
	  

	   	   	  

 

 

 

 

 

 

Tandvårdspersonals engagemang 
i kliniskt arbete med hemlösa  

- En kvalitativ studie  

Dental staff involvement in clinical work with the homeless 
- A qualitative study  
 
 
Helena Ahlman 

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Tandhygienistprogrammet 
Examensarbete 15 hp 
Margot Rolandsson 
Anders Hugoson 
April 2014 



 

	   	   	  

SAMMANFATTNING 
 

Titel Tandvårdspersonals engagemang i kliniskt arbete med hemlösa 
– En kvalitativ studie  

Dental staff involvement in clinical work with the homeless  
– A qualitative study 

Institution Institutionen för hälsovetenskaper   

Kurs Oral hälsa Examensarbete, 15 hp 

Författare Helena Ahlman 

Handledare Margot Rolandsson 

Sidor 15 

Månad och år April 2014 
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Introduktion: Hemlösa har ett stort tandvårdsbehov och behöver engagerad 
tandvårdspersonal som är beredda att arbeta kliniskt med denna grupp. 

Syfte: Syftet är att studera vad som engagerar tandvårdspersonal till att arbeta med 
hemlösa. 

Metod: En kvalitativ studie och kvalitativ innehållsanalys har använts. 

Urval: Studien baseras på intervjuer med en tandläkare och en tandsköterska. 

Resultat: Resultatet presenteras i två domäner. Domänen Fängslande speglar vad 
informanterna upplever spännande i kliniskt arbete med hemlösa. Tre kategorier finns 
under denna, Intresse, Ovillighet bland kollegor och Team-work. Under domänen 
Medkänsla finns två kategorier Nytta och Välvilja. Där speglas känslor som 
informanterna upplevde i arbetet med denna grupp. Kategorierna visar vad som 
engagerar informanterna i deras kliniska arbete med hemlösa.   

Konklusion: Känslorna som tandvårdspersonalen erhåller vid det kliniska arbetet med 
hemlösa utgör en grund för det engagemang som personalen känner för arbetet. Dock är 
det flera faktorer som samverkar till detta engagemang. 
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1. INLEDNING 
	  
I Sverige finns uppskattningsvis cirka 34 000 individer som innefattas av 
Socialstyrelsens [SoS] definition av hemlös. Hemlöshet beskrivs med fyra kategorier 
där första kategorin innebär akut hemlöshet. Akut hemlöshet innefattar individer 
hänvisade till härbärgen, jourboende, akutboenden eller skyddat boende, till exempel 
kvinnojourer, samt personer som sover i offentliga utrymmen eller utomhus. Enligt 
Socialstyrelsens kartläggning inbegrips uppskattningsvis 4 500 personer av akut 
hemlöshet. Kategori två inbegriper personer med tillfälligt boende samt 
institutionsvistelse eller kategoriboende, men ska skrivas ut inom tre månader och inte 
har någon egen bostad ordnad. Denna kategori innefattas även av individer som bor 
kvar på institution/kategoriboende, på grund av att de inte har någon egen bostad, trots 
att dessa skulle skrivits ut/flyttat. Kategori tre omfattar personer med långsiktiga 
boendelösningar som kommunen ordnat för att dessa ej får tillgång till 
bostadsmarknaden. Detta boende är förknippat med särskilda regler, villkor och tillsyn. 
Kategori fyra inbegriper dels individer som ordnat tillfälligt och kontraktslöst boende 
hos bekanta eller familj. Definitionen av tillfälligt boende var boenden med en 
varaktighet kortare än tre månader efter att enkäten från Socialstyrelsen besvarats. Även 
boende hos bekanta eller familj, antingen med inneboende- eller andrahandskontrakt 
innefattas av denna kategori (SoS 2011).  

Jämförelser i tidigare kartläggning av hemlösa mellan år 1993 till 2005 har varit 
omöjliga att utföra. Detta då definitionen för hemlös och kartläggningen av dessa har 
förändrats. De kartläggningar som varit jämförbara är mellan år 2005 till 2011, dock har 
jämförelserna begränsningar och endast kategori ett, akut hemlöshet och kategori två, 
tillfälligt boende har kunnat likställas. Jämförelsen konstaterade en ökning i båda 
kategorierna (SoS 2011). 

 

1.1 Hemlösa och hälsa  
	  
Den orala hälsan är en del av den allmänna hälsan då munnen är en del av kroppen. 
Kroppen svarar mot sinnet och individen påverkas därför även psykiskt av hälsan. Sinne 
och själ är sammanvävt och betraktat på det sättet är den orala hälsan en investering i 
livet. På så vis påverkar förbättringar och försämringar i den orala hälsan hela individen, 
inte bara munnen. Den orala hälsan är förknippad med de mänskliga behoven i Maslows 
behovshierarki (Darby & Walsh 2010). World Health Organization [WHO] (2013) 
beskriver oral hälsa som ett tillstånd med avsaknad av kronisk och facial smärta, 
avsaknad av hals/strupcancer, sårbildning i munhålan eller runt munnen samt frånvaro 
av födelsedefekter som läpp- och gomspalt. Även frånvaro av karies och parodontala 
sjukdomar räknas in i definitionen. WHO beskriver vidare att frånvaron av andra 
sjukdomar och tillstånd som påverkar munhålan ingår i definitionen.  
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En Australiensk studie om allmän hälsa visade att hemlösa i högre grad rapporterade sin 
självupplevda generella hälsa som relativt god eller dåligt, jämfört med en 
kontrollgrupp av icke hemlösa. Kontrollgruppen svarade i högre grad att den upplevda 
generella hälsan var väldigt god eller utmärkt i jämförelse med hemlösa. 
Kontrollgruppen bestod av åldersjämförbara uppgifter från National Survey of Adult 
Oral Health (NSAOH) från år 2004-2006. NSAOH var en tvärsnittsstudie i enkätform 
som Australienska Institutet av hälsa och välbefinnande utförde bland Australiensare 
över 15 år i alla stater och territorium (Parker et al. 2011).  

I en svensk studie av Irestig et al. (2009) undersöktes en grupp hemlösas upplevelse och 
tillit till social- och hälsovård, i studien uppgav 63 % av gruppen hemlösa att deras 
upplevda generella hälsa var mindre än bra. Vidare svarade 85 % i studien att de hade 
någon kronisk sjukdom, eller led av eftereffekter från olyckor eller andra krämpor. I 
ytterligare en svensk artikel av Sun et al. (2012) beskrev författarna livskvalitén bland 
en grupp hemlösa som deltog i studien, vilket sedan jämfördes med en kontrollgrupp 
som bestod av ett slumpmässigt urval av befolkningen som svarade på en enkät. Denna 
studie påvisade signifikanta skillnader i livskvalitén mellan de två grupperna. Dessa 
skillnader bestod bland annat av att gruppen hemlösa i studien rapporterade sämre hälsa 
samt att de rapporterade fler och allvarligare problem inom området ångest/depression. 
Vidare beskrev författarna att graden av hemlöshet påverkade hälsan. Studien 
konstaterade även att livskvalitén bland gruppen hemlösa påverkades av hur länge 
personen utsatts för hemlöshet.  

I Sverige har få undersökningar genomförts om tandhälsan hos hemlösa. De Palma et al. 
(2005) konstaterade i en studie om oral hälsa bland en grupp hemlösa i Stockholm, att 
mellan 1970-talet till 2000-talet, hade inga studier avseende den orala hälsan 
genomförts bland hemlösa i Sverige. Vidare beskrev De Palma et al. att tandhälsan hos 
de hemlösa som undersöktes, var sämre jämfört med övriga populationen. Förekomsten 
av tandsten, samt Gingival Bleeding Index (GBI) och Plack Index (Pi) var nästan 100 % 
för hela gruppen hemlösa som undersöktes. Studien visade även att Decayed, Missing, 
Filled Teeth (DMFT) var högre bland deltagarna än jämförbar svensk population, 
siffrorna skiljer sig markant då hemlösa i åldersgruppen med minsta DMFT-värdet 20-
29 år nått upp till DMFT-värdet för åldersgruppen 60 år i den jämförbara populationen 
(Skaparegistret [SKaPa] 2012). Enligt SKaPa (2012) ökar karies och antal förlorade 
tänder med stigande ålder i den svenska populationen, vilket leder till ökad DMFT i 
högre åldersgrupper. Inom varje åldersgrupp, saknade hemlösa tre till fyra tänder fler än 
den jämförbara åldersgruppen i populationen. Många äldre personer har kvar sina tänder 
i Sveriges population, från 65-80 år sjunker medelvärdet för antal tänder från 24 till 19. 
I samma åldersgrupp bland hemlösa var medelvärdet för antal tänder 7 (Skaparegistret 
[SKaPa] 2012; De Palma et al. 2005).  

Figueriredo et al. (2012) undersökte en grupp hemlösas syn på den egna orala hälsan i 
Toronto, Kanada. Av tillfrågade svarade 60,2 % att de upplevde den egna orala hälsan 
som relativt god eller dålig och 75,9 % förmodade att de hade obehandlade 
tandproblem/sjukdomar. 
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Studien visade att 84,3 % tyckte att tändernas utseende var viktigt, samtidigt som 45 % 
uttryckte att de var missnöjda med utseendet på tänderna. I likhet med dessa resultat 
visade tidigare nämnda Australienska studie av Parker et al (2011) att 60,9 % av de 
hemlösa i studien ansåg att deras orala hälsa var relativt god/dålig, samt att 67,8 % 
trodde att de var i behov av lagningar eller extraktion. 

De Palma och Nordenram (2005) beskriver att upplevelsen av att fungera socialt, att 
inneha social kompetens, självförtroende och självsäkerhet var företeelser som hemlösa 
förknippade med den orala hälsan. Deltagarna i studien uttryckte även att förlora tänder 
kunde jämställas med att förlora en kroppsdel, som en amputation. 

Hemlösa har flera faktorer som påverkar att de undviker att uppsöka tandvården. 
Faktorer som bristande ekonomi samt att de kunde känna skamkänsla över sin situation. 
Det kan även grunda sig i tandvårdsrädsla (Baggett et al. 2010; De Palma & Nordenram 
2005).  

I en artikel av Sfeatcu et al. (2011) beskriver författarna att endast 2 av 51 hemlösa som 
deltog i studien besökt tandvården under det senaste 6-12 månaderna. Vidare visade 
studien att 40 av 51 inte hade besökt tandvården på många år samt att 9 hemlösa uppgav 
att de aldrig besökt tandvården. 

 

1.2 Tillit och attityd till hälsovården 
	  
I tidigare nämnda studie av Irestig et al. (2009)	   framkom att hemlösa upplevde hög 
grad av tillit till hälsovårdssystemet i Stockholm. Det framkom även att tillit var 
relaterat till bemötandet från personalen som hemlösa erhållit inom de olika 
organisationerna i studien. De organisationer som hemlösa kände minst tillit inför var de 
inrättningar där ett flertal upplevt att de blivit dåligt bemötta. Irestig et al. påpekade 
vidare att det hälsovårdssystem hemlösa hade mest erfarenhet av var den fria kliniken 
för hemlösa i Stockholms innerstad. Detta kunde indikera att tilliten och bemötandet 
från vården var erfarenheter från denna klinik för hemlösa och inte hälsovårdssystemet i 
stort. Trots att studien visade att gruppen hemlösa var nöjda med bemötandet och 
upplevelsen av hälsovården, fanns det förslag från de hemlösa på förändringar i 
hälsovården för bättre anpassning för denna grupp. Dessa förslag kategoriserades som 
administrativa- eller attitydbundna. De administrativa handlade till exempel om att 
underlätta tidsbokning för personer som inte hade en fast adress, bättre och förståelig 
information från personal. Även kortare väntetid efterfrågades, samt bättre tillgång till 
psykisk vård. De attitydförankrade förändringarna handlade bland annat om stressad 
personal, vilket för hemlösa resulterade i upplevelsen av att vara en i mängden, istället 
för en egen individ.  

Hemlösa upplevde en brist på kunskap hos personalen om hemlösa personer och deras 
situation. En försummande attityd mot hemlösa generellt eller mera förnedrande 
upplevelser av dålig behandling sågs som stora barriärer för att undvika att uppsöka 
vård.  
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I likhet med denna studie visade ovannämnda studie av De Palma et al (2005) att 
hemlösas självförtroende var något som kunde fråntas dem, eller ges till dem i relation 
till tandvårdspersonalens beteende vid omsorgen. Om tandvårdspersonalen upplevdes 
som förtryckande/förnedrande eller om de mottogs dåligt i receptionen tappade de 
självförtroende. Omvänt kunde även självförtroende ges till den hemlösa om denne 
mottogs med respekt av tandvårdspersonalen. 

 

1.3 Nätverk inom tandvård för hemlösa i Sverige 
	  
I Stockholm, augusti 2002, startade landets första tandläkarmottagning för hemlösa. Det 
blev snabbt en succé och flera mottagningar öppnade i landet. År 2003 startades 
Nätverket för tandvård åt hemlösa genom tre tandläkare samt en läkare från en 
läkarmottagning. Sammanslutningen är ideell med ekonomiskt stöd från 
Socialstyrelsen.  Målsättningen var att påbörja tillkomsten av nya mottagningar som på 
hemlösas villkor förmedlar fri tandvård. Nätverket ska förhoppningsvis tjäna som 
inspirationskälla beträffande drift och utveckling av befintliga mottagningar. Det läggs 
stor vikt på att ta del av varandras erfarenheter, idéer och ambitioner, som kan beröra 
möjligheten att bereda tandvård för hemlösa. Lösningar och förslag diskuteras inom 
nätverket som gäller ortspecifika och generella problem inom tandvården (Karolinska 
institutet [KI] 2010). 

 

1.4 Tandvårdsutbildning och attityd till hemlösa 
	  
Kuthy et al. (2010) visade i en studie att 80, 4 % av tillfrågade tandläkarstudenter inte 
var villiga att jobba med hemlösa i framtiden. Studien visade även att de som kunde 
tänka sig att arbeta med hemlösa ökade med 41,5 % efter att studenterna varit ute på ett 
utåtriktat samhällsbaserat arbete. McQuistan et al. (2010) beskrev att 
tandläkarutbildningen bör innehålla undervisning av behandling utav utsatta grupper i 
samhället, för att öka studenternas benägenhet att i framtiden behandla dessa grupper. 
Enligt Habibian et al. (2010) visade en studie bland tandläkarstudenter på ett positivt 
förhållande mellan kursplan inriktad på att behandla patienter från alla delar av 
samhället och lärares och studenters föresatser att ge vård till patienter med olika 
bakgrund. En del av målet för tandläkarutbildningen var att informera studerande att 
förstå sociala faktorer som har betydelse och påverkar hälsan för alla, speciellt utsatta 
grupper. Huruvida viss förbättring i attityden hos de tandläkarstuderande skulle fortsätta 
i framtiden, om kontakten med de hemlösa varit mer frekvent och längre, var inte 
klarlagt och krävde en långsiktig uppföljande studie. Det var även oklart hur lång tid 
och hur ofta tandläkarstudenterna behövde vara i kontakt med hemlösa för att få en 
långvarig förändring av attityden. Studien poängterade att vidare forskning inom 
varaktigheten av kontakten mellan tandläkarstudenter och hemlösa och långsiktig 
attitydförändring krävde vidare forskning.  
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Lynn (2012) konstaterade i en studie att legitimerade tandhygienister som tagit 
yrkesexamen var mindre villiga att arbeta med utsatta grupper jämfört med de som tagit 
en kandidat- eller magister- och doktorsexamen. Ytterligare visade studien att högre 
examen var statistiskt signifikant med en större förståelse för patientens behov. 

 

1.5 Tandvårdspersonals upplevelse av arbete med hemlösa 
	  
McQuistan et al. (2010) visade i en studie att tandläkare som arbetar med hemlösa också 
är mer benägna att göra det i fortsättningen. I likhet med detta påvisade Lynn (2012) en 
statistisk signifikans mellan positiv attityd till samhällsbaserat arbete och frekvensen av 
volontärarbete bland utsatta grupper. Denna studie av legitimerade tandhygienister från 
Long Island, New York och deras attityd till att ge vård åt utsatta grupper i samhället, 
visade även att frekvensen av volontärarbete var relaterat till arbetsglädje och 
förståelsen för patientens behov. Vidare påvisade studien att tendensen att vilja arbeta 
med utsatta grupper var större bland legitimerade tandhygienister som var medlem av 
American Dental Hygienist´s Association jämfört med legitimerade tandhygienister 
som inte var medlemmar. 

Hill och Rimington (2011) presenterade i en studie att tandvårdspersonal som arbetar 
med hemlösa, upplevde en negativ attityd från kollegor. Tandvårdspersonalen upplevde 
att den negativa attityden från kollegorna berodde på rädsla för aggression och 
infektionsrädsla. I likhet med andra studier som presenterats, uttrycker 
tandvårdspersonalen att de skulle rekommendera kollegor att arbeta med denna 
samhällsgrupp. Det som tandvårdspersonalen ansåg givande var att hjälpa människor att 
bli av med svår smärta samt att arbeta med de som är i behov av mycket tandvård. 
Tandvårdspersonalen ansåg att det som var minst tillfredställande var att inte kunna 
slutföra behandlingar samt att patienterna ofta uteblev. Studien visade att våld inte 
förekommer i högre grad vid kliniker för hemlösa jämfört med the General Dental 
Service (GDS,) som är den största tandvårdsförsörjaren i Storbritannien. Den största 
skillnaden att arbeta med hemlösa och inom GDS upplevdes bland personalen vara 
högre andel uteblivande, sämre allmänhälsa och att behandlingarna var mer 
patientfokuserade. Tandvårdspersonalen på kliniken för hemlösa uttryckte ett behov av 
dedikerade tandvårdskliniker för hemlösa då denna grupp inte är välkomna på GDS 
kliniker samt att dessa kliniker har svårt att tillgodose hemlösas speciella behov. 

Hemlösa är en utsatt grupp i samhället. Utsatta målgrupper i samhället kan enligt 
Socialstyrelsen (2011) behöva verksamheter som är speciellt inriktade på dessa grupper. 
För att fylla detta behov, behövs utbildning som engagerar tandläkar- och 
tandhygieniststudenter till att intressera sig för hemlösa. Ute i klinisk verksamhet är det 
viktigt med engagerad tandvårdspersonal som är beredda att arbeta med hemlösa. 
 

2. SYFTE 
	  
Syftet var att studera vad som engagerar tandvårdspersonal till att arbeta med hemlösa. 
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3. MATERIAL OCH METOD 
	  

3.1 Design  
	  
Studiens design är en intervjustudie. 

 

 3.2 Informanter 
	  
För studiens genomförande valdes en vårdcentral som erbjuder gratis tandvård för 
hemlösa i Mellansverige. Ett informationsbrev om studiens syfte skickades till ansvarig 
person på vårdcentralen (Bilaga 1). Efter ett muntligt godkännande från ansvarig person 
att genomföra intervjuerna tillsändes de utvalda informanterna ett informationsbrev 
(Bilaga 2). Därutöver erhöll informanterna en samtyckesblankett för underskrift om ett 
deltagande i studien (Bilaga 3). Samtyckesblanketten hämtades sedan personligen av 
författaren vid ett med deltagarna överenskommet tillfälle. Vårdcentralen som erbjöd 
gratis tandvård till hemlösa valdes med förutsättningen att författaren hade möjlighet att 
personligen intervjua deltagarna.  

Informanterna bestod av två olika tandvårdsprofessioner, en tandläkare (informant 1) 
och en tandsköterska (informant 2). Kriterierna som ställdes var att informanterna 
arbetat kliniskt med hemlösa i minst 5 år. Kliniskt arbete innebar arbete i patientnära 
situationer då patienten befinner sig under hälso- och sjukvårdspersonalens vård.  

 

3.3. Intervjuguide 
	  
Då intervjuerna ägde rum vid två olika tidpunkter samt var semi-strukturerade 
upprättades en intervjuguide (Bilaga 4). Således kunde författaren arbeta efter samma 
struktur vid de olika tidpunkterna. I intervjuguiden noterades strukturella riktlinjer samt 
vilka öppna frågor som skulle ställas. Intervjuguiden innehöll även riktlinjer kring 
vilken information som skulle vara av värde i form av nyckelord. I intervjuguiden 
formulerades tänkbara följdfrågor samt vad som skulle noteras ner i fältanteckningarna. 
Intervjuguiden fungerade som ett stöd för att författaren skulle få så omfattande 
beskrivningar som möjligt av informanterna, för att underlätta kategoriseringen vid 
databearbetningen. Under intervjusituationerna rådde ett öppet förhållningssätt. Detta 
innebar bland annat att pauser av tystnad tilläts för att låta informanten begrunda sitt 
svar innan det gavs (Kvale & Brinkman 2009). 
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3.4 Datainsamling 
	  
Intervjuerna var individuella och spelades in på diktafon. Den första intervjun varade 
cirka 8 minuter, och den andra varade i ungefär 13 minuter. Intervjuerna genomfördes 
på ett avskilt kontor som deltagarna hade tillgång till på den folktandvårdsklinik där 
deltagarna arbetade till vardags. Materialet förvarades sedan oåtkomligt för obehöriga 
och var inlåst. 

Forskningsintervju är ett samtal i forskningssyfte och användes för att förstå 
informanternas perspektiv, undersöka deras upplevelser samt att skapa mening av detta 
som återger informanternas upplevelse och erfarenhet (Kvale & Brinkman 2009).  

 

3.5 Databearbetning/ innehållsanalys 
	  
Transkribering av egenutförda intervjuer ökar kunskapen om den egna intervjustilen 
(Kvale & Brinkmann 2009). Författaren transkriberade därför intervjuerna själv delvis 
för att öka kunskapen. Dels också för att intervjuaren till viss del skulle kunna hålla 
vissa emotionella och sociala aspekter av intervjun i minnet och på så vis redan börja 
analysprocessen i det som sades under intervjun.  
Bearbetningen av data utfördes därefter med en kvalitativ manifest innehållsanalys med 
induktiv ansats. Analysen utarbetades med hjälp av kategorier för att ge meningsfull 
indelning till materialet. Dessa kategorier växte fram genom nyckelord förknippade med 
syftet, som valdes ut under analysens gång (Kvale & Brinkmann 2009).  

Intervjuerna transkriberades ordagrant utan egna tolkningar och sammanfattningar. 
Tysta pauser och känslouttryck registrerades med parenteser i transkriberingstexten.  
Efter transkriberingen lästes hela intervjuerna igenom i helhet för att författaren skulle 
få en helhetsbild. Efter första helhetsläsningen reflekterade författaren över textens 
grundläggande innehåll. Två domäner växte fram under denna process, fängslande samt 
medkänsla. Dessa två domäner fungerade som generella termer för att ge texten en 
betydande struktur. En andra genomläsning utfördes där författaren valde ut väsentliga 
avsnitt och uttalanden förknippade med syftet och de två domänerna, som återkom i 
intervjuerna. Därefter kategoriserades dessa valda avsnitt och uttalanden i intervjuerna 
till meningsenheter. Dessa meningsenheter genomgick sedan en avlägsnande process 
där överflödig text togs bort och innehållet kodades. Dessa koder beskrev det 
grundläggande innehållet i meningsenheterna. Dessa koder användes sedan till att 
strukturera kategorier under vilka flera koder med liknande innehåll kunde kombineras. 
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Efter denna process genomgicks intervjuerna en tredje läsning i sin helhet, detta för att 
författaren ville säkerställa att inga nya kategorier växte fram, samt för att garantera att 
inga avsnitt/uttalanden som tillhörde en viss kategori blivit förbisedda.  

Kategorierna med avsnitt och uttalanden fick sedan en förnyad granskning, där de 
eventuellt kombinerades med liknande avsnitt/uttalanden och jämfördes med andra 
kategorier. Med hjälp av kategoriseringarna strukturerades samt reducerades 
intervjutexterna. 
 

4. ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
	  
De etiska överväganden som studien stod inför var att behålla konfidentialiteten hos 
deltagarna eller institutioner och människor, som dessa nämner, vid utskrifterna av 
intervjuerna samt i presentationen av resultatet. Studien godkändes vid etiska rådet vid 
institutionen för hälsovetenskaper på Karlstads universitet. Ett informationsbrev och 
likaledes en samtyckesblankett lämnades till deltagarna. Även verksamhetschefen vid 
kliniken för hemlösa mottog ett informationsbrev. 
 

5. RESULTAT 
	  
Resultatet av analysen klassificerades i två domäner, Fängslande och Medkänsla vilka 
sedan delades in i fyra kategorier (Tabell 1). Till domänen Fängslande relaterades 
kategorier som beskrev vad deltagarna upplevde spännande i arbetet med hemlösa och 
som fått dem att fortsätta arbeta med denna grupp. Till domänen Medkänsla relaterades 
kategorier som beskrev känslorna deltagarna upplevde i arbetet med hemlösa. 
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Tabell 1. Översikt över resultatets domäner, kategorier och underkategorier. 

Domän Kategorier Underkategorier 

Fängslande Intresse Arbetsuppgifter 

Individerna 

Ovillighet bland kollegor  

Team-work  

Medkänsla Nytta Förändring 

Utsatthet 

Välvilja  

 

 

5.1 Fängslande 
 

5.1.1 Intresse 
	  

Arbetsuppgifter 

En av informanterna beskrev att arbetsuppgifterna som utfördes i det kliniska arbetet 
med hemlösa var arbetsuppgifter som upplevdes intressanta att genomföra. Informanten 
beskrev att tidigare ambitioner denne haft inom tandvårdsyrket blev tillfredsställt 
genom arbetsuppgifterna i arbetet med hemlösa. Förutom dessa arbetsuppgifter ansåg 
informanten vidare att denne blivit skicklig på att utföra frekventa arbetsmoment och 
uttryckte att detta gav en tillfredställelse i arbetet. 

Således blev intresset för arbetsuppgifterna samt tillfredställelsen av skickligt utförda 
arbetsmomenten förknippade med engagemanget informanten kände till det kliniska 
arbetet med hemlösa. 

”jag gör extraktioner och ganska svåra extraktioner, så det var ju bra att jag hade 
kirurg ambitioner, för att det får jag utlopp för, det är ganska blodigt, eh, yrke idag, 
med hemlösa. Så att det, den biten tycker jag ju e rolig” (Informant 2). 
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”Ja jag tycker faktiskt det är väldigt roligt, jag får ju utlopp för mitt intresse inom 
tandvård som är kirurgi och har blivit duktig på proteser och det är ju alla glada för, 
att det blir rätt så bra efteråt” (Informant 2). 

 

Individerna 

Intervjuerna gav intryck av intresse för individerna som omhändertas i det kliniska 
arbetet. Informanterna uttryckte ett intresse av personen i behandlingsstolen och en vilja 
att kunna följa upp dessa individer. Informanterna gav uttryck åt att mötet med 
individerna var spännande. Det uttrycktes även att det fanns vissa patienter som 
informanterna inte kommer att glömma och/eller hade känslomässigt berört dem på 
olika sätt. Dessa situationer var även något som informanterna såg fram emot, de 
hoppades att nästa patientmöte skulle bli lika lyckat. Följaktligen visade detta på att ett 
intresse för den enskilda individen var en påverkande faktor i engagemanget.  

”åsså kommer de tillbaka igen, för då blir det, jag vill gärna följa dem” (Informant 1). 

”Många (hemlösa) blir ju, man har ju några såna här (liten paus) patienter som man 
speciellt kommer ihåg, som, (liten paus) som, det känns gott” (Informant 1). 

”Det känns väldigt gott i hjärtat, jag brukar berätta om min, en av mina första hemlösa 
patienter” (Informant 2). 

 

5.1.2 Ovillighet bland kollegor 
	  

Informanterna uttryckte att det fanns en ovilja bland kollegor att arbeta med denna 
grupp. Detta hade en viss del i vad som fått dem att börja arbeta med hemlösa. Det 
uttrycktes även i intervjuerna att det till viss del var en av anledningarna till att de 
fortsatt att arbeta med denna grupp, då kollegor inte velat ta deras platser. Informanterna 
uttryckte således att deras platser inte var efterfrågade bland andra kollegor. Denna 
ovilja bland kollegor att arbeta kliniskt med hemlösa var något som påverkade deras 
engagemang. Det kliniska arbetet med hemlösa ökade informanternas förståelse för 
hemlösas utsatthet och behov av tandvård. Denna förståelse ledde till känslor som ökade 
informanternas engagemang i det kliniska arbetet med hemlösa då kollegor visade ovilja 
att ta över arbetet. 

”Jag får lite ont i magen av att se att det är ingen som vill behandla dom” (Informant 
2). 

”jag vill absolut inte släppa det, känner jag. Ibland är det ju så att, eh, tandsköterskor, 
det går ju runt lite grann och det är ju inte så, så att de skriker för att få vilja jobba med 
hemlösa” (Informant 1). 

”Någon får ju göra det och det råkade bli jag, från början var det ju så att, är det ingen 
som vill göra det, så får väl jag göra det” (Informant 2).  
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5.1.3 Team-work 
	  

Båda informanterna beskrev även att fördelningen av arbetsuppgifterna mellan dem och 
deras samarbete dem emellan var viktigt för deras fungerade omsorg av hemlösa. Detta 
uttrycktes som en anledning till att deras arbete med hemlösa fungerade bra och fick 
dem att trivas i arbetet. Arbetsstrukturen medförde att informanterna kunde utföra 
patientcentrerat tandvårdsarbete, vilket informanterna ansåg var viktigt. Ett bra team-
work tycktes därför vara en viktig del för engagemanget i arbetet med hemlösa. 

”Ja sen jobbar jag med världens bästa tandläkare också, liten parantes, då blir det 
roligare att jobba också” (Informant 1). 

”det är hon (Informant 1) som gör grovjobb så hade inte X (informant 1) skött den här 
biten hade nog jag tyckt att det att, allt runt omkring hade vart för jobbigt” (Informant 
2). 

 

 5.2 Medkänsla 
 

5.2.1 Nytta 
	  

Förändring 

Informanterna uttryckte att något som engagerade dem till att arbeta med hemlösa var 
att se den förändring bland hemlösa som deras arbete i vissa fall resulterade i. Denna 
förändring var både förknippade med tandvårdsresultaten, men även den inre 
förändringen som de tyckte sig se hos den enskilde individen. Bra tandvårdsresultat 
engagerade informanterna känslomässigt i patienten. Den förändring som skedde hos 
den enskilde individen gav informanterna en inre känsla av att de fått göra nytta genom 
att hjälpa någon annan. Informanterna påpekade även under intervjuerna att trots att 
behandlingar inte alltid fullföljdes på grund av patientens livssituation, var de känslorna 
som informanterna upplevde vid de goda resultaten och de fullbordade behandlingarna 
tillräckligt för att ge dem goda känslor kring arbetet. Känslorna kring förändring både 
för individen och resultatet som informanterna såg var därför starkt förknippat med 
deras engagemang. 

”när det kommer någon som är sådär alldeles kuvad och riktigt eländig så tänker man 
att det kan bli samma grej här, nu när vi är färdiga så blir det en sån här, som vaknar 
upp lite grann och blir, eh, det är en så god känsla då, det är, när det blir sådär lyckat” 
(Informant 1). 

”Ja, jag hoppas att jag kan göra skillnad för någon enstaka.” (Informant 2). 

”Ja de får tillbaka själv, ja lite så. Och det är häftigt” (Informant 1) 
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Utsatthet 

Hemlösas utsatthet i samhället var något båda informanterna poängterade under 
intervjuerna. Att göra nytta genom att hjälpa individer från en utsatt grupp fick 
informanterna att känna engagemang. Genom det kliniska arbetet med hemlösa förstod 
informanterna den utsatthet de hemlösas livssituation medförde. Genom att göra nytta 
för dessa individer kände informanterna att de på något sätt underlättade deras 
livssituation, oavsett om det var tillfälligt eller långvarigt. Den utsattheten som 
informanterna såg var en del av det som engagerade dem i det kliniska arbetet.  

”Och då är det ju svårt att komma in, men det där första besöket gör ju vi. Då behöver 
de ju inte (lite paus) betala för det. De behöver inte komma och ge oss pengar.” 
(Informant 1). 

”det är väldigt många nya varje gång, nu har vi ändå hållit på med detta i, det är ett 
antal år, 7 år, och det är ändå nya hemlösa hela tiden” (Informant 1). 

”Ja, nya ansikten är det ju hela tiden. Ja. Så att nej, detta vill jag fortsätta med. Det 
känner jag att det, det  ehrm, det av egoistiska skäl mår jag väldigt bra av att göra det, 
gör jag” (Informant 1). 

 

5.2.2 Välvilja 
	  

Informanterna uttryckte i intervjuerna att känslan av att göra något bra för någon annan, 
var en känsla som engagerade dem i deras arbete. De upplevde att känslorna som de 
själva fick genom att hjälpa andra var något som belönade dem själva känslomässigt. 
Denna välvilja att hjälpa utsatta var även något som intresserade en av informanterna att 
fortsätta med arbetet efter pensionen. Denna informant letade efter en ersättare i och 
med att det inte var många år kvar till pensionen, och uttryckte att det viktigaste var att 
det var rätt person som tog platsen. Informanten uttryckte därför att denne hellre skulle 
fortsätta arbeta med hemlösa efter pensionen, än att lämna över arbetet till första bästa 
som tackade ja. Välviljan och de känslorna som det gav informanterna i det kliniska 
arbetet med hemlösa var en faktor som påverkade deras engagemang. 

”Det känns väldigt gott i hjärtat” (Informant 2). 

”ja men det känns, lite skönt att hjälpa till, man vet ju att man hjälper dem” (Informant 
1). 

”Men annars så ska jag leta med, med ljus och lykta, efter någon som e bra och som 
har rätt känsla. För det är det som är så himla viktigt. Jag vill inte att någon ska vara 
taskig mot dem. För de är tillräckligt utsatta” (Informant 2). 
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6. DISKUSSION 
	  
Resultatet visar att det finns många faktorer som påverkar vad som engagerar 
tandvårdspersonal till att arbeta med hemlösa. De flesta faktorer handlade om känslor 
kring arbetet och individerna som omhändertas. Känslorna som arbetet frambringade 
hos informanterna var således en viktig del i deras engagemang till att arbeta med 
hemlösa. 

 

6.1 Metoddiskussion 
	  
Då resultatet är baserat på två informanter är det inte möjligt att dra några generella 
slutsatser som skulle vara gällande för andra än de två individer som intervjuats. Som 
metod valdes djupgående semi-strukturerade intervjuer. Detta för att 
forskningsintervjuer försöker att frambringa intervjuinformanternas synvinkel och 
genom deras erfarenheter utveckla en djupare mening. Intervjuerna syftar till att förstå 
informanternas levda värld innan vetenskapliga förklaringar sätts (Kvale & Brinkmann 
2009). Denna metod relaterar därför väl till syftet som handlar om att förstå 
informanternas engagemang. Dock är författaren en oerfaren intervjuare och någon med 
mer erfarenhet av metoden hade onekligen fått omfångsrikare och mer djupgående 
information från informanterna.  

Innehållsanalys valdes som bearbetningsmetod. Denna metod går väl i hand med syftet 
då den strukturerar innehållet i intervjuerna till viktiga meningsenheter som är relevanta 
till syftet (Kvale & Brinkmann 2009). Informanternas egna ord är således grunden för 
analysen vilket speglar syftet i studien väl. 

Då författaren till föreliggande studie utförde arbetet ensam kan detta påverkat de 
kategorier och domäner som framkom under analysprocessen. Hade det funnits 
ytterligare en författare hade denne kanske tolkat intervjuerna annorlunda och på så vis 
hittat andra domäner och kategorier. Det är därför av vikt att påpeka att denna studies 
resultat således är begrundat på en författares tolkning av intervjuerna och att någon 
annan skulle kunnat tolkat det på ett annat sätt. 

Det är viktigt att poängtera att författaren har ett starkt intresse för denna utsatta 
samhällsgrupp, vilket gav upphov till varför författaren valde detta ämne till 
studentuppsatsen. Det kan även vara av vikt att poängtera att författaren redan innan 
arbetet med uppsatsen påbörjades kände en vilja av ett framtida kliniskt arbete med 
denna grupp. 
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6.2 Resultatdiskussion 
 
Fängslande 

Resultatet under domänen fängslande visar på att intresse för individerna är viktigt för 
att känna engagemang. McQuistan et al. (2010) visade att tandvårdspersonal som 
arbetat med hemlösa var villiga att fortsätta göra det, dock fanns ingen förklaring till 
varför de ville fortsätta. Kliniskt arbete och personliga möten med hemlösa kanske gav 
upphov till ett intresse för individerna och deras situation. Dock behövs det mer 
forskning kring detta för att med säkerhet säga att det stämmer.  

I likhet med Hill och Rimington (2011) visade även föreliggande studies resultat att 
informanterna upplevde en negativ attityd från kollegor gällande arbete med hemlösa. I 
likhet med Hill och Rimington upplevde informanterna också att det var rädsla för 
smitta och aggressivt beteende, som upplevdes som centralt i ovilligheten att arbeta med 
hemlösa. Informanterna i föreliggande studie upplevde det svårt att hitta ersättare och 
kände inte heller till någon kollega som var villig att arbeta med hemlösa. Detta visar att 
attityder är en viktig del till varför tandvårdspersonal väljer att avstå från att arbeta med 
hemlösa. I enlighet med Hill och Rimingtons studie visade även föreliggande studies 
resultat att de som arbetar med hemlösa skulle rekommendera kollegor att göra det. 

Intresset som informanterna uttryckte för individerna och villigheten att fortsätta arbeta 
med hemlösa visade även i likhet med McQuistan et al. (2010) att tandvårdspersonal 
som arbetar med hemlösa är villiga att fortsätta arbeta med hemlösa i framtiden.  

 

Medkänsla	  

Under domänen medkänsla uttryckte informanterna i likhet med Hill & Rimingtons 
(2011) resultat att känslan av att göra nytta för en annan individ samt att se förändringen 
som denna hjälp kan ge en individ var en viktig del i deras engagemang. Vidare visar 
även föreliggande studies resultat att utsattheten som informanterna upplevde i de 
hemlösas situation var något som engagerade dem att arbeta med denna grupp. Det kan 
vidare jämföras med Hill och Rimingtons resultat som visade att tandvårdspersonalen 
upplevde att arbete med utsatta som har ett stort tandvårdsbehov var givande. 
Informanterna uttryckte även att de kände välvilja mot hemlösa. Denna välvilja 
engagerade dem eftersom det gav dem en inre känsla av att göra gott för någon annan. 
Detta kan ytterligare liknas med Hill och Rimingtons resultat som visade att 
tillfredställelsen av att hjälpa utsatta att bli av med svår smärta ansågs givande bland 
tandvårdspersonalen.  
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Föreliggande studies resultat visar att känslorna som informanterna upplevde att de fick 
tillbaka genom arbetet med hemlösa, är en viktig faktor i vad som engagerar och 
motiverar dem till fortsatt arbete. Detta resultat kan även liknas vid det resultat som 
Habibian et al. (2010) visade där tandläkarstudenter uppgav en positivare attityd mot 

 arbete med hemlösa, efter praktik på en tandvårdsklinik specialiserad på tandvård för 
hemlösa. Dock är det inte helt klart vad som fick studenternas attityd att förändras. 
Förutom denna studie finns det även likheter i resultatet med en studie av Kuthy et al 
(2010) där tandläkarstudenternas attityd och framtida villighet att arbeta med hemlösa 
ökade efter en samhällsbaserad praktik där de bland annat behandlat hemlösa. Det är 
dock inte klarlagt heller i denna studie vad som frambringade dessa attitydförändringar. 

Informanterna uttryckte att de inte haft tidiga ambitioner att arbeta med hemlösa, men 
efter att spenderat en tid med den utsatta gruppen och arbetat med dem, uttryckte de att 
det var ett arbete som de inte ville släppa. Detta är i likhet med resultatet från en studie 
av Stanley (2013) där sjuksköterskestudenters attityder mot hemlösa undersöktes. 
Studien visade att efter sjuksköterskestudenterna praktiserat på en sjukvårdsklinik för 
hemlösa, ökade deras förståelse för de hemlösa som individer. Även deras förståelse för 
deras situation ökade. Mötet med de hemlösa ökade även deras respekt och positiva 
omsorgs attityd gentemot denna grupp.  

Hemlösa är en utsatt grupp med ett stort tandvårdsbehov, därför är det av vikt att det 
finns tillräckligt med tandvårdspersonal som är villiga att arbeta kliniskt med denna 
grupp. Tandvårdslagen (SFS 1985:125) menar att målet för tandvården ska ske på lika 
villkor för hela befolkningen. Hemlösa är dock en grupp som inte har samma villkor 
som övriga befolkningen då det finns många barriärer för dem att nå tandvården. Därför 
att det är viktigt med verksamheter riktad till denna grupp. Därför bör det ligga i 
tandvårdspersonalens intresse att inneha verksamhet riktad till denna grupp i enlighet 
med den lag de arbetar efter. För att vilja arbeta med denna grupp krävs det engagemang 
bland den tandvårdspersonal som är beredd att göra det. Detta för att främja den orala 
hälsan bland hemlösa, som har en begränsad tillgång till munhygienartiklar samt till 
tandvården. Forskning kring vad som engagerar tandvårdspersonal i arbetet med 
hemlösa är begränsat. Fortsatt forskning behövs därför för att kunna göra flera 
jämförelser. 

7. KONKLUSION 
	  

Känslorna som tandvårdspersonalen erhåller från det kliniska arbetet med hemlösa utgör 
en grund för det engagemang som personalen känner för arbetet. Dock är det flera 
faktorer som samverkar till detta engagemang. Ytterligare och omfångsrikare forskning 
kring vad som engagerar tandvårdspersonal i kliniskt arbete med hemlösa är nödvändigt 
för att kunna göra generaliseringar. Förhoppningsvis kan antalet engagerad 
tandvårdspersonal dedikerade till att arbeta med hemlösa öka i omfattning. Vilket kan 
komma att gynna både tandvårdspersonalen och hemlösa 

.  
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Inbjudan om att delta i studie om hemlösa och tandvård 
Härmed inbjuds Du att delta i en intervjustudie som syftar till att studera vad som 

engagerar tandvårdspersonal att arbeta med hemlösa. Studien genomförs vid Karlstads 

universitet, Tandhygienistutbildningen. 

Hemlösa har ett stort tandvårdsbehov och behöver verksamheter som är speciellt 

inriktade till dessa. För att fylla detta behov är det viktigt med engagerad 

tandvårdspersonal som är beredda att arbeta med hemlösa. 

Deltagandet i studien är frivilligt, Du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande 

utan orsak eller påföljande konsekvenser. Resultatet behandlas konfidentiellt, det vill 

säga, resultaten presenteras på så sätt att ingen individ blir identifierad. Intervjuerna 

kommer att hanteras så att inga obehöriga tar del av det och kommer endast att 

användas till den uppsats som denna studie ligger till grund för. 

Uppsatsen kommer att publiceras i DIVA som är en nationell databas för 

forskningspublikationer och studentuppsatser från de flesta svenska universitet och 

högskolor.  

Med vänliga hälsningar: 

Helena Ahlman 

Karlstad 2013-05-15 
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Samtyckesblankett 
Tandvårdspersonals engagemang i kliniskt arbete med hemlösa – En kvalitativ studie. 

Jag har tagit del av informationen om studien angående dess syfte och upplägg. Jag har 

också tagit del av informationen att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta när 

som helst utan att ange någon orsak. 

Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad och att intervjun spelas in på band. 
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Till verksamhetschefen på vårdcentralen för hemlösa 
Jag är en student från Tandhygienistutbildningen vid Karlstads universitet som ska göra 

ett examensarbete om tandvårdpersonals engagemang för hemlösa.  

Hemlösa har ett stort tandvårdsbehov och behöver verksamheter som är speciellt 

inriktade till dessa. För att fylla detta behov är det viktigt med engagerad 

tandvårdspersonal som är beredda att arbeta med hemlösa. 

Härmed inbjuds kliniken att delta i en intervjustudie där syftet är att studera vad som 

engagerar tandvårdspersonal till att arbeta med hemlösa. Jag önskar få komma till Er 

klinik och personligen intervjua två från tandvårdspersonalen. Deltagandet i studien är 

frivilligt och konfidentiellt. Medverkan kan avbrytas närhelst deltagaren önskar, utan 

orsak eller påföljande konsekvenser.  

Uppsatsen kommer att publiceras i DIVA som är en nationell databas för 

forskningspublikationer och studentuppsatser från de flesta svenska universitet och 

högskolor.  

Länk: http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf  

Med vänliga hälsingar: 

Helena Ahlman 
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Intervjuguide 
Struktur 

”Syftet är att studera vad som engagerar tandvårdspersonal till att arbeta med hemlösa.” 

Orientering – berätta kort om syftet och bakgrund med intervjun, användningen av 

diktafon, avsluta med att fråga om deltagaren har några frågor. 

Avslut – gör en återkoppling till det viktigaste som kommit upp, fråga om 

intervjupersonen vill kommentera det. Avsluta sedan med att fråga om intervjupersonen 

har några kommentarer eller synpunkter, när diktafonen är avstängd. 

  

Frågeställningar 

Kan du beskriva ditt tidigare yrkesliv inom tandvården? 

Kan du beskriva vad det är som engagerar dig att jobba kliniskt, det vill säga 

patientnära, med hemlösa i tandvården? 

Hur ser du på din framtid i arbetet med hemlösa? 

Följdfrågor:  Kan du utveckla….? 

 Berätta mer… 

 Finns det något mer du kan berätta om det…? 

I fältanteckningarna: 

Här skrivs information av värde upp, knutna till nyckelord som intresse, inlevelse, 

deltagande, medkänsla, satsning, åtagande, inlevelse.  

Kroppsspråk kopplat till känslor till exempel leenden noteras i fältanteckningarna. I 

fältanteckningarna ska även andra känslouttryck såsom suckar och tonlägen skrivas ner. 

Även andra kroppsspråk såsom större gester skrivs ner. 


