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Vi vill inleda detta tacktal med vår tacksamhet till samtliga av våra intervjupersoner som 

genom sitt engagemang för dessa människor i den hemlösa situationen gjort denna studie 

möjlig. Er värdefulla kunskap har präglat denna studie med empati och gett en förståelse 

för att dessa individer är mer än kategorin hemlös, de är människor vars existens är lika 

viktig som någon annans. 

Vi vill även tacka våra fantastiska familjer som under dessa veckor har stått ut med våra 

obekväma arbetstider, känslomässiga utbrott och ändå lyckats ge oss styrka, uppmuntran 

och kärlek. Utan ert stöd hade denna studie inte varit möjlig. 

Vi vill även tacka vår handledare Maria Bennich som hjälpt oss med vägledning att nå 

målet. 

Vi vill också rikta ett tack till varandra då vi anser att hjärtat i detta arbete ligger 

i kombinationen av oss båda.  

Ett sista tack riktar vi till de människor som lever i den hemlösa situationen. Det vi tagit 

del av är bara en liten skärva av något så mycket större än vi kan förstå. Av den skärvan 

ser vi människor som för oss visar på styrka, kreativitet och kunskap. För oss är ni 

hjältar! 

 

Att skriva denna C-uppsats, vars resa har varit en berg- och dalbana, har gett oss en 

erfarenhet värd att bära med resten av livet. 

 

Therese Jonsson & Caroline Westerdahl, maj 2015 
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______________________________________________________________________________ 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att få en förståelse för hur situationerna för äldre i 

hemlösa situationer kan se ut samt bidragande orsaker till varför de blir kvar i 

hemlösheten. För att uppfylla syftet har kvalitativa intervjuer genomförts med 

organisationer som kommer i kontakt med de äldre i hemlösa situationer. Utifrån deras 

erfarenheter har det gått att urskilja teman som beskriver den rådande situationen för de 

äldre i hemlöshet utifrån bidragande orsaker och tillvaron i den hemlösa situationen. 

Temana beskriver bland annat hur de äldre exkluderas från olika hjälpinsatser och hur 

det, vi benämner som, slitsamma livet kan se ut men också förslag på förebyggande 

åtgärder. Temana tolkades utifrån en individuell, en strukturell perspektiv, samt normer, 

normalisering och kategorisering. Studiens slutsats belyser vikten av vidare studier inom 

området, specifikt i relation till den biologiska ålderns betydelse i relation till det sociala 

stödsystemets kategoriseringar. Det är även av vikt att studera förekomsten av skillnader 

mellan långvarig och kortvarig tid i att vara äldre i en hemlös situation.  

Nyckelord: hemlöshet, äldre, orsaker, fenomen, tillvaron i den hemlösa situationen 
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Abstract 

The purpose of this study is to develop a thorough understanding of the representation of 

homeless older people and an insight into contributing factors as to why they remain 

homeless. To meet the purpose of the study, qualitative interviews have been conducted 

with organizations that come into contact with older people in homeless situations. 

Themes have been identified based on the experiences that describe the current situation 

of the elderly in homeless situations including the contributing factors and the amount of 

time spent in homelessness. The themes detail how the elderly are excluded from various 

relief efforts and how the backbreaking life can be, and also suggestions for homelessness 

preventive measures. These themes were interpreted on an individual basis and a 

structural approach and standards, normalization, and categorization. The study's 

conclusion highlights the importance of further study in this area, specifically in relation 

to the biological age significance in relation to the social support system categorizations. 

Another important factor is to study the differences between long and short-term 

homelessness in older people. 

Keywords: homeless, older people, causes, processes, the time spent in homelessness 
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1. Inledning 

Vad är det egentligen som orsakar hemlöshet och vem är den ”hemlösa”? Är det 

individen själv som till följd av exempelvis missbruk, arbetslöshet eller knappa 

ekonomiska resurser har ”försatt sig” i situationen eller beror det på samhälleliga aspekter 

som arbets- och bostadsmarknad i förändring? Finns typbilden av vem den hemlöse är 

eller kan det drabba vem som helst? Kan det vara en kombination av dessa orsaker eller 

kan det till och med vara mer komplext än så? Hur är det ens möjligt att hemlöshet kan 

existera i ett välfärdssamhälle som Sverige?  

– Jag hamnade på gatan mer eller mindre på dagen. På utsatt tid stod de där i 

entrén, sju-åtta personer: värden, låssmeden, socialsekreteraren. Aldrig i min 

vildaste fantasi hade jag trott att de kunde agera så. Jag stod inte på kontraktet, 

men jag hade alltid betalt hyran i tid. Efter att ha övernattat hemma hos vänner 

första tiden köpte Ulla en gammal Volvo som hon sov i under ett halvårs tid. 

(Skoglund, 2014) 

Den senaste tiden har särskilda grupper i hemlösa situationer uppmärksammats genom att 

beskrivas som särskilt utsatta, eller grupper som ökar. Exempel på grupper är unga vuxna 

(18-26 år) och äldre (65 år och uppåt). Enligt Socialstyrelsen (2011) befinner sig 1 500 

äldre människor i en hemlös situation, vilket innefattar 5 procent av de 34 000 som totalt 

befinner sig i hemlöshet. Kartläggningen visar också att nästintill 60 procent av 

målgruppen äldre hade varit hemlösa i mer än 4 år. Detta innebär att dubbelt så många är 

långvarigt hemlösa i gruppen 65 år och äldre, om vi jämför med övriga grupper i 

hemlöshet. 

I Stockholms Stadsmissions rapport från 2014 ligger fokus på hemlöshet bland äldre 

eftersom detta är en målgrupp som anses öka. Rapporten uppmärksammar bland annat 

den fysiska och mentala stressen som det innebär att vara utan bostad, men också den 

höga nivån av demens och andra kroniska sjukdomar. De aspekterna påverkar med stor 

sannolikhet den äldre personen att hantera sin vardag tillsammans med 

hemlöshetsproblematiken. 

1.1 Problemområde 

Senaste kartläggningen genomförd av Socialstyrelsen (2011) visar att hemlösheten ökar, 

där den senaste siffran är 34 000 hemlösa, varav 1500 av dem är 65 år och äldre. 

Stockholm stadsmission (Markovits, 2014) är en av de organisationer som utifrån sin 

egen rapport (2014), uttrycker sin oro över att antalet äldre i hemlösa situationer kommer 

öka. Sverige uttrycker en oro, men Crane och Warnes (2010) menar att det är en 

verklighet. I sin forskningsöversikt presenterade författarna (ibid.) studier och rapporter 

från Storbritannien, Australien, Canada och USA vars resultat kan bekräfta att äldre i 

hemlöshet ökar i andra delar av utvecklings länderna. Crane och Warnes (2010) 

presenterar även resultat som visar på att det är många som blir hemlösa för första gången 

som äldre. Vidare menar författarna (ibid.), likt Socialstyrelsen (2011) och Stockholms 
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stadsmission (2014), att det finns brister i kunskapsläget avseende äldre i hemlöshet i 

jämförelse med andra grupper. 

Oavsett vilka eventuella andra problem individen har, menar Socialstyrelsen (2005) att 

avsaknaden av en bostad innebär en stor osäkerhet och påverkar negativt på möjligheten 

till ett bra liv i övrigt. Socialstyrelsen (ibid.) anser därför att det är viktigt att betrakta 

hemlöshet som en egen problematik. 

Utifrån det studerade materialet om att antalet äldre i hemlöshet ökar, samt att det råder 

kunskapsbrist om densamma, är denna studie om äldre i hemlöshet viktig. För att kunna 

bemöta och förebygga detta fenomen i framtiden ser vi vikten av ökade kunskaper inom 

området.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att ge en inblick i hur situationerna kan se ut för de äldre människor som 

befinner sig i hemlöshet. Genom att undersöka varför äldre människor hamnar i 

hemlöshet och hur tillvaron i de hemlösa situationerna kan se ut, är även syftet att hitta 

betydelsefull kunskap kring hur hemlöshet bland äldre kan bemötas och förebyggas i 

framtiden. 

För att uppnå syftet har följande frågor ställts:  

 Vad kan det finnas för bidragande orsaker till hemlöshet bland äldre? 

 Hur kan tillvaron i den hemlösa situationen se ut och på vilket sätt kan detta 

påverka för de äldre?  

 Vad anser organisationerna behöver hända för att förebygga och förhindra 

hemlöshet bland äldre i framtiden? 

2. Bakgrund 

Kommande avsnitt inleds med en kort beskrivning av hemlöshetens utveckling och 

förändring i Sverige. Studiens definition av hemlöshet utgår ifrån Socialstyrelsens (2011) 

fyra situationer samt åldern 65 år för kategorin äldre. Därmed presenteras 

Socialstyrelsens senaste kartläggning, där en förklaring över vad de olika hemlösa 

situationerna innebär. Bakgrunden avslutas med en presentation av tidigare forskning 

kring äldre i hemlösa situationer. 

2.1 Kort historik 

Under lång tid har hemlöshet som fenomen diskuterats som ett socialt problem där fokus 

har varit på olika typer av lämpliga åtgärder och vad som antas kan orsaka hemlöshet, 

vars karaktär har skiftat över tid och rum. Hans Swärd (1998) illustrerar den svenska 

hemlöshetsdiskussionen genom fyra överskådliga perioder där två av dem presenteras 

nedan. 

Under 1960- och 70-talet började hemlösheten uppmärksammas som ett socialt problem i 

och med att det gavs uttryck för att hemlösheten ansågs som välfärdsstatens restproblem. 

Då ansågs det vara möjligt att åtgärda hemlösheten med stöd av välfärdsstatens 
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utveckling genom generella och riktade åtgärder. Under 1965-1975 togs sig detta i 

uttryckte genom socialtjänstens kraftiga expansion och miljonprogrammets 

genomförande, vilket resulterade i att intresset för hemlösheten minskade. 

Under 1980-talets senare halva inkom rapporter om att antalet hemlösa ökade i Sverige. 

Ökningen ledde bland annat till att Socialstyrelsen fick i uppdrag att kartlägga 

hemlöshetens omfattning. Resultatet pekade på att hemlösheten omfattade grupper som 

inte diskuterats tidigare. Swärd (1998) beskriver att nya åtgärder vidtogs, bland annat 

olika typer av boendelösningar och frivilligorganisationernas härbärgesverksamhet. 

2.2 Kartläggning av hemlösheten i Sverige 

Socialstyrelsen (2011) har sedan 2002 haft i uppdrag av regeringen att kartlägga 

hemlöshetens omfattning och karaktär som underlag, för att motverka hemlösheten i 

Sverige. I Socialstyrelsens senaste rapport genomfördes en enkätundersökning under en 

vecka i maj, 2011. Kartläggningen genomfördes med hjälp av en rad olika aktörer som på 

ett eller annat sätt har haft kontakt med personer som lever i hemlöshet, exempelvis 

socialtjänsten, frivilligorganisationer, beroendemottagningar med flera (ibid.). 

Uppgiftslämnarna svarade på en enkät utifrån varje person de kände till, som befinner sig 

i de olika situationerna av hemlöshet. Resultatet av denna kartläggning visade att det var 

34 000 personer under mätveckan som var hemlösa eller utestängda från 

bostadsmarknaden. 

Socialstyrelsens definition av hemlöshet utgår från fyra olika situationer som en individ 

kan befinna sig i under en kortare eller längre period. Situationerna ser ut enligt följande, 

med antalet procent (inom parentes) ur totalpopulationen hemlösa: 

 Situation 1 (20%) – Akut hemlöshet 

Människor som sover ute “på gatan” eller i natthärbärgen.  

 Situation 2 (11%) – Institutionsvistelse och kategoriboende  

Planen är att personen ska skrivas ut inom tre månader efter mätperioden. Efter 

utskrivning eller flytt har individen inte någon egen bostad ordnad. 

Situation 3 (37%) – Långsiktiga boendelösningar 

En person bor i en boendelösning som kommunen har ordnat, inom den sekundära 

bostadsmarknaden, på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie 

bostadsmarknaden. Det handlar om boendelösningar med någon form av 

hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn eller särskilda villkor och regler. 

 Situation 4: (26%) Eget ordnat kortsiktigt boende 

En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos vänner, familj eller släktingar. 

Alternativt har individen ett tillfälligt (kortare än tre månader efter mätperioden) 

inneboende- eller andrahandskontrakt hos släkt, vänner eller andra privatpersoner.  

 Andra situationer (6%): Situationen är okänd 

Swärd och Runquist (2001) poängterar även vikten av att knyta hemlöshet till situationer 

istället för personer, eftersom hemlöshet inte är ett permanent tillstånd utan är knutet till 

vissa perioder i livet.  
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2.3 Forskning kring äldre i hemlösa situationer 

Nedan kommer forskningsläget kring äldre i hemlösa situationer att presenteras utifrån 

nationell och internationell forskning. 

2.2.1Nationell forskning 

Som tidigare nämnts är de som ingår i målgruppen äldre, 65 år och uppåt, vilket är en 

målgrupp som det inte finns särskilt mycket svensk forskning om (Socialstyrelsen 2011). 

Det Socialstyrelsen kommit fram till i sin kartläggning är att det finns cirka 1 500 

personer som befinner sig i hemlösa situationer, vilket innefattar cirka 5 procent av 

totalpopulationen hemlösa. 77 procent av dessa är män och 23 procent är kvinnor. 

Kartläggningen visar att majoriteten av de äldre bor i försökslägenheter och liknande 

medan 197 personer befann sig i akut hemlöshet. 

Nästintill 60 procent av målgruppen äldre hade varit hemlösa i fyra år eller längre (ibid.).  

Byström och Irestig (2004) studerade sjukligheten bland individer i hemlösa situationer 

som sökt vård på vårdcentraler. I resultatet hävdar författarna att sjukligheten bland 

individerna har ett nära samband med ett liv i stress, missbruk, sämre möjligheter till 

nattvila samt väldigt bristfällig egenvård. 

I Stockholms Stadsmissions rapport från 2014 beskrivs att äldre ofta är generellt sämre 

utrustade, både mentalt och fysiskt att hantera den stress som det innebär att lämnas utan 

bostad. Markovits, Johansson och Axell (2014) som skrivit rapporten pekar på att 

härbärgen ofta är olämpliga platser för äldre att bo på. Genom att befinna sig i dessa svåra 

levnadsförhållanden kan sjukdomar och andra problem förvärras, vilket kan leda till för 

tidigt åldrande och en tidig död. Ett försvårande problem för äldre i hemlöshet är den 

höga nivån av demens och andra kroniska sjukdomar som med stor sannolikhet påverkar 

den äldre personen att hantera sin vardag ovanför hemlöshetsproblemet. En stor risk för 

äldre i hemlöshet är också att försättas i en social isolering från samhället (ibid.). 

I Marcus Knutagårds avhandling (2009), pekar även han på att härbärgen är mindre 

lämpligt för äldre människor, eftersom de ofta klarar sig sämre på härbärgen på grund av 

hälsoskäl. Vissa äldre har problem med hygienen och vill ofta inte ha hemtjänst i sin 

situation. Samtidigt är resultatet i Knutagård och Nordfeldts forskning (2007) att 

härbärgen ofta kan få en mer eller mindre permanent karaktär.   

Nilsson och Flygheds (2004) studie berör marginaliseringsprocesser när det kommer till 

vräkningar. Deras studie utgår från två studier av vräkta, en från 1990-talet och en från 

2000-talet. Nilsson och Flyghed (ibid.) belyser riskerna med vräkningar eftersom de kan 

innebära att individer hamnar längre ut i samhällets marginal. Författarna betonar även 

vikten av vidare studier kring exkluderingens orsaker och verkan för människor i 

samhället. 
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2.2.2 Internationell forskning 

Utöver forskningen om de svenska förhållandena för hemlöshet finns det en del 

internationell forskning gjord inom området. 

McDonald, Dergal och Cleghorn (2007) genomförde en studie i Toronto där de jämför 

människor som blivit hemlösa på äldre dagar (i denna studie från 50 år och uppåt) med de 

som varit hemlösa under en längre tid innan. Metoden för studien var 

sekundärdatainsamling från härbärgen, intervjuer med äldre hemlösa samt fokusgrupper 

med professionella. McDonald m.fl. (2007) fann att de personer som blivit hemlösa på 

äldre dagar hade fått kämpa med att hitta information om vilken service de kunde tillgå i 

samhället. Bidragande orsaker till att de blivit hemlösa i huvudsak handlar om 

relationskonflikter, partners bortgång eller förlorat arbete. De som varit hemlösa en 

längre tid vistades mindre ”på gatan” eller i natthärbärgen. De båda grupperna hade 

markant försämrad hälsa i jämförelse med totalpopulationen hemlösa. Även här hittade 

författarna (ibid.) skillnader mellan grupperna. Bland annat att de äldre som varit 

långvarigt hemlösa i högre grad hade minne- och kognitionssvårigheter medan de som 

blivit hemlösa på äldre dagar i högre grad led av depressioner. 

Crane och Warnes (2010) har sammanställt en översikt om vad det finns för studier kring 

äldre i hemlöshet utifrån de olika förhållandena i Storbritannien, Canada, USA och 

Australien. Författarna menar att den äldre populationen i hemlöshet generellt har sämre 

hälsa än den yngre populationen. Författarna betonar också att studier på området visar 

att alkoholmissbruk och samsjuklighet (både missbruk och psykisk ohälsa) är vanligt 

förekommande bland de äldre. Crane och Warnes (2010) redogör för att det finns få 

hjälp- och stödinsatser som är riktade till de äldres behov när det kommer till olika former 

av insatser. En slutsats författarna drar är att äldre i hemlöshet är en exkluderad grupp i 

samhället samt att antalet äldre i hemlöshet ökar i flertalet av utvecklingsländerna. 

I en annan studie studerar Crane och Warnes (2005) äldre i hemlöshet utifrån de brittiska 

förhållandena. Deras slutsats är att staten gett knapp uppmärksamhet när det kommer till 

de äldres behov av hjälp- och stödinsatser för att motverka hemlöshet samt att de äldre i 

hemlöshet är en isolerad och exkluderad grupp i samhället. 

3. Teoretiska perspektiv 

I detta avsnitt kommer de teoretiska perspektiven för studien att presenteras. Perspektiven 

är individuellt och strukturellt perspektiv samt normer, normalitet och kategorisering. 

Individuellt och strukturellt perspektiv anses relevanta eftersom de ofta diskuteras i 

anslutning till hemlöshetsforskning. Normer, normalitet och kategorisering anses 

relevanta för studien, eftersom dessa kan spegla samhällets syn på fenomenet. 

3.1 Individuellt och strukturellt perspektiv 

Nedan kommer olika tolkningar inom individuellt och strukturellt perspektiv beskrivas, 

som huvudsak går i linje med individuellt och strukturellt perspektiv. 

Enligt Swärd och Weddig Runquist (2001) speglas synen på hemlöshet av vilket 

grundläggande förhållningssätt eller perspektiv betraktaren har. De pekar på två 
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grundläggande perspektiv som kan antas på fenomenet, nämligen en individinriktad syn 

och en samhällsorienterad syn. Ett individinriktat perspektiv avser faktorer hos den 

enskilda individen, vilket kan ses som orsaker till den egna situationen. Det 

samhällsorienterade perspektivet riktar intresset på omgivande förhållanden i samhället, 

exempelvis bostads- och socialpolitiken. De två perspektiven, menar Swärd och Runquist 

(2001), har betydelse för hur betraktaren uppfattar orsaker till hemlöshet. Författarna 

menar också att perspektivvalet har betydelse för om huruvida samhället ser hemlösheten 

som ett litet statiskt restproblem för få individer eller som ett dynamiskt problem som 

omfattar större grupper som riskerar att någon gång hamna i hemlöshet.  

Sahlin (1992. I Swärd, 2004) beskriver även två typer av definitioner utifrån individuellt 

och strukturellt perspektiv för hur hemlösheten kan definieras. Definitionerna benämns 

som asocialitetsfokuserade och bostadsfokuserade perspektiv. Den förstnämnda ser till 

individuella förklaringsmodeller där personliga svagheter, psykisk eller fysisk ohälsa, 

dålig moral eller missbruk kan ses som orsaker. Den bostadsfokuserade definitionen utgår 

från strukturella förklaringsmodeller såsom tillgång på bostäder, arbetslöshet, luckor i 

socialpolitiken och bostadspolitiska regleringar och så vidare.  

Sosin (1992. I Swärd, 2004) redogör för fyra olika förklaringsmodeller som har haft 

skiftande betydelse vid olika tider. Den första förklaringsmodellen menar att människor i 

hemlösa situationer själva har alienerat sig från samhället och valt att leva i samhällets 

marginal. Även om det inte finns någon fullständig valmöjlighet kan individen ändå själv 

göra vissa val inom samhällsstrukturens ramar. Den andra modellen har sin utgångspunkt 

i individuella brister. Det finns en vilja hos individen att ha en egen bostad men denne 

klarar inte att upprätthålla bostaden på grund av alkoholism, psykisk sjukdom, 

kriminalitet eller missanpassning. Enligt detta perspektiv finns det människor som inte 

klarar att leva upp till samhällets krav på anpassning och kommer därför bli 

marginaliserade från bostads- och arbetsmarknaden. Den tredje förklaringsmodellen som 

Sosin (ibid.) tar upp knyter hemlösheten till bostads- och arbetsmarknaden. Det kan 

handla om brist på arbete, inkomst, färdigheter och en begränsad arbetslivserfarenhet som 

i sin tur kan leda till svårigheter att få arbete och fattigdom. En obalanserad 

bostadsmarknad, dyra hyror och svårigheter för vissa grupper att få en bostad kan då leda 

till hemlöshet. Den fjärde förklaringsmodellen som Sosin (ibid.) tar upp behandlar sociala 

och institutionella faktorer där flera studier pekat på bristande socialt skyddsnät för de 

hemlösa. I många fall visar det sig även i bristande kontakter avseende samhällets 

hjälpsystem, där de hemlösa löper risk att hamna mellan stolarna. 

3.2 Normer, normalitet och kategorisering 

Enligt Jacobsson, Thelander & Wästerfors (2010) innebär normer en uppsättning regler 

och föreskrifter om hur vi i samhället bör agera. Reglerna kan vara både formella och 

informella. Sociala normer syftar till det som uppfattas som rätt och riktigt i samhället, 

exempelvis hur man skall uppföra sig eller klädkoder i olika sammanhang. Vidare 

förklarar Jacobsson m.fl (2010) att sociala normer inte är något som kommer med födseln 

utan internaliseras i takt med människans utveckling till samhällets olika förutsättningar 
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och sammanhang. Normer är under en ständig förändringsprocess då de kontinuerligt 

tolkas, diskuteras och förkastas genom tid och rum i takt med att samhället förändras och 

utvecklas. 

Svensson (2010) förklarar även att normer är situationsberoende. Det som blir normalt är 

det som i sin tur majoriteten av samhället rättar sig efter, trots att det finns andra ideal 

som inte ligger inom ramen för det normala. Vidare förklarar Svensson (2010) att 

individer i ett samhälle på ett eller annat sätt kommer att socialiseras in i det normala, 

genom att vi ständigt testar oss fram i olika sammanhang och möten. På så vis blir vi 

medvetna om hur vi bör eller inte bör vara. Ur detta utvecklas en normalitet. I och med 

att det finns en norm, eller ”normala människor”, så finns det även en avvikare, den som 

inte är som de flesta andra (Svensson, 2010). Enligt Scheff och Starrin (2010) finns det en 

tanke i samhället om den självständiga individen vilket innebär att människan ska vara 

oberoende i sina relationer till andra i samhället. Vidare beskriver författarna skam som 

något som skapas hos individerna i det moderna samhället i och med rädslan för att ses 

som avvikare.  

Enligt Knutagård (2009) handlar kategorisering om att definiera olika grupper av 

människor. För att kategorin ska få sin betydelse behöver minst två kategorier vara 

beroende av varandra. Kategorin förhandlas fram genom att människor tillskriver de 

personer och ting som finns i vår omvärld mening. I de olika kategorierna kommer det att 

formas beskrivningar eller berättelser om det som innefattas i kategorin. Knutagård (ibid) 

menar att kategoriseringar är en förutsättning för att människor ska kunna orientera sig i 

samhället och kan ses som en förutsättning för att känna den sociala världen och social 

identifikation.  

Meeuwisse (2007) beskriver att sociala kategorier sedan länge har utgjort en central del i 

socialt arbete. De sociala kategorierna präglar evidensbaserade insatser som bygger på 

försök att identifiera och sortera människor och beteendeyttringar i olika fack. Meeuwisse 

(ibid) förklarar att kategorier som normal/onormal eller genomsnitt inte är på något vis 

självklar. Historiskt sett fanns det en tid då kategoriseringarna normal/onormal inte ens 

fanns. Normalitet och genomsnittets betydelse uppstod i takt med statistiken utvecklades, 

och som senare även kom att handla om fördelningar och genomsnitt kopplat till 

människor. Grunden menar Meeuwisse (ibid.) handlar om en eftersträvansvärd norm för 

samhället.  

Jacobsson m.fl (2010) ser också att när en människa blir kategoriserad kan det resultera i 

att det skapas starka förväntningar på individen. Med andra ord skapas förväntningar på 

individerna som faller inom ramen för kategorin.  

 

 

4. Metod 

I detta kapitel kommer studiens tillvägagångssätt att beskrivas och motiveras. 



 

13 

 

4.1 Den kvalitativa intervjun som design 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att den kvalitativa forskningsintervjun syftar till att 

försöka förstå världen utifrån respondenternas synvinkel, utveckla en mening ur deras 

erfarenheter och ge en inblick i deras levda värld. En intervju menar Kvale och 

Brinkmann (ibid.) är ett utbyte av åsikter mellan personer där temat är av ömsesidigt 

intresse men med en struktur och ett syfte. 

Studiens syfte är att ge en inblick i hur situationerna kan se ut för de äldre människor som 

befinner sig i hemlöshet. Genom att undersöka varför äldre människor hamnar i 

hemlöshet och hur tillvaron i de hemlösa situationerna kan se ut, är syftet också att hitta 

betydelsefull kunskap kring hur hemlöshet bland äldre kan bemötas och förebyggas i 

framtiden. Därför valdes den kvalitativa intervjun som design för att få möjlighet till en 

fördjupad inblick och kunskap kring äldre i hemlösa situationer. 

Studien kommer också att utgå ifrån ett abduktiv slutledning, vilket innebär att studien 

kommer röra sig i en växelverkan mellan teori och empiri (Thomassen, 2007).  Studiens 

resultat kommer att presenteras och tolkas empirinära, för att sedan diskuteras och 

analyseras i rapportens avslutande delar. 

4.2 Hermeneutisk tolkning 

I studien används det hermeneutiska synsättet vilket handlar om att tolka och förstå det 

studerade materialet (Thomasen, 2007).  

Hermeneutikens huvudtema handlar om att meningen hos en del endast kan förstås om 

den sätts i samband med helheten (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 193). Delen kan 

endast förstås ur helheten, och helheten endast ur dela, vilket benämns som den 

hermeneutiska cirkeln. Thomassen (2007) menar att detta skall ses som en process där 

vår förståelse av ett fenomen utvecklas genom att vi ständigt rör oss fram och tillbaka 

mellan helhet och del av det material vi försöker förstå oss på. Vidare förklarar 

Thomassen (2007) att när människor läser en del av det material som studeras kommer 

läsaren inledningsvis tolka det på ett sätt, men när vederbörande sedan läser det i sitt 

sammanhang (helheten) kommer läsaren i och med det få till sig mer kunskap som i sin 

tur ger ny belysning till den redan studerande delen och där del och helhet betingar 

varandra. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) förstås det studerade fenomenet på ett 

utvecklande sätt i och med att det ständigt för med sig förnyad kunskap och där med 

undan för undan också ger en fördjupad förståelse för det studerande fenomenet.  

Ytterligare en aspekt i förståelseprocessen, menar Thomassen (2007), är beroende av hur 

texten tolkas där förståelsen av exempelvis en bok först och främst beror på vilket typ av 

text det handlar om, alltså texten i dess helhet. Vidare förklarar Thomassen (2007) att ett 

och samma uttalande om ett fenomen kommer att tolkas på olika sätt beroende på vart det 

står; i en forskningsrapport, lagtext eller tidningsartikel där textens delar behöver tolkas i 

ljuset av dess helhet (Thomassen, 2007). 

En annan utveckling av hermeneutiken som Alvesson och Sköldberg (2008) behandlar är 

att tolkningen och/eller förståelsen av det studerade materialet förknippas med empati. 
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Tillvägagångssättet handlar om att människor inte bara lever sig in den talandes situation 

utan genom empatin och fantasin kan sätta sig in i aktörens ställe för att försöka förstå 

dennes situation. Vidare förklarar Alvesson och Sköldberg (2008) att hur materialet 

sedan tolkas och förstås, är i sin tur förtrogen med förförståelsen och som även den, enligt 

hermeneutiken, är en viktig del i förståelseprocessen av materialet. 

Mening ges till en text med utgångspunkt i det ovan beskrivna, där läsaren i takt med 

läsningen av texten, förändras också förförståelsen. I och med denna process öppnas det 

upp för att texten har något att berätta (Bryman, 2007) och som i sin tur kommer ligga till 

grund för tolkningen av materialet. Ovan har förklaring getts till varför en text bör/skall 

förstås ur sitt sammanhang, men Alvesson och Sköldberg (2008) menar även att 

författaren bör inkluderas. Därför kommer vi i nästa avsnitt att presentera vår 

förförståelse inför fenomenet äldre i hemlösa situationer. 

4.3 Förförståelse 

En av oss författare har tidigare kommit i kontakt med fenomenet äldre i hemlösa 

situationer under sin praktik i Australien. Där uttryckte sig fenomenet i en helt annan 

kontext än i det svenska samhället. Det var ett relativt vanligt förekommande socialt 

problem utifrån en oreglerad hyresmarknad och ett minimalt skyddsnät för individerna att 

falla tillbaka på. Varför intresset för denna studie skapades var för att Australiens 

välfärdssystem tidigare varit mer likt Sveriges men efter 70-talets hårda politiska 

åtstramningar har de sociala problemen där också ökat. Utefter den tanken väcktes ett 

intresse för att undersöka hemlösheten bland den äldre befolkningen här i Sverige i den 

svenska kontexten. 

Den andra av oss författare har tidigare arbetsliverfarenhet där mötet fanns med äldre och 

psykisk ohälsa. Där uppfattades att de äldres behov inte blev tillgodosedda av två 

anledningar: Dels utifrån att individerna själva uttryckte bristen på hjälpinsatser. Dels 

utifrån att verksamheten själv tyckte att stöd- och hjälpinsatserna fungerade bra. Ur detta 

växte ett intresse i hur det kan komma sig att bilden av hjälpen skilde sig åt så markant. 

När litteraturstudien sedan inleddes skapades ett brinnande intresse hos oss båda att 

studera vidare om äldre i hemlösa situationer. 

4.4 Litteratursökning 

För att hitta relevant litteratur till studien har återkommande litteratursökningar gjorts. 

Sökmotorer som använts vid sökningen är databaser och tidskrifter tillgängliga på 

Högskolan i Jönköpings bibliotek (primo). Sökningar har även gjorts på Socialstyrelsens 

hemsida samt Lunds universitets hemsida. 

 

Sökord som använts i olika kombinationer är: hemlös, bostadslös, äldre, pensionär, 

exkludering, marginalisering, process, erfarenheter, orsaker, anledningar, aktörer, 

kategorier, välfärd, ta sig ur hemlöshet, uteliggare, litteraturöversikt, vägar in i 

hemlöshet, homeless, young homeless, canada, reasons, pathways, causes, consequenses, 
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litterature review, process, older/elderly homeless, chronic homeless, long term 

homeless, new homeless. 

4.5 Urval 

Studien har utgått från ett målinriktat urval eftersom det finns ett begränsat antal 

frivilligorganisationer och myndigheter som arbetar med hemlöshet bland äldre. Bryman 

(2008) beskriver att i ett målinriktat urval väljs deltagare ut på ett strategiskt sätt där 

deltagarna är relevanta för de forskningsfrågor som forskarna utformat. Målet med ett 

målinriktat urval är att skapa samstämmighet mellan urval och forskningsfrågorna. Enligt 

Bryman (2008) går målinriktade urval inte att generalisera till en population. Eftersom 

syftet med studien inte är att generalisera, utan ge en inblick i hur situationerna för äldre i 

hemlöshet kan se ut, upplevdes detta urval vara bäst lämpat för syftet med studien.  

Informationssökning för att hitta relevanta organisationer inleddes. Därefter togs kontakt 

med frivilligorganisationer och myndigheter som arbetar med den tilltänkta målgruppen. 

Vi frågade även om de hade några tips på organisationer som kunde vara relevanta för 

studie, ett så kallat snöbollsurval. Enligt Bryman (2008) innebär ett snöbollsurval att 

forskaren inledelsevis tar kontakt med ett mindre antal organisationer och använder dessa 

för att få kontakt med ytterligare respondenter. Problemet med snöbollsurval är att det 

inte kan bli representativt för populationen men eftersom vi hade knapp kunskap om 

hemlöshet bland äldre och vad det finns för hjälp/åtgärder för denna grupp upplevdes 

denna metod som bäst lämpad för att få in relevant data. 

Initialt togs telefonkontakt med de tilltänkta organisationerna eftersom vi ville kontrollera 

om personerna hade kunskapen som eftersträvades för vår studie samt att presentera vår 

studie muntligt. Telefonsamtalen uppfattades ge effekt och frågan kunde ställas om ett 

informationsbrev fick skickas via mail. Åtta telefonsamtal gjordes och de kontaktade 

organisationerna tog vänligen emot våra informationsbrev. Informationsbrev skickades ut 

(Se bilaga 1) till alla åtta organisationer, varav två tackade nej till att medverka i studien 

på grund av hög arbetsbelastning och tidsbrist.  

Efter att informationsbrevet skickats ut bokades sju intervjuer in med sex olika 

organisationer som på något sätt kommer i kontakt med äldre i hemlösa situationer. Det 

blev slutligen sex genomförda intervjuer eftersom ett önskemål från två respondenter var 

att få göra intervjun tillsammans.  

4.6 Konstruktion av intervjuguide 

Enligt Bryman (2008) innebär semistrukturerade intervjuer att forskaren har en 

intervjuguide med specifika teman som ska beröras. Intervjuaren har friheten att 

formulera svaren på sitt eget sätt men har ändå en guide för att säkerställa att alla teman 

berörs. Intervjuaren har även en frihet att ställa följdfrågor om det kommer upp 

information som intervjuaren anser behöver vidareutvecklas. 

Intervjuguiden till studien utformades med teman som utgick från studiens syfte och 

frågeställningar. Teman som berördes var bland annat: Varför hemlös?, tillvaron för den 
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äldre i den hemlösa situationen samt hjälp/åtgärder. Under dessa teman skapades frågor 

av mer öppen karaktär (se bilaga 2).  

I intervjuguiden inkluderades även en avslutande del med frågor av mer direkt karaktär 

utifrån de tre ovanstående temana. Kvale och Brinkman (2009) beskriver avslutande 

frågor som att sätt att bland annat förtydliga tidigare svar som intervjupersonen gett eller 

att kontrollera om åsikterna förändrats under intervjuns gång. 

4.7 Genomförande av intervjuer 

En strävan i studien har varit att ha en så förutsättningslös ingång i intervjuerna som 

möjligt för att få en öppenhet för informationen som delges i intervjuerna. Kvale och 

Brinkman (2009) förklarar att denna öppenhet ställer höga krav på intervjuarens 

förberedelser och hantverksskicklighet. Med detta i åtanke valdes semistrukturerade 

intervjuer med tillhörande intervjuguide för att behålla flexibiliteten i genomförandet men 

ändå få en struktur i intervjuerna.   

Totalt utfördes sex intervjuer, varav en var en gruppintervju med två personer som 

respondenter. Fyra av intervjuerna gjordes under två dagar på plats i den stad 

respondenterna befinner sig. Två intervjuer gjordes via telefon, eftersom möjligheten att 

göra intervjuerna på plats inte fanns på grund av integritetsskäl samt tidsbrist. Bryman 

(2008) förklarar att det inte nödvändigtvis behöver vara märkbara skillnader än att göra 

intervjuerna på plats. Vidare förklarar Bryman att intervjuaren inte kan se 

intervjupersonens kroppsspråk och dess rektioner på frågor. Även tekniska svårigheter 

bör tas med i beaktningen såsom störningar på linjen.  

De fyra intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser. Det fanns en 

öppenhet i val av plats där intervjupersonerna fick välja det som passade dem bäst. Alla 

intervjupersonerna var engagerade i intervjuerna, vilket gjorde att svaren var utförliga. 

Dock behövde inte alla frågor ställas i alla intervjuer eftersom de blivit berörda tidigare 

under intervjun. Några störningsmoment och avbrott uppkom under intervjuerna. Bland 

annat av en yrkesverksam som ville ge någon form av information till en av 

respondenterna. 

Intervjuerna gjordes tillsammans, dock var det en av oss som ledde samtalet men den 

andra fick flika in om det var något som behövde tilläggas. Den som inte ledde intervjun 

kontrollerade vilka frågor som inte berörts, förde kortare anteckningar samt kontrollerade 

tiden. Vissa av intervjuerna var mer strukturerade och andra hade mer karaktären av ett 

samtal. Några av respondenterna hade förberett sig utifrån informationen som delgetts i 

informationsbrevet och talade utifrån det, andra väntade in våra frågor och svarade på 

dem innan nästa fråga kom.  

Intervjuerna varade mellan cirka 70-90 minuter och samtliga intervjuer spelades in, efter 

respondenternas godkännande. Vid ett par tillfällen försvann några enstaka ord som 

spelades in under telefonintervjuerna. Någon viktig information gick enligt vår 

uppfattning dock inte förlorad.  
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Samtliga intervjupersoner hade någon form av kandidatutbildning inom socialt arbete 

eller sjukvård och hade arbetat mellan 3 och 25 år inom hemlöshetsområdet. 

4.8 Tolkning, analys och bearbetning av data 

Varje intervju transkriberades ordagrant av någon av författarna. Bryman (2008) betonar 

att kvalitativa forskare ofta är intresserade av både det som sägs och hur intervjupersonen 

säger det. Eftersom studiens intresse var innehållet i intervjuerna och inte hur det sades, 

lades fokus på innehållet i texten. Längre pauser noterades i transkriberingen men uttryck 

som ”ööh” och andra liknande uttryck uteslöts i transkriberingen. 

Studiens analysmetod är tematisk analys. Bryman (2008) menar att detta är ett av de 

vanligaste angreppssätten när det kommer till kvalitativ data. Bryman påpekar att det inte 

finns några tydliga instruktioner när det gäller tekniken men att grunden handlar om att 

hitta teman som forskaren anser relevant för studien. Ryan och Bernard (2003, i Bryman, 

2008) rekommenderar att forskaren har ögonen öppna för bland annat följande: teman 

som återupprepas, lokala uttryck eller kategorier, metaforer, teman som förändras i 

materialet, likheter och skillnader, saknad data samt teorirelaterat material. 

 Efter att alla intervjuer transkriberats läste författarna enskilt igenom varje intervju och 

sökte teman. Detta gjordes för att få fler ingångar och synvinklar på materialet. När sedan 

sökningar efter teman inledde fanns Ryan och Bernards (ibid.) rekommendationer med i 

åtanke. Varje intervju fick egna teman som sedan sammanställde i sex olika dokument. 

Därefter fortsatte en omfattande process när vi analyserade materialet tillsammans. Varje 

enskild intervju diskuterades och våra enskilda teman jämfördes och analyserades. Ett 

dokument gjordes där teman med relevanta resultat sammanställdes för att kunna jämföra 

likheter och skillnader i intervjusvaren. De transkriberade intervjuerna lästes och 

analyserades åtskilliga gånger för att sedan mynna ut i åtta teman som vi fann relevanta 

för studiens syfte och frågeställningar. 

När resultatet sedan skulle skrivas gicks samtliga intervjuerna igenom igen där slutgiltiga 

citat valdes ut och kommenterades.  

4.9 Kvalitetskriterier 

Enligt Bryman (2008) används främst kvalitetskriterierna reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet när det kommer till att bedöma kvaliteten i en kvantitativ forskning. 

När det kommer till kvalitativ forskning finns det alternativa kriterier för bedömning av 

studiens kvalitetet (ibid.) Kvale och Brinkman (2009) har behållit ursprungsbegreppen 

men kopplat innehållet efter produktionen av kunskap genom intervjuer. Enligt 

författarna (ibid.) handlar det första kriteriet om reliabilitet vilket avser intervjuarteknik, 

kategorisering av intervjupersonens svar samt om intervjupersonen hade svarat likvärdigt 

om någon annan intervjuat personen. Validitet är det andra kriteriet som Kvale och 

Brinkman (ibid.) belyser. I kvalitativ forskning kan det avse om metoden undersöker vad 

den avser att undersöka. Här menar författarna att forskarens trovärdighet och 

hantverksskicklighet får stor betydelse. 
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I denna studie anser vi att reliabiliteten och validiteten är god eftersom frågorna och 

intervjuerna utformats efter studiens syfte. Dock finns det risk för viss intervjuareffekt 

eftersom vi båda intervjuade några respondenter var. Jacobsen (2007) beskriver 

intervjuareffekten i hur intervjuaren talar och använder sig av kroppsspråket (Jacobsen 

2007). Kvale och Brinkman betonar dock att en för stark tonvikt när det kommer till 

reliabilitet riskerar att motverka variationsrikedom och kreativitet. De menar att det blir 

rikare resultat om den som intervjuar får använda sin egen stil och tillåta improvisation 

och följa upp intervjusvar. 

Kvaliteten i forskningen betonar också Bryman (2008) vikten av transparens, vilket 

innebär att forskarna försöker vara tydliga i hur de kommit fram till sina resultat. 

I denna studie behövde vi inledningsvis söka information och vidare tips från kontakterna 

som togs vilket kan försvåra för läsaren att följa urvalsprocessen. En annan försvårande 

omständighet handlar om de etiska aspekterna när det kommer till anonymiteten, både för 

verksamheterna och för de exempel som tas upp i resultatet. Transparensen i studien kan 

ha påverkats av detta. En strävan har dock varit att visa studiens tillvägagångssätt så 

tydligt som möjligt i metodavsnittet. 

Det sista kvalitetskriteriet som Kvale och Brinkman (ibid.) belyser handlar om studiens 

generaliserbarhet, alltså om studiens resultat kan generaliseras till andra 

undersökningspersoner och situationer. Syftet med denna studie har inte varit att 

generalisera resultatet utan att belysa och sprida kunskap om ett fenomen som 

Socialstyrelsen (2011) med flera anser öka. Studien grundar sig också på information från 

sju informanter vilket vi anser vara en låg siffra för att ens kunna tala om generalisering 

av ett resultat. Däremot kan vi till viss del tala om överförbarhet, vilket enligt Bryman 

(2008) innebär att studiens resultat kan tillämpas i andra sammanhang och miljöer med 

hjälp av täta beskrivningar. I denna studie skulle resultatets beskrivningar av fenomenet 

äldre i hemlösa situationer att sprida information som skulle kunna vara till hjälp i andra 

miljöer. Eftersom det finns en god samstämmighet mellan respondenternas svar, vilket 

också kan tyda på en god överförbarhet. Även tidigare forskning förstärker resultatet 

vilket också kan tyda på att det finns en viss överförbarhet. 

4.10 Etiska principer 

Bryman (2008) beskriver fyra grundläggande etiska principer som rör frivillighet, 

integritet, konfidentialitet och anonymitet för personer som deltar i en studie.  

Den första principen beskriver Bryman (Ibid.) som informationskravet, vilket innebär att 

forskaren ska informera om undersökningens syfte. Det handlar också om att deltagandet 

är frivilligt och det går att avbryta deltagandet om så önskas. Den andra principen berör 

samtyckeskravet vilket innebär att personerna godkänner sitt deltagande i studien. Den 

tredje principen handlar om konfidentialitetskravet. Enligt Bryman (2008) handlar det om 

att uppgifter som går att härleda till personerna i undersökningen ska behandlas med 

största konfidentialitet där obehöriga inte kan komma åt dem. 

Den sista principen Bryman tar upp belyser nyttjandekravet, vilket innebär att det 

insamlade materialet endast får användas för forskningens ändamål. 



 

19 

 

För att uppfylla informationskravet och samtyckeskravet skickades ett informationsbrev 

ut där studiens syfte, genomförande och frivilliga deltagande beskrevs. Denna 

information togs även upp muntligt i början av varje intervju för tydlighetens skull.  

När det kommer till konfidentialitetskravet har några aspekter särskilt tagits i beaktande 

och tydliggjorts. Eftersom det är få organisationer som arbetar med äldre i hemlösa 

situationer behövde vi vara särskilt uppmärksamma på att inte säga något under 

intervjuerna som kunde avslöja någon annans berättelse. Valet gjordes också att inte 

namnge i rapporten i vilken stad intervjuerna gjordes, för att det inte ska kunna härledas 

till någon person eller organisation. Andra aspekter som vi tagit hänsyn till angående 

konfidentialitetskravet handlar om att avkoda i de exempel som intervjupersonerna tar 

upp för att skydda de personer som exemplifieras, eftersom personerna själva inte kunnat 

ge sitt samtycke till deltagande i studien.  

När det kommer till nyttjandekravet fick intervjupersonerna information om att de 

inspelade intervjuerna och transkriberingarna kommer att raderas efter studiens 

färdigställande samt att datan endast kommer användas för studiens syfte. 

5. Resultat 

Resultatet har strukturerats utifrån studiens tre frågeställningar för att skapa en tydligare 

struktur och en röd tråd genom resultatet. Det finns en medvetenhet i att de utvalda 

temana kan vara överlappande och kan passa in under alla fyra rubrikerna, vilket kommer 

att belysas vidare i diskussionen. 

I och med att intervjupersonerna samt organisationen de representerar är konfidentiella 

kommer de benämnas som intervjuperson 1-7.  

5.1 Sex organisationers hjälp och åtgärder 

Nedan kommer en kort presentation av varje organisation som har besökts. 

Presentationen utgår ifrån respondenternas beskrivningar av vad dennes verksamhet gör 

för äldre i hemlösa situationer. 

Verksamhet 1 

Denna verksamget är en frivillig organisation dit äldre, 65 år och uppåt kommer för att få 

stöd i den rådande livssituationen. Det kan ske i form av stöd i kontakten med 

myndigheter men även rådgivning och stöd angående den äldres rättigheter. Här ges det 

möjlighet till en social samvaro för de äldre. Verksamheten finns till för alla äldre, 

oavsett situation och ekonomiska förutsättningar. 

Verksamhet 2 

Denna verksamhet är ett boende för människor från 65 år som tidigare varit hemlösa och 

har ett pågående alkoholmissbruk samt någon form av psykisk ohälsa. I sin verksamhet 

har de även ett nära samarbete med hälso- och sjukvård. Verksamheten är även delaktig i 

samverkansmöten med andra aktiva organisationer för att skapa en helhetsbild över hur 

hemlösheten ser ut i samhället. 
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Intervjupersonen belyser kärnan i verksamheten, enligt citatet nedan: 

Jag har försökt att skapa en situation där personalen möter alla med en vänlighet. 

Och en motsatt effekt.[…] Om man kommer skitfull med flaskan i handen så är 

man välkommen hem. Jag ska följa med dig till din lägenhet […] Alla kommer 

hem. Alla sover hemma varje natt. […]Människor som är psykiskt galna och 

berusade kommer hem. Och vill gå in i sin lägenhet och lägga sig i sin säng. Det 

är fantastiskt för mig. Det är en ära att dom vill det. Och att dom äntligen har 

kommit hem. (Intervjuperson 2) 

Intervjuperson 2 belyser alltså centrala aspekter av verksamheten: Att individen får 

komma till ett hem och vara accepterad som den är, oavsett psykisk ohälsa eller 

alkoholmissbruk. 

Verksamhet 3 

Det här är en verksamhet inom sjukvården som utgår från en helhetssyn för somatiskt 

sjuka med komplexa vårdbehov. Intervjuperson 3 tar upp vikten av att ha en helhetsbild 

över hela den komplexa bilden: 

Det är det vi ger skulle jag säga. Titta på både det sociala, det medicinska, 

omvårdnadsbehovet, tar in missbruksaspekten, det psykistriska. Allting måste man 

ha ett helhetsgrepp om för att man ska kunna planera[…]Det kan ju vara så himla 

olika vilka behov dom har. Men att vi är flexibla så att vi kan anpassa vår 

omvårdnad utifrån det. Att någon som har en demenssjukdom får den omvårdnad 

som är anpassad för det som en demenssjuk person ska ha. Då får man faktiskt 

läsa på […] Det måste finnas fortbildning för personalen om det är något nytt 

annorlunda som kommer och så. Men det är att kunna, ja, utgå ifrån deras 

vårdbehov. 

Intervjuperson 3 säger att de äldre i hemlösa situationer som varit i verksamheten har fått 

komma till stabila förhållanden efter placeringen där. 

Verksamhet 4 

Denna verksamhet är en frivillig organisation dit människor i hemlösa situationer kan 

komma, för att få stöd i kontakten med myndigheter. Stödet kan handla om att få ett 

ombud som kan bevaka individens rättigheter. Hit kan individerna komma, för att sova 

eller duscha. De är välkomna även om de är påverkade. Verksamheten har även en 

nattjour som arbetar uppsökande. 

Intervjuperson 4 beskriver hur verksamheten kan hjälpa individen genom att bland annat 

hjälpa till att överklaga beslut, inventera nätverket och om det finns några behov av 

kontakt med psykiatrin. 

Verksamhet 5  

Det här är en myndighet vars huvudsakliga uppgift är att söka upp de äldre i hemlösa 

situationer där de befinner sig. Det finns även möjlighet för anhöriga och allmänheten att 
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höra av sig vid oro till myndigheten. Det innebär att hitta de individer som lever i en 

hemlös situation och länka dem till ordinarie socialtjänst och det övriga hjälpsystemet. 

Verksamhet 6 

Det här är en myndighet som bland annat arbetar med människor i hemlösa situationer, 

olika typer av psykisk och fysisk funktionsnedsättning, missbruk och människor som av 

olika anledningar är i behov av vård och omsorg.  

Verksamheten har i uppgift att ge stöd och hjälp utefter den enskildes behov. Exempel på 

insatser kan vara att hitta boendelösningar utanför den ordinarie bostadsmarknaden, som 

möter upp den enskildes behov.  

5.2 Varför hemlöshet? 

Den andra delen i resultatet kommer att beröra frågan: varför hemlöshet? Det som 

kommer att presenteras nedan är hemlösheten som en process vars bidragande orsaker 

grundar sig i individens egna förutsättningar, samt strukturella förutsättningar utifrån 

samhällets ständiga utveckling.  

De teman som kommer att beröras är: Faller mellan stolarna, boendesituationen samt 

bristande nätverk/ensamhet. 

Intervjuperson 1 ger sin bild av orsaker till att äldre hamnar i hemlösa situationer: 

Det kan finnas hundra olika orsaker till det. […] Det kan ju vara någonting dolt 

som gör att jag förlorat fotfästet i tillvaron liksom. Det kan vara en händelse. […] 

Någon dör och det var kanske den sista som levde som jag har i min närhet och 

jag blir deprimerad och jag glömmer bort att betala hyran, eller jag orkar inte. 

Eller man har en psykisk sjukdom redan innan och man har tappat kontakten med 

psyk. Ja, det kan vara precis vad som helst egentligen som gör att en person 

klarar sig men inte en annan. (Intervjuperson 1) 

Citatet illustrerar det som samtliga respondenter på något sätt berör. Hur vägen in i 

hemlöshet beskrivs som en process som skiljer sig från individ till individ. I nedanstående 

avsnitt kommer återkommande teman att beröras som kan påverka varför en äldre 

människa blir hemlös. Temana kan även tolkas som försvårande aspekter som bidrar till 

att individen stannar kvar i den hemlösa situationen. 

5.2.1 Faller mellan stolarna 

Ett återkommande tema från intervjuerna är svårigheterna att få till någon hjälp för de 

äldre som inte uppenbart faller inom ramarna för någon insats för hjälp/stöd från 

organisationer. Man faller, så att säga, mellan stolarna. 

Den första situationen handlar om individen inte har någon annan problematik än just 

bristen på bostad, vilket kan försvåra möjligheterna till hjälp av det sociala skyddsnätet 

trots behovet: 
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Inget missbruk, inget psyk, utan liksom rätt vanliga precis som du säger inte i så 

dålig fysisk form att dom blir beviljade ett serviceboende, utan rätt pigga. […] 

Säger så här[…]”Du har ju pension, socialtjänsten har inga lägenheter att 

erbjuda, du får söka boende på egen hand" det där har man varit med om ganska 

många gånger. (Intervjuperson 6) 

Ett annat problem, där den äldre i hemlös situation riskerar att hamna mellan stolarna 

avser de som har någon form av samsjuklighet, alltså både något slags missbruk och 

psykisk ohälsa: utan 

Har man missbruk så brukar man ju kunna få komma in på något slags 

missbruksboende […] Har man psykiatrisk diagnos eller någonting sånt så 

kommer man ju in under den, men har man inget […]man tillhör ingenting liksom. 

Man tillhör ju inte vuxen, man tillhör inte försörjningsstöd, för man har ju 

pension. […] Ja man tillhör äldre, men då kan dom ha olika specifika regler som 

gör att man "okej jag kanske klara mig att gå på toaletten själv, jag klara att fixa 

det mesta, så jag kan inte bo någonstans där man behöver stöd eller personal 

dygnet runt". Det finns helt enkelt ett litet glapp där. (Intervjuperson 5) 

Intervjuperson 1 berättar om en situation där en 80-åring kommer till deras organisation 

och ber om hjälp. Personen står inför att förlora sin lägenhet på grund av att hyresvärden 

vill ha tillbaka den. Bakgrunden till detta, som Intervjuperson 1 förklarar det, är att 80- 

åringen på grund av olika kriser i livet blivit tvungen att flytta in hos sin son. Dessvärre 

avlider plötsligt sonen och det är då hyresvärden vill ha tillbaka lägenheten. 

Intervjuperson 1 berättar även att 80-åringen hade sviter efter en stroke, var synskadad 

samt inte hade något nätverk som kunde hjälpa honom. Intervjuperson 1 ringer då till 

socialtjänsten och frågar om tillgång till servicelägenhet eller dylikt och svaret blir att det 

inte går:  

Om jag ringer när han står på gatan då? frågar jag. Får han hjälp då? […] Ja, jo 

men då, det är inte akut nu, utan det är akut först när han står på gatan. 

(intervjuperson 1) 

Intervjuperson 1 berättar att personen förlorar sin lägenhet men att innan dess får 

intervjuperson 1 frågan om att följa med till minnesmottagningen i och med bristen på 

nätverk:  

Så jag går med honom dit och det slutar med att han får en demensdiagnos. Och 

det var enda anledningen till att vi fick in honom på servicehus. Då förstår ni hur 

svårt det är, dom hamnar mellan stolarna. […] Är du missbrukare, då finns det ju 

härbärgen och en annan, om du vill ha hjälp så går det att få hjälp. Men dom här 

personerna, det är jättesvårt att få hjälp till dem. Faktiskt. (Intervjuperson 1) 

Intervjuperson 2 talar om svårigheterna avseende stöd och hjälp för de äldre som har 

någon form av missbruksproblematik. Resultatet av detta kan bli att dessa individer inte 

får tillgång till de vanliga äldreboendeformerna även om de faller inom ramarna för 

beviljande insatser avseende behov i övrigt. Intervjuperson 3 utrycker att de äldre kan 
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falla mellan stolarna genom att de dricker alkohol och i och med det blir dessa svårare att 

hantera på ett vanligt äldreboende: 

Och sen så kanske det finns dom här andra stödboendena för kanske 

missbrukssvängen, men där finns det ingen omsorgspersonal. Så det är väl så kan 

jag tänka att man inte möter upp komplexiteten.(Intervjuperson 3) 

Sammanfattningsvis finns det alltså olika sätt att falla mellan stolarna för äldre i hemlösa 

situationer. 

5.2.2 Boendesituationen – Ingen andra chans 

Samtliga intervjupersoner berörde boendesituationen som en bidragande orsak som 

försvårar för äldre i hemlösa situationer. Särskilt nämns sju centrala aspekter om skälet 

till den enskildes utestängning från bostadsmarknaden. 

Den första aspekten handlar om att har personen en gång förlorat sin lägenhet på grund av 

någon anledning får individen svårt att få någon andra chans: 

Han förlorade sin lägenhet därför att han struntade i att betala hyran för dom 

hade gjort en renovering som han inte tyckte dög. […] Han har liksom satt sin 

sista potatis och vilken hyresvärd vill ha en hyresgäst som inte betalar hyran? 

Eller någon som har förlorat sin lägenhet på grund av vanvård? Du får aldrig 

mer en lägenhet. Man kan inte ens liksom använda sin förra hyresvärd till 

referens liksom. (Intervjuperson 1) 

Citatet ovan förklarar att anledningen till varför individen förlorar sin lägenhet. 

Anledningen kan i sin tur vara orsaken till varför den enskilde får svårare att få 

tillgång till en annan lägenhet på den ordinarie bostadsmarknaden. 

Den andra aspekten handlar om ekonomiska tillgångar som förutsättningar till bostad: 

Men då kanske dom har för låga inkomster för att hyresvärden skulle kunna 

godkänna dom som hyresgäster, dom kanske har skulder som sätter stopp för det. 

(Intervjuperson 6) 

Ovanstående citat illustrerar att tillgången till en lägenhet förutsätter att hyresgästen 

kan uppvisa förmåga att betala hyra. Låg inkomst och skulder kan ses som 

försvårande omständigheter för den enskilde att försäkra hyresvärden om att detta är 

möjligt.  

Den tredje aspekten handlar om omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter: 

Eller att de om görs till bostadsrätt, många gamla som inte kan betala med sin 

liksom låga pension, tragiskt också. (Intervjuperson 5) 

Respondenterna beskriver att bostadssituationen är den största anledningen till 

hemlöshet. De menar att det byggs för få lägenheter för människor med lägre inkomst. 

Respondenterna menar även att tillgången till bostad försvåras ytterligare i och med 

stadens höga andel av bostadsrätter.  
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En fjärde aspekt belyser vräkning på grund av oförmåga att sköta sin bostad: 

Jag har en kvinna i tanken som, när hon blir äldre just det här med demens att 

man inte riktigt kan ta reda på sig själv och hålla efter en lägenhet […] 

Lägenheten blir väldigt sanitärt vilket gör att grannarna börjar klaga, det kommer 

in oro. Personen förstår ju inte och man kanske kommer dit liksom och påtalar det 

[...], Nej, jag skall stanna, kanske inte kan, börjar få ont i benen. Liksom smärtor 

fysiskt så, och sedan blir personen vräkt. (Intervjuperson 5) 

Ovanstående citat visar på en situation där det finns brister i individens förmåga att ta 

hand om sig själv och sitt boende vars följdeffekter kan innebära vräkning. 

En femte aspekt inom boendesituationen handlar om de höga kraven för att få tillgång till 

en servicelägenhet:  

Ska hon hinna dö först innan hon ska få komma in på ett servicehus som hon nu 

vill flytta in i när hon är 95 år? […] Alltså, det är ju helt galet! Det måste ändras, 

det kan inte vara så höga, det är som att man måste ha ena foten i graven innan 

man. Och då är det för ett servicehus. (Intervjuperson 1) 

En sjätte aspekt avseende boendesituationen, där flera intervjupersoner belyser härbärgen 

som en olämplig plats för äldre att befinna sig på: 

Den ena har injicerat någon drog precis, någon kanske börjar bli liksom, få någon 

form av epileptiskt anfall eller någon psykos och folk är ju inte jättehygieniska, 

kan vara någon som snarkar. Alltså många får ju ingen sömn på dom här 

härbärgena och vara gammal i den miljön är ju inte kanske inte så lockande för 

många. Utan ja, det kan vara svårmotiverat. (Intervjuperson 5) 

Citatet ovan visar på svårigheterna för de äldre att bo på härbärgen, dels på grund av 

den höga graden av missbruk samt upplevelser av otrygghet. 

Den sjunde aspekten inom boendesituationen belyser avsaknaden av långsiktiga 

boendelösningar. Bland annat intervjuperson 7 pekar på svårigheterna att hitta boenden 

som matchar behoven. De lyckade boendelösningarna som finns kvar avvecklas: 

Nu skall ju ingen få bo kvar på HVB längre. Vi har svårt att hitta alternativ till 

just den här målgruppen som faktiskt mår väldigt bra i dom här HVB-boendena. 

[…] Där man har sin egen lägenhet och sen är det någon som hela tiden ser till 

att man kommer med i det här kulturella sammanhanget. Och man får ha läkare, 

det finns personal. […] Och det är ju jättesvårt att hitta alternativ just för den här 

målgruppen, för att många av våra som är placerade på HVB dom har speciella 

behov […]det är ju deras hem och dom vill ju inte flytta. (Intervjuperson 7) 

Sammanfattningsvis visar ovanstående aspekter att individer i en redan utsatt 

situation, blir ännu mer utsatta i och med de ovan beskrivna förutsättningarna för 

tillgång till bostäder. 
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5.2.3 Bristande nätverk/ensamhet 

Majoriteten av intervjupersonerna hävdar att människor i hemlösa situationer är ensamma 

med begränsade sociala nätverk. Bristande nätverk och ensamhet kan ses som bidragande 

orsaker in i och svårigheten att ta sig ur hemlösheten. 

Här är hela deras liv. Dom har knappt något liv, men det livet dom har det har 

dom här. […]De vill inte flytta, dom förlorar allt då. De kontakter dom har här 

och. […] Det är svårt liksom. (Intervjuperson 1) 

En del äldre människor i hemlösa situationer väljer exempelvis att bo på stationer som 

centralstationer och busstationer med mera, framför ett eget boende. Andra är hellre 

hemlösa än att behöva lämna stadskärnan för ett eget boende. 

Intervjupersonerna tar också upp att det stödjande nätverkets betydelse som skyddande 

faktor, men också i stödet för att klara av den rådande situationen. 

Stödjande nätverken är borta och då kan man ju vända på det här då att 

människor som har anhöriga, familjerelationer och att de är vid liv, då har du 

mycket bättre förutsättningar. (Intervjuperson 3) 

Respondenterna menar att många av de äldre i hemlösa situationer inte har kontakt 

med sina anhöriga. Vidare menar respondenterna att de som har kontakt med anhöriga 

har bättre förutsättningar att ta sig ur den hemlösa situationen.  

Det är så många trasiga människor som vi kommer i kontakt med […] Dom har 

inte något att falla tillbaka på utan vi måste bygga upp liksom någonting som 

håller för dom. (Intervjuperson 6) 

Två av intervjupersonerna belyser vissa skillnader mellan yngre och äldre avseende 

tillgång till nätverk: 

Det här med att man som yngre person kanske kan lättare sova hos kompisar, 

sova i andra lägenheter, man kanske, i utbyte mot drogen, i utbyte mot sin kropp. 

Många gör ju det alltså, som drogar, man säljer sig själva. Ja många kvinnor då 

tyvärr, men även män, självklart. Som lättare kan bo hos folk liksom, som 

fortfarande har sina lägenheter kvar och sådär, men när man blir äldre många 

har kanske blivit nyktra och drogfria, vissa har gått bort. (Intervjuperson 5) 

Citatet ovan syftar till en medvetenhet i att orsaker till att nätverket brister kan variera 

oavsett ung, vuxen eller äldre men att respondenterna tycker sig kunna se en viss skillnad 

till följd av det naturliga åldrandet.  

5.3 De äldres tillvaro i de hemlösa situationerna 

Den tredje delen av resultatet kommer att belysa tillvaron för den äldre i den hemlösa 

situationen, utifrån respondenternas erfarenheter och beskrivningar.  

Teman som tas upp är: Ett slitsamt liv, skammen, samt krav på den äldre. 
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5.3.1 Ett slitsamt liv 

Det första temat handlar om det slitsamma livet som det innebär att vara i en hemlös 

situation. Majoriteten av våra respondenter ger exempel ifrån äldre människor de träffat. 

Bland annat hur sömnbristen, otryggheten och den fysiska ohälsan gör livet slitsamt.  

Respondenterna beskriver de äldres utsatthet, i och med att de blir tvungna att sova 

sittandes om nätterna i allmänna utrymmen. Respondenterna förklarar också att de äldre 

blir tvungna att vandra omkring eftersom de allmänna utrymmena inte alltid tillåter att de 

vistas där.  

Dom här människorna har inte sovit mer än en timme i taget de senaste 10 åren 

och vad det gör med ens psyke. (Intervjuperson 6) 

Respondenterna menar att bland annat ovanstående levnadsförhållanden i den utsatta 

situationen bidrar till att de äldres hälsa försämras: 

Vi har en kvinna, när hon får pension, då kostar hon på sig att sova på ett 

vandrarhem som ligger lite längre bort på gatan. Då har hon så svullna ben och 

haft urinvägsinfektion i månader liksom, som hon inte får ordning på. Så det är 

klart att det är fruktansvärt. Det är ju jätteslitsamt. (Intervjuperson 1) 

En annan aspekt som respondenterna belyser, avser de äldre som till en början inte har 

någon psykisk ohälsa men som med tiden i den hemlösa situationen blir deprimerade. 

Intervjuperson 1 berättar om en äldre man som sover under broarna: 

Han hade rullator. […] Han band fast rullatorn i sin fot för annars snodde dom 

den. Någon annan som tyckte att den var bra att ha. Jag menar det är klart att han 

är deprimerad, som liksom, han vet inte ens om han har rullatorn, som kan resa 

sig upp på morgonen när han vaknar. (Intervjuperson 1) 

Samtliga respondenter berättade om verkliga exempel på det slitsamma livet som äldre i 

hemlösa situationer kan uppleva. Det kan handla om att individerna inte får befinna sig på 

vissa platser under vissa tider utan förflytta sig från plats till plats. Det kan handla om att 

nästan aldrig få sova mer än en timma i taget eller behöva vara orolig för att bli bestulen 

på de få ägodelar som individen har. 

5.3.2 Skammen 

Nästa tema berör den skam som äldre människor i hemlösa situationer kan känna över sin 

situation. Samtliga respondenter tar upp någon form av upplevd skam hos individerna de 

möter. Respondenterna förklarar också att hur den subjektiva skammen upplevs eller 

grundar sig kan bero på hur individens egna erfarenheter och bakgrund ser ut. 

Eller så är det så att den här personen känner att jag vill inte belasta mina barn. 

[…]Hon har en son, välutbildad och har ett välbetalt jobb. […] Han har sagt, 

flytta hit. Han vet inte att hon sitter på McDonald’s. För hon skäms. Man gör inte 

så, man gör inte så mot sina barn. […] Så det är skam. Jag vill inte belasta honom 

med det. (Intervjuperson 1) 
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Citatet ovan beskriver en situation där kvinnan vars son vill ta hand om sin mamma 

men att skammen är så påtaglig att hon inte förmår att ta emot den erbjudna hjälpen. 

Intervjuperson 4 menar att svårigheten att be om och ta emot hjälp av sociala 

skyddsnätet kan påverkas i och med den upplevda skammen över sin situation: 

Man har gått så många vändor. Alltså, man kanske har placerade barn. […] Du 

har haft så mycket med socialtjänsten att göra så du har givit upp och tänker att 

jag vill inte vara med. […] Vi har en som hellre går ut och lägger sig i skogen för 

jag orkar inte jiddra mera. Jag orkar inte leva upp till, vända ut och in på mina 

bankkonton […] ha bevisbördan för att jag är berättigad, den är för stor, för 

omfattande och kontrollerande och kränker mig. (Intervjuperson 4) 

Intervjuperson 5 ger ett exempel där en man som tidigare varit en högt uppsatt chef fick 

sitt liv raserat. Efter en skilsmässa började han dricka, tappade kontakten med barnen, 

företaget gick i konkurs och han kunde slutligen inte betala sin hyra och hamnade på 

gatan. Mannen blir i dåligt skick men vill inte erkänna sin situation själv:  

"Jag är inte som dom" […] "jag har inte dom problemen, jag vill inte bo på det 

boendet där missbrukarna bor, för det är inte jag"[…] Man har haft allt de där 

[…]skammen är så stor. "Socialtjänsten, men jag vill inte, det inte jag, och jag har 

inga erfarenheter av socialtjänsten sedan tidigare i livet. […] Skall jag nu på 

ålderns höst be om hjälp hos socialtjänsten" (Intervjuperson 5) 

Ytterligare ett perspektiv på skam blir belyst av intervjuperson 5 och 6 i citatet nedan. 

Det handlar om att den äldre generationen kan uppleva en starkare skam avseende att be 

om hjälp i en utsatt situation, än mer att be om hjälp av socialtjänsten: 

- Jag tänker mycket såhär den här gamla skolan, men det är bara å bita ihop, 

man ska bita och man skall dra. Själv är bäste dräng. (Intervjuperson 5) 

- Typ de där, och då blir det ju ännu svårare att söka hjälp, man skall klara det 

där själv liksom. (Intervjuperson 6) 

Utifrån citaten ovan kan fyra olika perspektiv på upplevd skam utläsas. Första 

perspektivet illustrerar skammen gentemot anhöriga. Det andra perspektivet på skam är 

kopplad till upprepade kontakter med socialtjänsten vars ingripande upplevs som 

kränkande. Ett tredje perspektiv visar en skam vars självbild inte stämmer överens med 

den förändrade livssituationen. Det fjärde perspektivet handlar om skam kopplat till den 

äldre generationens perspektiv. 

Oavsett vad skammen grundar sig i kan dess konsekvenser innebära att både be om hjälp 

och få hjälp försvåras. 

5.3.3 Krav på den äldre 

I detta tema kommer några perspektiv på hur respondenterna upplever att samhället 

ställer krav på äldre i hemlösa situationer att presenteras. 

Kraven syftar bland annat till samhällets utveckling samt de upplevda kraven i kontakten 

med socialtjänsten: 
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Du kan ju inte ens få svar från en myndighet […]Du måste du uppge en 

mailadress då. Hur ska du kunna komma åt en mailadress, jag har ju inte det på 

den telefonen […]Så det är lättare att bli exkluderad på något sätt. 

(Intervjuperson 4) 

Samhällets krav kan också handla om att, för att kunna söka bostad behöver människor 

tillgång till internet och en mailadress. Ur ett hemlöshetsperspektiv försvåras detta 

ytterligare då även tillgången till en dator är begränsad, individen kanske inte ens har 

tillgång till en telefon med telefonnummer. 

Några av respondenterna menar att det ställs höga krav på dessa individer i och med de 

enskildas förutsättningar och förmågor: 

Det kräver ju en del av individen kan jag tänka, i kontakten med socialtjänsten 

eller biståndsbedömare. Men om dina förmågor, alla dina möjligheter är 

begränsade då blir det ju inte mycket till kommunikation. (Intervjuperson 3)  

Citatet syftar till att individer med missbruk och psykisk ohälsa är förhållanden som 

försvårar hjälpprocessen som redan från början upplevs kravfylld: 

Många blir ju deprimerade också. Och när man blir deprimerad så blir man ju 

handlingsförlamad. Man orkar ju inte ta tag i någonting. Och en del är också 

rädda. (Intervjuperson 1) 

Intervjuperson 5 beskriver byråkratin, som kan handla om blanketter som ska fyllas i 

korrekt, som en svårighet och förlänger eventuell hjälp med ekonomiskt bistånd. 

Glömmer individen en underskrift eller att ta med kontoutdrag blir det en utdragen 

process till olika typer av hjälpinsatser. 

Ett annat krav som samtliga respondenter tar upp handlar om tillgång till boenden och 

kraven för att få tillträde till dessa. Bland annat kravet nolltolerans avseende 

alkoholkonsumtion på olika former av boenden. Detta illustreras i citatet nedan: 

Hur dom än beter sig så duger dom inte. Dom är alltid fel och gör alltid fel. 

[…]Personalen vill att dom ska bli ännu bättre. Då säger jag, ni vill att dom inte 

ska vara alkoholister, det är det ni säger hela tiden. Ja det skulle vara bra om dom 

slutade supa. (Intervjuperson 2) 

Intervjuperson 4 belyser också att kraven kan innefatta andra aspekter för att få tillgång 

till boende. Detta kan handla om att individen inte får ha en sambo eller något husdjur på 

boendet: 

Det är mkt som ska klaffa liksom för att boendet ska bli långvarigt och stabilt 

(Intervjuperson 4). 

5.4 Framtida behov 

I detta avsnitt presenteras vad respondenterna anser behöver hända i framtiden utifrån 

följande teman: Det måste till olika typer av boendelösningar, samverkan, åldern samt 

förebyggande. 
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5.4.1 Olika typer av boendelösningar 

Samtliga intervjupersoner tog upp behovet av att utöka boenden som matchar 

vårdbehoven hos de enskilda äldre. De tar även upp behov avseende tillgången till den 

ordinarie bostadsmarknaden för de individer som inte är i behov av någon form av 

omvårdnadsboende. 

Intervjuperson 3 eftersöker äldreboenden som har kompetensen att möta upp personer 

med missbruk eller beroende samt någon form av psykisk ohälsa/psykisk 

funktionsnedsättning:  

Jag tänker att det finns en del att göra inom missbruksvärlden och 

missbruksvården att den behöver utvecklas. Också att äldreomsorgen behöver 

rusta lite bättre för att möta människor med beroende på ett annat vis. 

(Intervjuperson 3)  

Även intervjuperson 5 och 6 ser behovet av olika typer av boenden med alkoholtolerans: 

Har man nu missbrukat har man supit hela sitt liv, så är det ju helt jävla orimligt 

tycker jag att ha som krav att "nä du får det här boendet, men det blir ingen 

alkohol. (Intervjuperson 6) 

En annan aspekt på framtida behov handlar om tillgången till den ordinarie 

bostadsmarknaden för äldre människor: 

Det måste ju till flera lägenheter […] Alltså det finns ju ingenting annat att göra 

om det flyttar in folk och folk bli äldre och äldre. (Intervjuperson 7) 

Intervjuperson 5 och 6 utvecklar detta vidare där de lyfter behovet av att bygga fler 

billiga, enkla seniorlägenheter (lägenheter där hyresvärden har satt en lägsta åldersgräns). 

Intervjuperson 1 belyser också att det finns behov av att se över tillgången till olika 

former av serviceboenden som kräver biståndsbeslut:  

Sen måste det också läggas pengar på att det finns någonstans för dem att ta 

vägen. Kanske ändra reglerna för exempel servicehus om det är så att det finns 

många lediga lägenheter […]Förr i tiden så var det ju så att socialtjänsten hade 

såna här jourlägenheter. Det kanske finns ett fåtal nu men det går ju inte till dom 

här. Det finns ingenting att erbjuda. Där tycker jag också att det är ett glapp 

liksom. I systemet. […]. Man kan inte låta gamla människor bo på gatan liksom. 

(Intervjuperson 1) 

Utifrån respondenternas berättelser behöver det finnas boendealternativ som matchar de 

äldre i hemlösa situationers behov. Dessa boendealternativ handlar både om 

serviceboenden men också tillträde till bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden. 

5.4.2 Samverkan 

Något som respondenterna anser behöver hända i framtiden är behovet av samverkan. 

Hälften av respondenterna uttrycker ett tydligt behov av ökad samverkan mellan olika 

hjälpinstanser för äldre i hemlösa situationer.  
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Men det är ju ett glapp här. Där måste man se till att samhällets olika resurser 

samarbetar med varandra för att hjälpa de här människorna. […]och man måste 

ha samarbete mellan psykiatri och socialtjänst. (Intervjuperson 1) 

Intervjuperson 1 anser även att det behövs en samverkan mellan stad och kommun, 

frivilligorganisationer och människorna som behöver hjälpen.  

Det är det jag menar, vi behöver få till ett samarbete med olika kunskaper i 

samhället. (Intervjuperson 1)  

Intervjuperson 2 tar också upp vikten av samverkan, men som då riktar sig mellan olika 

institutioner. 

Intervjuperson 4 förklarar att det måste till ett samarbete mellan olika 

organisationer/professioner:  

Det finns såna goda exempel men då handlar det om individer som gärna, ja men 

vi vill lösa det här kring den här personen. (Intervjuperson 4) 

Med citatet vill intervjuperson 4 visa på att det är de enskilda professionella vars 

engagemang till samverkan gör att samarbetet fungerar.  

5.4.3 Attityd till äldre 

I det sista temat beskrivs några av respondenternas erfarenhet av den fysiologiska åldern 

som ett hinder. Det kan handla om attityderna till äldre som finns i samhället men också 

att hjälpinsatser som finns ofta utgår från olika ålderskategorier. I och med att 

pensionsåldern infaller vid 65 år går personen ofta från kategorin ”vuxen” till ”äldre”. 

Intervjuperson 2 och 3 ger exempel på detta: 

Och sen när man är äldre då tror liksom man blir äldre så blir man 

urininkontinent och man tappar minnet det finns ju massor med fördomar om 

äldre människor hur vi beter oss. Men jag vidhåller ju då att det inte riktigt är så. 

Utan man blir sjuk. Man är liksom en människa så blir man sjuk av olika 

anledningar. Och det kan man bli när man är 40 och det kan man bli när man är 

65. Men samhället har bestämt att äldre, dom är lite glömska och så kissar dom 

på sig och ja, vårdärenden. (Intervjuperson 2) 

Intervjuperson 3 betonar också problematiken för individer som är under 65 år men som 

har en kropp som är 10-15 år äldre: 

Kanske borde vara på ett servicehus, kanske med inriktning mot alkoholtolerans 

då. Det finns, men så får de inte access dit därför att dom inte är för 

personnumret, ja, dom har inte fyllt 65 år. Där skulle man kunna ha ett lite 

mjukare betraktelsesätt kan jag tycka. Och då blir det ju att dom här personerna 

hänvisas till det som finns inom missbrukssektorn och det kanske inte motsvarar 

deras vårdbehov. […]Sen kan det också vara det här med demenssjukdomar, att 

har man kanske fått en alkoholdemens och man borde flytta till ett demensboende 

så kanske det blir ett begränsat urval om man är under 65. (Intervjuperson 3) 
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Åldern kan alltså vara problematisk utifrån två aspekter. För det första handlar det om 

samhällets attityd att människor förändras när de fyller 65 år. För det andra avser det 

problematiken kring den fysiologiska åldern som ett hinder för stöd- och hjälpinsatser. 

5.4.4 Förebyggande  

Några av respondenterna tog upp vikten av förebyggande arbete. Både intervjuperson 4 

och 6 har kommit i kontakt med äldre i hemlösa situationer som inte haft kunskap om att 

individen själv måste ansöka om pension hos pensionsmyndigheten. Vilket i sin tur har 

lett till att dessa individer blivit vräkta på grund av att de inte kunnat betala sina hyror.  

Intervjuperson 6 uppmärksammar behovet av ett förebyggande tankesätt när det kommer 

till en politisk nivå: 

Jag tycker ju att alla i Sverige som fyller 65 år, det året dom fyller 65 skulle alla 

få besök av två stycken biståndsbedömare från socialtjänsten alltså från 

äldrekontoret. […] Knacka på dörren å "hej vi kommer från socialtjänsten du 

fyller ju 65 i år, har du ansökt om pension? […] Ett snabbt besök bara och okej, 

här bor en samlare, inget nätverk, har ingen aning om några pengar, kan inte 

hålla i någonting. Jag tror ju på långsikt att man kan spara pengar å lidande på 

det. (Intervjuperson 6) 

Citatet ovan är ett exempel på hur ett förebyggande arbete skulle kunna genomföras på ett 

konkret sätt för att förebygga att personer blir vräkta.  

Ett ytterligare exempel på förebyggande, såsom hjälpåtgärd i utsatthet, handlar om 

insikten i att alla inte vet hur bostadsbidrag söks eller tillvägagångssätt för att söka 

bostad. Där de konkret menar att det bör förmedlas mer information. Detta kan bland 

annat handla om snabbt växande internetsamhället som dagens generation ses som givet 

och självklart. 

Intervjuperson 7 belyser även vikten av att fånga upp dessa individer i tid. Ett exempel på 

detta kan vara arbetet med just förebyggande åtgärder. 

 

 

6. Resultatdiskussion 

I resultatet har fenomenet beskrivits utifrån sex olika typer av organisationers 

erfarenheter baserat på möten med de äldre i hemlöshet. Resultatet ger en bild över 

fenomenet äldre i hemlösa situationer. Delar av resultatet beskriver situationer som inte 

enbart riktar sig till gruppen äldre utan kan även vara applicerbara på andra grupper i 

hemlösa situationer (unga vuxna, äldre, m.fl.). I och med studiens fokus avseende äldre 

kommer vi därför belysa det som specifikt utmärker sig för gruppen äldre.  

Nedan kommer resultatet att diskuteras utifrån tidigare forskning samt de teoretiska 

förklaringsmodellerna individuellt/strukturellt perspektiv, normer och kategorisering.  
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6.1 Varför hemlöshet? 

Studien inleddes med att ställa frågan hur hemlöshet kan förekomma i ett 

välfärdssamhälle som Sverige. Än mindre hur det är möjligt att det förkommer bland 

äldre trots lagar och förordningar som mer eller mindre garanterar en skälig levnadsnivå 

och boendelösningar för dess invånare. 

Utifrån det studerade material är vår tolkning att respondenternas erfarenheter går i linje 

med internationell forskning (Crane & Warnes 2010; Cleghorn, Dergal & McDonald 

2008) avseende orsaker till hemlöshet bland äldre. Det studerade materialet visar inte på 

några avsevärda skillnader när det kommer till orsaker till hemlöshet mellan äldre i 

hemlöshet och individer som är yngre än 65 år. Med skillnader menar vi att processen är 

liknande men att hemlöshet är ett komplext problem och bör ses som en dynamisk 

process. Skillnader har dock uppmärksammats avseende äldre i långvarig hemlöshet och 

äldre som hamnat i den hemlösa situationen i anslutning till pensionsåldern.  

Det som utmärker när det kommer till orsaker/anledningar till fenomenet hemlöshet bland 

äldre diskuteras och problematiseras nedan. 

6.1.1 Bristande nätverket 

Respondenterna belyser vikten av att ha ett fungerande nätverk, både när det kommer till 

att förhindra hemlöshet men också för att ta sig ur den hemlösa 

situationen. Även McDonald m.fl. (2007) pekar på detta i deras resultat. De menar att 

bidragande orsaker till att äldre blivit hemlösa i huvudsak handlar om relationskonflikter, 

skilsmässa, partners bortgång eller förlorat arbete. Antony och Crane (2010) betonar även 

isolering specifikt just för gruppen äldre.  

Respondenterna i denna studie tar upp ensamhet som en grund till hemlöshet. En aspekt 

på detta handlar om vikten av en social tillvaro i ett sammanhang. Det kan illustreras i att 

de äldre i hemlösheten väljer att stanna kvar där närverket finns, även om det innebär att 

vara bostadslös. I stället för att flytta någon annanstans och få tak över huvudet, stannar 

individen kvar i den hemlösa situationen men i ett socialt sammanhang. Anthony och 

Cranes (2010) studie pekar också på att isoleringen kan bidra till att de äldre utvecklar ett 

missbruk i och med den sociala samvaron som kommer med det. 

Respondenterna ger flertalet exempel på hur det minskande nätverket kan få dramatiska 

konsekvenser för den enskilde äldre. I resultatet beskrevs bland annat den 80-åriga 

mannen, vars nätverk försvann som därmed medförde ett missbruk, vräkning och till slut 

en hemlös situation. 

6.1.2 Det sociala skyddsnätet 

I resultatet beskrevs situationer där äldre blivit vräkta på grund av att informationen inte 

har framgått att det är individen själv som ska söka den allmänna pensionen. McDonalds 

m.fl (2007) uppmärksammar även de informationsluckor angående vad det finns för stöd 

att tillgå i det sociala skyddsnätet som bidragande orsaker till att individer blivit hemlösa 

som äldre. Informationsluckorna är något som även illustreras i Nilsson och Flygheds 

(2004) studie angående skattereformens implementering under 90-talet som innebar höjda 
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hyror, men också höjda bostadsbidrag som kompensation. Trots detta ansökte knappt 30 

procent av hushållen bidraget eftersom informationen om att ansöka inte nått fram till 

individerna. McDonald m.fl. (2007) styrker detta eftersom de menar att det är vanligt 

med bristande kunskaper om vilka hjälpåtgärder som finns för dem som behöver hjälpen. 

I studiens insamlade material kan exempel på detta illustreras. Vare sig det handlar om 

avhysning från eget boende eller att ansöka om pension behöver individen stöd och 

information för att förhindra att utgången blir en hemlös situation. Ovan illusteras det 

Nilsson och Flyghed (ibid.) menar, att det sociala skyddsnätet inte når fram till de 

grupper som är i störst behov av det. 

6.1.3 Faller mellan stolarna 

I denna studie innebär att ”falla mellan stolarna” att personen som söker hjälp inte passar 

in i någon av de olika hjälp- och stödinsatser som finns tillgängliga i och med att denne 

inte uppfyller kriterierna för insatsen. Det kan även handla om oklarheter i vilken typ av 

verksamhet som har ansvar för vad. I resultatet presenterades några exempel som visar på 

just detta: 80-åringen som var tvungen att stå på gatan först innan hjälp kunde ges, eller 

den redan hemlöse som inte hade några problem utöver den hemlösa situationen men 

ändå inte kunde få hjälp med en bostad. Det kan också innefatta individen som har ett 

missbruk, men inte får tillgång till ett boende förrän denne har blivit behandlad. 

Meeuwisse (2007) menar att en central uppgift för dagens människobehandlande 

organisationer handlar om att skapa ordning och sortera människor i olika fack för att 

lättare kunna hantera dem. Frågan är om denna sortering och kategorisering i sig kan 

medföra att den enskilda äldre hamnar mellan stolarna? 

Problematiken vilket merparten av respondenterna belyser är att de äldre som söker sig 

till socialtjänsten inte får den hjälp de är i behov av på grund av oklarheter vad de 

tillhör. Intervjupersonerna i studien beskriver att individer som inte har något annat 

”problem” än bristen på en bostad ofta är de som hamnar mellan stolarna. Dessa individer 

har inte någon diagnos eller något missbruk. Det egentliga problemet bottnar i att 

individerna inte har något hem utan är ”bara” äldre och hemlösa. Det innebär att individer 

som har en diagnos eller ett missbruk lättare kan få en insats för denna typ av 

problematik. Individer som både har en psykisk funktionsnedsättning och ett missbruk 

eller äldre personer som inte har något av det, lättare blir exkluderade när det kommer till 

hjälpinsatser. Respondenterna i studien tar bland annat upp hur avsaknaden av en diagnos 

kan göra att den äldre faller mellan stolarna. I och med detta uppfylls inte kriterierna för 

de stöd och hjälpinsatser som då kräver en diagnos. Andra exempel på detta handlar om 

äldres med ett vårdbehov men inte tillräckligt för beviljande av äldreboende, men behovet 

kan heller inte tillgodoses genom hemtjänst eftersom personen inte har någon bostad. 

Däremot finns exempel där hemtjänst beviljats för bland annat såromläggning för äldre 

på härbärgen.  

6.1.4 Bostadsfrågan 

Även om det kan finnas förklaringar till varför de hamnar mellan stolarna avseende 

vilken typ av hjälpinsatser individen kan få, förklarar det inte varför individen inte får 
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någon bostad. Varför äldre i hemlösa situationer har svårigheter i att få tillgång till olika 

typer av boendelösningar kan tolkas utifrån både ett individuellt och strukturellt 

perspektiv. Tillgången till bostäder samt bostadspolitiken ses enligt Sahlin (i Swärd, 

2004) och Swärd (2004) som förklaring utifrån det strukturella perspektivet. Sosin (i 

Swärd, 2004) menar att det handlar om individuella brister (andra förklaringsmodellen) 

som gör att en individ inte klarar att upprätthålla en egen bostad till följd av missbruk, 

psykisk sjukdom, kriminalitet och missanpassning. Det kan handla om att de äldre inte 

klarar av att leva upp till samhällets krav. Sosin (ibid.) knyter även hemlösheten till 

arbets- och bostadsmarknad (tredje förklaringsmodellen) vars faktorer i stället riktar sig 

till strukturella förklaringar. Här kan en koppling dras till vad Swärd (2007) beskriver 

som de ovärdiga fattiga och värdiga fattiga. Där de ovärdiga handlade om människor 

som beskrev som djuriska, förvildade, förslöade och arbetsovilliga och förtjänade därför 

inte hjälp, i och med att de själva inte insåg att de måsta leva upp till kraven av ett 

självförsörjande liv. De värdiga, om än de var fattiga, så var de skötsamma och förtjänade 

därmed hjälpen.  

I studien beskriver intervjupersonerna i flertalet exempel på att de äldre förlorar sina 

lägenheter på grund av misskötsel, grannar som klagar och uteblivna hyror. Utifrån 

Swärds (2007) beskrivning av de ovärdiga fattiga kan dessa faktorer ses utifrån 

individuella förklaringar då den rådande normen i vad som krävs för att upprätthålla en 

bostad i det svenska samhället. I och med att vi i samhället vet dessa normer riskerar 

människorna som inte klarar att upprätthålla en bostad att ses som avvikare, om du blir 

vräkt får du ”skylla dig själv”. I Nilsson & Flygheds (2004) studie om 

levnadsförhållanden bland vräkta menar de att avståndet mellan hemlösa och 

befolkningen ökar i och med att samhällets tolerans gentemot ”avvikare” minskar. 

6.1.5 Åldern 

Flera av respondenterna i studien belyser åldern som ett hinder när det kommer till hjälp- 

och stödinsatser, där vården för de äldres behov kan begränsas i och med individernas 

personnummer. För dem som är under 65 år och har varit långvarigt hemlösa, vilket har 

satt sina spår på hälsan, gör att den fysiologiska åldern kan ses som högre än den verkliga 

åldern. McDonald m.fl.(2008) hävdar att snittåldern för hjälpinsatser bör sänkas i och 

med att tiden i den hemlösa situationen och dess omständigheter skapar ett mer 

skyndsamt åldrande.  

Respondenterna i studien ger exempel på detta, där individer som inte fyllt 65 år, men har 

vårdbehov för exempelvis ett servicehus, inte kan få access dit på grund av att individen 

inte uppfyller ålderskriteriet.  

Studiens resultat pekar även på attityden som finns i samhället gentemot äldre. En av 

respondenterna betonar särskilt samhällets syn på att vi människor förändras när vi fyller 

65 år. Attityden till äldre går i linje med Svenssons (2010) förklaring av de normer som 

samhället rättar sig efter och vad den processen i sig innebär för den enskilda individen 

avseende det sociala skyddsnätet.  
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6.2 Tillvaron för de äldre i de hemlösa situationerna 

En viktig faktor att ta i beaktande handlar om hemlöshetsperiodens längd hos individerna. 

Swärd (1998) menar att desto längre individen befinner sig i den hemlösa situationen 

desto svårare blir det att tar sig ur den. Det hårda livet som hemlös adderar problem till en 

redan från början problematisk bakgrund.  

Tillvaron för de äldre i hemlöshet kan ge förklaringar till Socialstyrelsens (2011) siffror 

avseende den höga procentandelen äldre som befunnit sig längst, i förhållande till andra 

grupper, i den hemlösa situationen. Socialstyrelsens(ibid.) siffror visar att över 60 procent 

av de äldre har varit hemlösa i fyra år eller längre. 

6.2.1 Ett slitsamt liv 

Anthony och Crane (2010) kan i deras studie visa på att äldre i hemlöshet har sämre hälsa 

i förhållande till deras jämnåriga. De äldres tillvaro under dessa svåra 

levnadsförhållanden kan göra att sjukdomar och andra problem förvärras. De blir 

speciellt utsatta för infektioner i och med fukt och extrema väderförhållanden, vilket 

Markovits m fl. (2014) ser kan leda till för tidigt åldrande och en tidig död. Ett 

försvårande problem för äldre i hemlöshet är den höga nivån av demens och andra 

kroniska sjukdomar som med stor sannolikhet påverkar den äldre personen att hantera sin 

vardag ovanför hemlöshetsproblemet (Markovits, Johansson & Axell, 2014; Crane & 

Warnes, 2010; Crane, & Warnes 2005). Crane och Warnes (2010) ser även undernäring 

som ett problem då de äldre inte har råd med mat. Även depression är vanligt 

förekommande bland äldre. En studie gjord av Byström och Irestig (2004) visar på en 

mångfasetterad sjukdomsbild bland människor i hemlösa situationer, vilket även 

respondenterna i denna studie belyser. 

6.2.2 Skammen 

En annan aspekt kopplat till äldre i hemlöshet handlar om skammen över sin egen 

situation. Scheff och Starrin (2010) beskriver känslorna skam och dess motpol stolthet 

som något som ofta trängs bort eller döljs i det moderna samhället. Vidare förklarar 

författarna (ibid.) att i det västerländska samhället vill människan skapa en saklighet och 

ett oberoende i sina relationer till andra. Det finns en tanke om att den självständiga 

individen både återspeglar och medverkar till att stolthet och skam undertycks och döljs.  

I denna studie kan fyra olika perspektiv på skam urskiljas bland de äldre i hemlösa 

situationer. Dessa är: skammen gentemot anhöriga, skammen kopplad till upprepade 

kontakter med socialtjänsten, skammen där individen själv inte vill identifiera sig med sin 

egen situation, samt skammen kopplat till den äldre generationen. Som Scheff och Starrin 

(2010) förklarar kan skammen undertryckas och döljas hos individen själv men visas i 

relationen till andra. Just skammen uppmärksammas i denna studie som en bidragande 

orsak till varför individen inte tar sig ur sin situation. Både att be om hjälp och att ta emot 

hjälp förhindras och försvåras just på grund av skammen. Författarna (ibid.) menar också 

att människor fostras in i att inte styras av emotioner.  
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Respondenternas uppfattning om att den äldre generationen upplever starkare skam än 

övriga hemlösa grupper kan vara som Scheff och Starrin (ibid.) förklarar, att vi i modern 

tid uppfostras och socialiseras in i en tillvaro där man inte får låta sina känslor styra. 

Socialiseringen i sig förklarar inte respondenternas uttryck av att de äldre ska känna mer 

skam än de yngre avseende att söka hjälp. Däremot kan det finnas förklaringar i 

normsamhällets ständiga förändring.  

Den upplevda skammen kan också ge en förklaring till det bristande nätverket. Scheff 

och Starrin (2010) talar om individualismen och hur den kan dölja det nät av personer och 

sociala relationer som finns kring den enskilda individen.  

6.2.3 Kraven på den äldre 

Utifrån ovanstående har skammen förklarats som en bidragande faktor som försvårar för 

de äldre att be om hjälp. Med detta i åtanke, som intervjupersonerna beskriver det, kan 

kraven som ställs från socialtjänsten försvåra att ta emot hjälpen som erbjuds. Ett 

exempel som en intervjuperson beskrev förklarar just detta. Det var en äldre människa 

som upplevde att kraven var så pass höga att individen hellre bodde i skogen än tog hjälp 

av socialtjänsten på grund av de upplevda kraven. Frågan blir då, vad det egentligen är 

för krav som ställs på individerna och efter vilka förutsättningar. Kan samma krav ställas 

på den äldre i den hemlösa situationen som för en annan vuxen i samma situation? Kan 

samma krav ställas på den äldre i en hemlös situation med samsjuklighet som med den 

som inte har någon annat problem utöver bristen på bostad? Behöver den tillsynes mer 

”allvarliga” situationen innebära mer hjälp än till den med mindre problematik? Kan det 

vara så att myndigheten lägger för stor vikt på kategorins innebörd och tillskrivna mening 

snarare än utefter individens egna förutsättningar och förmågor och/eller skydd- och 

riskfaktorer? 

Swärd och Sahlin (2004) menar att ovanstående grundar sig i vilket perspektiv utföraren 

av hjälp- och stödinsatserna har. Det som menas är att om utföraren ser utifrån ett 

individuellt perspektiv i kombination med begreppet ovärdig fattig. Valet av perspektiv 

kan ta sig i uttryck i högre krav och att ett större ansvar läggs på den enskilda individen. 

Är utgångspunken istället ett strukturellt perspektiv och begreppet värdig fattig (ibid.) 

kanske det innebär att utföraren utefter det anser att fenomenet behöver uppmärksammas 

i en större kontext. Alltså på en samhälls- och en bostadspolitisk nivå. 

I resultatet beskrevs olika aspekter av krav som ställs på den enskilde äldre. Kraven 

handlar bland annat om nolltolerans för alkohol på boenden och kraven för att få en plats 

på serviceboenden. Swärd (2007) menar att myndigheter inte alltid har möjlighet till en 

helhetslösning för en grupp individer i besvärliga situationer, vilket kan bero på att 

myndigheterna inte förfogar över bland annat resurser på bostadsmarknaden. Det som 

istället görs är att åtgärderna riktar in sig på delar av klientens problembild som passar in 

i socialtjänstens utbud, exempelvis missbruksbehandling och härbärgesboenden. Swärd 

(ibid.) menar att konsekvenser av det riskerar att gruppen stigmatiseras ännu mer. Nilsson 

och Flyghed (2004) talar om stigmatisering av utsatta grupper i samhället. De menar att 

hur vi behandlar ”avvikare” säger också något om samhället i stort. Om utvecklingen går 
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mot en ökad social exkludering och marginalisering kan det sammankopplas med olika 

sociala problem såsom vräkningar och hemlöshet. 

6.2.4 Ett komplext fenomen 

En avslutande aspekt när det handlar om orsaker till att äldre hamnar i hemlösa 

situationer belyser komplexiteten i fenomenet. Swärd (2000) förklarar tesen först 

skötsam, sedan egen bostad, vilken handlar om att individer först måste ta itu med sina 

problem för att sedan kunna klara av en egen bostad. Swärd (ibid.) menar att denna tes 

finns för att motivera att vissa individer i hemlösa situationer inte ges egna bostäder. 

Alltså för att kunna lösa de sekundära problemen måste grundproblemen lösas först. I 

denna studie är uppfattningen att det inte går att avgöra vad som är det problemet utan det 

är en dynamisk process i sig. Några av de äldre i hemlösa situationer är inte ”bara” 

kategoriserade som äldre, utan är även hemlösa, missbrukare och eller med psykisk 

ohälsa. Det finns en multidimensionell problematik hos individerna och vilket av 

problemen är det primära? Eller några som ”bara” är hemlösa och äldre, alltså där det 

uppenbara problemet är bristen på bostad. Här kommer en annan aspekt in, det vill säga 

bostadsbristen och att människor inte får en andra chans på den ordinarie 

bostadsmarknaden. Enligt respondenterna kan socialtjänsten inte bistå med bostäder där 

grundproblemet endast är bristen på bostad. De äldre i hemlösa situationerna faller alltså 

mellan stolarna. Antingen för att problematiken hos individen är för komplex eller för att 

det inte finns några uppenbara problem hos individen förutom bristen på en bostad och 

därmed inte uppfyller kriterierna för hjälp- och stödinsatserna. 

Utifrån det studerade materialet är vår tolkning att hemlöshet bland äldre merparten beror 

på strukturella faktorer. Däremot inser vi att det förkommer någon form av rädsla när det 

kommer till att diskutera individuella faktorer. Även när det kommer till samhället i stort 

avseende den bristande acceptansen för avvikare. 

6.3 Avslutande diskussion 

Studien har utgått ifrån sex stycken olika verksamheter som på ett eller annat sätt 

kommer i kontakt med äldre i hemlöshet. Verksamheterna är två myndigheter, två 

frivilligorganisationer, ett boende och en sjukvårdsverksamhet. I och med de olika 

uppdragen verksamheterna har finner studien trots detta vare sig signifikanta skillnader 

eller motsägelser i respondenternas beskrivningar. Det studien däremot uppmärksammar 

är att de olika verksamheternas kunskaper och erfarenheter av den äldre i hemlös 

situation speglas i vilken funktion syfte och mål verksamheten har i mötet med den äldre. 

Studiens uppfattning och tolkning är att verksamheternas beskrivningar ser fenomenet 

utifrån olika infallsvinklar, men som i sin tur överlappar varandra och bildar en 

helhetsbild över hemlöshet bland äldre. Utifrån ovanstående ställer vi oss frågan om det i 

sin tur kan styrka det resultatet visar på ett ökat behov av samverkan mellan 

verksamheterna som kommer i kontakt med äldre i hemlösa situationer. 

Sammantaget var syftet med studien att besvara de inledande frågeställningarna när det 

kommer till äldre i hemlösa situationer. I den första frågan ville vi få en inblick i 
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bidragande orsaker till hemlöshet bland äldre. Det som identifierats i respondenternas 

berättelser handlar om bristande nätverk, ett skyddsnät som inte når fram och där 

individerna hamnar mellan stolarna, åldern som ett hinder samt den situationen när det 

kommer till olika hjälp- och stödinsatser. En inblick har också getts angående hur 

tillvaron för den äldre i den hemlösa situationen kan te sig för individerna. Det kan 

handla om det slitsamma livet, skammen och komplexiteten i de rådande situationerna.  

Det är den här svårigheten att möta komplicerade vårdbehov. Att ha en 

helhetsbild verkar vi ha svårt för idag. […] Man förstår att deras sociala situation 

är fruktansvärd och att någonting måste göras. Dom kanske är smutsiga, inte 

tvättat sig, undernärda, lite förvirrade och liksom. Allting verkar oklart, det finns 

ingen anhörig och ringa […]Dom har kanske nånting som gör att dom kanske 

ändå inte behöver ligga på sjukhuset. Men ändå behöver hjälp. Och där tittar man 

knappt på det som den här, ja vad det nu kan vara för något. En stukad fot, vad vet 

jag och så ändå måste skicka tillbaka den här personen hem och man vet inte till 

vad. (Intervjuperson 3) 

Samtliga respondenter har på något sätt belyst eller uttalat vikten av helhetssyn i arbetet 

med äldre i hemlösa situationer. Helhetssynen kan ses dels utifrån det individuella 

perspektivet, vilket kan innebära vad den äldre bär med sig i sin livshistoria, men också 

utifrån samhällets syn på kategorin hemlös över tid.  För att få en helhetssyn måste det 

även innefatta det strukturella perspektivet, exempelvis socialpolitiska strukturer och 

bostadspolitiken. Vi ställer oss dock frågande om det är så enkelt att urskilja antingen 

eller i en situation? Är tillgången till bostadsmarknaden enbart strukturella problem eller 

kan det även finnas individuella orsaksförklaringar. Det kan handla om hyresvärder som 

inte ”vill” ha avvikaren, den onormala som sin hyresgäst och har lagen vid sin sida att 

vidta åtgärder såväl vid ansökan som vid vräkning. Eller grannen som klagar för denne 

inte känner sig trygg med att bo granne med en missbrukare. Hur vi än vänder och vrider 

går resultatet att ses utifrån båda perspektiven.  

Kategoriers mening och hur omvärlden ser på den som innefattas i kategorin är under en 

ständig konstruktion som i sin tur påverkas av vad allmänheten får ta del av. Forskningen 

talar om riskgrupper såsom ekonomiskt utsatta, individer utan sysselsättning och 

lågutbildade människor som riskerar att hamna i hemlöshet. Vår tolkning blir att 

forskningen kan i och med det bli en bidragande källa till att upprätthålla konstruktionen 

av kategorin ”hemlös” genom att beskriva vem den hemlöse är (ex Socialstyrelsen 2011). 

Vidare förstärkas denna tolkning i och med att människohjälpande organisationer såsom 

socialtjänst, psykiatri och sjukvård skall basera sina verksamheter på evidensbaserad 

forskning, som i sin tur bygger på forskningens fynd och resultat. Vad händer då med den 

grupp som inte faller inom ramen för forskningen?   

7. Slutsats 

Syftet med studien har varit att ge en inblick i orsaker till att äldre hamnar i hemlösa 

situationer samt hur tillvaron för den äldre i hemlösheten kan se ut. Vår slutsats baseras 

på vår tolkning av det studerade materialet, där vi hävdar att det är av relevans att forska 
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vidare om de olika hemlöshetssituationerna i förhållande till att vara äldre. Även hur den 

biologiska åldern påverkas av den enskildes utsatthet i den hemlösa situationen. Studiens 

resultat visar att den äldres hemlösa situation även bör stå i relation till att vem som helst 

kan bli hemlös och som en dynamisk process, utifrån både det individuella och 

strukturella perspektivet. 

Det strukturella perspektivet, i och med samhällets utveckling, som påverkar effekterna 

för individerna av exempelvis besparingar inom kommuner och lansting vilket drabbar 

den utsatte hårdare. Studier bör även göras som belyser skillnader inom gruppen äldre i 

och med tiden i den hemlösa situationen och utifrån komplexiteten i fenomenet belysa 

både orsaker och hur man möter vårdbehovet. Slutligen bör hemlösheten ses som en 

process som ständigt förändras över tid.   

Det studerade materialet har visat på fenomenet ”falla mellan stolarna” som orsak till 

varför äldre befinner sig i hemlösa situationer, vilket väckte en intressant tanke kopplat 

till unga vuxna i hemlöshet. Unga vuxna och äldre är i dag två grupper som Sverige, samt 

utrikes forskning har lite kunskap om (se Socialstyrelsen 2011). Swärd (2011) belyser att 

ungdomar i åldrarna 18-21 år är en grupp som många gånger hamnar i ett glapp mellan 

stödsystem för barn och vuxna. Äldre faller även de i gränslandet mellan vuxna och äldre. 

För att definieras som äldre skall individen vara 65+, men som ovanstående resultat 

förklarar kan den biologiska åldern påverkas avsevärt av den utsatthet som hemlösheten 

innebär. Individer som är 50 år som då omfattas av stödsystemet för vuxna, kan mycket 

väl behöva stöd och hjälp från stödsystemet för äldre och vice versa. Frågan blir då om 

huruvida glappet mellan stödsystemet kan vara av betydelse, och om så är fallet, på vilket 

sätt?  I och med att samhällets skyddsnät är organiserat utefter bland annat 

ålderskategorisering, finns det anledningar till att se över dess effekt. 

Det komplexa hemlöshetsproblemet i hög grad berör och påverkas av bland annat 

socialpolitik, hälso- och sjukvårdspolitik, bostadspolitik, arbetsmarknadspolitik 

och integrationspolitik. Det finns inte bara en orsak till att personer blir och 

förblir hemlösa, inte en universell insats, och heller inte endast en lösning 

(Socialstyrelsen 2005, s 13) 

8. Metoddiskussion 

I detta avslutande avsnitt kommer studiens tillvägagångssätt att diskuteras och 

problematiseras.  

Syftet med studien har varit att få en inblick i hur situationerna kan se ut för äldre 

människor i hemlöshet. I och med de etiska aspekterna begränsades intervjupersonerna 

till professionella som kommer i kontakt med gruppen äldre. Informationen som gavs 

blev därmed andrahandskällor, vilket innebar att de exempel som respondenterna beskrev 

inte kom från ursprungskällan. Det gjorde att vi inte kunnat utveckla dessa exempel i 

samma utsträckning som vi troligtvis hade fått om vi fått information från de äldre själva.  

Svårigheter avseende urvalet förelåg i och med att det endast finns ett fåtal som arbetar 

direkt med äldre i hemlösa situationer. När vi sökte information på internet eftersöktes 
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hittades knapp information, därav gjordes valet att kontakta informanterna via telefon 

innan informationsbreven skickades ut. I och med att vi eftersträvade en så 

förutsättningslös ingång som möjligt i intervjuerna kunde informationen angavs via 

telefon ha en viss påverkan på oss. När intervjuguiden sedan konstruerades kunde vi 

märka att informationen som gavs av respondenterna, fick en viss inverkan vid 

utformningen av frågorna. 

Intervjuguiden innehöll totalt sjutton frågor utöver bakgrundsfrågorna. Det fanns en viss 

svårighet att hinna med alla frågor även om alla teman berördes och alla frågor inte 

behövde ställas. En annan aspekt när det kommer till utformningen av frågorna avser 

svårigheter att utforma frågor om ett ämne vi hade knapp kunskap om. Någon form av 

tidig kontakt med en organisation för vidare tips hade förmodligen underlättat. 

Det visade sig finnas svårigheter i hur en tematisk analys skulle genomföras, eftersom det 

inte finns något tydligt tillvägagångssätt när det kommer till denna analysmetod (se 

Brinkman, 2008). Det som gjordes var att diskutera en samstämmighet i 

tillvägagångssätt, vilket underlättade analysprocessen något. 

De teoretiska perspektiven som valdes till denna studie var individuell och strukturell syn 

(se bl.a Swärd). De utvalda perspektiven medförde vissa svårigheter i och med att vi 

uppfattar dessa till viss del som ”antingen-eller” när det kommer till förklaringar till 

hemlöshet bland äldre. En upptäckt som gjordes var att risken fanns att skuld antingen 

läggs på individen eller samhället, även om det inte behöver blir så. Vid utformning av 

resultatdiskussionen märkte vi att det dynamiska perspektivet hade varit mer lämpligt att 

använda kopplat till hemlöshet bland äldre. Kassman (2006) förklarar att det dynamiska 

perspektivet innebär att se en process som kan se olika ut för olika individer. Analysens 

betoning ligger just på processen där olika individer agerar olika beroende på livshistoria, 

situation, möjligheter och framtidsutsikter. Dessa aspekter menar Kassman (ibid.) bör tas 

i beaktande för att få en helhetsbild. Eftersom resultatet i denna studie kommit fram till 

att hemlösheten bör ses som en process, anser vi att det dynamiska perspektivet varit 

lämpligt att använda i denna studie. 

Något som vi uppfattade som ett dilemma i studien var att vara objektiv igenom studiens 

analys. Mötet med respondenterna och deras berättelser berörde oss på många sätt. Vi 

märkte också att både vi som författare och respondenterna ofta utgår från akut hemlöshet 

(Kategori 1 enligt Socialstyrelsen definition). Bilden av ”Den hemlöse” inser vi lätt 

uttrycker sig i människan som bor ”på gatan” eller på natthärbärgen, både hos oss och hos 

dem vi intervjuade. 

Ämnet för studien är också något som vi har ett brinnande engagemang för vilket skapar 

svårigheter att distansera sig. Det finns en medvetenhet hos oss att det kan ha påverkat 

resultatet. 
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Vi är två socionomstudenter på Hälsohögskolan i Jönköping. Vi ska under våren skriva 

vår C-uppsats och är särskilt intresserade av att studera hemlöshet bland äldre. Detta är en 

grupp som uppmärksammats på olika sätt under en senare tid och som befinner sig i en 

utsatt situation. Därför anser vi att det är betydelsefullt med en ökad kunskap inom 

området. Vårt syfte med studien är att få en förståelse för hur hemlösheten bland äldre 

kan ha uppkommit och varför majoriteten av gruppen enligt Socialstyrelsen är långvarigt 

hemlösa. Vi vill också ta reda på vad det finns för hjälp/åtgärder speciellt för denna grupp 

samt hur vi kan förebygga/förhindra hemlöshet bland äldre i framtiden.  

Vi har för avsikt att samla in materialet till denna studie genom intervjuer med personer, 

både inom offentlig myndighet och frivillig organisation, som har kunskap om området 

och på något sätt kommer i kontakt med de äldre människor som befinner sig i en hemlös 

situation.  

Intervjuerna kommer att utföras under veckorna 17-18 och en intervju kommer att pågå i 

cirka 1 timma. Intervjuerna kan utföras och anpassas utefter Era förutsättningar och 

önskemål. Intervjudeltagandet är frivilligt och det går när som helst av att avbryta 

deltagandet i studien. Studien är anonym vilket innebär att verksamhetens namn och 

enskilda individers uppgifter kommer att avidentifieras och skyddas. Intervjuerna 

kommer att spelas in men endast avlyssnas av oss för att senare raderas. Vid intresse 

skickas den färdigställda uppsatsen till Er. 

Er verksamhet har valts ut eftersom Ni kommer i kontakt med vår tilltänkta målgrupp och 

samtidigt utifrån att Ni besitter en ovärderlig kunskap för vår studie. Därför vill vi med 

detta informationsbrev fråga Er om det finns ett intresse för att delta med Er erfarenhet 

och kunskap till denna C-uppsats. 

 

Om Ni har några frågor går det bra att höra av er till oss.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Therese Jonsson Caroline Westerdahl 

Socionomstudent Hälsohögskolan, Jönköping Socionomstudent Hälsohögskolan, Jönköping  

Mail: XXX@hotmail.com Mail: XXX@hotmail.com  

Tfn: 070-XXXXXXX Tfn: 072- XXXXXXX 

 

Bilaga 2 - Intervjuguide  

Inledande information  

o Frivillighet  

o Anonymitet 

o Syftet och användningen av intervjun  
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o Bandspelaren  

o Några frågor innan?  

 

Bakgrundsfrågor  

o Kön och ålder och namn, vilken typ av organisation 

o Vad är Intervjupersonens befattning och huvudsakliga arbetsuppgifter?  

o Vilken typ av utbildning, samt tidigare erfarenheter?  

o År i arbete inom detta område?  

o Utgår ni från Socialstyrelsens definition avseende åldern 65 år? 

o Hur många äldre i hemlösa situationer möter ni i er organisation? 

 

Varför hemlös? 

o Vilka är enligt era/dina erfarenheter troliga orsaker till att just äldre befinner sig i 

hemlösa situationer? 

o Vad är er erfarenhet av de äldres egna upplevelser av att befinna sig i hemlösa 

situationer? 

 

Tid i den hemlösa situationen 

o Varför är just äldre en grupp som är långvarigt hemlösa? (i jämförelse med den 

övriga populationen hemlösa)  

o Är er bild att hemlösheten ofta uppkommer innan eller efter pensionen? Troliga 

orsaker till detta? 

 

Vad finns det för hjälp/åtgärder för denna grupp? 

o Hur kommer er verksamhet i kontakt med äldre i hemlösa situationer? 

Likheter/skillnader för just denna grupp i jämförelse med övriga hemlösa?  

o På vilka arenor/platser möter ni äldre i hemlösa situationer? 

o Kan ni se särskilda behov hos äldre i hemlösa situationer (i jämförelse med andra 

hemlösa)? 

o Vad kan er organisation göra för de äldre i hemlösa situationer? 

o Vad är era erfarenheter av samverkan med andra myndigheter kring hemlöshet 

bland äldre? 

o Vad är era erfarenheter av en lyckad hjälp/åtgärder för äldre i hemlösa 

situationer? Förutsättningar för en väg ur, från båda parter? 

 

Framtiden, farhågor/förhoppningar  

o Utifrån era erfarenheter, vad ser ni för framtida utmaningar i arbetet med 

hemlöshet bland äldre? 

o Vad ser ni behöver hända (förändras/förbättras) i arbetet med denna grupp? 
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Avslutande frågor 

o Vad är organisationens syn/perspektiv på hur det kommer sig att hemlöshet 

existerar i ett välfärdssamhälle som Sverige? 

o Alla äldre är inte hemlösa, vad är er tolkning av att just dessa är i hemlösa 

situationer i jämförelse med andra som har liknande förutsättningar?  

(alla äldre med missbruksproblematik, låg pension, fysisk och psykiskt ohälsa 

befinner sig inte i hemlösa situationer) 

o Vi har tagit del av att gruppen äldre i hemlösa situationer ökar. Vad anser ni om 

det? Och varför? 

o Vilka orsakförklaringar kan ni se för hemlöshet, utifrån ett individuellt och/eller 

ett strukturellt perspektiv? Gruppen äldre? 

 

o Något ytterligare som du känner att du vill tillägga utifrån ditt möte med äldre i 

hemlösa situationer?  
 

 

 


