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Sammanfattning    

Idag lever cirka 34 000 personer i Sverige som hemlösa. Enligt socialstyrelsen finns det 
fyra kategorier som beskriver olika former av hemlöshet. Detta examensarbete inriktar 
sig på de personer som befinner sig i kategori ett; vilket innebär akut hemlöshet. Det 
innefattar personer som bor på ett akutboende, sover utomhus, på härbärgen eller på ett 
jourboende. Personer som lever i hemlöshet löper 50 % större risk att vårdas på sjukhus 
på grund av ohälsa, fysiska sjukdomar och skador. De har även i genomsnitt längre 
vårdtid än övriga befolkningen. Syftet med denna litteraturöversikt är att undersöka 
hemlösa personers upplevelser och erfarenheter av hälso- och sjukvården samt hur de 
upplever sin hälsa. Resultatet visar att hemlösa upplever en negativ spiral på grund av 
att de lever i en miljö som inte främjar hälsan. För att uppnå hälsa behövs nödvändiga 
förutsättningar som att ha tillgång till kläder, mat och någonstans att sova. Hemlösa 
beskrev att de ofta kände sig dåligt bemötta av vårdpersonalen och att de därför drog sig 
för att söka sjukvård. De upplevde sig som ett objekt och att det många gånger var svårt 
att få den hjälp de önskade. Men det fanns även tillfällen när vården upplevdes som 
vårdande och känslan av stöd, omsorg, empati, acceptans och respekt existerade. I 
diskussionen framkommer det en skillnad mellan hur hemlösa personer och 
sjuksköterskor upplever mötet i vården. Det beskrivs även hur hemlösa kan drabbas av 
stigmatisering och ett socialt utanförskap på grund av sin livssituation.  
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INLEDNING 
I vårt kommande arbete som sjuksköterskor kommer vi att möta människor från olika 
samhällsklasser, åldrar, kön och etnicitet. Oavsett vilka tankar och åsikter som kan 
förekomma måste sjuksköterskan leva sig in i sin yrkesroll och vårda alla på lika 
villkor. Hemlösheten i Sverige är idag ett växande problem som kräver mycket resurser 
från samhället. Att hemlösa ofta drabbas av fysisk och psykisk ohälsa är inte helt 
förvånande med tanke på hur deras livssituation ser ut. På grund av ohälsa måste de 
många gånger söka sjukvård. Det finns fördomar i samhället om att hemlösa har sig 
själva att skylla för den situation som de befinner sig i (Daiski 2007, s. 279). Tyvärr 
förekommer även förutfattade meningar inom hälso- och sjukvård. Av egna erfarenheter 
vet vi att sjuksköterskor upplever vissa hinder och etiska dilemman i vården kring en 
hemlös. Det är därför av intresse att undersöka resultat från vetenskapliga studier som 
beskrivit hemlösas upplevelser av att vårdas inom hälso- och sjukvården. Det kan ge en 
inblick i deras situation och hur vårdpersonal ska kunna vårda på ett mer respektfullt 
sätt. 
 
  
BAKGRUND 

Hemlösas situation  
Idag lever cirka 34 000 personer i Sverige som hemlösa (Socialstyrelsen 2011a, s. 25). 
Att definiera vem som är hemlös är inte helt enkelt på grund av att betydelsen av 
begreppet är otydligt. Hemlöshet skildrar inte längre en person utan innebörden ligger i 
den situation som personen befinner sig i (Socialstyrelsen 2011a, s. 20). Enligt 
socialstyrelsen finns det fyra kategorier som en person kan befinna sig i som gör att han 
eller hon lever i hemlöshet. Kategori ett innebär akut hemlöshet. Med detta menas att 
personen bor på ett akutboende, sover utomhus, på härbärgen eller på ett jourboende. 
Kategori två innefattar en person som är inskriven eller intagtagen på 
kriminalvårdsanstalter, stödboenden eller behandlingshem och om personen vid 
tidpunkten för utskrivning inte har ett eget hem att återvända till. Kategori tre innebär 
att en individ bor i en försökslägenhet som kommunen har ansvar för. För att få bo i de 
aktuella lägenheterna krävs det tillsyn med särskilda regler och rutiner som måste följas. 
Den fjärde och sista kategorin avser en person som bor temporärt hos vänner, familj 
eller släktingar. Hit räknas även tillfälliga boende samt andrahandslägenheter 
(socialstyrelsen 2011a, ss. 19-20).  
 
I det här examensarbetet väljer vi att fokusera på de hemlösa personer som också kallas 
uteliggare. Att vara uteliggare syftar till att personen sover ute på parkbänkar eller på 
övriga offentliga platser som till exempel i tunnelbanan.  Även de som sover på 
härbärgen, hotell för hemlösa eller hos vänner inkluderas. Denna definition innefattar 
alltså de som i perioder tvingas sova utomhus (Swärd 2008, s. 113). 
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Vad är ett hem? 
Definitionen av ett hem kännetecknas av kontroll över ett område och chansen till att 
strukturera och ansvara över sin egen tid (Swärd 2008, ss. 110-111). Känslan av 
kontroll upplevs inte på härbärgen eller liknande på grund av att det alltid är någon 
annan som bestämmer där (Daiski 2007, s. 276). Hemmet symboliseras av att det finns 
en möjlighet till att åtskiljas från det offentliga. Det är en plats som är till för att samla 
kraft inför mötet med samhället. Hemlöshet betyder att en individ saknar en bostad och 
därmed även ett hem (Swärd 2008, ss. 110-111).  
 
Lindahl, Lidén och Lindblad (2010, s. 456) refererar i en studie som beskriver vård i 
hemmet, till Andrews (2003) beskrivning av ett hem som en plats där individen kan 
uppleva personlig utveckling. Där finns även möjlighet till att känna lugn och fridfullhet 
och att leva efter personliga rutiner. Tyvärr ges inte denna möjlighet till en hemlös. 
Trots att det finns härbärgen där de hemlösa ges möjlighet till att bo upplever många det 
som mycket ansträngande eftersom de tvingas dela små utrymmen med flera andra.  Det 
gör att de hemlösa känner att det är omöjligt att ha ett eget privatliv. Att övernatta på ett 
tillfälligt boende innebär att de hemlösa inte kan styra över sin egen tid. Det beror på att 
det finns strikta regler som bestämmer när de senast måste vara på plats och vilken tid 
de behöver gå och lägga sig (Daiski 2007, s. 276).   
 
I en intervjustudie gjord av Eloffson och Öhlén (2004, s. 615) beskrev deltagarna sitt 
hem som en plats som är uppbyggd av personen själv och i föreliggande fall sin familj. 
Hemmet skapade känslor som samhörighet och trygghet. Genom att vara omgiven av 
personliga saker kan det resultera i att identiteten och självkänslan stärks. När en person 
behöver ge upp sitt hem upplevs det som en stark sorg då allt som är välkänt och bekant 
helt plötsligt försvinner. Den känslan kan lätt resultera i att personen känner sig rotlös 
(Eloffson & Öhlén 2004, ss. 614-615).  
 
 

Styrdokument 
En jämförelse mellan Socialstyrelsens kartläggning av hemlösa personer från 2005 och 
2011 visar att hemlösheten i Sverige har ökat medan antalet personer som sover 
utomhus har minskat. Anledningen till att antalet har minskat kan bero på tak-över-
huvudet-garantin. I regeringens hemlöshetsstrategi var ett av målen att hemlösa 
personer ständigt ska erbjudas tak över huvudet (Socialstyrelsen, 2011b). Det vanligaste 
sättet för att garantin skall genomföras är att personen får en plats på ett härbärge. Det 
beviljas av stadsdelsförvaltningen, hemlöshetsjouren eller socialjouren. Efter att 
personen har fått en plats tar hemlöshetsmottagningen kontakt med den aktuella 
stadsdelsförvaltningen eller socialnämnden för att överlämna tjänsten (Stockholm Stad 
2013, s, 12).  
 
Hemlösa personer som söker sjukvård upplever ibland att de blir illa behandlade av 
vårdpersonalen (Irestig, Burström, Wessel, & Lynöe 2010, s. 226). Att ha god hälsa och 
kunna bedriva en god vård som ges på lika villkor är målet för hälso- och 
sjukvårdslagen. Det innebär att vården ska vara av god kvalité, lättåtkomlig, grundas på 
respekt samt tillfredsställa patientens behov (Raadu 2013, s. 113). Det är så här vården 
borde se ut men tyvärr upplever många hemlösa personer den som stigmatiserad och 
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dömande (Martins 2008, ss. 427-428).  
 
I FN:s internationella konvention erkänns alla individers rätt att såväl i fysiskt som 
psykiskt avseende uppleva bästa uppnåeliga hälsa (Svensk sjuksköterskeförening 2014, 
s. 5). För att kunna uppnå World Health Organizations (WHO) mål som vill skapa en 
bättre hälsa för alla, så måste hälso- och sjukvårds personal tänka på hur de behandlar 
människor. Det krävs också att utanförskap och sociala skillnader minskar och att hälso- 
och sjukvården är organiserad utifrån människors behov och förväntningar samt att 
hälsa integreras i alla områden (WHO 2014). 
 
 

Hemlösas hälsotillstånd och vårdbehov 
I en studie som gjorts mellan hemlösa personer och en kontrollgrupp som består av icke 
hemlösa visar det sig bland annat att sjukdomar, vårddygn och vårdtillfällen skiljer sig 
mellan grupperna. Resultatet beskriver att hemlösa personer i större utsträckning lider 
av cirkulationssjukdomar, blodsjukdomar, endokrina sjukdomar och nervsjukdomar. 
Psykisk sjukdom och beroendeproblematik är också ett dominerande problem bland 
hemlösa (Beijer 2007, s. 15). Hemlösa personer löper även 50 % större risk att vårdas 
på sjukhus på grund av fysiska sjukdomar och skador (Beijer 2007, s. 13). Resultatet 
visar att de vårdas åtta gånger fler dagar per år och söker vård 6,6 gånger så ofta jämfört 
med övriga befolkningen (Beijer 2007, s. 27). 
 
Att leva som hemlös innebär många gånger att det är svårt att planera hur dagen 
kommer att se ut. Det innebär att det finns många frågetecken om när och var de ska få 
mat nästa gång samt var de ska sova kommande natt. Att leva på det sättet kan upplevas 
som att det finns en avsaknad av kontroll i livet (McCabe, Macnee & Anderson 2001, s. 
82). Att under en längre tid leva med stressfaktorer som rädsla, hunger, kyla, isolering 
och konflikter kan i längden leda till stor påfrestning för kroppen och resultera i olika 
följdsjukdomar. Konsekvenser av höga stressnivåer kan bland annat resultera i att 
individen drabbas av högt blodtryck och ökad pulsfrekvens. Det kan även påverka 
förbränningen av fett och nedbrytningen av proteiner i kroppen (Kristoffersen ss. 207-
208).  
 
Ytterligare en studie har gjorts av Burkert, Diehl, Freidl, Löffler, Mutsch och Wagner 
(2014, s. 302) som handlar om hemlösas hälsotillstånd och kontakt med sjukvården i 
jämförelse med övriga befolkningen. Den visade att hemlösa personer skattade sin 
subjektiva hälsa mindre bra och att de upplevde flera begränsningar i sitt liv på grund av 
sina hälsoproblem. Många hemlösa lider även av kroniska sjukdomar som främst 
drabbar tarmarna, hjärta och andningsorganen (Burkert et al. 2014, s. 302). Det var 
också tydligt att många av de hemlösa hade bristande munhygien och att de saknade 
många tänder. Likt Beijers (2007) studie behöver hemlösa personer mera ofta läggas in 
på sjukhus för sina fysiska och psykiska tillstånd. Dessutom skattade de hemlösa sin 
livskvalité betydligt lägre än vad övriga befolkningen gjorde. Detta orsakades av att 
många kände att deras hälsa påverkade dem negativt samt att de upplevde frånvaro av 
starka sociala relationer. Deras upplevelser av ohälsa har att göra med att de hemlösa 
har ett sämre hälsobeteende än de icke hemlösa. De konsumerar mer alkohol och röker 
betydligt mer än övriga befolkningen. Många hemlösa uppgav att de önskade minska 
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sin alkoholkonsumtion och skämdes över sitt beteende (Burkert et al. 2014, s. 304). 
 
 

Sjuksköterskans etiska ansvar och kompetens 
Sjuksköterskors arbete styrs av många olika lagar och författningar, bland annat av 
gemensamma råd kring läkemedelshantering och patient-journallagen.  Det är viktigt att 
sjuksköterskornas arbete bygger på ett etiskt förhållningssätt och grundas på beprövad 
erfarenhet och vetenskap. Sjuksköterskorna ska också följa de allmänna råd som 
beskriver de kompetenskrav som socialstyrelsen arbetat fram (Socialstyrelsen 2005, s. 
8). Allmänna råd finns till för att förtydliga sjuksköterskans profession och bidra till en 
säker och god patientvård (Socialstyrelsen 2005, s. 9). I sjuksköterskearbetet är det 
viktigt att det finns ett humanistiskt sätt att se på människan vilket innebär att 
sjuksköterskorna visar omtanke och hänsyn för patientens självbestämmande, 
personliga sfär och värdighet. I sjukvården söker många olika människor vård och det är 
därför betydelsefullt att sjuksköterskorna visar omsorg och öppenhet för olika åsikter 
och religioner (Socialstyrelsen 2005, s. 10).  Kompetensbeskrivningen för legitimerade 
sjuksköterskor beskriver att de ska ta tillvara på det friska hos patienten och 
kommunicera på ett respektfullt och engagerat sätt. De ska även kunna tillgodose 
patientens specifika omvårdnadsbehov samt identifiera vilka resurser och risker som 
föreligger hos patienten (Socialstyrelsen 2005, ss. 11-12).  
 
Enligt sjuksköterskornas etiska kod finns det fyra grundläggande ansvarsområden som 
de ska utgå ifrån. De är att förebygga sjukdom, främja hälsa, återställa hälsa och lindra 
lidande. Omvårdnad ska ske med respekt för människan oberoende av ålder, etnicitet, 
religion, kön och social ställning i samhället (Svensk sjuksköterskeförening 2014, s. 3). 
Sjuksköterskornas främsta ansvar är att tillgodose patienters behov av vård. Men det 
kan också innebära att tillgodose patientens behov av information som måste ges på ett 
individanpassat och lämpligt sätt. Samhället och sjuksköterskorna har ett delat ansvar 
vad det gäller att underlätta för de insatser som ska tillgodose människor i allmänhet 
men speciellt svaga gruppers hälsa och humanitära behov (Svensk 
sjuksköterskeförening 2014, s. 4). Hemlösa personer är en grupp i samhället som är 
extra utsatta för sjukdom och psykisk ohälsa (Burkert et alt. 2014, s. 302). I och med det 
ställs det höga krav på att sjuksköterskorna jobbar efter den etiska koden när de möter 
en hemlös i vården.  
 
 

Bärande begrepp  
Tre vårdvetenskapliga begrepp som bedöms som relevanta för en person som lever i 
hemlöshet är hälsa, lidande och det vårdande mötet. Det är inte ovanligt att många 
hemlösa upplever att hälsa och hemlöshet inte hör ihop (Moore, Manias & Gerdtz 2011, 
s. 481). Det är därför av intresse att beskriva begreppet hälsa. Eftersom många hemlösa 
upplever frånvaro av hälsa och olika typer av motgångar och lidande väljer vi också att 
redogöra för begreppet lidande (Daiski 2007, ss. 276-277). Tyvärr tvingas många 
hemlösa ofta söka sjukvård och upplever dessvärre inte att vårdpersonalen möter dem 
på ett värdigt sätt (Wen, Hudak & Hwang 2007, s. 1012). Det motiverar beskrivningen 
av vad ett vårdande möte innebär och hur en vårdrelation kan uppstå. 
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Upplevelser av hälsa 
Hälsa är ett tillstånd som rör hela människan och hennes livssituation. Det kan krävas en 
inre balans och en relation med andra människor för att upprätthålla hälsa. Hälsan kan 
även påverkas negativt om livet saknar en mening (Dahlberg & Segesten 2010, s. 45). 
Eriksson (1993, s. 29) beskriver hälsa som en upplevelse av sundhet, friskhet och 
välbefinnande. Det behöver inte alltid betyda frånvaro av sjukdom utan hälsa kan 
upplevas ändå. Viktigt är däremot att erfara ett sammanhang och en känsla av att må 
bra, först då går det att genomföra det som är viktigt i livet (Dahlberg & Segesten 2010, 
s. 52; s. 77). Betydelsen av hälsa är ingenting som går att förklara. Det är ingen som kan 
bestämma vad som är friskt eller sjukt utan det är upp till varje enskild individ att 
avgöra när de upplever hälsa. Det är även ett begrepp som skiljer sig åt i olika kulturer 
och samhällen (Eriksson 1993, s. 76). Hemlösa lever i en miljö där de saknar många av 
de resurser som krävs för att uppfylla hälsa. Nickasch och Marnocha (2009, s. 43; s. 45) 
framhåller att hemlösa även upplever en känsla av att vara utanför samhället och saknar 
kontroll över sitt eget liv. För att uppnå god hälsa krävs en känsla av närvaro i 
omvärlden som kan upplevas i relation med andra människor (Wiklund 2003, s. 94). 
 
 

Upplevelser av lidande 
Varje enskild individ upplever lidandet i olika former men gemensamt är att personen 
antingen kan kämpa sig igenom lidandet eller ge upp. Valet styrs av den livssituationen 
som individen befinner sig i (Eriksson 1994, ss. 30-32). Eriksson (1994, ss. 33-34) 
beskriver vidare att lidandet kan leda till att personen väljer att fly från det onda. Men 
för att kunna kämpa mot lidandet krävs det ett erkännande för sig själv att lidandet 
verkligen finns där och att personen slutar att fly ifrån det.  
 
Ett lidande kan skapas då en person inte upplever någon kärlek från sina medmänniskor 
eller inte blir bekräftad och tagen på allvar. Ett lidande kan även uppstå i situationer då 
ensamheten är stark och individen inte känner sig välkommen utan snarare utesluten av 
andra (Eriksson 1994, ss. 44-45). Känslor som att vara utanför, ensam och brist på 
tillhörighet kan upplevas även om en person befinner sig bland andra människor. 
Lidandet kan bli verklighet när personen känner sig bortvald och om det inte finns några 
vänner som står en riktigt nära (Dahlberg & Segesten 2010, s. 90; s. 92; s. 95). Det kan 
även visa sig i olika former, ett livslidande kan uppstå när en person inte blir sedd eller 
när han eller hon upplever sig sakna ett värde. Livslidandet kan även utmärka sig när en 
person känner sig hotad av döden på grund av sjukdom (Eriksson 1994, ss. 94-95).  
 
För att lindra ett lidande är det viktigt att få personen att känna sig välkommen, det kan 
skapas genom att få en vänlig blick (Eriksson 1994, ss. 95-96). Om respekt för en 
persons värdighet, integritet och självbestämmande finns ges det en möjlighet till att 
uppleva tillit och hopp. Något som kan hjälpa till att lindra ett lidande är att varje 
människa blir bekräftad som en unik person (Svensk sjuksköterskeförening 2014, s. 8).  
 
Tyvärr är det vanligt att många hemlösa upplever att de inte blir bekräftade som 
människor i mötet med vården (Wen, Hudak & Hwang 2007, s. 1012). Det finns dock 
ögonblick när hemlösa upplever att vårdpersonalen lindrar deras lidande, vilket 
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resulterar i att de känner sig uppskattade och bekräftade som människor (McCabe, 
Macnee & Anderson 2001, s. 83).  
 
 

Upplevelser av en vårdande relation 
Den latinska termen Caritas är ett grundläggande begrepp och värde inom vården som 
innefattar villkorslös kärlek som är förenat med tro och hopp. Det är ett begrepp som 
utgör den drivande motivationen för att bedriva god vård (Levy-Malmberg, Eriksson & 
Lindholm 2008, s. 663). Eriksson och Fredriksson (2003, s. 141) beskriver begreppet 
etisk relation med referens till filosofen Lévinas och hävdar att en sådan relation är ett 
initiativtagande från en annan som visar sig i en form av att inte vilja skada. Den som 
tar initiativet har ett stort ansvar gentemot den andra. Den etiska relationen resulterar i 
en relation mellan den lidande människan och vårdpersonalen (Eriksson & Fredriksson 
2003, s. 144).  
 
För att skapa en mellanmänsklig relation måste vårdaren stärka patientens hälsoresurser, 
lindra lidande och försöka få patienten att på olika sätt uppleva välbefinnande. För att 
det ska kunna ske krävs det att personalen utvecklar en vårdande relation med patienten 
genom ett vårdande möte. Vårdrelationen symboliseras av att vårdaren har ett 
professionellt förhållningssätt som infattar att det är patienten och dennes behov som 
ligger i fokus (Dalberg & Segesten 2010, s. 190). En studie har gjorts 
där deltagarna fick beskriva upplevelsen av god omvårdnad. Resultatet visar att 
patienterna och anhöriga beskriver att god vård innebär att patienten är i fokus och att 
personalen individualiserar vården till patientens behov. Genom att tillgodose patientens 
behov kan en närvaro av en vårdande relation bildas. Att ta emot god vård upplevdes 
positivt och resulterade i att patienterna kände att personalen verkligen brydde sig vilket 
skapade en större tillit till personalen (Attree 2001, s. 459).  
 
Det etiska förhållandet som uppstår i vården ligger till grund för ett vårdande samtal. 
Att uppleva lidande är något som försvårar möjligheterna att nå ett vårdande samtal, det 
påverkar både självkänslan och självförtroendet (Eriksson & Fredriksson 2003, s. 
144). Tyvärr upplever många hemlösa att de inte känner sig välkomna i vården. De 
upplever att de avfärdas och ignoreras av vårdpersonalen (Wen, Hudak & Hwang 2007, 
s. 1012). En anledning till det kan vara att personalen inte har lyckats tillgodose deras 
behov vilket är en viktig del i utvecklandet av en vårdande relation (Attree 2001, s. 
459).  
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Sårbarhet och ensamhet är något som den hemlösa personen är extra utsatt för. 
Sjuksköterskan får därför en mycket viktigt roll för den hemlösa då ensamheten kan bli 
extra stark om han eller hon drabbats av en allvarlig sjukdom som väcker mycket tankar 
och ångest. Att vårda en person som är hemlös kan i vissa situationer skilja sig från den 
vård sjuksköterskor är vana vid att utföra. Det är inte ovanligt att det förekommer vissa 
utmaningar och etiska dilemman att ta ställning till under vårdtiden. Höga krav ställs på 
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sjuksköterskan vilket gör det extra betydelsefullt att de lever sig in i en professionell 
yrkesroll i mötet med den som är hemlös och vårdar utifrån sjuksköterskornas etiska 
kod.  
 
Hemlösa personer löper stor risk att drabbas av ohälsa. Det gör att de är en grupp som 
ofta söker vård och de har i genomsnitt längre vårdtider än övriga befolkningen (Beijer 
2007, s. 27). Detta faktum kan ses som ett bevis på att sjukvårdspersonal bör vara vana 
vid att vårda personer som är hemlösa. Trots det förekommer ändå orättvisor och 
diskriminering. Eftersom hemlösa vårdas mera ofta och längre på sjukhus är det av 
intresse att undersöka hur de upplever att vårdas inom hälso- och sjukvård samt hur de 
ser på sin hälsa.  
 
 
SYFTE 
Syftet är att undersöka hemlösa personers upplevelser och erfarenheter av hälso- och 
sjukvården samt hur de upplever sin hälsa. 
 
 
METOD 

Design 
Examensarbetet är en litteraturöversikt enligt Fribergs modell (Friberg 2012, ss. 133-
142) och bygger på resultat från vetenskapliga artiklar. I vetenskapliga artiklar redovisas 
den senaste forskningen och tillför därmed ny kunskap inom ett valt ämne (Segesten 
2012a, ss. 47-48).  
 
 

Informationssökning 
Sökprocessen startades genom att söka på termen homeless* i databaserna Cinahl och 
Summon för att få en bild över hur mycket material det fanns att bearbeta. Därefter 
avgränsades sökning till att artiklarna skulle vara publicerade tidigast år 2000, 
genomgått peer-reveiw, publicerad som en tidskriftsartikel och skriven på engelska. 
Homeless skulle även finnas som ett av orden i titeln. Sökningen begränsades även till 
att enbart visa fulltextartiklar vilket underlättade sökningen. För att få en mer specifik 
sökning användes också sökorden healthcare, health, experience, satisfaction, attitude 
och nurse* i olika kombinationer. Genom att använda trunkering på nurse och homeless 
missades inga artiklar på grund av böjningsfel av ett ord. Trunkering möjliggör för 
databasen att söka på alla böjningar (Östlundh 2007, s. 68). Utifrån vårt syfte lästes 
abstrakten i 15 artiklar med passande titel och därefter bestämdes det om artikeln var 
relevant för uppsatsen. Under vårt analysarbete med artiklarna utgick vi från Fribergs 
mall för kvalitetsgranskning (Friberg 2012, ss. 138-139). Av de artiklarna som 
inkluderandes var åtta kvalitativa och en kvantitativ, med avsikt att undersöka 
upplevelser och erfarenheter hos hemlösa personer (Bilaga 1). Totalt inkluderades nio 
artiklar då sex artiklar med kvalitativ metodologi exkluderades eftersom de var 
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medicinskt inriktade och besvarade därför inte vårt syfte. De artiklar som exkluderades 
beskrev vanligt förekommande sjukdomar där bland annat munhälsa och psykisk ohälsa 
togs upp.  
 
 

Dataanalys  
Genom att genomföra en allmän litteraturöversikt skapas en beskrivande 
sammanfattning kring ett valt område från redan befintlig forskning. Det sker genom ett 
strukturerat arbetssätt där varje studie kvalitetsgranskas och analyseras, dock inte på ett 
lika omfattande sätt som i en systematisk studie (Friberg 2012, ss. 133-134). De 
inkluderade studiernas kvalitet granskades med hjälp av Fribergs (2012, ss. 138-139) 
förslag på frågor till studier med kvalitativ respektive kvantitativ metod. Därefter 
skapades en översikt av analyserad litteratur utifrån riktlinjer för examensarbete på 
kandidatnivå (Högskolan i Borås 2014, s. 14). Den allmänna litteraturöversikten gör det 
möjligt att undersöka studier från både kvalitativa och kvantitativa utgångspunkter och 
därefter sammanställa en kunskap som kan användas i praktiken (Segesten 2012b, s. 
100). Med hjälp av Fribergs (2012, ss. 140-141) tre steg för analys av studier lästes de 
inkluderade artiklarna av oss båda. Betydelsefulla meningar markerades för att 
uppmärksamma det väsentliga i varje text. Därefter lästes artiklarna åter igen och en kod 
för varje markerat stycke skrevs i marginalen. Utifrån dessa koder kunde sedan likheter 
och skillnader hittas som ligger till grund för de kategorier vi valt till vårt resultat. 
Kategorierna vi valt att lyfta fram är när livssituationen utgör ett hinder för hälsan, 
följder av att bli behandlad som ett objekt och när vården är vårdande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 1. En beskrivning av kategorier och subkategorier. 
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RESULTAT 

När livssituationen utgör ett hinder för hälsan 
Hemlösas livssituation är en bidragande faktor till varför de har svårt att upprätthålla 
god hälsa. Tyvärr lider många av svår fysisk och psykisk ohälsa, nedan benämns och 
beskrivs olika faktorer som kan påverka deras hälsa negativt.  
 
 

Att vara fast i en negativ spiral 
Genom att leva som hemlös skapas många frågetecken i vardagen. En anledning till att 
det blir så är att man inte kan planera när det blir mat nästa gång samt var nästa 
övernattning ska ske. Det skapar en känsla av att det inte finns någon kontroll över livet 
(McCabe, Macnee & Anderson 2001, s. 82). Ovissheten gör att det som prioriteras är att 
söka skydd för natten och skaffa varm mat istället för att fundera över sin hälsa (Moore, 
Manias & Gerdtz 2011, s. 484). Många hemlösa upplever en oro för sina kroniska 
sjukdomar som på grund av dåliga levnadsförhållanden förvärras och är svåra att ha 
kontroll över. Det resulterar tyvärr i att många drabbas av svåra komplikationer 
(Martins 2008, s. 246). Även dålig sömn och näringsfattig kost leder till nedsatt 
immunförsvar och resulterar i en negativ spiral för hälsan (Nickasch & Marnocha 2009, 
s. 43).  
 
Många upplever att hemlöshet och hälsa inte går ihop på grund av att den miljön de 
lever i inte gynnar hälsan positivt (Moore, Manias & Gerdtz 2011, s. 481). Dock ser 
vissa hemlösa personer att de upplever hälsa när de känner att de kan fungera i vardagen 
(McCabe, Macnee & Anderson 2001, ss. 82-83). Det finns också många som lider av 
psykisk ohälsa och en känsla av att de inte duger (Daiski 2007, s. 276).  För att uppnå 
hälsa behövs nödvändiga saker som kläder, mat och någonstans att sova. Men också en 
möjlighet till toalett, dusch och nödvändiga mediciner behövs, vilket många hemlösa 
saknar (Martins 2008, s. 426).  
 
 

Att känna sig rädd och osynlig 
Hemlösa beskrev att de upplevde en stark rädsla kopplat till att inte ha ett eget hem. Det 
var inte ovanligt att det förekom våld när de befann sig på gatan men även på de 
tillfälliga boenden som de ibland hade tillgång till (Daiski 2007, s. 277). En deltagare i 
Daiskis studie (2007, s. 277) beskrev att många uppfattar dem som lata när de ligger och 
sover på en parkbänk hela dagarna. Att de sover på dagen förklaras av rädslan för att 
utsättas för våld blir för stor om de sover ute på natten. Resultatet av att leva under 
dessa förutsättningar blir att kroppens stressfaktorer ökar (Nickasch & Marnocha 2009, 
s. 43).  
 
Deltagarna i Moore, Manias och Gerdtz studie (2011, ss. 481-484) upplevde att de inte 
hade några riktiga vänner eller ett socialt nätverk runt sig. Det resulterade i att många 
kände sig ensamma och beskrev att de upplevde en depression som blev djupare på 
natten. En annan deltagare beskrev också en rädsla över att behöva dö ensam, en oro 
över att ingen ska bryr sig eller att bli bortburen som om han vore skräp. Många 
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förklarade sin situation som om de befann sig utanför samhället och att övriga i 
befolkningen ignorerade och behandlade dem som om de vore osynliga (Daiski 2007, s. 
277).  
 
 

Följder av att bli behandlad som ett objekt 
Här lyfts hemlösas upplevelser om vårdpersonalens attityder fram. Deras bemötande 
kan resultera i att hemlösa känner sig ovälkomna i vården och att de känner stark 
motvilja till att söka sjukvård. 
 
 

Motvilja till professionell sjukvård 
Trots den omfattande sjukdomsbörda som många hemlösa personer lider av finns en 
stark motvilja till att besöka sjukhus för att få vård (Whitley 2013, s. 235). Den stärks av 
rädslor och avsky och resulterar i att de endast söker vård när det är absolut nödvändigt 
och om smärtan inte längre går att kontrollera (Whitley 2013, s. 237). Några av 
deltagarna uttryckte även ett minskat förtroende för sjukvården som grundades i att de 
vid vissa tillfällen upplevt att de blivit feldiagnostiserade. Andra hemlösa försökte helt 
avstå från att söka vård då de upplevt att vårdpersonalen rutinmässigt har en 
nedvärderande och förnedrande attityd gentemot dem (Whitley 2013, s. 237). De 
intensiva känslorna om att inte vara välkommen har lett till en stark misstro mot 
personalen. Det fanns därför en önskan om att få slippa ha kontakt med vården över 
huvudtaget (Wen, Hudak & Hwang 2007, s. 1013). Det är inte ovanligt att hemlösa 
upplever att hälso- och sjukvården påvisar flera brister i kvalitén. Upplevelser om att 
mötet med vården är hemsk, rutten och likt ett gigantiskt monster förekommer (Irestig, 
Burström, Wessel & Lynöe 2010, s. 427). Det fanns även en gemensam känsla av att det 
var ”vi mot dem” när hemlösa väl tog mod till sig att söka vård (Whitley 2013, s. 236). 
Hemlösa upplevde också en stor oåtkomlighet på sjukhus där pengar hade en stor 
betydelse. Det var även problematiskt att fylla i och förstå den stora mängden 
information och papper som de förväntades att fylla i (Martins 2008, s. 427). Många 
beskrev även svårigheter att få hjälp med sina missbruk, vilket i många fall var en stor 
anledning till hemlösheten (Daiski 2007, ss. 275-277). Tyvärr saknar många hemlösa 
telefoner och en fast adress vilket försvårar situationen när hemlösa måste kontakta 
vården eller tvärt om (Martins 2008, s. 426). 
 
 

Att känna sig ovälkommen 

Det vårdande mötet upplevs inte alltid som vårdande för de hemlösa. Attityder om att 
personalen redan vet vem de är på grund av att de är hemlösa förekom i de analyserade 
artiklarna. Att bli anklagad för att vara full trots att individen inte ens dricker alkohol är 
ett bevis på hur fördomsfull vårdpersonalen kan vara (Whitley 2013, s. 237). 
Sjukvårdens sätt att prioritera behandlingar till hemlösa kan uppfattas som kränkande. 
En person som led av nedsatt hjärtklaffsfunktion där behandling var nödvändig fick till 
svar att transplantation inte är aktuellt eftersom personen inte skulle kunna betala 
tillbaka kostnaden till samhället (Irestig, Burström, Wessel & Lynöe 2010, ss. 226-227). 
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I mötet med vårdpersonalen är brist på empati ett stort hinder för att kunna bilda 
relationer i hälso- och sjukvården. Många hemlösa upplevde att personalen var väldigt 
auktoritär och förmedlade information på ett hårt och icke informativt sätt. Det var även 
vanligt att de inte avsatte den tid som behövdes och istället skyndade sig igenom 
samtalet med den hemlösa (Hudson, Nyamathi & Sweat 2008, s. 1283).  
 
Att känna sig ovälkommen i sjukvården uttrycktes genom att hemlösa berättade att de 
ofta ignorerades och avfärdades på ett otrevligt sätt. Den maktposition som 
vårdpersonalen befann sig i gjorde att de hemlösa upplevde förnedring och en känsla av 
att vara i underklass jämfört med personalen (Wen, Hudak & Hwang 2007, s. 1012). Att 
inte känna sig välkommen i sjukvården jämförs av Wens forskargrupp med filosofen 
Martin Bubers karakterisering av ”I - IT”. Med det menas att de hemlösa upplevde att 
de objektifierades istället för att personalen visade nyfikenhet och empati gentemot dem 
som personer. De hemlösa upplevde att de inte var något värda vilket gjorde att de inte 
kände sig accepterade som människor. De beskrev vården som en process där de 
knuffas in och ut så snabbt som möjligt. I sjukvården får de inte chansen att känna sig 
som en egen person utan bara ett hinder som måste övervinnas. Vårdpersonalen var 
alldeles för upptagna med sitt eget arbete och fick dem att känna sig avvisade (Wen, 
Hudak & Hwang 2007, s. 1012).  
 
 

Önskan om att bli respekterad 
Deltagare i Moore, Manias och Gerdtz studie (2011, s. 482) berättade att de hade en 
önskan om att få bli behandlade som alla andra. De upplevde att sjukvårdspersonalen 
inte lyssnade och att de ofta blev placerade i ett fack. En deltagare uttryckte ”jag är 
också en människa” och med det menade hon att även fast de lever i hemlöshet är de 
fortfarande människor som behöver mötas med respekt (Nickasch & Marnocha 2009, s. 
44). Vissa kände att personalen enbart såg dem som nummer på en lapp och att de ofta 
möttes av tankar om att de var lata på grund av att de levde i hemlöshet (Nickasch & 
Marnocha 2009, s. 45). När deltagarna berättade sin historia för personalen upplevde 
några att de inte togs på allvar och fick till svar att det inte var någonting fel på dem. 
Konsekvenserna av personalens beteende blev att de istället började gå till olika sjukhus 
för att inte bli igenkända (Hudson, Nyamathi & Sweat 2008, s. 1283). De hemlösa 
berättade även om situationer när de upplevde att de blivit behandlade som om de bara 
var ute efter att få gratis läkemedel (Martins 2008, s. 427).  
 
En önskan om att få bli lyssnad på och få dela sin berättelse med någon var viktigt för 
de hemlösa. Trots det upplevde många att personalen inte tog sig tid till att finnas där 
för dem (Nickasch & Marnocha 2009, s. 45). Genom att visa varandra respekt och 
arbeta tillsammans går det att skapa en fungerande relation (Moore, Manias & Gerdtz 
2011, s. 482). De önskade också att vården blev mer lättillgänglig och att personalen tog 
sig tid att förmedla information på ett mer lättförståeligt och trevligare sätt. De önskade 
även att vårdpersonalen skulle ha en ökade medicinsk och vårdande kompetens gällande 
personer som lever i hemlöshet (Irestig, Burström, Wessel, & Lynöe, 2010, s. 228). 
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När vården är vårdande 
Hemlösas upplevelser av mötet med vården är inte bara negativa. Här lyfts tillfällen då 
de hemlösa har känt sig väl bemötta samt när de har upplevt vården som vårdande.  
 
 

Mötet med en engagerad vårdpersonal 
Trots det skrämmande resultatet av erfarenheter från hemlösa där vården inte har kunnat 
tillgodose deras behov finns det ljuspunkter där den faktiskt har varit vårdande. En 
studie visar att 75 % av deltagarna upplevde att de behandlas ganska eller mycket bra av 
vårdpersonalen (Irestig, Burström, Wessel & Lynöe 2010, s. 226). Bara genom att 
personalen visade ett öppet och känslomässigt mottagande resulterade i att de hemlösa 
kände sig som en person och inte bara ett objekt (Wen, Hudak & Hwang 2007, s. 1013). 
Vid frågor om hur vårdpersonalen behandlade dem när de upplevde en engagerad vård 
svarade deltagarna att de inte kände sig förkastade utan att de arbetade tillsammans med 
att lösa problemen som kunde uppstå i vården. Även om det skett ett misslyckande med 
att följa en rekommenderad behandling upplevde de inte att de blev bestraffade på något 
sätt vid ett senare återbesök (McCabe, Macnee & Anderson 2001, s. 83). 
 
 

När en mellanmänsklig relation uppstår 
Bara genom att personalen visade engagemang för den hemlösa skapades upplevelser 
om mellanmänskliga interaktioner i hälso- och sjukvården. De upplevelserna 
kännetecknades av stöd, omsorg, empati, acceptans och respekt gentemot den hemlösa. 
Upplevelser av att känna att de faktiskt var en person med ett namn förändrade deras 
sätt att se på sig själva (McCabe, Macnee & Anderson 2001, s. 83). Att känna sig sedd i 
vården handlar om att personalen ger uppmaningar om att de är villiga till att lyssna på 
deras känslor. Att få frågor som handlar om hur de mår och hur det känns bidrar till att 
de hemlösa känner sig välkomna på sjukhusen (Wen, Hudak & Hwang 2007, s. 1013). 
Genom att personal var villig att engagera sig och att se till den enskildes behov 
bildades relationer som byggdes på jämlikhet. Det resulterade i att de hemlösa upplevde 
att personalen värdesatte dem som människor (Wen, Hudak & Hwang 2007, s. 1013). 
Deltagarna berättade om vikten av att få känna att någon hyser omsorg och respekt för 
dem trots deras utseende, lukt och den situationen de befann sig i. Det var en viktig 
faktor när det gällde att känna tillfredställelse med vården (McCabe, Macnee & 
Anderson 2001, s. 83).  
 
Att kunna dela känslig information med vårdpersonalen och vetskapen om att 
informationen inte kommer att spridas vidare var betydelsefullt. Det var även viktigt att 
känna att vårdpersonalen trodde på deras historia och att informationen inte skulle 
komma att användas mot dem vid ett senare tillfälle. Att bli behandlad på ett sätt som 
bevisar att personalen inte har gjort några negativa antaganden eller dömt ut dem på 
grund av hemlösheten var viktigt. Genom att få en ärlig chans att få prata i förtroende 
med någon som värnar om integriteten har ett nära samband med att uppleva respekt 
(McCabe, Macnee & Anderson 2001, s. 83). 
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DISKUSSION 
Diskussionen innehåller en metoddiskussion och en resultatdiskussion. Metod-
diskussionen består av reflektioner angående hur arbetet med examensarbetet har gått 
till.  Resultatdiskussionen lyfter reflektioner kring samhällets stigmatisering av hemlösa 
samt reflektioner över hur vårdpersonalen upplever vården kring en hemlös. 
 
 

Metoddiskussion 
Examensarbetet genomfördes som en litteraturöversikt eftersom det ger oss en 
möjlighet att undersöka hur kunskapsläget ser ut beträffande hemlösa personers 
upplevelser och erfarenheter av hälso- och sjukvården samt hur de upplever sin hälsa. 
Genom att göra en litteraturöversikt kan ny kunskap skapas över ett specifikt problem 
eller omvårdnadsområde. Innebörden är att ta reda på och presentera vad det finns för 
aktuell forskning inom det valda området (Friberg 2012, s. 133). Axelsson (2012) 
använder istället begreppet litteraturstudie och påpekar också att ny kunskap skapas 
inom ett valt område (Axelsson 2012, s. 205). Vi har valt att söka litteratur i databaserna 
Chinal och Summon då båda har tidigare erfarenheter av att söka efter artiklar i dessa 
databaser. Artikelsökningen startade med att vi enskilt sökte efter artiklar. Det 
resulterade i en bredare sökning eftersom det förekom olika sökord och kombinationer 
utifrån det gemensamma syftet.  
 
En litteraturstudie/litteraturöversikt kan göras i systematisk eller osystematisk form. 
Trots att examensarbetet har en osystematisk form har vi strävat efter att följa de regler 
som finns för att göra en systematisk litteraturöversikt. Utgångspunkten i 
litteratursökningen har en tydlig grund i hemlösas upplevelser vilket motiveras i 
problemformuleringen och syftet. I metodavsnittet beskrivs de sökord som har använts 
samt vilka avgränsningar som gjorts för att lyckas hitta relevant litteratur. De 
inkluderade artiklarna har även genomgått en kvalitetsgranskning vilket bidrar till att de 
är av god kvalité. I bilaga ett finns en kort sammanfattning av de inkluderade artiklarnas 
syfte, metod och resultat. Genom att redovisa artiklarnas innehåll i en tabell kan läsaren 
själv skapa sig en uppfattning om artiklarnas kvalité och innehåll (Axelsson 2012, s. 
219). I en litteraturöversikt används artiklar med fördel från både kvalitativ och 
kvantitativ metodologi. Risken med att göra en litteraturöversikt är dock att författarna 
omedvetet kan råka välja ut litteratur som stödjer deras egna åsikter (Friberg 2012, s. 
134). Den risken har inte påverkat arbetet då det var viktigt att undersöka hemlösas 
upplevelser av vården i allmänhet. Det gör att artiklarna består både av hemlösas 
positiva och negativa upplevelser av vården.  
 
Om det funnits längre tid till att utforma examensarbetet hade valet blivit att göra en 
intervjustudie. En intervjustudie hade kunnat besvara det ursprungliga syftet som var att 
undersöka sjukösterskornas erfarenheter av att vårda hemlösa. Innebörden av en 
intervjustudie är att deltagarna ska få möjlighet att beskriva sina erfarenheter med egna 
ord (Rosenberg 2012, s. 112). Tyvärr fanns en oro över att tiden inte skulle räckta till 
vilket resulterade i att syftet fick ändras. Eftersom det nya syftet blev att beskriva 
hemlösas upplevelser av hälso- och sjukvården samt upplevelser av deras hälsa valdes 
främst artiklar med kvalitativ metodologi ut. Artiklar som har en kvalitativ metodologi 
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kan bidra till en ökad förståelse för ett visst ämnesområde men kan inte generaliseras till 
alla individer (Friberg 2012, s. 121). Anledningen till att det endast förekommer en 
kvantitativ artikel i resultatet beror på att många av de artiklarna var medicinskt 
inriktade.  
 
Resultatet består av totalt nio artiklar vilket ger en deltagargrupp på 323 hemlösa 
personer. Artiklarna besvarar syftet väl och ger en förståelse för hur hemlösa personer 
upplever vården och sin hälsa. Det hade varit positivt för examensarbetet om det funnits 
ytterligare forskning inom området. Det hade möjliggjort ett mer kritiskt urval av 
artiklar eftersom inklusionskriterier hade kunnat sättas upp. Inklusionskriterierna hade 
varit att artiklarna skulle ha sitt ursprung i Skandinavien, att deltagarna levt som 
hemlösa minst 1 år och att de sökt vård minst en gång under det senaste året. En nackdel 
med de inkluderade artiklarna är att endast en har sitt ursprung i Sverige. Eftersom 
sjukvården fungerar annorlunda i de övriga länderna blir det svårt att relatera resultatet 
till hur vården upplevs i Sverige. 
 
En bidragande faktor till att trovärdigheten i vårt resultat kan anses som stark är det 
ingående analysarbetet. De inkluderade artiklarna lästes igenom flera gånger för att 
minska risken för språkliga missförstånd. För att avgöra kvalitén på de inkluderade 
artiklarna användes Fribergs gransknings modell (Friberg 2012, ss. 138-139). Därefter 
bildade var och en av oss preliminära kategorier till respektive artikel. Vi reflekterade 
och diskuterade över huruvida de enskilda kategorierna var tillräckligt meningsbärande 
och om formuleringarna kunde förbättras. För att försäkra oss om det lästes resultaten 
återigen för att kontrollera att uppfattningarna stämde överens med texten som helhet. 
Därefter gjordes en jämförelse mellan de preliminära kategorierna i samtliga artiklar. 
Genom detta stärktes våra intryck om att artiklarnas innehåll uppfattats korrekt. Efter 
jämförelsen mellan de preliminära kategorierna satt vi tillsammans och formulerade om 
nya kategorier och subkategorier som på bästa sätt beskrev resultatet. 
 
 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att hemlösa personer i vissa fall upplever ett lidande i sin kontakt med 
hälso- och sjukvården. Tyvärr kan lidandet förstärkas på grund av samhällets syn på de 
hemlösa. Stigma och utanförskap är något som många hemlösa utsätts för i samhället 
och vården. En betydande faktor för att hemlösa ska känna sig välkomna i vården är ett 
bra bemötande. Det finns en skillnad mellan sjuksköterskors upplevelser av bemötandet 
inom vården i jämförelse med de hemlösas upplevelser. 
 
 

Stigmatisering resulterar i ett fortsatt lidande  
Personer som lever i hemlöshet kan ibland uppfattas som ett oönskat socialt problem av 
samhället (Dovidio, Major & Crocker 2000 se Belcher & DeForge 2012, s. 931). De är 
en grupp som är stigmatiserade och kan ibland uppfattas som hotfulla, rotlösa och 
socialt isolerade (Hopper 2003 se Belcher & DeForge 2012, s. 931). Att tillhöra en 
stigmatiserad grupp betyder att individerna inte har samma rättigheter i samhället som 
den övriga befolkningen (Goffman 1963 se Belcher & DeForge 2012, s. 931). 
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Begreppet stigmatisering har sin grund i stämplingsteorin. Det innebär att samhället 
stämplar individer som avviker från övriga befolkningen (Berg 2014).  
 
Ett vanligt signum för att vara stigmatiserad är att mötas av olika fördomar och förtryck. 
Det kan i längden leda till att personerna som utsätts för stigmatisering riskerar att få en 
skadad identitet. Stigmatisering leder ofta till ett utanförskap då det finns brist på 
integration och delaktighet i samhället. Det finns även en oro över att vårdpersonal kan 
bidra till stigmatisering och ett socialt utanförskap. Oron grundas i att det ibland kan 
förekomma fördomar och diskriminering inom sjukvården mot vissa patienter. Det är 
därför viktigt att som vårdpersonal ständigt påminnas om att visa respekt och empati 
gentemot patienten och att de är väl medvetna om sina egna fördomar (Mason, Carlisle, 
Watkins & Whitehead 2002 se Spicker & Hudson 2002, ss. 210-211). Dessvärre 
framkom det i resultatet att det förekommer fördomar inom vården. När vårdpersonalen 
däremot mötte hemlösa personer med respekt och empati kände de sig genast mycket 
starkare som människor (McCabe, Macnee & Anderson 2001, s. 83). 
 
Trots att vårdpersonalen alltid strävar efter att bedriva god vård samt erbjuda vårdande 
möten kan resultatet ibland bli det motsatta. Det kan leda till att den vård personalen ger 
inte är vårdande vilket kan orsaka negativa följder för patienten. Det är en mänsklig 
faktor att vårdpersonal inte alltid kan erbjuda god vård och stärka patientens resurser. 
Däremot är det viktigt att vara medveten om att konsekvenserna av försämrad vård kan 
leda till ett lidande hos patienten. Lidandet kan skapas av en omedveten handling på 
grund av att personalen inte har ett reflekterande förhållningssätt (Dahlberg & Segesten 
2010, ss. 211-212). Tyvärr blev det tydligt i resultatet att många hemlösa upplevde ett 
lidande under sin vårdtid. Detta grundades i att många uppfattade vårdpersonen som 
stressad och oengagerad (Hudson, Nyamathi & Sweat 2008, s. 1283).  
 
 

Ojämlikhet – risk för försämrad folkhälsa 
Ojämlikheter i samhället kan resultera i att personer drabbas av kognitiva och 
känslomässiga reaktioner vilket kan leda till fysiska förändringar som till exempel stress 
eller upplevelser av en lägre social status. Detta kan även resultera i stora förändringar i 
sociala relationer. De skador som sociala ojämlikheter i samhället kan skapa ökar risken 
för att människor hamnar i ohälsosamma levnadsmönster och utanförskap. Personer 
som har hamnat i fattigdom riskerar att drabbas av psykisk ohälsa. Det klassas som gift 
för självförtroendet och framkallar känslor som oduglighet och skam vilket senare 
skapar en spiral av social isolering. Att uppleva ensamhet kan innebära en stark 
riskfaktor för att drabbas av försämrad fysisk och psykisk ohälsa (Wilkinson 2005; 
Rogers & Pilgrim 2005 se Blakeman & Ford 2012, s. 483). Hemlösa upplever dessvärre 
ofta en saknad av ett starkt socialt nätverk (Moore, Manias & Gerdtz 2011, ss. 481-
484).  
 
En av de mest grundläggande förutsättningarna för en god folkhälsa är att individer i 
samhället upplever ekonomisk och social trygghet. Det finns ett samband mellan god 
folkhälsa som betecknas av ett socialt, ekonomiskt och jämlikt samhälle. Ekonomiska 
ojämlikheter kan bidra till att vissa individer har svårt att upprätthålla goda kostvanor 
vilket i sin tur kan leda till olika biologiska sjukdomar (folkhälsomyndigheten 2014a). 
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En väsentlig del för den hållbara samhällsutvecklingen består av att befolkningens hälsa 
är i ständig utveckling (folkhälsomyndigheten 2014b). Hemlösa uppger svårigheter med 
att skaffa mat och husrum samt att deras hälsa påverkas negativt av den livssituation de 
befinner sig i (McCabe, Macnee & Anderson 2001, s. 82; Moore, Manias & Gerdtz 
2011, s. 484). Det kan därför reflekteras över hur hemlösa påverkas negativt av 
samhällets ekonomiska och sociala ojämlikheter.  
 
Blakeman och Ford (2012, s. 485) refererar till Letcher och Perlow (2009) som menar 
att om en person upplever social delaktighet finns det en chans att han eller hon 
upplever hälsa och välbefinnande. Eftersom social delaktighet kan bidra till 
välbefinnande är det viktigt att vårdpersonal försöker stärka de hemlösa delaktighet i 
vården. Som vårdpersonal är det viktigt att värna om patientens delaktighet. Genom att 
göra det stärker personalen patientens rättigheter och värdighet inom hälso- och 
sjukvården (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 108-109).  
 
 

Vårdpersonalens upplevelser av att vårda hemlösa personer 
För att kunna skapa en mellanmänsklig relation mellan patient och personal krävs det att 
ett vårdande möte uppstår. En vårdrelation innebär att personalen sätter patientens 
individuella behov i centrum och vårdar efter det (Dalberg & Segesten 2010, s. 190). 
  
En studie som via intervjuer undersökte sjuksköterskors upplevelser av att vårda 
hemlösa visade att personalen ansåg att mötet var en positiv utmaning. Anledningen till 
utmaningen var att alla extra kunskaper sattes på prov. Vårdpersonalen upplevde även 
att de hemlösa var unika människor som hade lätt att dela med sig av sig själva förutsatt 
att ett förtroende för personalen hade skapats. Omvårdnaden handlade till stor del om 
personalens uppgift att ge stöd samt att finnas där för de hemlösa. De beskrev även att 
personer som lever i hemlöshet har många olika behov som behöver tillgodoses. Genom 
att uppfylla dessa önskningar kunde resultatet av omvårdnaden innebära att personalen 
fick en chans att göra en betydelsefull skillnad. De var även överens om att hemlösa är 
en grupp människor med unika behov som kräver mycket tid (Moss & Seiler 2012, s. 
307). Vidare beskrev vårdpersonalen att större delen av tiden med de hemlösa gick till 
att lyssna på deras historier samt att fundera ut lösningar till de problem som kunde 
uppstå i mötet. De förklarade även hur viktigt det var att ha en öppenhet för alla typer av 
patienter och livssituationer (Moss & Seiler 2012, s. 308). Eftersom många hemlösa 
hade negativa erfarenheter av vården krävdes längre tid för att bygga upp en relation. 
Det krävdes också mer eftertänksamhet från personalen för att kunna bedriva en så god 
vård som möjligt. Nyckeln till framgång i vården var att reflektera kring sina egna 
antaganden och eventuella fördomar. Det var även betydelsefullt att mötas på en 
likvärdig nivå samt att visa respekt och empati (Moss & Seiler 2012, s. 308).  
 
Tyvärr visade det sig i Hudson, Nyamathi och Sweat (2008, s. 1283) studie som 
intervjuat hemlösa personer att de snarare upplevde att personalen saknade 
medmänsklighet vilket resulterade i att chansen till att bygga upp relationer i sjukvården 
minskade. I Paulys (2008, s. 199) studie har sjuksköterskor beskrivit sin medvetenhet 
om stigmatisering. De beskrev att de många gånger behandlar hemlösa personer 
annorlunda på grund av deras fördomar. I efterhand ansåg de intervjuade 
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sjuksköterskorna att handlingarna var förfärliga men att det tyvärr ofta är så det går till i 
vården.  
 
Hemlösa personer är en utsatt grupp på grund av att de utsätts för stigmatisering såväl i 
samhället som i vården. Att mötas av fördomar kan resultera i att de hemlösa upplever 
att de saknar ett värde (Nickasch & Marnocha 2009, s. 44). När vårdpersonalen orsakar 
ett lidande hos patienten kan anledningen ibland vara att personalen råkar föra över sitt 
eget lidande till patienten. Det kan resultera i att patienten upplever ett minskat 
välbefinnande och ett ökat lidande (Dahlberg & Segesten, s. 213). Att utsättas för ett 
ökat lidande på grund av den livssituation som hemlösa personer befinner sig i gör att 
hemlösa kan anses som en sårbar och utsatt grupp i samhället och i vården. När 
vårdpersonal möter en person som befinner sig i en sårbar grupp krävs det att de har en 
medvetenhet om sina fördomar samt en förmåga till reflektion. För att det ska kunna 
skapas är det en fördel om vårdpersonal får möjligheten att möta dessa grupper redan 
under sin utbildning. Det kan resultera i en förmåga att kunna värdera sina egna tankar 
och känslor gentemot den sårbara patienten (American Association of Colleges of 
Nurses 2008 se Stanley 2013, s. 585). 
 
 
SLUTSATSER  
Genom beskrivningar av hemlösas negativa och positiva upplevelser av vården kan en 
ökad förståelse skapas över hur de vill bli bemötta. Eftersom hemlösa även har fått 
möjlighet att sätta ord på hur de upplever sin hälsa kan vårdpersonal få en bättre 
förståelse för hur hemlösas situation ser ut. Efter att ha läst artiklar om vårdpersonalens 
upplevelser av att vårda hemlösa kan en skillnad ses gällande hur hemlösa upplever 
vården samt hur vårdpersonalen upplever sitt vårdande. Detta indikerar att mer 
forskning borde göras från såväl vårdpersonalen som de hemlösas perspektiv för att 
bland annat vårdpersonalen ska kunna få en inblick i hur deras bemötande kan 
uppfattas.  
 
En kunskapslucka har identifierats då endast ett fåtal nypublicerade artiklar har hittats 
gällande hemlösas upplevelser av vården. Vi anser att det vore intressant om mer 
forskning görs i Sverige angående det aktuella ämnet. Trots att hemlösheten ökar i 
Sverige och i övriga världen finns det mycket lite forskning gjord rörande hemlösas 
upplevelser av vården samt vårdpersonalens upplevelser av att vårda hemlösa. I 
litteratursökningen som gjordes om vårdpersonalens upplevelser hittades endast ett fåtal 
artiklar gjorda. De flesta av dem som fanns tillgängliga var gjorda på 90-talet. Det anser 
vi vara anmärkningsvärt på grund av att hemlösheten inte var lika omfattande då som 
den är nu. Det borde därför vara mer relevant att forska kring ämnet idag.  
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Praktiska implikationer 

• Det är viktigt att vårdpersonalen har ett reflekterat förhållningssätt i mötet med de 
hemlösa och att de tyglar sin förförståelse för att de hemlösa ska få möjligheten att 
känna sig som människor. 
 

• Vårdpersonalen måste avsätta tid till att möta hemlösa då de är en sårbar grupp som 
behöver uppleva trygghet för att ett förtroende i vården ska kunna skapas. 
 

• Det är viktigt att vårdpersonalen agerar så att de hemlösa känner sig delaktiga i 
vården för att de ska få uppleva sig respekterade.  
 

• Vårdpersonalen måste möta de hemlösa med empati och respekt för att få de 
hemlösa att söka vård när de verkligen behöver det.  
 

• Genom att vårdpersonal avsätter tid till att lyssna till de hemlösas historier utan att 
göra några egna antagande så kan detta bidra till att vårdrelationer uppstår.   
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BILAGA 1 – Översikt av analyserad litteratur  

Författare  
Titel 
Tidskrift 
Årtal, Land 
Utgångspunkt 
 

Syfte Metod och urval Resultat 

Daiski, I. 
 
Perspectives of 
homeless people 
on their health 
and health needs 
priorities 
 
Journal of 
Advanced 
Nursing 
 
2007, Canada 
 
Kvalitativ 
 

Att undersöka 
hemlösas perspektiv 
på sin hälsa och sitt 
behov av sjukvård. 
 
 

25 hemlösa personer 
deltog. Femton var 
män och nio kvinnor i 
åldrarna 19 till 81 år. 
 
Datainsamling 
genomfördes med 
semi-strukturerade 
intervjuer samt 
observations-
anteckningar. 
 
En deskriptiv, 
explorativ metod 
användes.   
 

Tema 1: 
Upplevelser av 
fysisk hälsa 
 
Tema 2: Ha råd  
med ett hem 
 
Tema 3: Minskat 
privatliv och strikta 
regler 
 
Tema 4: Leva med 
rädsla och känna sig 
osäker 
 
Tema 5: Psykisk 
hälsa och beroenden 
 
Tema 6: 
Utanförskap och 
osynlig 
 

Hudson, A.L., 
Nyamathi, A. & 
Sweat, S.  
 
Homeless youths' 
interpersonal 
perspectives of 
health care 
providers 
 
Issues in Mental 
Health Nursing 
 
2008, USA 
 
Kvalitativ 
 

Undersöka hemlösa 
ungdomars 
perspektiv på den 
mellanmänskliga 
relationen mellan 
dem själva och 
sjukvårdspersonal 

54 hemlösa personer 
deltog. 36 män och 
18 kvinnor i åldrarna 
mellan 18 till 25 år. 
 
Intervjuerna gjordes 
genom sex stycken 
semistrukturerade 
fokusgrupper med 5-
10 personer i varje 
grupp.  
 
Metoden som 
användes var Glasers 
Grounded theory  

Tema 1: Personals 
auktoritära sätt att 
kommunicera 
 
Tema 2: 
Respektlöshet och 
dåligt behandlade 
 
Tema 3: Envägs-
kommunikation  
 
Tema 4: Empati 
från någon med 
likande erfarenheter 
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Författare  
Titel 
Tidskrift 
Årtal, Land 
Utgångspunkt 
 

Syfte Metod och urval Resultat 

Irestig, R., 
Burström, K., 
Wessel, M. & 
Lynöe, N. 
 
How are homeless 
people treated in 
the healthcare 
system and other 
societal 
institutions? Study 
of their 
experiences and 
trust 
 
Scandinavian 
Journal of Public 
Health 
 
2010, Sverige 
 
Kvantitativ  
 

Belysa hemlösas 
upplevda 
behandling från 
sjukvården och 
andra samhälls-
organisationer och 
deras förtroende för 
sjukvården samt 
förslag på 
förändringar  

155 hemlösa personer 
deltog. 123 män och 
32 kvinnor i åldrarna 
21 till 73 år.  
 
Enskilda intervjuer 
genomfördes med 
hjälp av ett 
standardiserat 
frågeformulär med 
slutna frågor och en 
öppen fråga på slutet.  
 
Spermans 
rangkorrelations-
koefficient användes 
för att se sambandet 
mellan variablerna, 
och en kvalitativ 
innehålls analys 
användes till den 
öppna frågan  
 

Tema 1: 
Upplevelser av att 
bli behandlad av 
vårdpersonal.  
 
Tema 2: Tillit till 
auktoriteter och 
organisationer.  
 
Tema 3: Förslag på 
förändringar i 
vården som gör att 
det underlättar för 
hemlösa 

Martins, D.C. 
 
Experiences of 
Homeless People 
in the Health Care 
Delivery System: 
A 
Descriptive 
Phenomenological 
Study 
 
Public Health 
Nursing 
 
2008, USA 
 
Kvalitativ 
 

Förstå hemlösa 
personers 
erfarenheter av 
hälso- och 
sjukvården. 

15 hemlösa personer 
deltog. Sex män och 
nio kvinnor i åldrarna 
22 till 75 år. 
 
Colazzi´s beskrivande 
fenomenologiska 
metod användes.  
 

Tema 1: Att leva 
utan viktiga resurser 
äventyrar hälsan 
 
Tema 2: Skjuta upp 
att söka sjukvård 
tills det verkligen är 
nödvändigt 
 
Tema 3: Att stöta på 
hinder för att kunna 
ta emot sjukvård 
 
Tema 4: Att 
utveckla jordisk 
rikedom  
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Författare  
Titel 
Tidskrift 
Årtal, Land 
Utgångspunkt 
 

Syfte Metod och urval Resultat 

McCabe, S., 
Macnee, C.L. & 
Anderson, M.K. 
 
Homeless Patients’ 
Experience of 
Satisfaction With 
Care 
 
Archives of 
Psychiatric 
Nursing 
 
2001, USA 
 
Kvalitativ 
 

Skapa en ökad 
förståelse för 
hemlösa personers 
erfarenhet av 
tillfredsställelse 
med sjukvården.  
Och utveckla ett 
tillförlitligt mått på 
tillfredställelse hos 
primärvården för 
hemlösa personer.  
 

17 hemlösa personer 
deltog. Fjorton män 
och tre kvinnor i 
åldrarna 19 till 67 år. 
 
Forskarna har arbetat 
utifrån var 
Heideggers 
fenomenologiska 
metod.  
 
Tre fenomen 
skapades, och ur det 
identifierades teman  
 

1: Hemlöshet  
fem teman: 
osäkerhet, 
påhittighet, 
tidsfördriv, farligt, 
tydlighet.  

 
2: Hälsa 
tre teman: 
oberäknelig, 
självkännedom, 
välbefinnande. 
 
3: Tillfredsställelse  
fem teman: 
engagerad vård, 
respekt och 
engagemang, 
förtroende, 
fördomsfri, 
intrigerande 
vårdpraxis. 
 

Moore, G., 
Manias, E. & 
Gerdtz, M.F. 
 
Complex health 
service needs for 
people who are 
homeless 

 
Australian health 
review: a 
publication of the 
Australian Hospital 
Association 
 
2011, Australien 
 
Kvalitativ 
 

Undersöka hemlösa 
och personals 
uppfattningar och 
erfarenheter av 
deras vårdbehov  

20 hemlösa personer 
deltog. Femton män 
och fem kvinnor i 
åldrarna 35 till 68 år.  
Samt 27 stycken 
vårdpersonal och 
kommunanställda. 
 
Semi-strukturerade 
intervjuer gjordes 
 
Teman framtogs med 
hjälp av Ritchie och 
Spencers 5-stegs 
metod där sex 
stycken 
identifierades.  

Tema 1: komplext 
vårdbehov 
 
Tema 2: Respekt för 
hemlösa och 
personal 
 
Tema 3: 
Engagemang som 
en viktig strategi i 
fortsatt vård 
 
Tema 4: Brist på 
service hela dygnet 
 
Tema 5: Brist på 
lämplig bostad  
 
Tema 6: 
komplexitet av 
service. 
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Författare  
Titel 
Tidskrift 
Årtal, Land 
Utgångspunkt 
 

Syfte Metod och urval Resultat 

Nickasch, B. & 
Marnocha, S.K. 
 
Healthcare 
experiences of the 
homeless 
 
Journal of the 
American 
Academy of Nurse 
Practitioners 
 
2009, Australien 
 
Kvalitativ 
 

Undersöka 
hemlösas 
erfarenheter av 
sjukvården och 
informera personal 
om de hinder som 
skapas i situationen  

9 hemlösa personer 
deltog. Fem var män 
och fyra var kvinnor, 
i åldrarna 18 till 66 
år. 
 
Grounded theory 
metod användes och 
intervjuerna var 
individuella med 4 
stycken open-end 
frågor. 
 
Fyra stycken teman 
identifierades. 
 

Tema 1: Brister för 
att kunna uppnå 
fysisk hälsa 
 
Tema 2: Brister i 
ekonomin 
 
Tema 3: Brist på 
tillgängliga resurser 
 
Tema 4: Brist på 
medkänsla för 
vårdpersonal 
 

Wen, C.K., Hudak, 
P.L. & Hwang, 
S.W. 
 
Homeless people's 
perceptions of 
welcomeness and 
unwelcomeness in 
healthcare 
encounters  
 
Journal of general 
internal medicine 
 
2007, Canada 
 
Kvalitativ 
 

Undersöka 
upplevelsen av att 
känna sig 
välkommen och 
ovälkommen i 
sjukvården 

17 hemlösa personer 
deltog. Tretton män 
och fyra kvinnor, i 
åldrarna 29 till 62 år.  
 
Semi-strukturerade 
in-depth frågor 
ställdes. 
 
Interpretive content 
analys användes och 
utifrån koderna tog de 
hjälp av Buber´s ”I-
it” och ”I-you” 
 
Två teman 
identifierades 

Tema 1: 
Erfarenheter av att 
känna sig 
ovälkommen 
 
Tema 2: 
Ovälkommen och 
välkommen som I-it 
(objekt) och I-you 
(känner sig sedda) 
relationer  
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Författare  
Titel 
Tidskrift 
Årtal, Land 
Utgångspunkt 
 

Syfte Metod och urval Resultat 

Whitley, R. 
 
Fear and loathing 
in New England: 
examining the 
health-care 
perspectives of 
homeless people in 
rural areas 
 
Anthropology & 
Medicine 
 
2013, USA 
 
Kvalitativ 
 

Framkalla attityder 
om hälso-och 
sjukvården och att 
undersöka hälsa 
och psykosociala 
perspektiv  

13 hemlösa personer 
deltog. Elva män och 
två kvinnor i åldrarna 
20 till 70 år. 
 
En narrativ metod har 
används 
 
Tre teman 
identifierades 
 

Tema 1: Betydande 
börda, ohälsa och 
sjukdom 
 
Tema 2: Motvilja 
till professionell 
vård. 
 
Tema 3: 
Gynnsamma 
attityder från social 
och frivilliga 
organisationer 
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