheter, vilket jag inte kan bortse från. 

 

6.4. Resultatet i relation till teori 

I uppsatsen redogörs för olika teoretiska perspektiv på hemlöshet och dess definition. Den 

teoretiska ramen består även av förståelse för hur hemlöshet kan ses som ett socialt problem 

utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Vidare består teorin av analytiska begrepp om 

förståelsen för ett hem. Denna teoretiska referensram belyser hur aktörer definierar och 

konstruerar hemlöshet utifrån att det är ett socialt problem som kan tolkas på flera olika sätt. 

Vidare ger den teoretiska begreppsramen förståelse för hur aktörerna ser på innebörden av ett 

hem för äldre och att det är i avsaknad av detta som hemlöshet uppstår. Med tanke på att 

hemlöshet kan anses vara ett komplext problem har denna breda teoretiska referensram 

bidragit med ett följsamt förhållningssätt till empirin, med möjlighet att inkludera aktörernas 

varierade uppfattning om definitionen, äldre personers situation och hemlöshetsarbetets 
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utformning. Denna breda teoriram hade kunnat avgränsas, med risk för att viktiga aspekter 

gått förlorade i resultatet som följd. 

 

Aktörernas arbete med äldre personer i hemlöshet kan även förstås utifrån den organisatoriska 

kontexten de befinner sig i, där organisationsteori hade gett mer kunskap om förståelsen för 

äldre i hemlöshet utifrån aktörers handlingsutrymme eller yrkesroll i organisationen. Arbetet 

med äldre personer i hemlöshet hade även kunnat förstås utifrån mer socialgerontologiska 

teorier, med åldrandet som en central faktor. Ett sådant teoretiskt synsätt hade kunnat ge 

större förståelse för vad aktörerna anser är ett gott åldrande och belysa hur detta påverkar 

aktörernas förståelse för målgruppens situation.  

 

6.5. Implikationer för forskning och praktik 

Hemlöshet är ett komplext problem som drabbar äldre personer, men är ett ämne som är 

outforskat i en svensk kontext. Det råder inte konsensus över hur hemlösheten ska definieras 

eller hanteras. För äldre kan detta leda till en otrygg tillvaro, där möjlighet till stöd varierar 

mellan kommuner och aktörer som arbetar med frågan. Att vara äldre är tillräckligt 

utmärkande för att utgöra en grupp med särskilda bestämmelser i 5 kap. socialtjänstlagen 

(SFS 2001:453) som har rätt till särskilt stöd i sin livssituation, men förefaller inte vara 

tillräckligt stort problem i bemärkelsen att endast hög ålder aktualiserar långvariga insatser för 

att avhjälpa hemlöshet. Trots att kommuner ska verka för goda bostäder för äldre verkar det 

inte alltid finnas boendelösningar särskilt anpassade för just äldre i hemlöshet, varken i 

kommunal äldreomsorg eller socialtjänst. Äldres behov kan istället bli en tolkningsfråga för 

varje lokal aktör att hantera, där tillgång till anpassade boendelösningar kan skilja sig åt i 

landet. 

 

Denna uppsats bidrar till mer kunskap om äldre i hemlöshet i Sverige. Det finns många olika 

anledningar till att äldre befinner sig i hemlöshet och att behovet av stöd kan variera. 

Hemlöshetsproblematiken kan avhjälpas med äldreomsorgens boendeformer för de som 

uppnår dessa krav och för vissa äldre kan traditionella insatser mot hemlöshet för sociala 

problem säkerligen fungera bra, men det finns också äldre personer som inte har tillgång till 

någon av dessa långsiktiga boendelösningar. Det finns äldre som inte kvalificerar sig till hjälp 

eller som inte finner det erbjudna stödet hjälpsamt. En viktig del i framtida forskning vore att 



 

70 

 

undersöka hemlösa äldre personers uppfattning i Sverige för att förstå hur de definierar 

hemlöshet och vad de behöver för hjälp i dessa olika boendesituationer. 

 

För hur var det med de äldre personerna i uppsatsen inledning, vars boendesituationer och 

behov beskrivs i Aftonbladets artikelserie? När deras situation förstås utifrån uppsatsens 

resultat utgör deras situation exempel på äldre personer vars omsorgsbehov inte är tillräckligt 

omfattande för att kvalificera dem för ett permanent boende inom äldreomsorgens försorg och 

inte heller förefaller deras situation ännu föranleda någon av de långsiktiga boendelösningarna 

från socialtjänsten. Det är därför de blir hänvisade till egna lösningar som att boka hotell, likt 

resultatet i uppsatsen beskriver, trots att behov av hjälp föreligger. Dessa två fall porträtterar 

svårigheter för äldre personer som är i eller riskerar hemlöshet och inte passar in i 

boendelösningar som finns. Detta behöver förstås som något annat än bara avslagsbeslut på 

äldreboende, eftersom deras möjligheter till annat stöd i hemmet blir tydligt begränsat av att 

de faktiskt saknar ett hem. Det är tydligt att mer kunskap om äldre i hemlöshet behövs i 

Sverige, för att få en enhetlig förståelse för problemet och hur det ska hanteras av aktörerna 

som möter gruppen men även för att äldre ska känna sig trygga med hjälp anpassad till deras 

situation.  
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Bilaga 1 – Informationsbrev 

Förfrågan om att delta i studie om boendelösningar och hemlöshet för äldre 

personer 

Jag heter Emma Cederström och är utbildad socionom som läser Masterprogrammet i socialt 

arbete på Uppsala universitet. Under vårterminen 2022 skriver jag en masteruppsats i socialt 

arbete med syfte ett undersöka boendelösningar och hemlöshet för äldre utifrån olika 

samhällsaktörers perspektiv. Jag kontaktar er med denna förfrågan om deltagande eftersom 

jag önskar intervjua personer som i sitt arbete har kontakt med äldre personer gällande deras 

boendesituation eller på annat sätt arbetar med olika boendelösningar för äldre.  

 

Vid intervjutillfället kommer jag ställa frågor om dina uppfattningar och erfarenheter av 

boendelösningar och hemlöshet för äldre personer. Du kommer att få ta del av frågorna innan 

intervjutillfället. Intervjun beräknas ta cirka 45 minuter och kan genomföras antingen digitalt 

via Zoom eller vid ett fysiskt möte på en plats du bestämmer. Deltagandet är helt frivilligt och 

du kan när som helst avbryta din medverkan utan motivering. Intervjun kommet att spelas in 

och skrivas ut i text. Insamlat material kommer att avidentifieras och du förblir anonym i 

uppsatsen. Informationen du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och fullständigt 

material kommer enbart jag som student ta del av. Inspelat och transkriberat material kommer 

att förverkas när uppsatsen är examinerad. Transkriberat material kommer att analyseras och 

publiceras i en masteruppsats vid Centrum för socialt arbete, Sociologiska institutionen på 

Uppsala universitet som du kommer kunna ta del av.  

 

Jag kommer att kontakta dig via telefon med frågan om du är intresserad av att delta och om 

du vill boka in en intervju med mig. Om du vill ha mer information eller har frågor kring 

studien är du välkommen att kontakta mig eller min handledare via kontaktuppgifterna nedan.  

 

Student: Emma Cederström   Handledare: Stefan Sjöström  

E-post: emma.cederstrom.2566@student.uu.se  E-post: stefan.sjostrom@soc.uu.se  

Telefon: xxx-xxx xx xx    Telefon: xxx-xxx xx xx 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Intervjuguide  

 

Namn:  

Verksamhet:  

Yrkesroll:  

 

 

- Vilka olika boendelösningar eller boendeformer för äldre personer möter du i ditt 

arbete?  

- Vad är din roll eller uppgift när det gäller äldres personers boendesituation?  

- Kan du berätta mer om hur ditt arbete med äldre personer går till? (Exempelvis genom 

att beskriva processen vid ett ärende du haft eller hur ett möte med en äldre person kan 

gå till)  

- Vad tycker du är viktigt när det gäller boendelösningar för målgruppen äldre personer?  

- I vilken utsträckning arbetar du med äldre personer i hemlöshet?  

- Om du arbetar med äldre i hemlöshet, på vilket sätt gör du det?  

- Hur skulle du själv definiera hemlöshet?  

- Kan du ge exempel på olika typer av fall av hemlöshet när det gäller äldre?  

- Kan du berätta om något särskilt utmanande fall som du arbetat med avseende 

boendelösningar/hemlöshet?  

- Är det annorlunda att arbeta med boendelösningar/hemlöshet när det gäller just äldre? 

 

 

 


