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SAMMANFATTNING  
Bakgrund: Hemlösa personer har sämre hälsa och ett större vårdbehov än befolkningen i 

allmänhet. Vårdpersonal kan uppleva vård av hemlösa personer som utmanande och 

frustrerande och tidigare forskning har visat att vårdpersonal har fördomar om hemlösa 

personer och deras livsstil.  

Syfte: Syftet var att beskriva vuxna hemlösa personers upplevelse av bemötande inom hälso- 

och sjukvården.  

Metod: En litteraturstudie med 14 kvalitativa studier via PubMed och CINAHL. Data 

analyserades med innehållsanalys och fyra kategorier identifierandes: Sociala roller, Möten 

utan medkänsla, Likvärdiga möten och Positiva upplevelser. 

Resultat: De hemlösa personerna upplevde att vårdpersonal bemötte dem på ett bristfälligt 

sätt. Bemötandet upplevdes vara oempatiskt, respektlöst och diskriminerande. Det fanns även 

enstaka exempel på bemötande där personalen upplevdes vara omtänksam, förstående och 

behandlade dem som individer. Ett bristfälligt bemötande skapade misstro mot vårdpersonal 

hos de hemlösa personerna och ledde till en ovilja att söka vård i framtiden.  

Slutsats: Resultatet visade att erfarenheter av bristfälligt bemötande kan utgöra en barriär för 

att söka vård för hemlösa personer. Vidare visade resultatet på ett behov av att öka den etiska 

medvetenheten och kompetensen inom vården samt vikten av att det finns tillräckligt med 

resurser inom vården för att personalen skall ha ork och tid att etablera positiva vårdmöten.  

Nyckelord: bemötande, hemlösa, hälso- och sjukvårdspersonal.  

  



 

ABSTRACT 
Background: Homeless persons have a worse health status and a greater need of health care 

than the population in general. Health care personnel find caring for homeless persons 

challenging and frustrating and previous research has shown that health care personnel have 

prejudices about homeless persons and their lifestyle.  

Purpose: The aim was to describe adult homeless persons’ experiences of the encounter in 

healthcare. 

Method: A literature study with 14 qualitative studies via PubMed and CINAHL. Data was 

analyzed with content analysis and four categories were identified: Social roles, Meetings 

without compassion, Equal meetings and Positive experiences.  

Result: The homeless persons experienced that the health care personnel encountered them in 

an inadequate way. The encounter was considered to be non-empathetic, disrespectful and 

discriminating. There were also some examples where the encounter was perceived to be 

caring and understanding and where they were encountered as individuals. An inadequate 

encounter awoke distrust towards health care personnel from the homeless persons and led to 

an unwillingness to seek future care.   

Conclusion: The result showed that an inadequate encounter can compose a barrier to 

seeking health care for homeless persons. Furthermore the result implied a need to increase 

the ethical awareness and competence in health care and underlined the importance of 

adequate resources being at hand for personnel to have the time and strength to establishing 

positive encounters with patients.  

Keywords: encounter, health personnel, homeless persons.  

  



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

BAKGRUND .............................................................................................................................1 

Definition av hemlöshet ..................................................................................................................... 1 
Hemlöshet i världen ........................................................................................................................... 1 
Orsaker till hemlöshet ....................................................................................................................... 2 
Hemlösa personers hälsa ................................................................................................................... 2 
Hälso- och sjukvård för hemlösa personer ..................................................................................... 3 
Vårdens ansvar och sjuksköterskans roll ........................................................................................ 4 
Teoretisk referensram ....................................................................................................................... 4 
Problemformulering .......................................................................................................................... 5 
Syfte .................................................................................................................................................... 6 

METOD .....................................................................................................................................6 

Design .................................................................................................................................................. 6 
Sökstrategi .......................................................................................................................................... 6 
Bearbetning och analys ..................................................................................................................... 7 

Kvalitetsanalys ................................................................................................................................ 7 
Resultatanalys ................................................................................................................................. 8 
Forskningsetiska överväganden ...................................................................................................... 8 

RESULTAT ...............................................................................................................................9 

Sociala roller ...................................................................................................................................... 9 
Att mötas av fördomar ..................................................................................................................... 9 
Diskriminering .............................................................................................................................. 10 

Möten utan medkänsla .................................................................................................................... 11 
Oempatiskt bemötande .................................................................................................................. 11 
Att avhumaniseras ......................................................................................................................... 12 

Ett likvärdigt möte .......................................................................................................................... 13 
Respektlöst bemötande .................................................................................................................. 13 
Auktoritärt bemötande .................................................................................................................. 13 

Positiva upplevelser ......................................................................................................................... 14 

DISKUSSION ..........................................................................................................................14 

Resultatdiskussion ........................................................................................................................... 15 
Att se den unika individen bakom de sociala rollerna .................................................................. 15 
Vårdmötet och den mellanmänskliga relationen ........................................................................... 16 
Etiska dimensioner och sjuksköterskans roll ................................................................................ 19 

Metoddiskussion .............................................................................................................................. 20 



 

Forskningsetiska överväganden .................................................................................................... 22 
Förslag på vidare forskning .......................................................................................................... 23 

Slutsats .............................................................................................................................................. 23 

REFERENSER ........................................................................................................................25 

BILAGA 1. DATABASSÖKNING. .......................................................................................31 

BILAGA 2. ÖVERSIKT ÖVER INKLUDERADE STUDIER ..........................................32 



 1 

BAKGRUND 

Definition av hemlöshet 

Det finns inte någon allmänt erkänd definition av begreppet hemlöshet. Definitionen skiftar 

mellan olika länder, organisationer och forskningsprojekt utifrån språkliga skillnader, kultur 

och socioekonomiska förhållanden och för vilket syfte definitionen skall användas. Det är 

dock allmänt vedertaget att hemlöshet står för något mer än att sakna tak över huvudet och att 

det även innebär att befinna sig i en otrygg och socialt utsatt boendesituation (United Nations, 

2015).  

I Sverige används en bred definition fastställd av Socialstyrelsen (2017) där begreppet 

innefattar fyra olika situationer en person utan långvarigt ordnat boende kan befinna sig i. 

Begreppet innefattar följande situationer:  

1. Akut hemlöshet: Personer som är hänvisade till tillfälliga boendelösningar såsom 

härbärge, jourboende, utomhus, i trappuppgångar och bilar. 

2. Institutionsvistelse och stödboende: Individer som saknar eget boende efter 

institutionsvistelse eller stödboende.  

3. Långsiktiga boendelösningar: Personer som har ett långsiktigt boende ordnat av 

kommunen såsom försökslägenhet eller socialt kontrakt på grund av att man inte får 

tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden.  

4. Eget ordnat kortsiktigt boende: Personer som har ett tillfälligt och kortsiktigt ordnat 

boende via till exempel familj, släkt eller andra privatpersoner (Socialstyrelsen, 

2017).   

Hemlöshet i världen 

Det är svårt att göra en uppskattning av hur många som lever i hemlöshet globalt, på grund av 

att olika definitionerna används och att det saknas statistik för många länder (United Nations, 

2015). Vid en punktprevalensmätning i USA 2018 uppskattades 553 000 personer vara 

hemlösa natten för mätningen (Henry et al., 2018). Inom europeiska unionen uppskattades år 

2009 att 410 000 personer var hemlösa per natt och 4,1 miljoner levde någon gång under ett 

års tid i hemlöshet (Europeiska kommissionen, 2013). I Kanada uppskattades år 2016 antalet 

hemlösa personer vara 235 000 (Gaetz, Dej, Richter & Redman, 2016). Antalet hemlösa 

personer i Sverige uppskattades 2017 till 33 250 personer, men mörkertalet antogs dock vara 

stort. Den svenska hemlösa populationen bestod då till 61 % av män, men andelen kvinnor 
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hade ökat sedan den senaste kartläggningen gjordes 2011. Cirka två tredjedelar av de som var 

hemlösa 2017 hade levt i hemlöshet i mer än ett år och drygt en tiondel i över tio år. Över  

5 900 personer befann sig i akut hemlöshet (Socialstyrelsen, 2017).  

Orsaker till hemlöshet 

Hemlöshet beror på ett samspel av övergripande strukturella och individuella faktorer (United 

Nations, 2015). Exempel på strukturella faktorer är höga hyror, sjunkande andel icke-

kvalificerade arbeten på arbetsmarknaden och svårigheter att få bostadskontrakt för personer 

som saknar arbete (Doran, Ran, Castelblanco, Shelley & Padgett, 2019). Individuella faktorer 

kan vara missbruk, förlorat arbete, sociala relationer som kollapsat och konflikter med 

myndigheter (Doran et al., 2019; Mabhala, Yohannes & Griffith, 2017). På en global nivå 

försätter förstörelse i fotspåren av naturkatastrofer, miljöförstöring och krig stora massor av 

människor i hemlöshet (United Nations, 2015).  

I Socialstyrelsens kartläggning från 2017 framkom att de tre vanligaste orsakerna till att 

hamna i hemlöshet i Sverige var missbruk, att inte kvalificera sig på bostadsmarknaden eller 

att vara arbetslös. Orsakerna skilde sig åt mellan könen där missbruk var en dominerande 

faktor för män, medan våld i nära relationer var den enskilt största faktorn för kvinnor. Många 

av de personer som levde i akut hemlöshet hade hyresskulder, betalningsanmärkningar eller 

levde på ekonomiskt bistånd, vilka är faktorer som kan försvåra möjligheten att få en bostad 

(Socialstyrelsen, 2017). För en person som hamnat utanför bostadsmarknaden kan det vara 

svårt att behålla sitt arbete och att ta hand om sociala relationer (Flyghed & Nilsson, 2004).  

Hemlösa personers hälsa  

Hemlösa personers somatiska och psykiska hälsa är sämre än för befolkningen i övrigt och 

risken för ohälsa ökar ju längre tid hemlösheten varar (Swärd, 2008). Feodor Nilsson och 

medarbetare (2018) har i en dansk kohortstudie undersökt den hemlösa populationens 

mortalitetsratio, det vill säga den relativa risken för död jämfört med den allmänna 

populationen, där 1 innebär lika stor risk att dö som för befolkningen generellt. De fann att 

hemlösa män hade ett mortalitetsratio på 3,3 och hemlösa kvinnor på 4,4. Den ökade 

mortalitetsrisken kvarstod även när resultatet korrigerades för missbruk och psykisk ohälsa 

(Feodor Nilsson et al., 2018). I en kohortstudie från Toronto där hemlösa kvinnors mortalitet 

studerades, sågs en tio gånger högre risk att dö för hemlösa kvinnor jämfört med kvinnor 

generellt (Cheung & Hwang, 2004).  
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Kronisk sjukdom är tre gånger vanligare bland hemlösa personer i Sverige jämfört med 

befolkningen i övrigt och hälsoproblem som infektioner, hudsjukdomar, tumörer, hjärt- och 

kärlsjukdomar och lungsjukdomar är vanligt förekommande (Beijer & Andréasson, 2009). 

Missbruk är vanligare bland hemlösa personer än för befolkningen i allmänhet (Fazel, Khosla, 

Doll & Geddes, 2008). I Sverige missbrukar hälften av den hemlösa populationen alkohol och 

drygt en fjärdedel läkemedel, ofta flera olika preparat. Drygt en tredjedel anser sig vara i 

behov av missbruksvård (Socialstyrelsen, 2017).  

Ångesttillstånd och depression är vanligt förekommande (Sun, Irestig, Burström, Beijer & 

Burström, 2012) och en tredjedel av de som lever i akut hemlöshet i Sverige bedöms vara i 

behov av psykiatrisk vård (Socialstyrelsen, 2017). Personer som är hemlösa är i högre grad än 

befolkningen i allmänhet diagnostiserade med psykotiska sjukdomar och 

personlighetsstörningar. I en dansk studie framkom att 60 % av de hemlösa deltagarna var 

diagnostiserade med en psykiatrisk diagnos varav missbruk var den vanligaste (Feodor 

Nielsen, Rygaard Hjorthøj, Erlangsen & Nordentoft, 2011).  

Hälso- och sjukvård för hemlösa personer 

Hemlösa personer är oftare i behov av inneliggande sjukhusvård jämfört med befolkningen i 

allmänhet. I Sverige löper hemlösa personer två gånger högre risk att vårdas inneliggande på 

sjukhus jämfört med den övriga befolkningen (Sun et al., 2012). På Irland får hemlösa 

personer 4,4 dagars inneliggande sjukhusvistelse årligen jämfört med 0,3 dagar för 

befolkningen i övrigt (Ni Cheallaigh et al., 2017). Personer som är hemlösa söker även vård 

på akutmottagningar oftare, tre gånger per år per person jämfört med 0,16 gånger per år per 

person för befolkningen i allmänhet (Ni Cheallaigh et al., 2017). Svag ekonomi uppges av 

hemlösa personer vara ett hinder för att kunna betala för vård, vilket riskerar få till följd att de 

avstår från att söka vård (Burström et al., 2007).  

Enligt en studie av Seiler och Moss (2012) kan sjuksköterskor uppleva frustration i mötet med 

hemlösa patienter, uppleva det svårt att bemöta den komplexa livssituationen och att det tar 

längre tid att etablera en relation och få hemlösa patienters förtroende. Shulman och 

medarbetare (2018) har undersökt sjukvårdspersonals upplevelse av att vårda hemlösa 

personer med missbruksproblematik i palliativ vård. Personalen kände inte att de räckte till 

och de upplevde svårigheter med att vårda patienterna på vårdavdelning på grund av att 

patienterna ofta avvek från vården för att få tag på droger (Shulman et al., 2018). I en studie 

om vård vid livets slut för hemlösa personer beskrev sjukvårdspersonal att det var en 
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utmaning att få dem att lita på vården. Personalen menade att de hemlösa personerna var vana 

vid att vara självständiga och klara sig själva och därför kände ett motstånd över att behöva 

förlita sig på att få hjälp av vården. I samma studie framkom det att vårdpersonal rättfärdigade 

att inte ge vård i livets slutskede till hemlösa personer som missbrukar med argumentet att de 

hemlösa patienterna inte skulle klara av att följa sjukvårdens regler (McNeil & Guirguis-

Younger, 2011). Davis-Berman (2016) har undersökt sjukvårdspersonals föreställningar om 

hemlösa personer och fann att de i hög grad hade fördomar om att hemlösa personer lider av 

psykisk ohälsa och missbruksproblematik.  

Vårdens ansvar och sjuksköterskans roll 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen är målet för svensk hälso- och sjukvård ”en god hälsa och 

vård på lika villkor för hela befolkningen” (SFS 2017:30). Enligt International Council of 

Nurses (ICN:s) etiska kod för sjuksköterskor är det sjuksköterskans ansvar att främja en vård 

präglad av mänskliga rättigheter, verka för social rättvisa, främja insatser för att sårbara 

gruppers hälsa och sociala behov tillgodoses samt bemöta alla patienter med respekt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). God omvårdnad förutsätter att sjuksköterskan respekterar 

patientens autonomi och integritet och tar hänsyn till patientens värderingar, åsikter och 

vanor. Personcentrerad omvårdnad är en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser och innebär 

att sjuksköterskan sätter personen i centrum för omvårdnaden, en strävan efter att synliggöra 

hela personen och respektera och bekräfta dennes upplevelse och berättelse (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017).  

För att få till stånd ett positivt vårdmöte anser sjuksköterskor att det är viktigt att bemöta 

patientens unika behov, ta patienten på allvar och mötas som jämbördiga individer, att vara 

positiv och ha en välkomnande attityd (Nygren Zotterman, Skär, Olsson & Söderberg, 2015). 

Stress och tidsbrist är faktorer som kan försvåra att etablera ett positivt vårdmöte (Nilsson, 

Skär & Söderberg, 2015; Nygren Zotterman et al., 2015). I en studie av Nilsson och 

medarbetare (2015) kunde sjuksköterskorna på grund av tidsbrist ofta inte uppfylla de behov 

av information, stöd och tröst hos patienter och anhöriga som de identifierade, vilket 

upplevdes som frustrerande och otillfredsställande för sjuksköterskorna.  

Teoretisk referensram 

Joyce Travelbee beskriver i sin teori om den mellanmänskliga relationen att människan är en 

unik och oersättlig individ, lik men också olik varje annan person som någon gång levt eller 

kommer att leva. Vi får under livets gång ta del av allmänmänskliga erfarenheter såsom 
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lidande och förlust, men våra upplevelser skiljer sig åt i och med att vi alla är unika individer 

(Travelbee, 1971).  

Travelbee (1971) beskriver hälsa som en subjektiv upplevelse formad av våra personliga 

erfarenheter och förhållningssätt. En person har så god hälsa som den känner, oavsett 

sjukdomar och symtom på ohälsa och patienten måste bemötas utifrån sin unika upplevelse. 

Omvårdnad beskriver Travelbee som en mellanmänsklig process där sjuksköterskan hjälper 

patienten att förebygga eller hantera lidande och sjukdom och att finna mening i dessa 

erfarenheter. Miljö är inte något centralt begrepp i Travelbees teori. Den kulturella 

bakgrunden och familjen påverkar hur en person hanterar sjukdom och lidande, men är inte 

det bärande i teorin (Travelbee, 1971).  

För att en mellanmänsklig process ska starta behöver en mellanmänsklig relation etableras, 

vilket kräver att sjuksköterskan och patienten tar sig förbi sina sociala roller och ser varandra 

som unika individer (Travelbee, 1971). Travelbee (1971) beskriver den mellanmänskliga 

processen utifrån fem faser som börjar med det första mötet där sjuksköterska och patient 

träffas. Detta övergår i den andra fasen där en relation skapas där de lär känna varandra och 

ser individerna bakom de sociala rollerna. I den tredje fasen känner sjuksköterskan empati 

vilket innebär att känna förståelse för individens beteende, upplevelse och reaktioner. Ur 

empatin utvecklas sympati, en önskan hos sjuksköterskan att lindra patientens lidande. När 

processen genomgått dessa fyra faser etableras en ömsesidig kontakt mellan sjuksköterska 

och patienten där sjuksköterskan utifrån sin kunskap med ord och handling kan hjälpa 

patienten. Travelbee (1971) menar att i relationer där en mellanmänsklig relation inte 

etableras kommer omvårdnaden att avhumaniseras. Kommunikation är centralt i teorin då det 

är så tankar, känslor och behov kan förmedlas mellan sjuksköterska och patient.  

Travelbees omvårdnadsteori belyser mellanmänskliga relationer och kommunikation vilket 

lämpar sig väl för arbetets fokus på hemlösa personers upplevelse av bemötande inom hälso- 

och sjukvården. Teorin används för att belysa resultatet i diskussionen.  

Problemformulering  

Hemlösa personer har ett sämre hälsotillstånd och ett större behov av vård än befolkningen i 

allmänhet. Personer som lever i hemlöshet har samma rätt till vård som befolkningen i övrigt 

och det är en sårbar grupp som sjuksköterskan har ett särskilt ansvar för att stödja. 

Sjuksköterskor kan samtidigt uppleva vård av patienter som lever i hemlöshet som 
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frustrerande och svår. Det är sjuksköterskans ansvar att identifiera behov och önskemål och 

finna lämpliga omvårdnadsåtgärder utifrån varje persons unika förutsättningar. För att på 

bästa sätt bemöta hemlösa personer, ge en personcentrerad omvårdnad och ge bästa möjliga 

vård behövs ökad kunskap och förståelse för hur de hemlösa upplever bemötande inom 

vården.   

Syfte 

Syftet var att beskriva vuxna hemlösa personers upplevelse av bemötande inom hälso- och 

sjukvården.  

METOD 

Design  

För att besvara syftet användes litteraturstudie som datainsamlingsmetod. Genom att göra en 

litteraturstudie kan tidigare forskning sammanställas för att få en överblick över ett 

kunskapsområde (Forsberg & Wengström, 2015). De studier arbetet baserades på hade en 

kvalitativ ansats, vilket enligt Forsberg och Wengström (2015), kan ge fördjupad kunskap och 

förståelse om olika individers sociala verklighet, beteende, tankar och känslor.  

Sökstrategi 

Datasökningen gjordes i databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO då det är databaser 

inriktade på sjukvård, omvårdnad och psykiatri. Sökningarna i databasen PsycINFO 

genererade inga artiklar som inte återfunnits i tidigare sökningar.  

Arbetet inkluderade endast vuxna personer då barn och ungdomar är en komplex grupp med 

särskilda behov och svårigheter vilket bedömdes ligga utanför ramen för arbetet. Vuxna 

definierades som personer över 18 år. Med hälso- och sjukvård avsågs både sluten- och 

öppenvård och med vårdpersonal avsågs samtlig personal anställd inom hälso- och 

sjukvården.  

Inklusionskriterier var artiklar skrivna på engelska, tillgängliga i fulltext via Uppsala 

Universitet, publicerade 2007–2019 samt att studierna svarade mot syftet. Artiklar som inte 

var kvalitativa studier i vetenskapliga originalartiklar, artiklar som efter kvalitetsgranskning 

bedömdes hålla låg kvalitet, samt studier som inte genomgått etisk granskning exkluderades.  
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Sökord togs fram med hjälp av databasen svenska meSH. De sökord som användes var 

homeless, professional-patient relations, nurse-patient relations och attitude of health-

personnel. Sökordet homeless kombinerades med övriga sökord med den booleska operatorn 

AND. För sökordet professional-patient relation användes i PubMed funktionen att samtliga 

meSH-termer längre ner i termhierarkin inkluderades för att få en bredare sökning. Denna 

funktion fanns inte i databasen CINAHL och därför kombinerades meSH-termerna 

professional-patient relations och nurse-patient relations med den booleska operatorn OR för 

att bredda sökningen. Trunkering användes för att täcka in olika böjningar och varianter av 

sökordet homeless. Vid samtliga sökningar användes filtrering för att få artiklar publicerade 

2007–2019.  

Urvalet av artiklar gjordes genom en första granskning av titlar. För artiklar med titlar som 

bedömdes relevanta för syftet lästes abstract och de artiklar som fortsatt svarade mot syftet 

lästes i fulltext. De artiklar som återkom i flera sökningar valdes bara ut ur den första sökning 

de dök upp i. Totalt genererade databassökningen 504 artiklar varav 174 abstract lästes. Utav 

dessa lästes 32 artiklar i fulltext. Av dessa valdes 17 bort då de inte svarade mot inklusions- 

eller exklusionskriterierna. Kvarvarande 15 artiklar kvalitetsgranskades.  

Utöver inkluderade artiklar från databassökningen hittades en artikel genom tips på relaterade 

artiklar i PubMed. Även denna togs efter att ha lästs i fulltext med för kvalitetsgranskning. 

Databassökningen redovisas i tabell 1 (Bilaga 1).  

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys  

Studiernas vetenskapliga kvalitet granskades och bedömdes utifrån en granskningsmall för 

kvalitativa studier framtagen av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 

2017). Granskningen utgick från 21 frågor om bland annat huruvida urval, analysmetod och 

datainsamling för studien är noga beskrivet samt hur tydligt resultatet redovisats (SBU, 2017). 

Det fanns inte någon poängsättning i mallen och det skapades därför av arbetets författare 

genom att resultatet av kvalitetsgranskningen sammanställdes genom att de frågor som 

besvarades med ”Ja” fick ett poäng medan alternativen ”Nej”, ”Oklart” och ”Ej tillämpbart” 

gav noll poäng. Poängen räknades samman och studier som fick 16–21 poäng bedömdes ha 

hög kvalitet, de som fick 12–15 poäng fick medelhög kvalitet och de som fick 11 poäng eller 

lägre bedömdes ha låg kvalitet. Studier som bedömdes ha låg kvalitet exkluderades. 
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Kvalitetsgranskningen gjordes individuellt för att sedan efter diskussion sammanställas 

gemensamt. Av de 16 studier som kvalitetsgranskades bedömdes två ha låg kvalitet och dessa 

exkluderades därmed. Nio bedömdes hålla hög kvalitet och fem medelhög. Resultatet av 

kvalitetsgranskningen redovisas för samtliga i arbetet inkluderade studier för att möjliggöra 

för läsare att ta ställning till granskningens trovärdighet och studiernas kvalitet, se tabell 2 

(Bilaga 2).  

Resultatanalys  

Arbetets resultat analyserades med induktiv innehållsanalys enligt Forsberg och Wengström 

(2015). Metoden innebär att det innehåll, de meningsbärande enheter, som svarar mot syftet 

identifieras och markeras. Dessa sammanfattas sedan i kondenserade meningar som i sin tur 

kodas. Koderna grupperas utifrån det mönster som framträder i materialet i underkategorier, 

kategorier och teman vilka utgör analysens resultat. Genom identifiering av meningsbärande 

enheter, kodning och identifiering av kategorier och teman kan mönster som inte är tydligt 

uttalade framträda och en djupare förståelse för texten nås (Forsberg & Wengström, 2015).  

För att få en övergripande bild av materialet sammanställdes de inkluderade studierna i en 

översiktstabell, se tabell 2 (Bilaga 2). Studierna lästes därefter i fulltext för att få en 

helhetsförståelse. Resultatet lästes sedan igen och meningsbärande enheter identifierades, 

kondenserades och kodades individuellt. Slutgiltigt val av enheter, kondensering och kodning 

skedde sedan genom gemensam diskussion. Slutligen kategoriserades koderna gemensamt 

genom att de grupperades utifrån skillnader och likheter till underkategorier som i sin tur 

fördelades i kategorier, vilka redogörs för i resultatet. Inget övergripande tema hittades i 

materialet. Sammanlagt identifierades 172 meningsbärande enheter. Dessa grupperades i åtta 

underkategorier som samlades i fyra kategorier.  

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2015) är det viktigt att endast välja studier som fått tillstånd 

från etiska kommittéer eller där noggranna etiska överväganden gjorts. Under urval och 

analys krävs medvetenhet och öppenhet för samt ett kritiskt förhållningssätt till egna attityder 

och förförståelse, för att undvika att detta inverkar på tolkningen och därmed arbetets resultat 

(Forsberg & Wengström, 2015). Endast studier som var etiskt granskade inkluderades. Alla 

studier som svarade mot inklusions- och exklusionskriterier inkluderades och alla resultat som 

framkom i arbetet redogörs för.  
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RESULTAT 
Resultatet presenteras utifrån de fyra kategorier som framkom i dataanalysen: Sociala roller, 

Möten utan medkänsla, Ett likvärdigt möte och Positiva upplevelser. Kategorier och 

underkategorier framgår av tabell 4.  

Tabell 4. Kategorier och underkategorier.  

Kategorier  Underkategorier 

Sociala roller 
Att mötas av fördomar 

Diskriminering 

Möten utan medkänsla 
Oempatiskt bemötande 

Att avhumaniseras 

Ett likvärdigt möte 
Respektlöst bemötande 

Auktoritärt bemötande 

Positiva upplevelser 
Empatiskt bemötande  

Att bli bemött som en jämbördig 

 

Sociala roller 

Kategorin Sociala roller handlade om upplevelser av att ha blivit diskriminerad eller bemött 

utifrån fördomar och stereotyper om hemlösa.  

Att mötas av fördomar 

Det var vanligt att hemlösa personer upplevt ett fördomsfullt bemötande inom vården. De 

upplevde att de blev dömda och stämplade för att de var hemlösa och att de blev bemötta 

utifrån stereotypa föreställningar om hur hemlösa förväntades vara (Gruenewald, Doan, 

Poppe, Jones & Hutt, 2018; Lee, 2012; Martins, 2008; Nickasch & Marnocha, 2008; 

O´Carroll & Wainwright, 2019; Rae & Rees, 2015; Wen, Hudak & Hwang, 2007; Whitley, 

2013; Woith, Kerber, Astroth & Jenkins, 2017). De berättade om hur det var svårt att tvätta 

sig och hålla kläderna rena på grund av att de bodde på gatan och att de kände att 

vårdpersonalen dömde dem redan på grund av deras utseende (Lee, 2012; Nickasch & 

Marnocha, 2008; O´Carroll & Wainwright, 2019; Wen et al., 2007). De hemlösa berättade 

ingående om vilka ansträngningar de gjorde för att hålla sig rena och inte se hemlösa ut, med 

syftet att de skulle bli behandlade som de tänkte sig att icke-hemlösa blir behandlade 

(Nickasch & Marnocha, 2008; O´Carroll & Wainwright, 2019).  
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Många hemlösa berättade om att när personalen fick veta att de var hemlösa togs det för givet 

att de inte hade några pengar för att betala sin vård (Martins, 2008; Wen et al., 2007). Det var 

även vanligt att personalen utgick från att hemlösa personer var missbrukare och att de sökte 

vård för att få narkotikaklassade läkemedel (O´Carroll & Wainwright, 2019; Rae & Rees, 

2015; Whitley, 2013; Woith et al., 2017). Detta upplevdes som mycket orättvist framför allt 

av de som inte hade missbruksproblem (Rae & Rees, 2015; Whitley, 2013).  

Diskriminering 

De hemlösa personerna beskrev att de blev diskriminerade i samhället i stort och att detta blev 

än mer uttalat inom vården (Wen et al., 2007; Wise & Phillips, 2013; Woith et al., 2017). 

Diskrimineringen tog sig uttryck i att de upplevde att de blev sämre bemötta än gemene man, 

att de behandlades som andra klassens medborgare och som om de var mindre värda (Martins, 

2008; Nickasch & Marnocha, 2008; O´Carroll & Wainwright, 2019; Wen et al., 2007; Wise & 

Phillips, 2013; Woith et al., 2017). De hemlösa drog paralleller till rasism (Martins, 2008; 

Wen et al., 2007; Wise & Phillips, 2013) och beskrev att de kände sig som tiggare (Nickasch 

& Marnocha, 2008). När personalen fick veta att de var hemlösa ändrades bemötandet och 

personalen ville inte ha att göra med dem längre (Campbell, O´Neill, Gibson & Thurston, 

2015; O´Carroll & Wainwright, 2019; Woith et al., 2017). Ett ovälkomnande bemötande 

kunde också uppfattas som diskriminerande (Wen et al., 2007).  

Det fanns även exempel där de inte fick likvärdig vård på grund av att de var hemlösa. De 

upplevde att de fick vänta längre och att de ständigt hamnade sist i kön av patienter (O´Carroll 

& Wainwright, 2019; Wen et al., 2007; Wise & Phillips, 2013). De blev avvisade från 

vårdinrättningar (Campbell et al., 2015; O´Carroll & Wainwright, 2019; Padgett, Henwood, 

Abrams & Davis, 2008; Whitley, 2013), nekades behandling (Campbell et al., 2015; Irestig, 

Burström, Wessel & Lynöe, 2010; Padgett et al., 2008; Rae & Rees, 2015) eller blev 

utskrivna i förtid på grund av att de saknade ett hem (Campbell et al., 2015; Martins, 2008). 

Känslan av att inte veta om de skulle få den vård de behövde väckte panikkänslor och de 

kände att de blev nekade sina mest grundläggande behov (Wise & Phillips, 2013). De 

upplevde även att de fick mindre information än patienter generellt då personalen hade 

fördomar om att deras levnadsomständigheter inte möjliggjorde en hälsosam livsstil 

(Campbell et al., 2015).  

Det diskriminerande bemötandet upplevdes som ännu mera orättvist när de såg vilket 

bemötande personer med en ordnad boendesituation fick, kontrasten framhävde orättvisan i 
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det bemötande de själva fick (Wise & Phillips, 2013). Erfarenheter av att ha blivit 

diskriminerande bemött gjorde att det tog emot för personerna att uppge att de var hemlösa 

och det skapade en ovilja att söka vård i framtiden (Campbell et al., 2015; Lee, 2012; 

O´Carroll & Wainwright, 2019). En hemlös kvinna beskrev det som att hon hamnade i en 

obekväm situation: hon behövde vård men det var svårt att ta emot hjälp från någon som såg 

ner på henne (Lee, 2012).  

Möten utan medkänsla 

I kategorin Möten utan medkänsla samlades resultat som berörde upplevelser av att inte ha 

mötts av förståelse och omtanke och att inte ha blivit sedd som en medmänniska.  

Oempatiskt bemötande 

Det var vanligt att de hemlösa personerna upplevde att de blev bemötta på ett sätt som kan 

beskrivas som oempatiskt. Personalen visade inte medkänsla, omtanke eller sympati 

(Campbell et al., 2015; Hudson, Nyamathi & Sweat, 2008; Rae & Rees, 2015; Wen et al., 

2007; Wise & Phillips, 2013; Woith et al., 2017). Det beskrevs som att de hör en, men de bryr 

sig inte (Wen et al., 2007). Bristen på medlidande ansågs i vissa fall vara så total att de hade 

känslan av att personalen inte ens skulle bry sig om de dog (Wen et al., 2007; Wise & 

Phillips, 2013; Woith et al., 2017).  

De hemlösa personerna beskrev att de blev ignorant bemötta. De blev påskyndade och 

bemötta på ett stressigt vis (Gruenewald et al., 2018; Irestig et al., 2010; Wen et al., 2007; 

Woith et al., 2017). Det var inte någon som uppmärksammade dem när de kom till vården 

utan folk gick bara förbi utan att se dem, vilket fick dem att känna att de var mindre värda 

(Martins, 2008; Rae & Rees, 2015). Personalens kommunikation och kroppsspråk upplevdes 

som motsägelsefull, förvirrande, oengagerat (Gruenewald et al., 2018; Hudson et al., 2008; 

Wen et al., 2007; Woith et al., 2017) och ignorant (Gruenewald et al., 2018; Hudson et al., 

2008; Irestig et a., 2010; Martins, 2008; Wen et al., 2007; Wise & Phillips, 2013; Woith et al., 

2017). Den bristfälliga kommunikationen och personalens attityd fick dem att känna att de 

inte var välkomna, vilket väckte starka känslomässiga reaktioner (Rae & Rees, 2015; Wen et 

al., 2007; Woith et al., 2017). Personalen uppfattades vara ointresserad och oengagerad, de 

tog sig inte tid för dem och gav dem ingen uppmärksamhet (Rae & Rees, 2015; Wen et al., 

2007; Woith et al., 2017). De upplevde att de blev exkluderade från konversationer (O´Carroll 

& Wainwright, 2019) och att personalen inte lyssnade på dem (Martins, 2008; Rae & Rees, 
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2015; Wen et al., 2007; Woith et al., 2017), utan var upptagen med sin egen agenda, vilket 

gjorde att de kände sig maktlösa (Rae & Rees, 2015; Wen et al., 2007).  

De hemlösa personerna upplevde att personalen visade bristande förståelse för dem och deras 

livssituation (Campbell et al., 2015; Hudson et al., 2008; O´Carroll & Wainwright, 2019; Rae 

& Rees, 2015; Wen et al., 2007; Wise & Phillips, 2013). Exempel som togs upp var att det 

inte visades någon hänsyn till brist på pengar eller att de saknade möjligheter att transportera 

sig från sjukhuset vid utskrivningar (Campbell et al., 2015). Inte heller deras svårigheter med 

att fylla i och förstå det nödvändiga pappersarbetet togs i beaktande (Martins, 2008; Wise & 

Phillips, 2013). Vidare fick de inte sällan råd och rekommendationer som inte var förenliga 

med deras livsomständigheter (Rae & Rees, 2015). Bristande förståelse orsakade frustration 

och i vissa fall resulterade det i att de hemlösa personerna avvek från vården (O´Carroll & 

Wainwright, 2019; Wise & Phillips, 2013). Ett oempatiskt bemötande skapade misstro mot 

vårdpersonal och ledde till en ovilja att söka vård i framtiden (Campbell et al., 2015; 

O´Carroll & Wainwright, 2019; Rae & Rees, 2015).  

Att avhumaniseras 

De hemlösa personerna upplevde att de inte blev behandlade som människor (Irestig et al., 

2010; Martins, 2008; Nickasch & Marnocha, 2008; Padgett et al., 2008; Wen et al., 2007; 

Whitley, 2013; Wise & Phillips, 2013; Woith et al., 2017). De blev objektifierade av 

vårdpersonalen (Martins, 2008; Wen et al., 2007; Wise & Phillips, 2013; Woith et al., 2017) 

eller behandlade som en arbetsuppgift (Irestig et al., 2010; Nickasch & Marnocha, 2008; Wen 

et al., 2007; Whitley, 2013; Wise & Phillips, 2013; Woith et al., 2017). Upplevelsen beskrevs 

via metaforer såsom att de blev bemötta som djur (Martins, 2008; Woith et al., 2017), som 

skräp eller maskiner (Irestig et al., 2010), som boskap (Woith et al., 2017), att personalen såg 

dem som en bit kött (Wen et al., 2007) eller ett nummer (Irestig et al., 2010, Wise & Phillips, 

2013; Woith et al., 2017). De kände att de bara var ett rutinmässigt jobb som skulle klaras av 

(Nickasch & Marnocha, 2008; Padgett et al., 2008; Wen et al., 2007; Whitley, 2013; Woith et 

al., 2017). Upplevelsen väckte känslor av att inte höra hemma i samhället (Wen et al., 2007), 

orättvisa och att inte ha något värde (Wen et al., 2007; Whitley, 2013; Wise & Phillips, 2013; 

Woith et al., 2017).  
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Ett likvärdigt möte 

I kategorin Ett likvärdigt möte samlades resultat där de hemlösa personerna inte blivit bemötta 

som beslutsförmögna personer med rätt och förmåga att bestämma över och styra sina egna 

liv.  

Respektlöst bemötande 

Personalens bemötande upplevdes vara respektlöst. Detta beskrevs som att de hemlösa 

personerna uppfattade bemötandet som oförskämt och förödmjukande (Hudson et al., 2008; 

Irestig et al., 2010; Lee, 2012; Martins, 2008; O´Carroll & Wainwright, 2019; Whitley, 2013). 

Det tog sig vidare uttryck i att personalens attityd var nedlåtande och föraktfull (Irestig et al., 

2010; Lee, 2012; Martins, 2008; O´Carroll & Wainwright, 2019; Whitley, 2013; Woith et al., 

2017). När de sökte vård för sexuellt överförbara sjukdomar eller skador de ådragit sig i 

slagsmål blev de skambelagda (Woith et al., 2017).  

De upplevde att personalen inte litade på att de talade sanning och att deras uppfattning om 

hälsotillstånd och symtom inte togs på allvar (Hudson et al., 2008; Martins, 2008; Woith et 

al., 2017). Detta skapade frustration och kunde ge upphov till konflikter med personalen 

(Hudson et al., 2008; Woith et al., 2017). Vissa av de tillfrågade trodde att det respektlösa 

bemötandet berodde på att de antogs vara oförmögna att betala för vård eller att de saknade 

sjukförsäkring (Hudson et al., 2008).  

Auktoritärt bemötande 

De hemlösa personerna upplevde att personalen bemötte dem på ett auktoritärt sätt. De 

upplevde att det fanns en ojämn maktbalans inom vården där de inte behandlades som en 

likvärdig part utan hamnade i underläge gentemot personalen (Campbell et al., 2015; 

O´Carroll & Wainwright, 2019; Padgett et al., 2008; Whitley, 2013). Känslor av 

underlägsenhet väckte rädsla och ovilja mot vården (Campbell et al., 2015; Whitley, 2013). 

Personalen kommunicerade på ett auktoritärt sätt vilket beskrevs som att de var stränga, 

bryska och tillrättavisande (Hudson et al., 2008; Padgett et al., 2008). De hemlösa personerna 

blev tillsagda vad de skulle göra eller hur de skulle leva sitt liv. Det var inte uppskattat och 

fick snarast effekten att de inte följde de råd som gavs dem (Gruenewald et al., 2018; Hudson 

et al., 2008). Det fanns även exempel på att de upplevde att personalen blev arga om de inte 

gjorde som de förväntades (O´Carroll & Wainwright, 2019). Inom psykiatrin upplevdes 

personalen vara kontrollerande och manipulativ och den terapeutiska relationen och samtalet 
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upplevdes inte baseras på ett ömsesidigt givande och tagande (Hudson et al., 2008; Padgett et 

al., 2008).  

Positiva upplevelser 

Ett fåtal positiva upplevelser fanns beskrivet i studierna, inte sällan handlade det om en 

inverterad variant av de negativa upplevelserna.  

Empatiskt bemötande  

Främst handlade det positiva om att de hemlösa personerna upplevt att de blivit empatiskt 

bemötta. Dessa upplevelser kännetecknades av att personalen varit omtänksam och hjälpsam 

och tagit sig tid för dem vilket fick dem att känna sig välkomna (Wen et al., 2007; Woith et 

al., 2017). Personalen socialiserade med patienterna. De var lättsamma och skojade med dem 

(Woith et al., 2017) och pratade om vardagliga saker, vilket var mycket uppskattat (Padgett et 

al., 2008; Woith et al., 2017). De lyssnade på dem, försökte förstå deras livssituation (Rae & 

Rees, 2015; Wen et al., 2007; Woith et al., 2017) och gjorde dem delaktiga i vården (Woith et 

al., 2017). Vårdpersonal med liknande erfarenheter, såsom missbruksproblem eller att ha varit 

i klammeri med myndigheter, ansågs vara bättre på att bemöta de hemlösa personerna med 

empati (Wen et al., 2007).  

Att bli bemött som en jämbördig 

Några hemlösa upplevde att de blivit respektfullt bemötta och tagna på allvar (Gruenewald et 

al., 2018; Wen et al., 2007; Woith et al., 2017), vilket även gjorde att de kände sig välkomna 

(Wen et al., 2007; Woith et al., 2017). Det fanns även exempel där patienter upplevde att 

de blivit bemötta som en jämbördig part och sedda som människor (Wen et al., 2007) och att 

de inte drabbats av de många fördomar som andra rapporterat om (Gruenewald et al., 2018; 

Padgett et al., 2008; Rae & Rees, 2015; Wen et al., 2007).  

DISKUSSION 
Resultatet visade att hemlösa personer upplevde att vårdpersonal bemötte dem på ett 

bristfälligt vis. De blev bemötta utan medkänsla och respekt, de blev diskriminerade, 

fördomsfullt behandlade och objektifierade. Det fanns dock exempel på bemötande där 

personalen visat värme och omtanke, lyssnat på dem och sett dem som individer.  
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Resultatdiskussion 

Att se den unika individen bakom de sociala rollerna 

Resultatet visade att hemlösa personer i hög grad upplevde att de utsattes för ett 

diskriminerande bemötande inom vården (Campbell et al., 2015; Martins, 2008; Nickasch & 

Marnocha, 2008; O´Carroll & Wainwright, 2019; Padgett et al., 2008; Rae & Rees, 2015; 

Wen et al., 2007; Whitley, 2013; Wise & Phillips, 2013; Woith et al., 2017) samt att de inte 

upplevde att de fick en likvärdig vård (Campbell et al., 2015; Martins, 2008; O´Carroll & 

Wainwright, 2019; Padgett et al., 2008; Wen et al., 2007; Whitley, 2013; Wise & Phillips, 

2013). Detta är något som står i motsatsförhållande till ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

som fastställer att det är sjuksköterskans ansvar att främja en vård präglad av mänskliga 

rättigheter och verka för social rättvisa (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) samt hälso- och 

sjukvårdslagens mål om vård på lika villkor för hela befolkningen (SFS 2017:30).  

Enligt Davis-Berman (2016) har sjukvårdspersonal fördomar om att hemlösa personer lider av 

psykisk ohälsa och missbruksproblematik. McNeil och Guirguis-Younger (2011) har visat att 

det även finns fördomar hos vårdpersonal om att hemlösa personer skulle ha svårt att rätta sig 

efter sjukvårdens regler. Arbetets resultat visade att fördomar hos vårdpersonalen inte bara 

existerade utan även tog sig uttryck i det bemötande de gav hemlösa patienter (Gruenewald, 

2018; Lee, 2012; Martins, 2008; Nickasch & Marnocha, 2008; O´Carroll & Wainwright, 

2019; Rae & Rees, 2015; Wen et al., 2007; Whitley, 2013; Woith et al., 2017). Det 

fördomsfulla bemötandet står i motsats till Travelbees (1971) beskrivning av att en 

grundläggande förutsättning för att en mellanmänsklig process skall kunna starta är att 

sjuksköterskan ser den unika individen bakom de sociala rollerna. Det framkom i resultatet att 

de hemlösa personerna ansträngde sig för att inte se hemlösa ut (Nickasch & Marnocha, 2008; 

O´Carroll & Wainwright, 2019). Det visade på att den dömande blicken från vårdpersonalen 

upplevdes som obehaglig och bekräftar att det utgjorde en barriär för att en mellanmänsklig 

relation skulle etableras.  

Resultatet visade att de hemlösa personerna upplevde att bemötandet de fick i vården var 

diskriminerande (Campbell et al., 2015; Martins, 2008; Nickasch & Marnocha, 2008; 

O´Carroll & Wainwright, 2019; Padgett et al., 2008; Rae & Rees, 2015; Wen et al., 2007; 

Whitley, 2013; Wise & Phillips, 2013; Woith et al., 2017). Dinos och medarbetare (2004) har 

visat att stigmatisering och diskriminering som sociala fenomen kan väcka känslor av ilska, 

skuld och oro hos den utsatte. Diskriminering inom vården har även visat sig ha samband med 
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att patienter uppvisar allvarligare sjukdomssymtom, har en lägre självskattad hälsa och sämre 

följsamhet till behandling (Bird, Borgart & Delahanty, 2004). Resultatet visar på ett allvarligt 

problem inom vården vad gäller vårdpersonals bemötande kontra vårdens grundtanke att 

vårda och hjälpa. Särskilt problematiskt är det då det gäller en utsatt grupp i samhället som 

har en sämre hälsa än befolkningen i allmänhet (Beijer & Andréasson, 2009; Fazel et al., 

2008; Feodor Nielsen et al., 2011; Ni Cheallaigh et al., 2017; Socialstyrelsen, 2017; Sun et al, 

2012). Arbetets resultat stödjer tidigare forskning i ämnet då det tydligt, och inte särskilt 

förvånande, visade att en diskriminerande behandling kan leda till att patienter blir mindre 

nöjda med den vård de får och att de blir mindre benägna att söka vård i framtiden (Bird et al, 

2004; Campbell et al., 2015; Dinos et al, 2004; Lee, 2012; O´Carroll & Wainwright, 2019). 

Även här är det särskilt allvarligt då hemlösa som grupp har en sämre hälsa (Beijer & 

Andréasson, 2009; Fazel et al., 2008; Feodor Nielsen et al., 2011; Ni Cheallaigh et al., 2017; 

Socialstyrelsen, 2017; Sun et al., 2012) och ett större behov av vård än befolkningen i 

allmänhet (Beijer & Andréasson, 2009; Ni Cheallaigh et al., 2017; Socialstyrelsen, 2017; Sun 

et al., 2012). 

Vårdmötet och den mellanmänskliga relationen 

Resultatet visade att de hemlösa personerna upplevde att de inte blev tagna på allvar (Hudson 

et al., 2008; Martins, 2008; Woith et al., 2017) och att personalens attityd och sätt att 

kommunicera upplevdes vara ignorant och ovälkomnande (Rae & Rees, 2015; Wen et al., 

2007; Woith et al., 2017). De upplevde att vården präglades av en ojämlik maktbalans där de 

hamnade i underläge gentemot personalen (Campbell et al., 2015; O´Carroll & Wainwright, 

2019; Padgett et al., 2008; Whitley, 2013), att de blev bemötta utifrån stereotypa 

föreställningar om hur hemlösa förväntades vara (Gruenewald, Doan, Poppe, Jones & Hutt, 

2018; Lee, 2012; Martins, 2008; Nickasch & Marnocha, 2008; O´Carroll & Wainwright, 

2019; Rae & Rees, 2015; Wen, Hudak & Hwang, 2007; Whitley, 2013; Woith, Kerber, 

Astroth & Jenkins, 2017) samt att personalen visade bristande förståelse för dem och deras 

livssituation (Campbell et al., 2015; Hudson et al., 2008; O´Carroll & Wainwright, 2019; Rae 

& Rees, 2015; Wen et al., 2007; Wise & Phillips, 2013). Sjuksköterskor framhåller att för att 

få till stånd ett positivt vårdmöte är det viktigt att ta patienten på allvar och mötas som 

jämbördiga individer, bemöta patientens unika behov, vara positiv och ha en välkomnande 

attityd (Nygren Zotterman et al., 2015). De konsekvenser bemötandet fick styrker att ett 

positivt vårdmöte inte etablerades. Det väckte misstro mot vårdpersonal (Campbell et al., 

2015; O´Carroll & Wainwright, 2019; Rae & Rees, 2015) och ovilja att söka och ta emot vård 
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i framtiden (Campbell et al., 2015; Lee, 2012; O´Carroll & Wainwright, 2019; Rae & Rees, 

2015; Whitley, 2013). Det gav upphov till konflikter mellan personalen och de hemlösa 

patienterna (Hudson et al., 2008; Woith et al., 2017) och resulterade i vissa fall i att den 

hemlöse patienten avvek från vården (O´Carroll & Wainwright, 2019; Wise & Phillips, 2013). 

Vidare väckte det känslor av rädsla (Campbell et al., 2015; Whitley, 2013) och maktlöshet 

(Rae & Rees, 2015; Wen et al., 2007), att inte höra hemma i samhället (Wen et al., 2007), 

orättvisa och att inte vara värd något (Wen et al., 2007; Whitley, 2013; Wise & Phillips, 2013; 

Woith et al., 2017). Något som återigen får ses som mycket allvarligt i relation till den 

hemlösa populationens sämre hälsa (Beijer & Andréasson, 2009; Fazel et al., 2008; Feodor 

Nielsen et al., 2011; Ni Cheallaigh et al., 2017; Socialstyrelsen, 2017; Sun et al., 2012) och 

stora vårdbehov (Beijer & Andréasson, 2009; Ni Cheallaigh et al., 2017; Socialstyrelsen, 

2017; Sun et al., 2012). Det står även i motsats till själva målet med omvårdnaden som enligt 

Travelbee (1971) är att hantera lidande, finna hopp och mening och det går emot 

sjuksköterskans etiska plikt (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) att verka för social rättvisa 

och främja insatser för att sårbara gruppers hälsa och sociala behov tillgodoses.  

De hemlösa personerna upplevde att personalen inte tog sig tid för dem och att de inte blev 

lyssnade på (Martins, 2008; Rae & Rees, 2015; Wen et al., 2007; Woith et al., 2017) och 

uppmärksammade (Woith et al., 2017). De upplevde att de blev ignorerade (Gruenewald et 

al., 2018; Hudson et al., 2008; Irestig et a., 2010; Martins, 2008; Wen et al., 2007; Wise & 

Phillips, 2013; Woith et al., 2017) och bemötta på ett stressigt sätt (Gruenewald et al., 2018; 

Irestig et al., 2010; Wen et al., 2007; Woith et al., 2017) samt att kommunikationen var 

bristfällig (Gruenewald et al., 2018; Hudson et al., 2008; Wen et al., 2007; Woith et al., 

2017). Enligt Nilsson och medarbetare (2015) och Nygren Zotterman och medarbetare (2015) 

är stress och tidsbrist i vården faktorer som kan göra det svårare att etablera ett positivt 

vårdmöte och uppfylla patienters omvårdnadsbehov. Vårdpersonal upplever samtidigt att det 

tar längre tid att etablera en relation med och få hemlösa patienters förtroende (Seiler & Moss, 

2012; Shulman et al., 2018). En pressad arbetssituation inom vården där tidsbrist förhindrade 

att ett positivt vårdmöte präglat av ömsesidigt förtroende etablerades skulle kunna vara en 

förklaring till de hemlösa personernas upplevelser. Även upplevelsen av att personalen var 

upptagen av sin egen agenda (Rae & Rees, 2015; Wen et al., 2007) och att de hemlösa 

personerna i bemötandet förringades till en rutinartad arbetsuppgift som skulle avklaras så 

snabbt som möjligt (Irestig et al., 2010; Nickasch & Marnocha, 2008; Wen et al., 2007; 

Whitley, 2013; Wise & Phillips, 2013; Woith et al., 2017), skulle kunna springa ur en 
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arbetssituation där personal inte har tillräckligt med tid och andrum. Där det inte finns plats 

för eftertanke och återhämtning, ork och tid att etablera ett möte, känna empati och se 

patientens unika behov. Bristande resurser såsom för lite personal, bristande tillgång till 

personalutbildning och professionell vägledning och icke fungerande samverkan mellan olika 

vårdinstanser och sociala myndigheter kan således leda till att bemötandet blir lidande och det 

tycks kunna drabba de svagaste och de som är i mest kontakt med vården hårdast (Nilsson et 

al., 2015; Nygren Zotterman et al., 2015; Seiler & Moss, 2012; Shulman et al., 2018).  

Resultatet visade att de hemlösa deltagarna ofta upplevde att personalen kommunicerade på 

ett bristfälligt vis. De lyssnade inte (Martins, 2008; Rae & Rees, 2015; Wen et al., 2007; 

Woith et al., 2017), de exkluderade de hemlösa patienterna från konversationer (O´Carroll & 

Wainwright, 2019) och kommunikationen var motsägelsefull (Hudson et al., 2008), brysk, 

sträng (Hudson et al., 2008; Padgett et al., 2008) eller ignorant (Gruenewald et al., 2018; 

Hudson et al., 2008; Irestig et al., 2010; Martins, 2008; Wen et al., 2007; Wise & Phillips, 

2013; Woith et al., 2017). Enligt Travelbee (1971) är kommunikation centralt i omvårdnaden 

då det är genom samtalet tankar, känslor, behov och upplevelser kan delas och hopp och 

mening förmedlas. Upplevelsen av hur vårdpersonalen kommunicerade är inte förenligt med 

god omvårdnad enligt Travelbee (1971) då det tvärtemot att hjälpa patienterna att hantera 

lidande och sjukdom bidrog till att öka deras lidande. Det terapeutiska samtalet inom 

psykiatrin upplevdes vara manipulativt och inte baserat på ett givande och tagande (Hudson et 

al., 2008; Padgett et al., 2008), vilket kan vara en konsekvens av att det inte uppstått någon 

mellanmänsklig relation och ömsesidig kontakt mellan personalen och patienterna. Det sätt på 

vilket de hemlösa personerna beskriver att personalen kommunicerade möjliggör heller inte 

för personalen att anpassa vården utifrån patientens behov och önskemål. Detta går emot att 

sjuksköterskan enligt Travelbee (1971) skall göra en individuell bedömning av varje patient 

och bemöta var och en utifrån dennes unika situation. Det står även i motsatsförhållande till 

att omvårdnaden enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) skall präglas av ett 

personcentrerat förhållningssätt där vården utgår från patientens berättelse och bygger på ett 

ömsesidigt partnerskap (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

De hemlösa personerna upplevde att vårdpersonalen inte visade förståelse för deras 

livsomständigheter, deras behov och förutsättningar (Campbell et al., 2015; Hudson et al., 

2008; O´Carroll & Wainwright, 2019; Rae & Rees, 2015; Wen et al., 2007; Wise & Phillips, 

2013). Det har tidigare framkommit att sjuksköterskor upplever att det är svårt och 
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frustrerande att bemöta hemlösa patienters komplexa livssituation (Seiler & Moss, 2012), 

vilket skulle kunna vara förklaringen till de hemlösa personernas upplevelse. En 

individanpassad omvårdnad i enlighet med Travelbee (1971) tycks således vara en del av 

vägen framåt för att etablera ett positivt vårdmöte med hemlösa patienter. Intressant var att 

personer med liknande upplevelser ansågs vara bättre på detta (Wen et al., 2007). Detta kan 

ses som ett exempel på att i enlighet med Travelbee (1971) använda sig själv terapeutiskt, att 

på ett medvetet och insiktsfullt sätt använda sin egen personlighet och kunskap för att lindra 

patientens lidande. Något som tagits tillvara på vid användandet av stödpersoner och peer 

support inom till exempel missbruksvården och psykiatrin (Gustafsson & Ingard, 2018).  

Resultatet visade att ett oempatiskt bemötande inom vården skapade misstro mot vårdpersonal 

hos de hemlösa personerna (Campbell et al., 2015; O´Carroll & Wainwright, 2019; Rae & 

Rees, 2015). Enligt McNeil och Guirguis-Younger (2011) och Seiler och Moss (2012) kan 

vårdpersonal uppleva att det är svårt att få hemlösa personers förtroende och att få dem att lita 

på vården. Detta skulle kunna förklaras av tidigare negativa erfarenheter av ett oempatiskt 

bemötande (Campbell et al., 2015; O´Carroll & Wainwright, 2019; Rae & Rees, 2015).  

Det positiva bemötande som framkom i resultatet är i linje med det som sjuksköterskor enligt 

Nygren Zotterman och medarbetare (2015) beskriver som betydelsefullt för att etablera en 

positiv vårdrelation: att ta patienten på allvar och mötas som jämbördiga individer, bemöta 

patientens unika behov, vara positiv och ha en välkomnande attityd. Det överensstämmer 

även med hur Travelbee (1971) beskriver att en mellanmänsklig relation etableras.  

Etiska dimensioner, sjuksköterskans roll och samhälleliga aspekter 

De hemlösa personerna upplevde att de blev bemötta på ett respektlöst (Gruenewald et al., 

2018; Hudson et al., 2008; Irestig et al., 2010; Lee, 2012; Martins, 2008; O´Carroll & 

Wainwright, 2019; Whitley, 2013; Woith et al., 2017) och oempatiskt sätt (Campbell et al., 

2015; Hudson et al, 2008; Rae & Rees, 2015; Wen et al., 2007; Wise & Phillips, 2013; Woith 

et al., 2017). De blev diskriminerade (Campbell, et al., 2015; Martins, 2008; Nickasch & 

Marnocha, 2008; O´Carroll & Wainwright, 2019; Padgett et al., 2008; Rae & Rees, 2015; 

Wen et al., 2007; Whitley, 2013; Wise & Phillips, 2013; Woith et al., 2017) och nedvärderade 

(Wen et al., 2007). De blev inte sedda som personer (Rae & Rees, 2015), de möttes av 

oförståelse (Campbell et al., 2015; Hudson et al., 2008; O´Carroll & Wainwright, 2019; Rae 

& Rees, 2015; Wen et al., 2007; Wise & Phillips, 2013) och de blev inte lyssnade på (Martins, 

2008; Rae & Rees, 2015; Wen et al., 2007; Woith et al., 2017). Vårdmötet upplevdes präglas 
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av en ojämlik maktbalans där deras berättelse inte blev hörd och tagen på allvar (Campbell et 

al., 2015; O´Carroll & Wainwright, 2019; Padgett et al., 2008; Whitley, 2013). De upplevde 

vidare att de inte fick information anpassad utifrån sina förutsättningar och att de fick mindre 

information än gemene man (Campbell et al., 2015). Detta går tvärtemot ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor som fastställer att sjuksköterskans arbete skal präglas av professionella värden 

såsom respektfullhet, lyhördhet och medkänsla samt att det är sjuksköterskans ansvar att 

tillgodose att patienten får tillräcklig och lämplig information (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014). Det står även i motsats till ett personcentrerat synsätt vilket enligt sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning skall prägla omvårdnaden (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

Resultatet visade således på att vården behöver bli bättre på att lyfta etiska frågor och öka den 

etiska medvetenheten och kompetensen hos personalen. Vår förståelse av omvärlden skapas 

och omskapas ständigt utifrån våra upplevelser och erfarenheter och fördomar och normer är 

en del av vårt sätt att tolka och förhålla oss till vår omgivning (Ternestedt & Norberg, 2009). 

Etisk medvetenhet är på grund ut av detta en färskvara och insatser för att höja den etiska 

kompetensen är därför något som behöver ske kontinuerligt.  

Ökad kunskap om hemlösa personers upplevelse av bemötande inom vården kan förbättra en 

sårbar och utsatt grupps tillgänglighet och upplevelse av vården vilket ur ett 

samhällsperspektiv är betydelsefullt för att uppnå sjukvårdens mål som enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen är ”en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen” (SFS 

2017:30).  

Metoddiskussion 

För att få en översikt och skapa en sammanställning över befintlig forskning i det valda ämnet 

användes litteraturstudie som metod. På detta sätt kunde den forskning som redan fanns inom 

området sammanställas för att få en generell bild att ta ställning till (Forsberg & Wengström, 

2015; Friberg, 2017). Syftet hade även kunnat besvaras genom en kvalitativ intervjustudie 

vilket hade kunnat öka överförbarheten till den svenska kontexten. På grund av arbetets 

begränsade tid och omfattning samt etiska aspekter uteslöts detta.  

För att få en bred sökning gjordes datasökningar i databaser med olika inriktningar: medicin, 

omvårdnad och psykiatri, vilket ses som en styrka. Svagheter kan vara att sökningar inte 

gjordes i fler databaser, till exempel sökningar i en databas med inriktning på socialt arbete 

vilket kunnat bredda sökningen ytterligare och ge studier som bidragit med fler perspektiv. 
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Sökningen anses dock stark då flertalet av de inkluderade studierna återkom i sökningar både 

vid de olika kombinationerna av sökord och i de olika databaserna.  

Visionen var att hitta studier som var högst tio år gamla för att resultatet skulle bli så aktuellt 

som möjligt. Preliminära sökningar tio år tillbaka genererade dock inte tillräckligt stort urval 

av studier och därför togs beslutet att bredda sökningen till studier publicerade 2007–2019.  

De inkluderade studierna är genomförda på Irland (O´Carroll & Wainwright, 2019), i Kanada 

(Campbell et al., 2015; Wen et al., 2007), Storbritannien (Rae & Rees, 2015; Whitley, 2013), 

Sverige (Irestig et al., 2010) och USA (Gruenewald et al., 2018; Hudson et al., 2008; Lee, 

2012; Martins, 2008; Nickasch & Marnocha, 2009; Padgett et al., 2008; Wise & Phillips, 

2013; Woith et al., 2017). Länderna har skilda kulturer, socioekonomisk politik och olika 

sjukvårdssystem vilket kan påverka överförbarheten till den svenska kontexten. Samtliga 

länder är dock liksom Sverige traditionella västländer med hög ekonomisk standard och då 

antalet svenska studier var begränsat valdes att inte ha någon begränsning för geografisk 

kontext. Då resultatet är så pass enhetligt bedöms överförbarheten ändock vara god.  

En studies giltighet kan öka om deltagare ur olika grupper inkluderas, eftersom området då 

belyses utifrån olika erfarenheter (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Deltagarna bestod 

av både män och kvinnor i olika åldrar vilket ses som en styrka. En svaghet ses dock i att 

majoriteten var män vilket behöver tas hänsyn till då bemötande skulle kunna te sig olika 

beroende på om en person är man eller kvinna. En svaghet ses i att fyra av de inkluderade 

studierna hade som inklusionskriterie att deltagarna inte skulle vara substanspåverkade eller 

ha aktiv psykisk sjukdom (Campbell et al., 2015; Irestig et al., 2010; Rae & Rees, 2015; 

Woith et al., 2017), vilket eventuellt kan påverka giltigheten då dessa gruppers perspektiv 

framkommit i mer begränsad utsträckning. Det ansågs dock motiverat av praktiska orsaker 

(för att deltagarna skulle vara i skick att delta, till exempel förstå och svara på frågor och inte 

avvika under intervjun) och av etiska skäl för att säkerställa informerat samtycke.  

Olika datainsamlingsmetoder fångar upp olika perspektiv på fenomen och att inkludera 

studier med olika datainsamlingsmetoder kan därför öka giltigheten (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017). I de inkluderade studierna används både individuella intervjuer (Campbell 

et al., 2015; Gruenewald et al., 2018; Irestig et al., 2010; Lee, 2012; Martins, 2008; Nickasch 

& Marnocha, 2009; O´Carroll & Wainwright, 2019; Padgett et al., 2008; Rae & Rees, 2015; 

Wen et al., 2007; Whitley, 2013; Wise & Phillips, 2013; Woith et al., 2017), 



 22 

fokusgruppsintervjuer (Campbell et al., 2015; Hudson et al., 2008; O´Carroll & Wainwright, 

2019) och etnografisk metod (Lee, 2012; O´Carroll & Wainwright, 2019), vilket ses som en 

styrka.  

Arbetet utgick från en bred definition av hemlöshet vilket ses som en svaghet då deltagarnas 

upplevelser kan se mycket olika ut beroende på om de bor på gatan, i en lägenhet med 

kontrakt via socialen eller på soffan hos en släkting. Författarna till detta arbete menar ändå 

att det fanns en gemensam erfarenhet av att vara i den socialt utsatta och stigmatiserade 

situation det innebär att sakna ett hem. Både studier med deltagare som var hemlösa och 

personer som tidigare varit hemlösa inkluderades vilket ses som en svaghet. Deltagarna 

delade med sig av sina upplevelser och erfarenheter av bemötande i vården utifrån deras tid 

som hemlösa, men tanken behöver finnas med att personers upplevelser kan ändras med tiden.  

De inkluderade studierna kvalitetsgranskades med hjälp av SBU:s granskningsmall för 

kvalitativ forskning (SBU, 2014). Detta för att säkerställa god kvalitet på inkluderade studier, 

vilket ses som en styrka och ökade arbetets tillförlitlighet. Det fanns inget poängsystem i 

mallen vilket gjorde att författarna till detta arbete själva skapade ett. Detta ses som en 

svaghet då det kan ha gjort att poängen var satta så att någon studie fick för hög respektive låg 

kvalitet. Även författarnas ovana vid att kvalitetsgranska ses som en svaghet. 

Kvalitetsgranskningen gjordes individuellt och jämfördes och sammanställdes sedan 

gemensamt vilket ses som en styrka då författarnas olika perspektiv kunde komplettera 

varandra och då det minskade risken att något missades. Studier med låg kvalitet 

exkluderades för att minska risken för ett resultat baserat på icke-tillförlitliga studier.  

Arbetet med att kategorisera koderna upplevdes vara svårt och tidskrävande. Bristande 

erfarenhet kan ha inverkat på resultatet då ingen av författarna tidigare arbetat med 

innehållsanalys vilket ses som en svaghet. En styrka ses i att arbetet gjordes gemensamt vilket 

gjorde att författarna kunde stötta och hjälpa varandra och tvetydigheter kunde få sin lösning 

genom diskussion.  

Etiska aspekter 

En styrka med studien är att samtliga inkluderade studier var etiskt granskade. Ett etiskt 

problem ses i att i åtta av de studier resultatet är baserat på fick deltagarna ersättning i form av 

pengar eller matkuponger för att medverka (Lee, 2012; Nickasch & Marnocha, 2008; Padgett 

et al., 2008; Rae & Rees, 2015; Wen et al., 2007; Whitley, 2013; Wise & Phillips, 
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2013; Woith et al., 2017). För majoriteten av dessa studier förekom inte uppgifter om 

deltagarna varit medvetna om ersättningen när de tackat ja till att vara med. Detta skulle 

kunna varit problematiskt, framför allt då deltagarna ingår i en grupp som lever under knappa 

ekonomiska förhållanden där ett löfte om ersättning kan utgöra ett bias och hinder för ett fullt 

ut frivilligt deltagande om deltagare känner sig pressade att vara med av ekonomiska skäl. 

Ersättningarna var dock så små att det inte bedömdes utgöra någon risk för bias och det 

ansågs också vara rimligt att ersätta deltagare för deras tid och eventuella utgifter för till 

exempel transport.  

Syftet till detta arbete kom till viss del fram genom författarnas egna erfarenheter av att vårda 

personer som är hemlösa inom hälso- och sjukvården i Sverige. Detta måste tas hänsyn till då 

författarnas förförståelse kan inverkat på datainsamling och resultatanalys (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2017). Under datainsamling och analys fördes gemensamma 

diskussioner om den egna förförståelsen och tidigare erfarenheter för att öka medvetenheten 

om dessa och minska risken att de inverkade på resultatet.  

Förslag på vidare forskning 

Flertalet studier har undersökt hur hemlösa personer upplever bemötandet inom vården och 

samstämmigt funnit att detta upplevs vara bristfälligt. Vidare forskning bör därför fokusera på 

hur bemötandet kan förbättras. Frågor som behöver utforskas är vilka faktorer som särskiljer 

möten där bemötandet upplevs som positivt respektive bristfälligt. Skiljer det sig till exempel 

åt mellan olika vårdformer eller mellan olika personalkategorier? Är tidsbrist en viktig faktor? 

Resultatet pekar även på behovet av forskning kring insatser för att höja den etiska 

medvetenheten och kompetensen inom vården samt hur dessa på bästa sätt kan utformas och 

implementeras.  

Slutsats  

Resultatet visade att hemlösa personer upplevde ett bristfälligt bemötande inom hälso- och 

sjukvården. Personalen upplevdes vara oempatisk, respektlös och diskriminerande. Ett fåtal 

exempel på positiva möten där personalen varit omtänksam, förstående och hjälpsam 

framkom. Bemötandet påverkade inte enbart vårdmötet utan i förlängningen även de hemlösa 

personernas tilltro till och benägenhet att söka vård. Ett tillfredställande bemötande är således 

en viktig faktor för att öka en sårbar patientgrupps tillgänglighet till vården. Resultatet visade 

på ett behov av att öka den etiska medvetenheten och kompetensen inom vården. Det visade 
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vidare på behovet av det finns tillräckligt med resurser inom vården för att personalen skall ha 

tid att etablera positiva vårdmöten.  

  



 25 

REFERENSER 
*Artiklar använda i resultatet 

Beijer, U. & Andréasson, S. (2009). Physical diseases among homeless people: gender 

differences and comparisons with the general population. Scandinavian Journal of Public 

Health, 37(1), 93-100. doi: 10.1177/1403494808099972 

Bird, S., Borgart, L. & Delahanty, D. (2004). Health-Related Correlates of Perceived 

Discrimination in HIV Care. Aids Patient Care and STDs, 18(1), 19-26. doi: 

10.1089/108729104322740884  

Burström, B., Schultz, A., Burström, K., Fritzell, S., Irestig, R., Jensen, J.,...Sun, S. (2007). 

Hälsa och livsvillkor bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper i Stockholms län. 

Stockholm: Centrum för folkhälsa.  

*Campbell, D., O´Neill, B., Gibson, K. & Thurston, W. (2015). Primary healthcare needs and 

barriers to care among Calgary's homeless populations. BioMed Central, 16, 139. doi: 

10.1186/s12875-015-0361-3 

Cheung, A. & Hwang, S. (2004). Risk of death among homeless women: a cohort study and 

review of the literature. Canadian Medical Association Journal, 170(8), 1243–1247. doi: 

10.1503/cmaj.1031167 

Davis-Berman, J. (2016). Serious Illness and End-of-Life Care in the Homeless: Examining a 

Service System and a Call for Action for Social Work Social Work and Society. Social Work 

and Society International Online Journal, 14(1).  

Dinos, S., Stevens, S., Serfaty, M. & Weich, S. (2004). Stigma: the feelings and experiences 

of 46 people with mental illness: Qualitative study. British Journal of Psychiatry, 184(2), 

176-181. doi: 10.1192/bjp.184.2.176  

Doran, K., Ran, Z., Castelblanco, D., Shelley, D. & Padgett, D. (2019). "It Wasn't Just One 

Thing": A Qualitative Study of Newly Homeless Emergency Department Patients. Academic 

Emergency Medicine, 26(9), 982-993. doi: 10.1111/acem.13677 

Europeiska kommissionen. (2013). Confronting Homelessness in the European Union. 

Bryssel: Europeiska kommissionen.  



 26 

Fazel, S., Khosla, V., Doll, H. & Geddes, J. (2008). The prevalence of mental disorders 

among the homeless in Western countries: Systematic review and meta- regression analysis. 

PLOS Med, 5(12), 1670-1681. doi: 10.1371/journal.pmed.0050225 

Feodor Nielsen, S., Rygaard Hjorthøj, C., Erlangsen, A. & Nordentoft, M. (2011). Psychiatric 

disorders and mortality among people in homeless shelters in Denmark: a nationwide register-

based cohort study. The Lancet, 377(9784), 2205-2214. doi: 10.1016/S0140-6736(11)60747-2 

Feodor Nilsson, S., Laursen, T., Hjorthøj, C. & Nordentoft, M. (2018). Homelessness as a 

predictor of mortality: an 11-year register-based cohort study. Social Psychiatry and 

Psychiatric Epidemiology, 53(1), 63-75. doi: 10.1007/s00127-017-1456-z 

Flyghed, J. & Nilsson, A. (2004). Vräkt och hemlös? Marginaliseringsprocesser bland vräkta. 

Socialmedicinsk Tidskrift, 81(1), 14-21.  

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2015). Att göra systematiska litteraturstudier (4. uppl.). 

Stockholm: Natur & Kultur.  

Friberg, F. (2017). Dags för uppsats. Lund: Studentlitteratur. 

Gaetz, S., Dej, E., Richter, T. & Redman, M. (2016). The State Of Homelessness In Canada 

2016. Canadian Observatory Of homelessness. Hämtad 14 oktober, 2019, från 

https://www.homelesshub.ca/SOHC2016 

*Gruenewald, D., Doan, D., Poppe, A., Jones, J. & Hutt, E. (2018). “Meet Me Where I Am”: 

Removing Barriers to End-of-Life Care for Homeless Veterans and Veterans Without Stable 

Housing. American Journal of Hospice & Palliative Medicine, 35(12), 1483-1489. doi: 

10.1177/1049909118784008 

Gustafsson, A. & Ingard, C. (2018). Ett ständigt närvarande brukarperspektiv på 

verksamheten. NSPH:s PEER Supportprojekt: Stockholm.  

Henry, M., Mahathey, A., Morrill, T., Robinson, A., Shivji, A. & Watt, R. (2018). The 2018 

Annual Homeless Assessment Report (AHAR) to Congress. Part 1: point-in-time estimates of 

homelessness. Washington DC: The U.S. Department of Housing and Urban Development 

Office of Community Planning and Development.  



 27 

*Hudson, A., Nyamathi, A. & Sweat, J. (2008). Homeless youths' interpersonal perspectives 

of health care providers. Issues in Mental Health Nursing, 29(12), 1277-1289. doi: 

10.1080/01612840802498235 

*Irestig, R., Burström, K., Wessel, M. & Lynöe, N. (2010). How are homeless people treated 

in the healthcare system and other societal institutions? Study of their experiences and trust. 

Scandinavian Journal of Public Health, 38(3), 225-231. doi: 10.1177/1403494809357102 

*Lee, R. (2012). Family homelessness viewed through the lens of health and human rights. 

Advances in Nursing Science, 35(2), E47-E59. doi: 10.1097/ANS.0b013e3182537432 

Lundman, B. & Hällgren Graneheim, U. (2017). Kvalitativ innehållsanalys. I B. Höglund 

Nielsen & M. Granskär (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvården (3. 

uppl., s. 211-226). Lund: Studentlitteratur.  

Mabhala, M., Yohannes, A. & Griffith, M. (2017). Social conditions of becoming 

homelessness: qualitative analysis of life stories of homeless peoples. International Journal of 

Equality Health, 16(1), 150. doi: 10.1186/s12939-017-0646-3 

*Martins, D. (2008). Experiences of homeless people in the health care delivery system: a 

descriptive phenomenological study. Public Health Nursing, 25(5), 420-430. doi: 

10.1111/j.1525-1446.2008.00726.x  

McNeil, R. & Guirguis-Younger, M. (2011). Illicit drug use as a challenge to the delivery of 

end-of-life care services to homeless persons: Perceptions of health and social services 

professionals. Palliative Medicine, 26(4), 350-359. doi: 10.1177/0269216311402713  

Ní Cheallaigh, C., Cullivan, S., Sears, J., Lawlee, A.M., Browne, J. Kieran, J.,...Byrne, D. 

(2017). Usage of unscheduled hospital care by homeless individuals in Dublin, Ireland: a 

cross-sectional study. BMJ Open, 7(11). doi: 10.1136/ bmjopen-2017-016420 

*Nickasch, B. & Marnocha, S. (2008). Healthcare experiences of the homeless. Journal of the 

American Academy of Nurse Practitioners, 21(1), 39-46. doi: 10.1111/j.1745-

7599.2008.00371.x 



 28 

Nilsson, Å., Skär, L. & Söderberg, S. (2015). Nurses' views of shortcomings in patient care 

encounters in one hospital in Sweden. Journal of Clinical Nursing, 24(19–20), 2807-2814. 

doi: 10.1111/jocn.12886  

Nygren Zotterman, A., Skär, L., Olsson, M. & Söderberg, S. (2015). District nurses' views on 

quality of primary healthcare encounters. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 29(3), 

418-425. doi: 10.1111/scs.12146 

*O´Carroll, A. & Wainwright, D. (2019). Making sense of street chaos: an ethnographic 

exploration of homeless people's health service utilization. International Journal for Equity in 

Health, 18(1), 113. doi: 10.1186/s12939-019-1002-6 

*Padgett, D., Henwood, B., Abrams, C. & Davis, A. (2008). Engagement and retention in 

services among formerly homeless adults with co-occurring mental illness and substance 

abuse: Voices from the margins. Psychiatric Rehabilitation Journal, 31(3), 226-233. doi: 

10.2975/31.3.2008.226.233 

*Rae, B.E. & Rees, S. (2015). The perceptions of homeless people regarding their healthcare 

needs and experience of receiving health care. Journal of Advanced Nursing, 71(9), 2096-

2107. doi: 10.1111/jan.12675 

SBU. (2017). Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok. Stockholm: 

SBU. Hämtad 10 september, 2019, från https://www.sbu.se/sv/var-metod/   

Shulman, C., Hudson, B., Low, J., Hewett, N., Daley, J., Kennedy, P.,...Stone, P. (2018). End-

of-life care for homeless people: A qualitative analysis exploring the challenges to access and 

provision of palliative care. Palliative Medicine, 32(1), 36-45. doi: 

10.1177/0269216317717101 

Seiler, A-J. & Moss, A-V. (2012). The experience of nurse practitioners providing health care 

to the homeless. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners, 24(5), 303-312. 

doi: 10.1111/j.1745-7599.2011.00672.x 

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 29 maj, 

2019, från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30  



 29 

Socialstyrelsen. (2017). Hemlöshet 2017 - omfattning och karaktär. Socialstyrelsen. Hämtad 6 

september, 2019, från 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20765/2017-11-15.pdf   

Sun, S., Irestig, R., Burström, B., Beijer, U. & Burström, K. (2012). Health-related quality of 

life (EQ-5D) among homeless persons compared to a general population sample in Stockholm 

County, 2006. Scandinavian Journal of Public Health, 40(2), 115-125. doi: 

10.1177/1403494811435493 

Svensk sjuksköterskeförening. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: 

Svensk sjuksköterskeförening. Hämtad 9 oktober, 2019, från 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf 

Svensk sjuksköterskeförening (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

Stockholm. Hämtad 9 oktober, 2019, från https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-

publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf 

Swärd, H. (2008). Hemlöshet. Studentlitteratur: Lund.  

Travelbee, J. (1971). Interpersonal aspects of nursing (2nd ed.). Davis Company: 

Philadelphia.   

Ternestedt, B.M. & Norberg, A. (2009). Omvårdnad ur ett livscykelperspektiv. I F, Friberg. & 

J, Öhlén. (Red.), Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt (s. 29-63). Lund: 

Studentlitteratur.  

United Nations. (2015). Report of the Special Rapporteur on adequate housing as a 

component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-

discrimination in this context. United Nations. Hämtad 10 oktober, 2019, från 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/242/95/PDF/N1524295.pdf?OpenElement 

*Wen, C., Hudak, P. & Hwang, S. (2007). Homeless people's perceptions of welcomeness 

and unwelcomeness in healthcare encounters. Journal of General Internal Medicine, 22(7), 

1011-1017. doi: 10.1007/s11606-007-0183-7 



 30 

*Whitley, R. (2013). Fear and loathing in New England: examining the health-care 

perspectives of homeless people in rural areas. Anthropology & Medicine, 20(3), 232-243. 

doi: 10.1080/13648470.2013.853597 

*Wise, C. & Phillips, K. (2013). Hearing the silent voices: narratives of health care and 

homelessness. Issues in Mental Health Nursing, 34(5), 359-367. doi: 

10.3109/01612840.2012.757402 

*Woith, W., Kerber, C., Astroth, K. & Jenkins, S. (2017). Lessons from the Homeless: Civil 

and Uncivil Interactions with Nurses, Self-Care Behaviors, and Barriers to Care. Nursing 

Forum, 52(3), 211-220. doi: 10.1111/nuf.12191 

  



 31 

BILAGA 1. DATABASSÖKNING.  
Tabell 1. Databassökning 

Databas  Sökdatum Sökord  Sökfilter Träffar
  

Lästa 
abstract
  

Lästa i 
fulltext 

Utvalda för 
kvalitets-
granskning 

PubMed  2019-09-13 Homeless* 
AND 
Professional-
patient 
relations  

Publicerade  
2007–2019 

136 53 17 9 

PubMed 2019-09-13 Homeless* 
AND 
Attitude of 
Health 
Personnel 

Publicerade 
2007–2019 

157 43 7 3 

CINAHL 2019-09-16 Homeless* 
AND 
(Professional
-patient 
relation OR 
nurse-patient 
relation) 

Publicerade 
2007–2019 

134 48 3 2 

CINAHL 2019-09-16 Homeless* 
AND 
Attitude of 
Health 
Personnel 

Publicerade 
2007–2019 

77 30 5 1  

Artikel hittad via tips på relaterade artiklar:  

PubMed 2019-09-13 - - - 1 1 1 

  



 
 

BILAGA 2. ÖVERSIKT ÖVER INKLUDERADE STUDIER 
Tabell 2. Översikt över inkluderade studier 

Författare 
Land, År  

Titel Syfte Metod 
Design 
Datainsamling 
Dataanalys  

Deltagare 
Inklusionskriterier  

Resultat Kvalitet 
Hög 16–21 p 
Medel 12–15 p 
Låg 0–11 p 

Campbell, 
O'Neill, 
Gibson & 
Thurston 
Kanada, 2015 

Primary healthcare 
needs and barriers 
to care among 
Calgary's homeless 
populations.  

Utforska upplevda 
behov av sjukvård 
samt barriärer för vård 
hos hemlösa personer i 
Calgary, Alberta.   

Design: Kvalitativ 
deskriptiv studie.  
Datainsamling: Semi-
strukturerade intervjuer 
och fokusgruppsintervjuer.  
Dataanalys: Tematisk 
kodning utifrån en kodmall 
framtagen utifrån relevant 
litteratur och induktiv 
innehållsanalys.  

11 personer med erfarenhet av 
hemlöshet, 10 män och 1 
kvinna.  
Inklusionskriterier:  
Över 18 år, hemlös minst en 
vecka de senaste 6 månaderna, 
engelsktalande och ingen tydligt 
aktiv psykisk sjukdom eller på 
annat sätt oförmögen att ge 
informerat samtycke.  
 

Deltagarna upplevde att de hade 
blivit diskriminerade inom 
sjukvården och att de inte fått 
den vård de var i behov av på 
grund av att de var hemlösa.  

Hög  
16 poäng 

Gruenewald, 
Doan, Poppe, 
Jones & Hutt 
USA, 2018 

"Meet Me Where I 
Am": Removing 
Barriers to End-of-
Life Care for 
Homeless Veterans 
and Veterans 
Without Stable 
Housing.  

Beskriva upplevda 
barriärer och 
underlättande faktorer 
för palliativ vård för 
hemlösa veteraner.  

Design: Kvalitativ 
deskriptiv studie.  
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer.  
Dataanalys: Induktiv 
innehållsanalys.   

5 manliga veteraner med 
kronisk sjukdom och erfarenhet 
av att ha levt i hemlöshet.  
Inklusionskriterier:  
Allvarlig kronisk sjukdom.  

Deltagarna upplevde att 
vårdpersonal bemötte dem 
respektlöst, att de blev dömda 
och tillsagda vad de skulle göra.  

Medel  
15 poäng 

Hudson, 
Nyamathi & 
Sweat 
USA, 2008 

Homeless youths' 
interpersonal 
perspectives of 
health care 
providers.  
 

Få insyn i unga 
hemlösas perspektiv 
på möten med och 
relation till 
vårdpersonal.  

Design: Kvalitativ.  
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
fokusgruppsintervjuer.  
Dataanalys: Induktiv 
innehållsanalys enligt 
constant comparative 
method.  
 

54 ungdomar med erfarenhet av 
hemlöshet i åldern 18–25 år, 37 
män och 17 kvinnor.  
Inklusionskriterier: 
Ålder 18–25 år, aktiva 
droganvändare under de senaste 
sex månaderna.  

Deltagarna upplevde brist på 
empati från vårdpersonal och 
hade svårt att känna tillit för 
dem.  

Medel 
14 poäng 



 33 

Irestig, 
Burström, 
Wessel & 
Lynöe 
Sverige, 2010 

How are homeless 
people treated in 
the healthcare 
system and other 
societal 
institutions? Study 
of their 
experiences and 
trust.  

Belysa vilket 
bemötande hemlösa 
personer upplever sig 
ha fått från sjukvården 
och andra sociala 
institutioner och 
beskriva deras tilltro 
till vården och förslag 
för att förbättra den.  

Design: Kvalitativ. 
Datainsamling: 
Strukturerade intervjuer. 
Frågorna togs fram utifrån 
en folkhälsoundersökning 
genomförd i Stockholm 
2006.  
Dataanalys: Kvalitativ 
innehållsanalys. 

155 hemlösa personer i åldern 
21–73 år, 123 män och 32 
kvinnor. Bortfall cirka 145. 
Inklusionskriterier:  
I tillräckligt god form för att 
delta (inte alltför berusade eller 
sjuka).  

Deltagarna hade upplevt att 
personal varit ohövlig, 
patroniserande och fått dem att 
känna sig som mindre värda.  

Medel 
12 poäng 
 

Lee 
USA, 2012 

Family 
Homelessness 
Viewed Through 
the Lens of Health 
and Human Rights. 

Beskriva kopplingen 
mellan hälsa, 
mänskliga rättigheter 
och hemlöshet. 

Design: Kvalitativ.  
Datainsamling: 
Individuella intervjuer.  
Dataanalys: Leininger’s 
transkulturella kvalitativa 
dataanalys.  

12 hemlösa mödrar, ålder 20–48 
år.  
Inklusionskriterier: Framgår ej.  

Deltagarna hade upplevt att 
vårdpersonal var dömande och 
oomtänksam.  

Hög  
17 poäng 

Martins 
USA, 2008 

Experiences of 
homeless people in 
the health care 
delivery system: a 
descriptive 
phenomenological 
study.  

Få förståelse för 
hemlösas upplevelse 
av sjukvården.  

Design: Kvalitativ 
fenomenologisk studie.  
Datainsamling: 
Ostrukturerade intervjuer.  
Dataanalys: Deskriptiv 
fenomenologisk dataanalys 
utifrån Colaizzis 
åttastegsmodell.  

15 hemlösa personer. 
Inklusionskriterier: Hemlöshet, 
över 18 år, engelsktalande, 
uppsökt sjukvården det senaste 
året och acceptera att spelas in.    

Deltagarna hade blivit 
respektlöst bemötta och inte 
blivit lyssnade på, de hade känt 
sig osynliggjorda och upplevt 
stigmatisering och ”social 
triagering”: att vård gavs utifrån 
förmåga att betala.   
 

Medel  
15 poäng 

Nickasch & 
Marnocha  
USA, 2009 

Healthcare 
experiences of the 
homeless.  

Utforska hemlösa 
personers upplevelse 
av sjukvård och de 
barriärer som kan 
uppstå på grund av 
hemlöshet.  

Design: Kvalitativ studie 
utifrån grounded theory.  
Datainsamling: Semi-
strukturerade intervjuer.  
Dataanalys: 
Innehållsanalys utifrån 
grounded theory.  

9 hemlösa personer i åldern 18–
66 år, 4 män och 5 kvinnor. 
Bortfall 6.  
Inklusionskriterier:  
Över 18 år, engelsktalande, 
acceptera att bli intervjuad och 
spelas in.  

Deltagarna var besvikna över 
hur de bemöts i sjukvården. De 
upplevde att vårdpersonalen inte 
visade medkänsla, att de blev 
dömda utifrån sitt utseende och 
att de blev objektifierade.  

Hög  
18 poäng 

O´Carroll & 
Wainwright 
Irland, 2019 

Making sense of 
street chaos: an 
ethnographic 
exploration of 
homeless people's 
health service 
utilization.  

Få förståelse för varför 
hemlösa använder 
sjukvården annorlunda 
än befolkningen i 
allmänhet.  

Design: Kvalitativ 
etnografisk studie.  
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer och 
fokusgruppsintervjuer.  
Dataanalys: Induktiv 
innehållsanalys utifrån 
Saldana.  

142 hemlösa personer i åldern 
20–63 år, 50 kvinnor och 92 
män. 47 personer var med i 
semi-strukturerade intervjuer, 
26 i fokusgruppsintervjuer och 
69 i den etnografiska delen.  
Inklusionskriterier: Framgår ej.  

Deltagarna upplevde att de 
uteslöts från konversioner och 
att de fick ett dåligt och 
diskriminerande bemötande.  

Hög  
17 poäng 



 34 

Padgett, 
Henwood, 
Abrams & 
Davis 
USA, 2008 

Engagement and 
retention in 
services among 
formerly homeless 
adults with co-
occurring mental 
illness and 
substance abuse: 
Voices from the 
margins.  
 

Få förståelse för 
hemlösa med psykisk 
ohälsas upplevelse av 
psykiatrisk vård och 
missbruksvård.  

Design: Kvalitativ studie 
utifrån grounded theory.  
Datainsamling: 
Ostrukturerade 
djupintervjuer.  
Dataanalys: Kvalitativ 
dataanalys utifrån 
grounded theory.  

39 tidigare hemlösa med 
psykiatrisk sjukdom. 
Inklusionskriterier: 
Diagnostiserad psykiatrisk 
sjukdom och erfarenhet av 
hemlöshet. 

Deltagarna upplevde bemötandet 
från vårdpersonalen som 
rutinmässigt och 
avhumaniserande. Det fanns 
även exempel på vänligt 
bemötande, att personal visat 
värme och gjort extra 
ansträngningar.  

Medel 
13 poäng 

Rae & Rees  
Storbritannien, 
2015 

The perceptions of 
homeless people 
regarding their 
healthcare needs 
and experiences of 
receiving health 
care.  

Få förståelse för 
hemlösas perspektiv 
på vilket bemötande 
de fått inom 
sjukvården och hur 
upplevelsen av att få 
sjukvård inverkar på 
deras benägenhet att 
söka vård.  
 

Design: Kvalitativ 
hermeneutisk 
fenomenologisk studie.  
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer.  
Dataanalys: Deskriptiv 
fenomenologisk dataanalys 
utifrån Colaizzis 
åttastegsmodell.  

14 hemlösa personer i åldern 
29–53, 12 män och 2 kvinnor. 
Bortfall 13.  
Inklusionskriterier:  
Hemlöshet, över 18 år, 
acceptera att spelas in, 
engelsktalande, inte nyligen ha 
känt till författarna, inte ha 
okontrollerad psykisk sjukdom 
eller vara substanspåverkad vid 
intervjutillfället. 
 

Deltagarna upplevde att de blev 
fördomsfullt behandlade, inte 
lyssnade på och att de fick sämre 
vård. De kände sig inte sedda 
som individer.  

Hög 
17 poäng 

Wen, Hudak 
& Hwang  
Kanada, 2007 

Homeless people's 
perceptions of 
welcomeness and 
unwelcomeness in 
healthcare 
encounters. 

Undersöka hur 
hemlösa personer 
upplevt känslan av att 
vara välkomnen eller 
inte välkommen vid 
möten med 
vårdpersonal.  

Design: Kvalitativ.  
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
djupintervjuer.  
Dataanalys: Induktiv 
innehållsanalys utifrån 
metoden interpretive 
content analysis.  

17 hemlösa personer i åldern 
29–62, 4 kvinnor och 13 män. 
Bortfall 5. Inklusionskriterier: 
Över 16 år, engelsktalande, 
hemlös i minst 1 månad.  

Deltagarna uppfattade ett 
ovälkomnande bemötande som 
ett uttryck för diskriminering. 
De kände sig avhumaniserade, 
inte lyssnade på och 
nedvärderade av vårdpersonal. 
Detta gjorde att de blev mindre 
benägna att söka vård i 
framtiden. Att känna sig 
välkommen fick dem att känna 
sig värdefulla, lyssnade på och 
stärkta i sig själva.  
 
 

Hög  
17 poäng 



 35 

Whitley 
Storbritannien, 
2013 

Fear and loathing 
in New England: 
examining the 
health-care 
perspectives of 
homeless people in 
rural areas.  

Klargöra hemlösa 
personers 
föreställningar om 
sjukvård och deras 
erfarenhet av hälsa.  

Design: Kvalitativ.  
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer.  
Dataanalys: Tematisk 
innehållsanalys.  

13 personer som var eller 
nyligen levt i hemlöshet, 2 
kvinnor och 11 män. 
Inklusionskriterier: 
Framgår ej. 

Deltagarna hade blivit 
bristfälligt bemötta av 
vårdpersonal, de hade upplevt att 
vårdpersonalen hade en 
nedsättande och ovälkomnande 
attityd. Detta ledde till ett ”vi-
och-dem-tänkande” och motvilja 
mot vårdpersonal.  
 

Hög 
16 poäng 

Wise & 
Phillips  
USA, 2013 

Hearing the silent 
voices: narratives 
of health care and 
homelessness.  

Få förståelse för 
hemlösas upplevelse 
av sjukvården. 

Design: Kvalitativ 
deskriptiv studie.  
Datainsamling: 
Ostrukturerade intervjuer.  
Dataanalys: Induktiv 
innehållsanalys.  

11 hemlösa personer, ålder 21–
54 år, 5 kvinnor och 6 män.  
Inklusionskriterier:  
Över 18 år, hemlös eller tidigare 
hemlös, godkänna att delta och 
bli inspelad.  
 

Deltagarna hade upplevt 
diskriminering och dåligt 
bemötande.   

Hög 
19 poäng 

Woith, 
Kerber, 
Astroth & 
Jenkins 
USA, 2017 

Lessons from the 
Homeless: Civil 
and Uncivil 
Interactions with 
Nurses, Self-Care 
Behaviors, and 
Barriers to Care. 

Utforska hur hemlösa 
personer uppfattat 
interaktion med 
sjuksköterskor.  

Design: Kvalitativ 
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