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SAMMANFATTNING 

Migrationen inom Europeiska Unionen har ökat de senaste åren vilket även har påverkat 

migrationen till Sverige, hemlösa EU-migranter som ofta är socialt utsatta är idag ett 

förekommande inslag i stadsbilden. Hälsa kan upplevas på olika sätt och det är viktigt att 

studera denna grupps upplevelser av hälsa då det finns sparsamt med forskning på området. 

Studiens syfte var att utforska hur EU-migranter upplever hälsa. En kvalitativ metod har 

använts där data bestod av semistrukturerade intervjuer och kvalitativ innehållsanalys 

resulterade i tre kategorier; Upplevelser av hälsa, Upplevelser av ohälsa samt Upplevelser av 

social och ekonomisk utsatthet. Studiedeltagarna upplevde god hälsa främst som avsaknad av 

sjukdom och som förmåga att arbeta, ohälsa upplevdes främst som känsla av sjukdom, 

orkeslöshet och smärta. Att lida av psykisk ohälsa upplevdes som värre att drabbas av än 

fysisk ohälsa. Avsaknad av sjukförsäkring beskrevs av deltagare som att vara utestängd från 

sjukvården och upplevdes som svårt. Studiens resultat är användbart för hälso- och 

sjukvårdspersonal i bemötandet av hemlösa EU-migranter. 

 

Nyckelord: Europeiska unionen, Rumänien, migranter, hälsa, omvårdnad. 
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ABSTRACT 

Migration within the European Union has increased in recent years, this has also affected the 

migration to Sweden, homeless EU-migrants who are often socially vulnerable are now an 

occurring sight in the city. Health can be experienced in different ways and it is important to 

study this group's experiences of health since few previous studies have focused on this topic. 

The study's aim was to explore how EU-migrants experience health. A qualitative method has 

been used where data consisted of semi-structured interviews and content analysis resulted in 

three categories: Experiences of health, Experiences of illness, and Experiences of social and 

economic vulnerability. Study participants experienced good health mainly as the absence of 

disease and the ability to work, illness was perceived primarily as a feeling of disease, fatigue 

and pain. Suffering from mental illness was perceived as worse than suffering from physical 

illness. Lack of medical insurance was described by participants as being excluded from 

healthcare and was perceived as difficult. The study results are useful for health professionals 

in the caring for homeless EU migrants. 

 

Keywords: European Union, Romania, migrants, health, nursing. 
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1.0 BAKGRUND 

 

1.1 Migration inom Europeiska Unionen 

Alla EU-länder omfattas av reglerna om fri rörlighet, vilket innebär att EU-medborgare får 

resa fritt mellan EU-länder och vistas i ett annat EU-land i upp till tre månader utan särskilt 

tillstånd, EU-medborgare har rätt att stanna längre än tre månader i ett annat EU-land för att 

arbeta, studera eller leva som pensionär. EU-medborgare som på annat sätt är självförsörjande 

har också rätt att stanna längre än tre månader (EU-upplysningen, 2015).  

 

Kontrollen av EU:s inre och yttre gränser styrs av Schengenavtalet som slöts mellan ett antal 

europeiska länder 1985. Sedan dess har flera nya länder tillkommit, bland dem Sverige 

(Europeiska kommissionen, 2015). Storbritannien, Kroatien, Irland, Cypern, Bulgarien och 

Rumänien är medlemsländer i EU men deltar inte i Schengensamarbetet, det krävs däremot 

inget visum av deras medborgare för att besöka Sverige. Alla människor som befinner sig 

lagligt i Schengenområdet kan resa fritt utan att behöva visa pass när de passerar de inre 

gränserna, detta gäller även medborgare i ett icke-Schengenland, resenären måste dock kunna 

visa pass eller identitetskort där nationaliteten framgår under sin vistelse i ett annat land 

(Migrationsverket, 2015). Schengenländerna har rätt att tillfälligt utföra gränskontroller om 

den allmänna ordningen eller den nationella säkerheten förutsätter det (Europeiska 

kommissionen, 2015). 

 

Sedan EU expanderat med fler medlemsländer, senast 2007, har migrationen inom unionen 

ökat, särskilt från nyare till äldre medlemsländer. Det har också uppkommit nya former av 

migration. Innan 1980-talet bestod den största delen av migrationen inom EU av att 

människor flyttade till andra länder för att arbeta och för att sedan ofta bosätta sig permanent. 

Idag syns en ny form av migration som kallas för “flytande migration”, personer reser mellan 

EU-länder idag i större utsträckning än förr men det är mer sällan permanenta förflyttningar. 

Människor i EU idag migrerar allt oftare från land till land för att arbeta eller fram och 

tillbaka mellan ett annat EU-land och sitt hemland. Den nya flytande migrationen är också 

svår att mäta eftersom människor flyttar oftare och i större utsträckning än förr (Engbersen & 

Snel, 2013). 
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Begreppet EU-migrant är problematiskt då en EU-migrant per definitionen kan vara vem som 

helst som är medborgare i ett EU-land och bor tillfälligt eller permanent i ett annat EU-land. 

Den grupp som brukar beskrivas som EU-migranter i svensk media är människor som lämnar 

sitt hemland för att söka inkomst och som lever som hemlösa i Sverige, de beskrivs ofta som 

tiggare, offer och fattiga (Simmons & Wilger, 2015).  

 

En norsk undersökning om hemlösa EU-migranter från Rumänien i Stockholm, Köpenhamn 

och Oslo visar att en majoritet av dessa identifierade sig som romer. I Stockholm var det så 

många som 86 % av de tillfrågade som identifierade sig själva som romer (Djuve et al, 2015).  

 

1.2 Migration från Rumänien 

I Rumänien finns det en tradition av att resa utomlands för att arbeta, men det är inte något 

som förekommer i hela landet. Det finns samhällen där så kallade migrationsnätverk 

förekommer, det innebär att det i samhället finns en tradition av att hjälpa varandra vid 

utlandsresor som görs för att söka arbete. Om resurserna är små och arbetslösheten är hög i 

närområdet är det större chans att samhället har ett migrationsnätverk och att det finns en 

tradition av att åka utomlands för att arbeta och tjäna pengar. I samhällen där flertalet 

invånare tillhör någon av Rumäniens minoritetsgrupper, där romer är den största, är det större 

sannolikhet att det finns många som migrerar (Oana Ciobanu, 2013). 

 

Rumänien har idag den högsta andelen fattigdom av alla länder som är medlemmar i EU 

(Djuve, Friberg, Tyldum & Zhang, 2015). Under 2000-talets första decennium pågick en stor 

utvandring från Rumänien och Bulgarien till länderna i Sydeuropa, främst till Spanien där 

rumäner då var den största immigrantgruppen (Kahanec & Zimmemann, 2010). Så många 

som 70 % av alla bulgarer och rumäner som befann sig utanför sina hemländer år 2010 bodde 

i Spanien och Italien (Europeiska kommissionen, 2011). Spanien har varit ett land som 

rumänska medborgare har sökt sig till för att söka säsongsarbete redan innan Rumänien blev 

medlem i EU, rumänska medborgare har arbetat inom främst jordbruk och byggnadsarbete i 

Spanien (Glorius, Grabowska-Lusinska & Kuvik, 2013). Europa och Spanien drabbades av 

ekonomisk kris år 2008, Spanien hade den högsta arbetslösheten i Europa direkt efter den 

ekonomiska krisen. De arbetare i Spanien som drabbades hårdast av arbetslöshet efter krisen 

var immigranterna som befann sig i landet vid den här tiden (Oana Ciobanu, 2013). Spanien 

fick år 2011 tillstånd av Europeiska kommissionen att begränsa sin arbetsmarknad från 

rumäner då de ansåg sin arbetsmarknad vara allt för påverkad av den stora mängden arbetare 
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från Rumänien. Begränsningen av arbetskraft från Rumänien upphävdes i slutet av 2012 

(Europeiska kommissionen, 2011). Den ekonomiska krisens stora påverkan på Spaniens och 

Italiens arbetsmarknader och därmed möjligheter för migranter att hitta arbete medförde att 

situationen blev allt svårare för dessa migranter. De blev så småningom också utkonkurrerade 

av migranter från Afrika som erbjöd ännu billigare arbetskraft i Sydeuropa (Djuve et al, 

2015). 

 

Att den ekonomiska krisen 2008 slog hårt mot Sydeuropa har haft stor betydelse för att många 

rumäner har sökt sig vidare till Nordeuropa och Sverige. EU-migranter från Rumänien uppgav 

att de idag söker sig till bland annat Skandinavien för att tigga och leta pantburkar för att det 

är det enda synliga alternativet för att hitta någon form av inkomst (Djuve et al, 2015).  

 

1.3 Romer i Rumänien 

Romer är en minoritetsgrupp som funnits i Europa åtminstone sedan medeltiden. Redan på 

1300-talet fanns det romer i Rumänien som utnyttjades som slavar i omkring 400 år fram till 

mitten av 1800-talet då slaveriet förbjöds. Romer fick med tiden större rättigheter, de fick 

tillåtelse att gifta sig med rumäner och att äga land men detta ledde ändå inte till att romer 

ansågs jämlika med andra rumäner. Efter det kommunistiska maktövertagandet efter andra 

världskriget hade den statliga politiken som mål att assimilera romerna in i den övriga 

befolkningen, något som var delvis framgångsrikt då romer sattes i arbete och erbjöds 

nybyggda bostäder men samtidigt förbjöds de att arbeta med sina traditionella hantverk. Den 

romska identiteten förtrycktes och romer upptogs inte i statistiken som en nationell etnisk 

minoritet över huvud taget, många övergav sin romska identitet för att betrakta sig som 

rumäner (Achim, 2004). Efter revolutionen 1989 då diktatorn Ceausescu störtades förlorade 

många romer sina arbeten i Rumänien, arbetslösheten bland romer har varit hög sedan dess. 

Den ekonomiska krisen 2008 slog ytterligare mot Rumäniens romska befolkning. En stor 

andel av de romer som hade fast arbete blev arbetslösa och det har sedan dess varit i det 

närmaste omöjligt att få arbete som rom i Rumänien (Djuve et al, 2015). Idag är romer i 

Rumänien i större utsträckning arbetslösa, har lägre inkomst och har sämre levnadsstandard 

än övriga befolkningen (Achim, 2004). 

 

Uppskattningen av antalet romer i Rumänien varierar mellan drygt 600.000 i den officiella 

befolkningsstatistiken till 1.000.000 (Achim, 2004) och över 2.000.000 av Rumäniens 

nationella myndighet för romer. Det har legat i myndigheternas intresse att underrapportera 
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andelen romer i befolkningen (Cahn & Guild, 2008). För att ha lättare att integreras i 

samhället och undvika diskriminering och förföljelse lämnar många romer sin romska 

bakgrund bakom sig, de talar inte längre romani hemma och betraktar inte sig själva som 

romer (Nicolae & Slavik, 2003). 

 

En studie av den romska befolkningens hälsa i sju EU-länder, bland dem Rumänien, visar att 

den romska befolkningen var utsatt för fler och större riskfaktorer för dålig hälsa än 

befolkningen i stort. Detta gällde sämre bostadsförhållanden, arbetslöshet och lägre 

utbildning. Romer i samtliga åldersgrupper skattade sin hälsa lägre än befolkningen i stort och 

medellivslängden bland romer var också lägre än i den övriga befolkningen. Användandet av 

akutsjukvård var oproportionerligt högt bland romer, något som kan kopplas samman med att 

akutsjukvård till skillnad mot preventiv sjukvård är gratis i flera av länderna i undersökningen 

(Serrano & Rodríguez, 2009). En studie från 2003 visar att spädbarnsdödligheten var mer än 

dubbelt så hög, 73 per 1000 födda barn, bland romer jämfört med den övriga befolkningen i 

Rumänien (Sepkowitz, 2006). 

 

I en studie från Ungern har olika hälsoaspekter jämförts mellan den romska befolkningen och 

övriga befolkningen i landet. Den romska befolkningen skattade sin hälsa lägre än den övriga 

befolkningen och fysisk funktionsnedsättning rapporterades också oftare från romer. Romer 

gick på färre planerade läkarbesök och mer sällan till tandläkare än den övriga befolkningen. 

Av den övriga befolkningen uppgav 35 % att de utsatts för diskriminering i sjukvården, av 

romer uppgav 69 % att de blivit utsatta för diskriminering. De uppgav också att den vanligaste 

orsaken till diskriminering var deras etnicitet och hudfärg. I den övriga befolkningen uppgav 

88 % att de hade goda möjligheter att själva förbättra sin hälsa men endast 39 % av den 

romska befolkningen uppgav detta (Kósa, 2007). 

 

1.4 Hemlösa EU-migranter i Sverige 

Det finns inga säkra siffror på hur många hemlösa EU-migranter som befinner sig i Sverige 

2015 men det går att se att antalet har ökat kraftigt de senaste åren. En enkät till Sveriges 

kommuner från juni 2014 uppskattar antalet EU-migranter i Sverige till mellan 800 och 2000 

(Sveriges kommuner och landsting, 2014). En undersökning gjord av Sveriges television 

uppskattar våren 2015 antalet hemlösa EU-migranter till mellan 3400 och 4100. Frågan till 

kommunerna gällde hur många ”utsatta EES-medborgare, (tiggare) som vistas i kommunen 

för tillfället”. Bara en av de 241 kommuner som svarade på enkäten svarade att de inte hade 
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några tiggande EU-migranter i kommunen (Sveriges television, 2015). En kartläggning gjord 

av Socialstyrelsen våren 2013 visar att 8 av 10 EU-migranter som då befann sig i Sverige var 

män, att hälften sov utomhus eller i tält, bil eller husvagn. Närmare hälften saknade helt 

inkomst och 85 % uppgav arbetslöshet som främsta orsak till hemlösheten i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2013). Av hemlösa EU-migranter från Rumänien som befann sig i 

Stockholm hade 87 % tillgång till bostad i hemlandet men en majoritet av dem saknade 

rinnande vatten inomhus och fyra av tio hade inte elektricitet indragen i hemmet (Djuve et al, 

2015).  

 

Djuve et al (2015) påvisar att EU-migranter från Rumänien som befann sig i Stockholm 

tillhörde en mer utsatt grupp än de som befann sig i Oslo och Köpehamn. De levde i större 

utsträckning i trångboddhet, var mindre läs- och skrivkunniga. De hade även i lägre 

utsträckning haft ett arbete i Rumänien och reste ofta tillsammans med flera familje-

medlemmar jämfört med de som befann sig i Oslo och Köpenhamn. I Norge och Danmark är 

EU-migranterna mer kontrollerade, i Danmark är tiggeri förbjudet och de hemlösa EU-

migranterna i Oslo och Köpenhamn reser oftare ensamma. De uppgav mer sällan att de kom 

från romska samhällen i Rumänien. Sveriges mer tillåtande lagstiftning kring tiggeri och 

hemlösa kan leda till att det är mer säkert för de fattigaste och mest utsatta hemlösa EU-

migranterna att resa till Stockholm. 

 

1.5 Skillnader mellan sjukförsäkringssystem i Sverige och i Rumänien 

EU-medborgare som söker nödvändig vård i Sverige, har sjukförsäkring i sitt hemland och 

som har ett europeiskt sjukförsäkringskort behöver bara betala den ordinarie patientavgiften. 

Övriga kostnader regleras med berörda institutioner i hemlandet (Försäkringskassan, 2015). 

Sjukförsäkringssystemet skiljer sig dock mellan olika EU-länder, personer som står utan 

sjukförsäkring i hemlandet kan tvingas att betala hela vårdkostnaden själva (Europeiska 

kommissionen, 2015). Många av Rumäniens medborgare saknar europeiskt sjukförsäkrings-

kort, 2012 hade endast hundra tusen av Rumäniens befolkning på tjugo miljoner tillgång till 

det (Stan, 2014). En undersökning gjord av tidningen Dagens Medicin (2015) visar att 

skillnaderna är stora mellan hur olika landsting i Sverige hanterar EU-migranter som söker 

vård och som saknar europeiskt sjukförsäkringskort. Av 21 landsting skickar 16 fakturor på 

hela vårdbeloppet, det är dock ytterst sällsynt att någon betalar igen fakturorna, exempelvis 

utfärdade Västerbottens landsting fakturor på totalt 333 456 kronor till EU-migranter under 

2014. Samtliga fakturor är obetalda. Mest generös inställning hade landstinget i Uppsala, de 
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likställer EU-migranter med papperslösa som bara behöver betala en vårdavgift om 50 kronor 

(Lagercrantz, 2015). 

 

I Rumänien gäller generellt att alla som är lagligt bosatta i landet omfattas av den nationella 

sjukförsäkringen. En undersökning från 2011 visar ändå att 50 % av Rumäniens romer då stod 

utan sjukförsäkring (Tarnovschi, 2011). För att få hälso- och sjukvård måste den försäkrade 

och de personer den försäkrade försörjer dock ha betalat minst sex månaders avgifter under 

det senaste året. Vid akuta ingrepp, tuberkulos, aids eller andra smittsamma sjukdomar gäller 

inga kvalifikationsvillkor. Den grundläggande hälso- och sjukvården är kostnadsfri för den 

försäkrade, men patienten måste själv betala för vissa läkemedel (Europeiska kommissionen, 

2015).  

 

Rumäniens sjukförsäkringssystem är kraftigt underfinansierat, 2010 lade landet lägst andel av 

sin budget på sjukvård av samtliga EU-länder. De låga lönerna gör att sjukvårdspersonal 

flyttar till länder i västra och norra Europa där lönen för hälso- och sjukvårdspersonal är 

många gånger högre än i Rumänien (Haivas, 2010). Låga löner medför också korruption viket 

är ett stort problem i landet, 2015 hotade sjukhusanställda att gå ut i strejk efter att högsta 

domstolen beslutat att de inte får ta emot gåvor från patienter eftersom de är offentligt 

anställda. Gåvor till sjukvårdspersonal och andra offentligt anställda i form av mat, 

alkoholhaltiga drycker eller pengar är ett arv från kommunisttiden som fortfarande 

förekommer frekvent i den rumänska sjukvården (Selners, 2015). 

 

1.6 Begreppet hälsa 

Hälsa kan beskrivas dels som frånvaro av smärta och sjukdom men även som en känsla av 

inre balans, en allmän känsla av välbefinnande och att kunna genomföra önskade aktiviteter. 

Världshälsoorganisationen (WHO, 2003), definierar hälsa som "ett tillstånd av fullständigt 

fysisk, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktions-

nedsättning". Dahlberg och Segersten (2010) ger en annan definition av hälsa; ”att må bra 

och att vara i stånd till att genomföra det man avser vara av värde i livet, både i stort och i 

smått.” När människor ombeds beskriva vad hälsa innebär för dem är det inte enbart kroppens 

biologiska funktion som avses, även personer med svåra sjukdomar kan uppleva sig ha god 

hälsa, människans existentiella behov är också av stor betydelse för upplevelsen av hälsa 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 
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De många olika definitionerna som finns av begreppet hälsa har lett till att det inom 

samhällsmedicin är vanligt att istället mäta frånvaro av hälsa, då mäts istället förekomsten av 

sjuklighet, sjukdom och dödlighet som gemensamt benämns som ohälsa. Begreppet sjuklighet 

skiljer sig från sjukdom genom att låta personer själva svara på frågor om sjukdomar, 

symptom och besvär. Den av sjukvården professionellt bedömda och den självupplevda 

ohälsan behöver inte nödvändigtvis sammanfalla (Dahlgren & Lundberg, 1991). 

 

Ohälsa kan innebära sjukdom som går att bevisa, med hjälp av kliniska symptom och med 

provsvar som till exempel visar på maligna cancerceller. Denna sortens ohälsa går inte att 

förkasta eller säga är en social konstruktion, men ohälsa kan också förklaras som social 

konstruktion i vissa fall. Vad som i samhället betraktas som ohälsa kan förändras i och med 

att samhället och sociala normer förändras. Det finns grupper i samhället som kämpar för att 

deras form av upplevda ohälsa ska erkännas som sjukdom av sjukvården och samhället. 

Samma sak sker åt andra hållet, det finns grupper som kämpar för att slippa betraktas som 

sjuka (Skrzypek, 2014). Ett exempel på detta är hur homosexualitet fram till 1979 betraktades 

som psykisk sjukdom i Sverige (RFSL, 2015). Ett annat exempel på hur synen på ohälsa kan 

variera är stigmatisering av psykisk ohälsa som är vanligt men som kan skilja sig mellan olika 

länder och kulturer. I en studie om stigmatisering av psykisk ohälsa och sjukdom i Rumänien 

framkommer att personer som lider av schizofreni är de som främst drabbas av stigmatisering. 

Alkoholberoende, depressions- och ångesttillstånd betraktas inte vanligtvis av befolkningen 

som psykisk ohälsa utan som normala problem relaterade till dagliga bekymmer. Personer 

med psykisk ohälsa stigmatiseras av media, de beskrivs som farliga, galna och som omöjliga 

att bota. Under 1990-talet uppdagades det att det förekom vanvård på flera institutioner för 

psykisk sjukdom och funktionshindrade i Rumänien. Detta ledde till att allmänheten började 

visa solidaritet med personer med psykisk ohälsa och kritisera den negativa porträtteringen i 

media. Stigmatiseringen av psykisk ohälsa motarbetas av olika organisationer men är 

fortfarande ett problem som bland annat innebär att personer inte söker hjälp av sjukvården i 

tid och att det kan vara svårt att få stöd av närstående (Beldie, 2012).  

 

Sociologen Talcott Parson beskrev i sin teori om “sjukrollen” att en sjuk person går in i en roll 

som innehåller vissa krav som ska uppfyllas för att få vara kvar i denna. Kraven är utformade 

av sociala normer som samhället skapat kring sjuka personer och som påverkar dem att bete 

sig på ett visst sätt. Den första av normerna innebär att den som är sjuk inte får skuldbeläggas 

av omgivningen. Den andra normen är att den sjuka personen befrias från sina vanliga 
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ansvarsområden och får till exempel rätt att stanna hemma från arbetet utan att andra 

ifrågasätter detta. Den tredje normen innebär att för att få stanna kvar i sjukrollen måste den 

sjuka personen göra något för att försöka må bättre genom att till exempel söka adekvat vård. 

Den sista normen består av att läkaren med sin medicinska kunskap har makten att frigöra 

personer från sjukrollen genom att friskförklara en person som då måste kliva ur sjukrollen 

och gå tillbaka till sina normala ansvarområden (Parsons, 1975). Parsons var en av de första 

som lyfte frågan om sjukdom och ohälsa som socialt fenomen och som något annat än 

diagnos och sjukdom (Frank, 2013). 

 

1.7 Omvårdnadsteoretisk bakgrund 

Rosemary Rizzo Parse beskriver i ”Human Becoming” (1992) sin omvårdnadsteori om att 

vara människa. Teorin utgår från att sjuksköterskor bör ha ett synsätt om att alla människor är 

individer, har lika värde och egna drömmar och visioner. Enligt teorin skapar alla människor 

sina egna värden och har en helt egen uppfattning om vad som är livskvalitet och hälsa. Parse 

(1992) menar att det inte går att bestämma vad någon annan behöver, och att sjuksköterskan 

måste arbeta med att undersöka patientens och närståendes egentliga önskningar. Hon menar 

att sjuksköterskan inte ska förändra någons uppfattning om vad som är hälsa och livskvalitet, 

hen ska inte fungera som expert på vad andra människor behöver. Under sökandet efter 

personens egentliga önskningar gör sjuksköterskan det med uppfattningen att människor vet 

vad de behöver och kan hitta svaren inom sig själva. Sjuksköterskan ska finnas där och våga 

stanna kvar även i svåra situationer och då kan hen genom samtal hjälpa människor att berätta 

vad som är livskvalitet och hälsa för dem, samt vilken hjälp de behöver för att uppnå det. 

Detta kallar Parse (1992) för äkta närvaro. Om sjuksköterskan arbetar enligt denna teori 

kommer patienten att själv resonera kring saker som möjligheter, värden och livskvalitet. 

Parse (1992) förklarar att metoden är en viktig process i arbetet med att få människor att tro 

på sin egen förmåga. Sjuksköterskan kan genom äkta närvaro hjälpa patienten att se 

situationen ur ett annat perspektiv och på så sätt öka personens kunskap om sig själv. Parse 

(1992) kallar detta för ”illuminating” och ”shed light” det vill säga att belysa möjligheter och 

nya vägar.   

 

1.8 Sjuksköterskans profession  

Sjuksköterskan ska enligt International Council of Nurses, ICN:s etiska kod verka för att 

människors värderingar, trosuppfattningar och traditioner respekteras samt arbeta för att 

personer från andra kulturer ska få information på ett anpassat sätt för att samtycke till vård 
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ska kunna ges. Alla individer oavsett kultur ska kunna utnyttja sin autonomi och ta beslut om 

sig själva och sin vård. Sjuksköterskan ska i synnerhet se till sårbara befolkningsgrupper och 

till att deras hälsa och sociala behov tillgodoses samt verka för att fördelning av resurser och 

tillgång till hälso- och sjukvård ska ske jämlikt och med social rättvisa (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). 

 

1.9 Problemformulering 

Hemlösa EU-migranter har uppmärksammats i Sverige de senaste åren och det är en 

patientgrupp som sjuksköterskor kan förväntas möta inom hälso- och sjukvården. Hemlösa 

EU-migranter från Rumänien är en sårbar grupp som i många fall lever i fattigdom och socialt 

utanförskap och som ofta saknar sjukförsäkring (Djuve et al, 2015). Ökad kunskap om 

gruppens upplevelse av hälsa är viktig för att kunna ge ett gott bemötande och god 

omvårdnad. 

 

1.10 Syfte 

Att undersöka hur hemlösa EU-migranter upplever hälsa och hur dessa upplevelser kan 

påverka sjuksköterskans omvårdnadsarbete. 

 

2.0 METOD  

 

2.1 Design 

För att undersöka hur hemlösa EU-migranter upplever sin hälsa genomfördes en kvalitativ 

intervjustudie, denna typ av studie är motiverad inom ett område där få studier har genomförts 

sedan tidigare. Den kvalitativa studien kan ge underlag för framtida kvantitativa studier och 

fortsatt forskning på området (Danielson, 2012). Den kvalitativa forskningen avser att 

uppsöka ett fenomen i dess naturliga miljö och att studera personers upplevelser och 

erfarenheter av detta fenomen samt att låta personer med sina egna ord beskriva sin 

upplevelse av fenomenet. I kvalitativ studiedesign är målet inte att generalisera och bevisa att 

något fungerar eller inte, fokus ligger istället på att förstå ett fenomen och visa hur det kan se 

ut (Henricson & Billhult, 2012). 

 

2.2 Urval 

Urvalet till studien gjordes i samband med datainsamlingen som pågick i oktober 2015. 

Deltagare till intervjustudien valdes ut med bekvämlighetsurval. Inklusionskriterier för 
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deltagande i studien var hemlösa EU-migranter i Sverige som är över 18 år och talar 

rumänska. Exklusionskriterium var personer som inte talar rumänska, eftersom tillgänglig tolk 

endast kunde tolka från rumänska. Målet var att intervjua sex till åtta deltagare med 

varierande kön och ålder. Totalt tillfrågades elva personer om de ville delta, nio intervjuer 

genomfördes. Bortfallet bestod av tre personer, två av dem tackade nej till att delta i studien. 

En intervju exkluderades i efterhand då den avbröts av respondenten och alla frågor inte hann 

ställas.  

 

2.3 Kontext  

Potentiella studiedeltagare söktes upp utomhus och intervjuades där de befann sig på olika 

platser i staden. Till exempelvis utanför matbutiker, vid järnvägsstationen eller sittande på 

trottoaren. Eftersom intervjuerna genomfördes där deltagarna befann sig var miljön runt 

omkring ofta högljudd. Under tiden som intervjuerna pågick hände det att andra människor 

skänkte pengar till deltagarna eller kom fram för att se vad som pågick. Alla intervjuer 

genomfördes på eftermiddagen när det var mycket andra människor ute och mycket trafik.  

 

2.4 Datainsamlingsmetod  

Data samlades med hjälp av åtta semistrukturerade intervjuer, denna metod ger deltagarna 

möjlighet att uttrycka erfarenheter och syn på livet med sina egna ord (Danielson, 2012). En 

tolk som tolkade från rumänska till svenska var nödvändig för att genomföra intervjuerna. 

Förutom tre inledande frågor om namn, ålder och hur länge deltagarna befunnit sig i Sverige 

bestod intervjun av åtta öppna frågor om hälsa och ohälsa, frågorna utformades utifrån Parse  

teori ”Human becoming” (1992), om att alla människor har sina egna värden och en egen 

uppfattning om vad som är livskvalitet och hälsa. Första halvan av intervjun innehöll frågor 

om upplevelse av hälsa och god hälsa, andra halvan bestod av frågor om ohälsa och psykisk 

hälsa. Intervjun avslutades med en fråga om vilket stöd deltagarna skulle vilja ha av en 

sjuksköterska. Inför intervjuerna utformades en intervjuguide för att ge struktur åt 

intervjuerna (se bilaga 3), det genomfördes inte någon provintervju för att testa frågorna i 

intervjuguiden. De öppna frågorna utformades för att få deltagarna att berätta så mycket som 

möjligt med sina egna ord om sina upplevelser. Under intervjuerna ställdes följdfrågor i vissa 

fall, exempelvis om en deltagare svarade väldigt kort eller hade svårt att förstå frågan. I vissa 

fall tillfrågades personer som tolken kände igen och visste sedan innan att de kunde tala 

rumänska.  
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2.5 Tillvägagångssätt  

För att få hjälp med att hitta deltagare till studien kontaktades ett stödcenter för hemlösa EU-

migranter. Stödcentret erbjuder hemlösa EU-migranter bland annat tillgång till dusch, tvätt av 

kläder och tolkning vid kontakt med myndigheter och sjukvård. Personalen på stödcentret 

bedömde att det skulle vara svårt att få deltagare att ställa upp på intervju hos dem och 

föreslog att gå ut i staden och söka upp hemlösa EU-migranter utomhus. På stödcentret 

arbetade också en tolk som kunde bistå med tolkning av intervjuer mellan rumänska och 

svenska. Inför datainsamlingen utformades ett informationsbrev med skriftlig information om 

studiens syfte samt att deltagandet i studien var helt frivilligt och anonymt (se bilaga 1). Med 

hjälp av tolken översattes informationsbrevet från svenska till rumänska (se bilaga 2).  

 

Deltagarna blev tillfrågade först om de kunde tala rumänska och sedan om de var intresserade 

av att delta i studien. De som var intresserade av att delta fick information först muntligt och 

sedan skriftligt i form av ett informationsbrev. Intervjuerna pågick mellan 10 och 15 minuter. 

Vid alla intervjuer utom en spelades ljud in digitalt med hjälp av mobiltelefon, alla deltagare 

som spelades in lämnade sitt samtycke till detta. En deltagare ville inte bli inspelad, vid den 

intervjun användes minnesanteckningar med papper och penna. Den intervjun kunde inte 

transkriberas som de andra men den exkluderades inte. Anledningen till detta var att intervjun 

bedömdes ha ett viktigt innehåll samt att det skrevs utförliga anteckningar som gick att 

renskriva i efterhand.  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden  

Det finns tre grundläggande etiska principer som ska tas i beaktande i all forskning som 

handlar om människor. Respekt för personer, att sträva efter att göra mer nytta och gott än att 

skada och principen om rättvisa. Rättviseprincipen innebär bland annat att ta hänsyn till 

sårbarhet (Kjellström, 2012). Sårbarhet skulle kunna innefatta minskad förmåga att ge 

samtycke, att tillhöra en socialt utsatt grupp, eller att ha mindre resurser och mindre makt än 

andra i samhället (Idänpään-Heikkil, 2003).  

 

Deltagarna i studien bör av författarna betraktas som sårbara av flera anledningar. Hemlösa 

EU-migranter är en socialt utsatt grupp med begränsade resurser, det är då extra viktigt att 

försäkra sig om att ingen känner sig pressad att delta i studien och att alla är välinformerade 

om studiens syfte. Att studien förlitat sig på tolkhjälp har ökat risken för missförstånd vilket 



16 
 

kan minska förmågan till att ge samtycke. Informationen behöver därför vara tydlig med att 

inga personuppgifter samlats in under studien samt att det insamlade materialet inte har 

kunnat kopplas till någon enskild person.  

 

Enligt Polit och Beck (2013) är det viktigt att deltagare i studier är informerade om att deras 

deltagande inte kommer kunna användas emot dem och att inga svar kommer vidarebefordras 

till myndigheter eller på annat sätt användas utanför studien. För att få behandla person-

uppgifter krävs att den som lämnat uppgifterna har lämnat ett frivilligt, särskilt och informerat 

samtycke (Etikprövningsnämnden, 2015). 

 

2.7 Bearbetning och analys  

Författarna hade ingen tidigare förförståelse för området migration inom Europeiska Unionen 

eller om hemlösa EU-migranter. Anteckningarna från den intervju som inte spelades in 

renskrevs i ett textdokument redan samma kväll som intervjun gjordes för att ingen 

information skulle glömmas bort. Det inspelade materialet transkriberades dagen efter att 

intervjun genomförts. De transkriberade intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger av båda 

författarna för att skapa en god helhetsbild av materialet.  

 

Det insamlade och transkriberade materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

Meningsbärande enheter valdes ut ur materialet, de markerades med en siffra för att 

tydliggöra från vem av deltagarna informationen kom. Därefter kondenserades enheterna, 

vilket innebär att de skrevs om till ett tydligt och konkret språk. I nästa steg av analysen gavs 

de kondenserade enheterna koder som fungerar som etiketter för de meningsbärande 

enheterna (Danielson, 2012). Koder som liknade varandra delades sedan in i subkategorier 

och huvudkategorier, alla steg i analysen av materialet genomförde författarna tillsammans. 

Under bearbetningen av analysen gav en handledare sina synpunkter på författarnas 

innehållsanalys och subkategorierna och kategorierna omarbetades ännu en gång efter detta. 

Detta resulterade i tre huvudkategorier ”upplevelser av hälsa”, “upplevelser av ohälsa” och 

“upplevelser av social och ekonomisk utsatthet”. 

 

Innehållsanalysen genomfördes med hjälp av tabeller i textdokument. Varje steg i analysen 

gjordes i ett separat dokument, alltså ett dokument för meningsbärande enheter, ett för 

kondensering och ett för koder och så vidare. I nästa steg fördes delarna in i en tabell med allt 
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det analyserade materialet (se tabell 1). Analysen gjordes på en manifest nivå, då inga egna 

tolkningar av materialet gjordes (Danielson, 2012). 

 

Tabell 1.  

Exempel på kvalitativ innehållsanalys. 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

“Man mår jättedåligt, det gör 

ont i hela kroppen.” 

Ont i hela 

kroppen 

Smärta Fysisk 

ohälsa 

Upplevelser av 

ohälsa 

 

3.0 RESULTAT  

I tabell 2 går att utläsa de tre huvudkategorier och åtta subkategorier som framkom genom 

kvalitativ innehållsanalys. 

 

Tabell 2. 

Subkategorier   Kategorier 

Hälsa som förmåga att arbeta Upplevelser av hälsa 

Hälsa som frånvaro av smärta och sjukdom 

Hälsa som positiv känsla 

Fysisk ohälsa Upplevelser av ohälsa 

Psykisk ohälsa 

Ekonomisk utsatthet och ohälsa Upplevelser av social och 

ekonomisk utsatthet 

Att leva utan sjukförsäkring 

Kontakt med sjukvården 
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Studiens deltagare var tre män och fem kvinnor i åldrarna 20 till 47 år, medelåldern var 33,5 

år. Deltagarna hade befunnit sig i Sverige i olika lång tid, någon bara i två veckor och en del 

hade rest fram och tillbaka till Sverige i flera års tid. Vanligast var att deltagarna befunnit sig i 

Sverige i en till två månader.  

 

3.1 Upplevelser av hälsa 

 

Hälsa som förmåga att arbeta  

Förmåga att arbeta var en viktig faktor i upplevelsen av att ha god hälsa. När deltagare 

berättade om ett tillfälle när de haft god hälsa, berättade de deltagare som var äldre om när de 

hade haft ett arbete. Förutom att förmågan att arbeta förklarades som ett tecken på god hälsa 

beskrevs även arbete och inkomst som en trygghet då det innebar en möjlighet söka sjukvård 

och betala för läkemedel om så skulle behövas. Att ha förmåga att arbeta innebär att kunna 

försörja sig själv och sin familj och på så sätt förbättra sin hälsa, detta uppgav deltagare i alla 

åldrar.  Deltagare berättade att de allra helst skulle vilja ha ett arbete. 

 

“Då kunde hon jobba när som helst och var som helst.” 

 Kvinna 47 år 

 

Hälsa som frånvaro av sjukdom och smärta 

Deltagare upplevde sin hälsa som god när de inte kände smärta, eller när de inte led av någon 

sjukdom. Det framkom även att god hälsa kan vara när kontakt med sjukvård inte behövs. Det 

förekom även att deltagare förklarade god hälsa som att inte ha några hälsoproblem, eller att 

aldrig varit på sjukhus. Det var främst de yngsta deltagarna som beskrev hälsa som frånvaro 

av sjukdom och smärta. 

 

“God hälsa är när det inte gör ont.” 

Kvinna 20 år 

 

Hälsa som positiv känsla 

Deltagare kopplade samman positiva känslor med god hälsa. God hälsa kunde 

sammankopplas med att känna sig lycklig, stark och pigg. Det framkom även att upplevelsen 

av god hälsa kan vara att inte känna sig trött, att orka göra det man vill och inte minst att orka 
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arbeta. Deltagare beskrev känslor av hoppfullhet när de förklarade god hälsa som det allra 

viktigaste. Det var främst de äldre deltagarna som beskrev god hälsa som positiva känslor.  

 

“Är man frisk kan man göra vad som helst.” 

Kvinna 44 år 

 

 

3.2 Upplevelser av ohälsa 

 

Fysisk ohälsa 

Upplevelser av ohälsa beskrevs på olika sätt och som både fysiska och psykiska besvär. 

Deltagare beskrev att de upplevde ohälsa som smärta, svaghet och sjukdomskänsla. 

Sjukdomskänsla beskrevs både som en diffus känsla i kroppen och som specifika symptom på 

olika sjukdomar. Exempel på sjukdomar som deltagare uppgav att de led av var hjärtsjukdom, 

njursjukdom, urinvägsinfektion och magsår. Samt förkylning med feber, yrsel och värk i 

kroppen. 

 

“Man mår jättedåligt, det gör ont i hela kroppen.” 

Kvinna 44 år 

 

Orkeslöshet och trötthet beskrevs av deltagare som ett tecken på ohälsa. Upplevelse av ohälsa 

förklarades som att bli trött fort och att inte orka göra samma saker som tidigare. Även 

aptitlöshet och känsla av svaghet beskrevs som tyngande och obehagliga känslor och som ett 

sätt att uppleva ohälsa. I samband med orkeslöshet nämndes också att inte orka arbeta som ett 

sätt att uppleva ohälsa. 

 

“Man orkar inte som när man är frisk” 

Man 25 år 

 

Psykisk ohälsa 

Oro är en känsla som kan uppkomma i samband med upplevelsen av smärta och 

sjukdomskänsla. Oron grundade sig i att inte veta om orsaken till smärta och sjukdomskänsla 

berodde på något allvarligt tillstånd och om sjukvård skulle bli nödvändig. Deltagare beskrev 

oro inför att drabbas av allvarliga sjukdomar och att sedan inte kunna söka sjukvård på grund 
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av att de inte hade sjukvårdsförsäkring. Det framkom även oroskänslor inför livet som hemlös 

i Sverige, att befinna sig i ett land utan att kunna språket och att närstående inte vet exakt var 

man befinner sig. I dessa fall beskrevs oro inför att sova ensam i en bil på natten och att inte 

kunna kalla på hjälp om det skulle bli nödvändigt.  

 

“Ibland kan jag inte ens prata med min fru och jag blir jättenervös och upprörd.” 

Man 46 år 

 

Deltagare ansåg att det var värre att lida av psykisk ohälsa än av fysisk ohälsa. Psykisk ohälsa 

ansågs som något mycket allvarligt och som ingen skulle behöva gå igenom. Det framkom att 

det är bättre att drabbas av fysisk ohälsa än av psykisk ohälsa och detta förklarades som att 

kroppslig smärta går att stå ut med men inte psykisk. Psykisk ohälsa upplevdes också som 

problem som inte går att styra över. Deltagare förklarade att fysisk ohälsa går att bota men 

kanske inte psykisk ohälsa. 

 

“Det är huvudet, hjärnan som gör allt, man vet vad man gör, man orkar annorlunda. Om det 

är kroppen orkar man ändå stå upp till slut.” 

Kvinna 37 år 

 

3.3 Upplevelser av social och ekonomisk utsatthet 

 

Ekonomisk utsatthet och ohälsa 

Ekonomi togs upp som en aspekt av ohälsa då arbetslöshet och avsaknad av sjukförsäkring 

upplevdes leda till ohälsa. Att ha en inkomst ansågs vara ett sätt att också få bättre hälsa.  Det 

framkom även att det fanns en motstridighet i dessa upplevelser när en deltagare sa att hälsa 

är något som inte går att köpa. Deltagare upplevde att deras hälsa försämrades av att tigga. De 

beskrev att de blev sjuka på olika sätt och att det var dåligt för kroppen att sitta på marken 

hela dagarna. Det framkom även tankar om ojämlikhet, som att fattiga personer har sämre 

hälsa, deltagare beskrev upplevelser av hur svenskar i deras ålder verkade vara piggare och ha 

bättre hälsa.  

 

”Det är pengarna som förstör mig. Att sitta och tigga här är inte bra för hälsan.” 

Man 32 år 
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Att leva utan sjukförsäkring 

Deltagare berättade hur de upplevde konsekvenser av att sakna sjukförsäkring och om hur de 

måste stå för alla sjukvårdskostnader själva. Deltagare beskrev hur de uppsökt sjukvården där 

de fått uppgift om att de behövde genomgå behandlingar som de inte hade råd att betala eller 

att de hade behov av mediciner som de inte hade råd att köpa. Konsekvenserna av detta var att 

leva med symptomen från sjukdomar de led av och inte kunna göra särskilt mycket åt det. Det 

framkom också att deltagare varit med om trauma vid olycka och sedan blivit nekade 

sjukhusvård. Deltagare beskrev hur de vårdat sig själva hemma och hur de känt oro under 

sådana perioder, dessa upplevelser av ohälsa beskrevs som skrämmande.  

 

“Jag var på akutmottagning och de tog inte emot mig för att jag inte hade hälsokort, man sa 

att de inte kunde ge vård till mig så jag gick ut.” 

Kvinna 37 år 

 

Kontakt med sjukvården 

Deltagare berättade främst om negativa upplevelser av sjukvård och att sjukvård är 

svåråtkomligt för fattiga personer. Deltagare berättade hur det fungerar på sjukhus i 

Rumänien, de beskrev ett korrupt sjukvårdssystem där det förekommer mutor. Deltagare 

beskrev hur de måste betala sjukvårdspersonalen extra utöver de vanliga patientkostnaderna 

för att få vård av dem. Det framkom vissa saker som deltagare ville ha hjälp med från en 

sjuksköterska, till exempel att få preventivmedel. Deltagare uppgav också att de ville ha hjälp 

med att komma i kontakt med en läkare, få behandling och bli friska från sina eventuella 

sjukdomar. 

 

“Om man ger pengar till dem, om man betalar så går det bra. Annars så kan man dö utan att 

man får någon hjälp.” 

Man 46 år 

 

4.0 DISKUSSION  

 

Deltagarna i studien upplever god hälsa främst som avsaknad av sjukdom och som förmågan 

att arbeta. Ohälsa upplevdes främst som känsla av sjukdom, orkeslöshet och smärta. 

Deltagarna upplevde psykisk ohälsa som värre att drabbas av än fysisk ohälsa. Deltagare 

beskrev dåliga erfarenheter av sjukvård sedan tidigare, de kunde berätta om korruption och 
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sjukvårdspersonal som krävde mutor i Rumänien. Deltagare kopplade frågor om ohälsa till 

ekonomi, om att inte ha sjukvårdsförsäkring och inte ha råd att uppsöka sjukvården. 

 

4.1 Resultatdiskussion  

Dahlberg & Segersten (2010) beskriver hälsa som förmågan att genomföra det man önskar, 

detta var något som överensstämmer med resultatet av studien där deltagare bland annat 

förklarade att friska personer kan göra vad som helst. Ett exempel på detta som nämndes av 

deltagare var att klara av att arbeta fysiskt. God hälsa beskrevs av deltagare även som att 

uppleva positiva känslor. Enligt Dahlberg & Segersten (2010) kan hälsa innebära även 

existentiella upplevelser, detta var dock inget som kom fram i studien. Studiedeltagare 

verkade koppla frågor om hälsa främst till fysisk sjukdom och inte se det som ett begrepp som 

kan inbegripa fler delar av livet. Avsaknaden av sådana resultat kan bero på att tolk har 

använts samt att intervjuerna inte har genomförts i lugn och avskild miljö vilket har försvårat 

möjligheten till djupare samtal. En annan anledning till detta kan vara att inga frågor ställts 

specifikt om existentiella upplevelser. 

 

Utmaningen som finns med att definiera begreppet hälsa innebär att det inom 

samhällsmedicin är vanligt att mäta frånvaro av hälsa i form av sjukdom (Dahlgren & 

Lundberg, 1991). Under datainsamlingen verkade de yngre deltagare som uppgav att de inte 

led av någon sjukdom ha svårare att förklara vad god hälsa innebar för dem. God hälsa 

beskrevs av de yngre främst som frånvaro av sjukdom medan de äldre deltagare som berättade 

att de led av sjukdomar hade lättare att beskriva upplevelser av både hälsa och ohälsa. Äldre 

deltagare kunde beskriva hälsa som frånvaro av sjukdom men även som förmåga att arbeta 

och en allmän känsla av harmoni. Kanske visar detta att de yngre deltagarna som hade mindre 

erfarenhet av sjukdom tog sin goda hälsa för givet och inte tidigare ägnat hälsobegreppet så 

mycket tanke. Om så är fallet överensstämmer det med WHO:s definition av hälsa som ett 

begrepp som innefattar flera olika dimensioner (WHO, 2003). Hälsa upplevdes som förmåga 

till fysisk prestation främst i form av arbete. Inga andra exempel på fysiska aktiviteter så som 

att kunna prestera i samband med fysisk träning eller friluftsliv framkom i resultatet. 

 

Deltagarna skiljde inte på sjukdom och ohälsa, detta är inte oväntat då hälsa är ett begrepp 

med flera dimensioner och som kan tolkas på olika sätt (Dahlgren & Lundberg, 1991). Ett 

exempel på hur deltagare inte skilde på ohälsa och sjukdom är att deltagare förklarade att 

ohälsa var något som bestäms av sjukvården och som främst ska behandlas av sjukvården. 
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Detta kan kopplas till Parsons (1975) teori om sjukrollen då en person blir sjuk först när 

sjukvården bestämmer att personen är sjuk och när personer får uppleva ohälsa och att 

sjukvården även har makten att bestämma när personen blir frisk. Deltagarna föreföll ha stor 

tilltro till sjukvård och medicin, vilket beskrevs som den enda lösningen på hälsoproblem. 

Inställningen att hälsa och ohälsa främst är något som beror på tillgång till sjukvård kan göra 

att dessa personer drabbas extra hårt då de själva uppgav att de saknade sjukförsäkring och 

därmed upplevde sig utestängda från hälso- och sjukvården.  

 

Enligt Skrzypek (2014) kan vad som i ett samhälle betraktas som ohälsa förändras och hälsa 

och ohälsa kan betyda olika saker för olika grupper. Deltagarnas upplevelse av att det värsta 

med att bli sjuk skulle vara att inte orka arbeta skulle kunna vara exempel på en sådan 

skillnad. Deltagare beskrev svaghet och orkeslöshet som något mycket allvarligt då 

konsekvenserna av detta innebar att inte orka arbeta, det beskrevs som något problematiskt 

och oroväckande. Möjligtvis är människor från ett land där tillgång till sjukförsäkring och 

sjukpenning inte är en självklarhet mer oroade för att tillfälligt inte kunna gå till arbetet.  

 

Tillfrisknande från sjukdom beskrevs endast i form av tillgång till sjukvård och läkemedel, 

några exempel på egenvård eller beskrivning av hälsosam livsstil framkom inte i resultatet. 

Inga intervjufrågor ställdes specifikt om egenvård så det är en möjlig förklaring till att ingen 

deltagare nämnde något om det. Enligt Parse (1992) är en av sjuksköterskans uppgifter i mötet 

med individer att tro på att de själva har förmågan att leva hälsosamt, samt att hjälpa individen 

att tro på sin egen förmåga. Kanske visar detta resultat att en viktig aspekt av omvårdnaden av 

hemlösa EU-migranter är att främja egenvård. Resultaten kan också bero på att deltagarna i 

första hand såg ohälsa som sjukdom, något som drabbar äldre och fattiga personer och inte 

främst som resultatet av en ohälsosam livsstil. Avsaknad av sjukförsäkring hos deltagare i 

denna studie kan möjligen ha bidragit till att deltagare upplevde sig som oförmögna att själva 

förbättra sin hälsa. Detta överensstämmer även med Kósas (2007) studie där romer mer sällan 

uppgav att de hade möjlighet att själva förbättra sin hälsa, kanske är det på grund av att de 

oftare saknar sjukförsäkring och då inte har rätt till samma vård som övriga befolkningen.  

 

Psykisk ohälsa beskrevs av deltagare som värre att drabbas av än fysisk ohälsa och som en 

form av ohälsa som inte kan botas. Psykisk ohälsa beskrevs även av deltagare som galenskap 

och som oförmåga att bedöma saker. Att deltagare även förklarade att de inte hade någon 

närstående som led av psykisk ohälsa och att de därför inte kunde berätta någonting om det 
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överensstämmer med den bild av stigmatisering av psykisk ohälsa som ges av Beldie (2012). 

Under intervjuerna upplevdes psykisk ohälsa som ett känsligt ämne att ställa frågor om då 

deltagare var motvilliga att prata om det och snarare övertydliga med att de inte kände någon 

som hade sådana problem.  

 

I resultatet framkom att deltagare kopplade samman ohälsa med fattigdom. Flera av 

deltagarna saknade sjukförsäkring i hemlandet vilket innebär att de kan nekas vård om de inte 

kan betala hela summan själv. Tidigare forskning visar att romer i Europa generellt är 

fattigare och har sämre hälsa än den övriga befolkningen (Serrano & Rodríguez, 2009). 

Rumäniens sjukvård har även stora problem med korruption (Selners, 2015) och romer i 

Rumänien är i större utsträckning arbetslösa, har lägre inkomst och har sämre levnadsstandard 

än övriga befolkningen (Achim, 2004). Detta kan göra att studiedeltagare som ingår i den 

gruppen drabbats extra hårt av orättvisor i sjukvårdsystemet. Att personer som är hemlösa, 

arbetslösa och även identifierar sig som romer ingår i en på flera sätt utsatt grupp, det kan 

också innebära att de drabbas hårdare av diskriminering och korruption inom sjukvården. 

Enligt Kósa (2007) uppgav romer att de hade utsatts för diskriminering i sjukvården i större 

utsträckning än den övriga befolkningen. Resultatet visade att erfarenheter av att sakna 

sjukförsäkring ledde till oro och rädsla för att drabbas av sjukdom.  

 

När deltagarna tillfrågades på vilket sätt de skulle vilja ha stöd av en sjuksköterska för att 

uppnå god hälsa verkade flera ha svårt att förstå frågan. Denna oförståelse kan kanske kopplas 

ihop med deltagarnas negativa upplevelser i kontakten med sjukvård och hälso- och 

sjukvårdspersonal. Detta kan vara av betydelse för sjuksköterskor som möter personer ur 

urvalsgruppen. Enligt Parse (1992) behöver sjuksköterskor undersöka varje människas behov 

och inte placera in personer i fack med förutfattade meningar. Parse (1992) menar också att 

människor behöver mötas med äkta närvaro av sjuksköterskor för att känna sig trygga och 

våga uttrycka vad de behöver och hur de verkligen mår. För sjuksköterskor som möter 

hemlösa EU-migranter från Rumänien kan det vara till hjälp att vara medveten om att 

personen de möter kanske har erfarenhet av att blivit nekad sjukvård eller tvingats betala 

sjukvårdspersonal för att få vård. Kanske påverkar dessa tidigare erfarenheter hur de agerar i 

kontakt med den svenska sjukvården. 

 

ICN:s etiska kod föreskriver att sjuksköterskor ska arbeta med att särskilt se till sårbara 

grupper. Detta kan appliceras på hemlösa EU-migranter, som är en grupp som ofta lever i 
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hemlöshet, kanske inte talar språket och som kan sakna sjukförsäkring. ICN:s etiska kod 

föreskriver också att sjuksköterskor arbetar för att sjukvårdens resurser ska fördelas jämlikt i 

samhället, och främst till de som är i störst behov av sjukvård (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014).  Som sjukvårdspersonal kan det också vara viktigt att veta om att den vård som ges till 

EU-medborgare utan sjukvårdsförsäkring i hemlandet erbjuds med förståelse för att de kanske 

aldrig kommer kunna betala tillbaka. Olika landsting har olika inställning till hur detta ska 

behandlas (Lagercrantz, 2015).   

 

Denna studies resultat kan bidra till framtida forskning då området EU-migranters upplevelser 

av hälsa till stor del ännu är outforskat. En större kvantitativ studie där hemlösa EU-migranter 

själva får skatta sin hälsa skulle kunna ytterligare öka kunskapen inom området. Ett annat 

ämne för en framtida studie kan vara att utforska hur hemlösa EU-migranter själva uppfattar 

vad de kan göra för att uppnå god hälsa och vilka förväntningar de har på den svenska 

sjukvården. 

 

4.2 Metoddiskussion 

Under datainsamlingen har tolk använts, det har varit nödvändigt för att kunna genomföra 

studien, men kan ses som en svaghet då det kan minska resultatets tillförlitlighet. Att 

intervjuerna har utförts med hjälp av tolk kan påverka studiens trovärdighet då all data som 

författarna har samlat in och analyserat är andrahandsinformation. Detta kan uppvägas i viss 

mån av att samma tolk och båda författarna har varit med vid samtliga intervjuer som 

genomförts, något som minskar risken för bias och ökar tillförlitligheten i studien (Polit & 

Beck, 2013). Att genomföra intervjuer med hjälp av tolk minskade till viss del möjligheten att 

ställa följdfrågor och att försäkra sig om att deltagare verkligen förstod alla intervjufrågor. 

Hur begrepp som hälsa översätts till rumänska kan vara av betydelse för hur deltagare svarat 

på intervjufrågor om upplevelser av hälsa och ohälsa. En annan viktig aspekt att ta hänsyn till 

är att deltagarna i studien tillhör en sårbar samhällsgrupp. Att använda tolk har även försvårat 

vid frågan om samtycke, därför lades stor vikt vid muntlig information till studiedeltagarna. 

Det sågs som särskilt viktigt då det är osäkert om alla deltagare varit läskunniga och förstått 

den skriftliga informationen. Eftersom att en av deltagarna valde att avbryta studien går det att 

anta att informationen om frivilligt deltagande var tillräcklig. Bedömningen är att ingen 

deltagare farit illa av att delta i studien. 
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Under urvalsprocessen besökte författarna några utvalda platser där personer från 

urvalsgruppen kunde antas befinna sig. I vissa fall valdes deltagare ut med hjälp av tolkens 

kännedom om dem, tolken deltog alltså i urvalsprocessen i vissa fall. Att välja ut personer 

som tros kunna vara viktiga informanter för att kunna belysa fenomenet som studeras sänker 

inte trovärdigheten i en kvalitativ studie (Polit & Beck, 2013).  

 

En av studiens styrkor är att målet med urvalsprocessen uppfylldes, att intervjua en varierad 

grupp i olika åldrar och från båda könen. Att en bred urvalsgrupp med hänsyn till kön och 

ålder som kan antas representera olika erfarenheter har använts ökar resultatets giltighet 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). En svaghet med urvalet kan vara att alla deltagare 

är personer som befann sig synligt utomhus i staden, det kan finnas andra hemlösa EU-

migranter som inte brukar befinna sig på de platser där datainsamlingen genomfördes. Därför 

finns det en risk att det finns andra som ingår i populationen som inte känner igen sig i 

resultatet som framkommit i denna studie (Polit & Beck, 2013). Därför kan inte resultatet i 

denna studie överföras på alla hemlösa EU-migranter som befinner sig i Sverige. 

 

Något som ökar resultatets tillförlitlighet är att transkriberingen och alla steg i dataanalysen 

genomförts gemensamt av båda författarna (Polit & Beck, 2013). Vid oenighet kring kodning 

och kategorisering diskuterade författarna för att nå enighet. Resultatanalysen har diskuterats 

med en handledare och resulterade i viss revidering av resultatet. Att låta någon utomstående 

läsa igenom och bedöma rimligheten stärker resultatets trovärdighet (Henricson, 2012).  

 

Det är upp till läsaren att bedöma om studiens resultat kan överföras till ett annat 

sammanhang genom att använda samma metod som beskrivits. I studien har en intervjuguide 

med öppna frågor använts för att ge datainsamlingen struktur. Kontexten kring 

datainsamlingen kan vara av betydelse då intervjuerna genomfördes ute på offentlig plats med 

många bakgrundsljud, som dock inte påverkad intervjuernas inspelningskvalutet. 

Urvalsgruppen hemlösa EU-migranter ära en grupp som kan vara svår att definiera (Simmons 

& Wilger, 2015) bland annat då det inte är självklart vem som betraktas som hemlös. 

 

En faktor som kan minska resultatets pålitlighet är författarnas oerfarenhet (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Författarna har inte utfört någon liknande studie sedan tidigare 

och inte heller varit insatta i ämnet migration inom EU. Detta kan även delvis ses som en av 

studiens styrkor då det minskar risken för förutfattade meningar. Kontakten som togs med 



27 
 

stödcentret var till stor hjälp då författarna gavs en möjlighet att utveckla förförståelsen för 

ämnet, något som även ökar studiens trovärdighet (Henricson, 2012). 

 

4.3 Slutsats  

Studien visar att hemlösa EU-migranter från Rumänien upplever hälsa som något som hör 

samman med fattigdom och social utsatthet. Avsaknad av sjukförsäkring beskrevs av 

deltagare som att vara utestängd från sjukvården och upplevdes som svårt. Hälsa upplevdes 

främst som frånvaro av sjukdom och förmåga att arbeta. Ohälsa upplevdes främst som 

sjukdom, smärta och orkeslöshet, psykisk ohälsa upplevdes som något mycket allvarligt och 

värre att drabbas av än fysisk ohälsa. Att öka kunskapen om hemlösa EU-migranters 

upplevelser av hälsa är viktigt för att hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna ge ett gott 

bemötande till dessa människor och för att sjuksköterskor ska kunna utveckla den 

personcentrerade omvårdnaden. 
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6.1 BILAGA 1: Informationsbrev på svenska. 

Du tillfrågas härmed om du vill delta i en studie som handlar om hur EU-migranter som 

befinner sig i Sverige upplever sin hälsa. 

 

Bakgrund 

Vi är två sjuksköterskestudenter vid Uppsala universitet som genomför ett examensarbete på 

kandidatnivå om hemlösa EU-migranters hälsa. Antalet EU-migranter i Sverige har ökat 

under de senaste åren, vilket även ökar behovet av kunskap bland sjukvårdspersonal i 

bemötandet med EU-migranter. Det kan vara är svårt att få hjälp i den svenska sjukvården om 

man inte har något bevis på rätt till sjukförsäkring från hemlandet, 

 

Syfte 

Syftet med studien är att utforska hur EU-migranter upplever sin hälsa. Denna kunskap är 

viktig för att utveckla vården som ges av sjuksköterskor och andra professioner inom hälso- 

och sjukvården. 

 

Vad innebär det för dig? 

Vi skulle vilja göra en intervju med dig som kommer att ta upp till 30 minuter. Ditt 

deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. 

Vi kommer att fråga om ditt namn och din ålder men i studiens resultat kommer du att 

omnämnas under ett annat namn så att du kan vara anonym. Alla personuppgifter kommer att 

förstöras, de kommer inte att kunna kopplas till någon enskild person när studien är färdig. 

Svaren från intervjuerna kommer att presenteras i vårt examensarbete och på ett seminarium 

vid Uppsala universitet, 

 

Tack för din medverkan! 

 

Axel Fries, gorkies@hotmail.com 

Sofia Haraldsson, sofia.haraldsson@gmail.com 

 

Handledare 

Josefin Bäckström, josefin.backstrom@pubcare.uu.se   018 – 471 66 24 
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6.2 BILAGA 2: Informationsbrev på rumänska 

Informații despre studiul Sănătatea migranților UE 

Aceste informații vă sunt prezentate în cazul în care veți dori să participați la un studiu ce 

tratează sănătatea migranților UE care se află în Suedia, și modul în care aceștia își percep 

sănătatea. 

Context 

Suntem doi studenți la facultatea de asistente medicale în cadrul Universității Uppsala care 

pregătesc o lucrare de licență despre sănătatea migranților UE fără adăpost. Numărul 

migranților UE care se află în Suedia a crescut în ultimii ani, ceea ce înseamnă și o nevoie mai 

ridicată a personalului medical de a cunoaște situația acestor persoane în contactul lor cu 

migranții UE. Dificultatea în a primi ajutor medical în Suedia apare în primul rând din cauza 

lipsei asigurărilor medicale în țara de origine. 

Scopul studiului 

Scopul acestui studiu este de a cerceta modul în care migranții UE își percep sănătatea. Aceste 

cunoștințe sunt importante pentru dezvoltarea îngrijirilor medicale oferite de asistente și alte 

cadre medicale din sistemul de sănătate. 

Ce înseamnă studiul pentru dumneavoastră? 

Am dori să vă luăm un interviu în jur de 30 de minute. Participarea dumneavoastră este 

benevolă și puteți oricând să renunțați. 

Vă vom întreba cum vă cheamă și vârsta dumneavoastră, dar în rezultatul studiului vi se va da 

un nume fals pentru a vă păstra anonimitatea. Datele dumneavoastră personale vor fi distruse, 

deci nimeni nu va putea face legătura cu persoana dumneavoastră la sfârșitul studiului. 

Răspunsurile dumneavoastră vor fi prezentate în lucrarea de licență și în cadrul unui seminar 

la Universitatea Uppsala. 

Vă mulțumim pentru participare! 

Axel Fries, gorkies@hotmail.com  

Sofia Haraldsson, sofia.haraldsson@gmail.com  

Profesor coordonator: 

Josefin Bäckström, josefin.backstrom@pubcare.uu.se 

mailto:gorkies@hotmail.com
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6.3 BILAGA 3: Intervjuguide. 

 

Syfte 

Att utforska hur hemlösa EU-migranter upplever hälsa och hur dessa upplevelser kan påverka 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete. 

 

Uppstartsfrågor. 

Vad heter du? 

Hur gammal är du? 

Hur läge har du varit i Sverige? 

 

Frågor om hälsa och ohälsa 

1. a) Kan du beskriva för mig hur du upplever din hälsa? 

    b) Kan du beskriva för mig vad det innebär att ha god hälsa? 

    c) Kan du beskriva någon gång du upplevt att din hälsa varit bra? 

2. a) Kan du berätta om någon gång du upplevt att du lidit av ohälsa eller dålig hälsa? 

    b) Hur upplever du ohälsa? 

3. a) Upplever du att det är skillnad mellan fysiskt hälsa/ohälsa och psykisk hälsa/ohälsa? 

    b) Om du upplever det, beskriv på vilket sätt eller ge exempel. 

4. Vilket stöd skulle du vilja ha av en sjuksköterska för att uppnå god hälsa? 

 


