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Sammanfattning  

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka hur personer som är hemlösa och 

missbrukar blir behandlade i sjukvården. Hur tycker de att de har blivit bemötta och har de 

fått den hjälp de har efterfrågat? Utifrån detta resultat har jag tittat på 

 

Jag har intervjuat 25 hemlösa personer med kvalitativ metod. Den innebär att alla har fått 

samma frågor så att svaren går att jämföra. Samtidigt har det funnits utrymme för egna 

reflektioner och berättelser. De flesta menar att de blir både bra och dåligt behandlade, men 

att de sällan får den hjälp de efterfrågar. Inom vården har enskilda sköterskor och läkare fått 

beröm för sina insatser, men flera intervjupersoner vittnar om att personalen har ont om tid 

och missar allvarliga diagnoser. Över 80 procent anser att hemlösa och missbrukare behandlas 

sämre som grupp. Intervjupersonerna berättar om missade diagnoser, att de hamnar efter i kön 

på akuten och att de får höra nedsättande kommentarer på sjukhusen. De menar att utseende, 

dagsform och social status spelar in i bemötandet. Utifrån dessa svar har jag intervjuat 

experter på vård av hemlösa personer och missbrukare. Experterna bekräftar personernas 

berättelser. De säger att bristerna i bemötande och hjälp kan bero på att personalen har ont om 

tid och kan för lite om målgruppen. 

Jag har jämfört resultatet med stämplingsteorin och organisationsteorin. Stämplingsteorin 

visar att det ofta uppstår en motsättning mellan de som känner sig som avvikare och det 

etablerade samhället. Organisationsteorin visar att det byggs upp en intern gruppkultur i 

slutna organisationer som sjukhus och att det sättet att jobba ibland krockar med verkligheten. 

Den tidigare forskningen visar att det finns mycket att förbättra när det gäller hemlösa 

personers möte med vården: Överdödligheten är två till sex gånger högre i gruppen. Många 

dör i behandlingsbara sjukdomar som lunginflammation. Forskningen bekräftar också 

personernas ovilja att gå till läkare. Till sist visar forskningen att man kan uppnå betydligt 

bättre resultat i sjukvården genom andra sätt att jobba.  
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Förord 

Ett varmt tack till alla som har gjort uppsatsen möjlig: Gästerna på Convictus i Högdalen 

och Klaragården i city som tagit sig tid och på ett öppet sätt delat med sig av sina 

erfarenheter och berättelser från sjukvården. Min praktikhandledare Dino Gerdin, som kan 

målgruppen bra och har hjälpt mig ta fram givande frågor, varit flexibel och gjort det enkelt 

att intervjua gästerna. Min uppsatshandledare Kenneth Sundh som med sin erfarenhet i 

forskning har hjälpt mig att hitta bra teorier och snabbt finner väsentligheterna. Likaså till 

forskare Ulla Beijer samt läkare Robert Irestig och Peter Friberg. De har både hjälpt till att 

hitta forskarrapporter och att ge sin syn på gästernas berättelser. 

 

Anna Petersson  

 

Stockholm, oktober 2012 
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1. Inledning 
 

”Jag går hellre till skomakaren och frågar om jag har ont i huvudet än att jag går till läkaren. 

Jag känner mig som en övervintrad hippie när jag kommer dit. Det är så skämmigt”. 

 

Så säger en 50-årig man, en av gästerna på Convictus i Högdalen, när han berättar om hur han 

ser på att gå till läkaren. Convictus är ett av de ställen i Stockholm dit personer som är 

hemlösa och missbrukar går för att få mat och kläder under dagen. Jag har gjort min praktik 

på Convictus. Många av gästerna som kommer dit tillhör de mest sjuka i samhället. Här får de 

kontakt med läkare som jobbar ideellt och som fångar upp en del som sjukvården missar. När 

jag har pratat med gästerna och personalen har jag förstått att många som är hemlösa och 

missbrukar drar sig länge för att vända sig till sjukvården med sina åkommor. Några kommer 

också tillbaka utan att de tycker att de har fått ordentlig hjälp.  

Med denna uppsats vill jag därför undersöka hur personer som är hemlösa och missbrukar 

upplever att de blir bemötta i sjukvården. 

 

Problemformulering 

Situationen för denna grupp är ett relativt utforskat område, men empiriska studier har oftast 

fokuserat på andra aspekter än hur personerna blir bemötta i sjukvården. 

Eftersom personerna ofta har kontakt med socialtjänsten, har 

uppsatsen relevans för socialt arbete. Det här är också en brukarstudie i en målgrupp som är 

svår att nå. Därför kan uppsatsen utgöra ett bidrag till kunskapsutvecklingen. 

 

 

 

 

 

 



Syfte 

 

 Hur upplever personer som är hemlösa och missbrukar att de blir bemötta och 

behandlade i vården? 

 Upplever de att de får relevant hjälp för de problem de sökt för av vårdpersonalen?

 Hur ser sambandet ut mellan bemötande och resultat i deras berättelser.

 Hur ser professionella (läkare och forskare) på deras berättelser? 

 

 

Centrala begrepp 

Alla intervjupersoner på Convictus och Klaragården är eller har varit hemlösa. Alla 

missbrukar också alkohol eller droger. 

 

 

Hemlöshet 

Hemlöshet



Missbruk 

http://www.fass.se/


Sjukvård

Disposition 

metod

kvalitativa triangulera

tidigare forskning

teorier

Stämplingsteorin

organisationsteorin

Resultatet 



 

analysen

Hur blir personer som är hemlösa och missbrukar behandlade i vården? Och har 

de fått relevant hjälp? 

diskussionen

 

 



2. Metod 

kvalitativa intervjuer. 

Val av metod 

triangulering

triangulering av datakällor



explorativ ansats.

deskriptiv ansats 

Urval 

Personer som är hemlösa och missbrukar 

kriterierelaterat

typfallsurval 

diskriminerande uteslutande



Experter 

Ulla Beijer

Peter Friberg,

Robert 

Irestig 

Intervjuer och bearbetning av materialet 

Intervjuer med gästerna på Convictus och Klaragården 

semistrukturerad intervju

Hur har du blivit bemött? Tror du att gruppen 

missbrukare och hemlösa blir lika bemötta som andra medborgare i samhället?. 

Fick du remiss eller råd 

om att gå vidare?, Fick du chans att påverka? Hur slutade mötet. Vad fick du hjälp med 



och vad fick du inte hjälp med?

Bearbetning av materialet 

meningskategorisering. 

meningskoncentrering, 

Intervjuer med experterna 

Kunskapsläge och informationssökning 

hemlös hemlöshet missbruk

missbrukare



Etiska ställningstaganden 

individskyddet forskningskravet

informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet nyttjandekravet

informerade

frivilligt



konfidentiellt

tas fram till forskning

Metodproblem 



Validitet 

Validitet innebär att man undersöker det som avses att undersökas. Det är ett mått på 

trovärdighet och svarar på frågan: Mäts rätt saker? (Neuman 2006, s.188ff) (Thurén 2004, s 

26). För att få hög validitet har jag utformat frågeformuläret med både Dino Gerdin på 

Convictus som har aktuell sakkunskap och Kenneth Sundh som drivit forskning på området. 

Jag har också valt att triangulera i metoden och att jämföra intervjusvaren från hemlösa och 

missbrukare med hur experter ser på frågan. Detta för att fördjupa informationen och få en 

mer mångsidig bild av fenomenet, vilket ökar validiteten (Larsson, s 112). 

Jag har valt den semistrukturerade intervjun för att både ha möjlighet att jämföra svaren med 

varandra och ha utrymme för improvisation om det dyker upp intressanta ämnen under 

intervjuns gång. Den kvalitativa intervjun som metod har hög validitet eftersom den 

motsvarar mitt syfte och bäst lämpar sig att svara på frågeställningarna i uppsatsen.  

Ett problem för kvalitativa studier är den yttre validiteten, som handlar om att en studie ska 

vara generaliserbar (Bryman 2009, s 258). Det finns en tendens bland forskare att använda sig 

av ett begränsat urval och fallstudier, och så är det även med den här studien. Å andra sidan 

menar Bryman att validiteten är hög om de iakttagelser och teoretiska idéer som forskaren 

använder och utvecklar i en studie stämmer bra överens (Bryman 2009, s 257). 

Trianguleringen och tidigare forskning stöder resultatet av intervjustudien med hemlösa och 

missbrukare. Merriam beskriver ytterligare ett sätt att förbättra den yttre validiteten: genom 

att ge en detaljerad beskrivning av det sammanhang som undersökningen genomförs i. 

Beskrivningen måste specificera allt som en läsare behöver veta för att förstå resultaten 

(Merriam 1994, s 187). Jag har i studien så långt det varit möjligt beskrivit förutsättningarna 

för intervjuerna och hur de gick till. 



 

Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur pålitliga forskningsresultaten är. Det vill säga: är mätningarna 

korrekt gjorda och skulle resultatet bli detsamma om undersökningen gjordes igen? (Bryman 

2009, s 86; Thurén 2004, s 26). Reliabiliteten anses vara hög när resultatet och analysen har 

gjorts i ett sammanhang. För att reliabiliteten ska vara hög ska en studie kunnas göras om av 

en annan forskare. Men det är inte möjligt i en kvalitativ studie eftersom det är olika 

förutsättningar varje gång. Däremot har jag andra saker som vittnar om hög reliabilitet. Dels 

har jag har gjort många intervjuer, 25 stycken. Dels ger intervjupersonerna intryck av att vara 

uppriktiga, flera vittnar om att de själva inte alltid varit till sin fördel i mötet. Dels med 

metoden triangulering, där samtliga tre experter bekräftar de intervjuades berättelser. Tidigare 

forskning tyder också på att det de berättar stämmer. Därför kan man utgå från att det är hög 

reliabilitet. När man inte kan göra om en studie på exakt samma sätt får man istället bedöma 

kvalitén på genomförande utifrån vald metod (Neuman 2006, s 188ff). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tidigare forskning 

Hemlöshet



Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Omfattning och karaktär. 



Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011– 

omfattning och karaktär.

Hemlösa personers vistelse på sjukhus och antal vårddagar 

Hemlösas fysiska och psykiska hälsa utifrån inläggningar på 

sjukhus.  



Dödlighet bland hemlösa personer 

 Mortality and cause of death among homeless women and men i 

Stockholm,  

 

Hemlösa personers hälsa och deras syn på sjukvården 



Synen på läkarmottagningen för hemlösa – Pelarbacken – bland målgruppen 



 

 

 

 

 

4. Teorier



stämplingsteorin

organisationsteorier

 

Stämplingsteori 

Stämplingsteorin kommer från USA. Den används inom sociologi och kriminologi och går ut 

på att

 Stämplingsteorin 

blev populär och utvecklades under 1960-talet, men rötterna kan spåras redan till 1902 då 

sociologen Charles H Cooley myntade begreppen stämpling avvikarkarriär

självbilden



Vill bekräfta sin självbild 

 

Alla spelar teater 

Jaget och maskerna

symbolisk interaktionism





 

Organisationsteori 

slutna öppna rationella 

naturliga

nyinstutionell analys

standarder



Ett eget kulturellt system

Jaget och maskerna

symbolisk interaktionism,



Värderingar påverkar hur en grupp behandlas 

Liten kontroll över själva verksamheten 

Decoupling



 



5. Resultat 

Om intervjupersonerna

jag inte har frågat

Personer som är hemlösa och missbrukar berättar: Så blir vi bemötta i vården 



Omdöme om personligt bemötande  

Ont om tid 

Men vänta, jag fick inte ens 

berätta vad jag hade för ont.”

Nedsättande kommentarer 



.

Andra får gå före 

Omdöme om hur personer som är hemlösa och missbrukar behandlas 

 



”Människor har olika värde” 

”Rädsla ligger bakom” 



Synpunkter på sjukvården 



 

Personer som är hemlösa och missbrukar berättar: Resultat av våra besök i 

vården 

Fick du chans att påverka? Fick du råd om 

att gå vidare? Fick du den hjälp du ville ha?

Fick du någon chans att påverka?



Fick du något råd om hur du ska gå vidare?

  

 

 Fick du den hjälp du ville ha? 

 

Missad diagnos 



Fick inte psykologhjälp 



  

 

Fick fel mediciner 

Fick du den hjälp du ville ha?

 



Samband mellan bemötande och resultat av besöket  

Chans att påverka?, Råd om att gå vidare? Fick du den hjälp du 

behövde?.

Sammanfattning 

De flesta intervjupersoner menar att de blir både bra och dåligt behandlade, men att de sällan 

får den hjälp de efterfrågar. De berättar att de hamnar efter i kön på akuten, att de får höra 

nedsättande kommentarer på sjukhusen och att vårdpersonalen ibland missar allvarliga 



diagnoser. 21 av 25 anser att personer som är hemlösa och missbrukar behandlas sämre som 

grupp i sjukvården. De menar att utseende, dagsform och social status spelar in i bemötandet.

Experters syn på berättelserna från vården 

  Ulla Beijer Peter Friberg

Robert Irestig

 

Intervjupersonerna berättar att läkare missar diagnoser som lunginflammation och 

knäckta revben. Hur ser ni på det? 

Robert Irestig:

Ulla Beijer: 

Peter Friberg:



Intervjupersonerna berättar att de hamnar efter i kön på akuten och vårdcentralen. 

Andra patienter får gå före, trots att de kan ha smärre åkommor. 

Ulla Beijer:

Robert Irestig: 

Ingen av dem som har bett om tid hos psykolog har fått det. Flera har allvarliga 

multipla diagnoser, en är paranoid schizoid. Hur ser ni på det? 

Ulla Beijer:

Peter Friberg:

Robert Irestig:

Över 80 procent av gruppen tycker att personer som är hemlösa och missbrukar blir 

annorlunda bemötta än andra medborgare. De tycker att de bedöms efter utseende och 

journal och att sjukvården ofta inte ser missbruk som sjukdom.  

Robert Irestig:

Peter Friberg:



Ulla Beijer:

 

Intervjupersonerna berättar att personalen pratar om semester över huvudet på dem. 

De har också fått kommentarer som ”han är bara en gammal pundare”. 

Peter Friberg:

Hemlösa personer upplever att det beror på vem de möter om de får hjälp eller inte. 

Hur ser ni på den bilden av professionell sjukvård?

Robert Irestig:

Ulla Beijer:

Peter Friberg:

Hur ska vården för personer som är hemlösa och missbrukar förbättras? 

Peter Friberg:

Ulla Beijer: 

  

Robert Irestig:



 

Peter Friberg:

Sammanfattning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Analys 

Hur blir 

personer som är hemlösa och missbrukar behandlade i vården? Och hur ser resultatet ut av 

deras besök i vården? Finns det något samband mellan hur de upplever att de blir bemötta och 

resultatet av deras besök?

Tema: Bemötande 

Jaget och maskerna



Omdöme om hur hemlösa personer behandlas som grupp 





Tema: Resultat av besöket. Samband mellan bemötande och resultat.  

Fick du den hjälp du ville ha?



Fick du chans att påverka?, Fick du råd om att gå vidare?

Fick du den hjälp du behövde

Sammanfattning 

Hur 

har du blivit bemött?



Fick du den hjälp du ville 

ha? 

 



7. Diskussion 
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