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Sammanfattning 

Bakgrund:   

Psykisk ohälsa har länge varit en del av samhället och räknas i Sverige idag som en av de 

vanligaste folkhälsosjukdomarna. Sjuksköterskan har som ansvar att bedriva en jämlik vård 

oberoende av patientens bakgrund och historia. Även om omvårdnaden av patienter med 

psykisk ohälsa genom tiden förbättrats så finns fortfarande stigmatiserande attityder kvar. 

 

Syfte:  

Syftet var att beskriva vad sjuksköterskor anser leder till stigmatisering av patienter med 

psykisk ohälsa inom den somatiska sjukvården.  

 

Metod:  

Arbetet utformas från en systematisk litteraturstudieform med en deskriptiv design där både 

kvalitativa och kvantitativa studier används.  

 

Resultat:  

Resultatet visar att det finns både positiva och negativa attityder hos sjuksköterskor vid vård av 

patienter med psykisk ohälsa, där de negativa attityderna är övervägande. Bristande 

erfarenheter, kunskap och attityd framkommer vara några av de viktigaste faktorerna som bidrar 

till stigmatiseringen av patienter med psykisk ohälsa inom den somatiska sjukvården och det 

finns ett tydligt behov av vidare forskning inom ämnesområdet för att minska attityderna.  

 

Slutsats: 

Sjuksköterskor anser att bristande kunskaper och utbildning leder till stigmatiserande attityder 

inom psykisk ohälsa. För att förändra dessa attityder krävs förändringsarbete på utbildningsnivå 

men också på arbetsplatser. 
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1. Inledning 

Statistik från Folkhälsomyndigheten (2016) visar att 73 procent av Sveriges befolkning år 2016 

uppgav ett gott psykiskt välbefinnande, men samtidigt som 73 procent uppger ett gott mående, 

har det psykiska mående blivit allt sämre och behovet av sjukvård ökar. Som sjuksköterska 

inom den somatiska sjukvården kommer man vårda patienter som är såväl psykiskt som fysiskt 

sjuka (van der Kluit, Gossens & de Leeuw, 2013). 

 

Mellan 2009–2013 så bedrevs i delar av Sverige en undersökning på uppdrag av regeringen 

genom Handisam och Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH). Syftet var att undersöka 

om det genom ökad kunskap om psykisk ohälsa var möjligt till attitydförändringar hos 

allmänheten gentemot personer med psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar. 

Under dessa år skulle de olika länen bland annat arbeta med att öka allmänhetens kunskap om 

psykisk ohälsa och psykisk funktionsnedsättning. Resultatet visade att allmänhetens attityder 

förändrades och blev mindre stigmatiserande och ett bättre beteende uppvisades (NSPH, 2013).   

 

Litteraturstudiens ämne valdes då författarna anser att forskning inom ämnet leder till värdefull 

kunskap som kan resultera i att sjukvårdspersonal inom den somatiska sjukvården bättre kan 

bemöta och behandla patienter med psykisk ohälsa. 

2. Bakgrund  

Jenkins (2014) och Cleary, Deacon, Jackson, Andrew och Chan (2012) beskriver att den 

psykiska ohälsan i samhället ökar. I Sverige räknas idag psykisk ohälsa som ett av de stora 

folkhälsoproblemen (Pellmer, Wramner & Wramner, 2015). Sveriges Kommun och Landsting 

(SKL, 2018) och Cleary et. al., 2012 berättar vidare att samtidigt som den psykiska ohälsan 

ökar så får inte de psykiskt nedsatta en likvärdig vård som andra människor vid somatisk 

sjukdom. I och med detta riskerar människor med psykisk ohälsa att utveckla en sämre fysisk 

hälsa som kan leda till en förtida död. Socialstyrelsen (2016) beskriver att människor med 

psykisk ohälsa har samma rättigheter till en jämlik, kunskapsbaserad och säker vård och omsorg 

av god kvalitet som personer utan psykisk ohälsa. Detta styrks även i hälso-sjukvårdslagen 

(HSL, SFS 2017:30) vilken förtydligar vikten av alla människors rätt till likvärdig vård.  
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2.1. Psykisk ohälsa 

Begreppet psykisk ohälsa är brett och innefattar mindre psykiska svårigheter som oro och 

nedstämdhet såväl som de mer allvarliga och omfattande sjukdomarna som uppfyller kriterier 

för en psykiatrisk diagnos (Kunskapsguiden, 2016). Synen på orsaker till psykisk ohälsa och 

personer med psykisk ohälsa har historiskt sett förändrats. Tidigare trodde man att människor 

som led av psykisk ohälsa var besatta av demoner eller att de blev bestraffade av Gud (Sjöström, 

1992; Lundberg, 2010).  

 

I Sverige benämndes på 1700-talet de psykiskt sjuka som “dårar” och många gånger gjorde 

vårdgivaren människan liktydig med den diagnos patienten hade och det var ofta vårdgivaren 

som förde talan om hur vården för patienten skulle bedrivas. Behandlingen grundades vanligen 

på barbariska metoder där man försökte skaka eller rycka rätt “dårens” förstånd (Sjöström, 

1992). Under den första halvan av 1800-talet blev behandlingen mer human (Lundberg, 2010) 

men även om behandlingarna var bättre beskriver Lilja (2007) i sin doktorsavhandling att det 

fortfarande fanns ett stort antal inneliggande patienter. På hospitalen skulle patienterna ha ett 

vänligt bemötande och en vardagsrutin som innefattade renlighet och ordning (Lundberg, 

2010). Centralhospital upprättades och det fanns en övertygelse om att psykiatriska sjukdomar 

var tillgängliga för behandling. På 1900-talet började de värsta behandlingsmetoderna 

försvinna och inspiration hämtades nu från de vanliga sjukhusen. Lilja (2007) beskriver att 

antalet vårdplatser på 1900-talet minskade och i och med att psykiatrireformen fastställdes år 

1992 skulle nu patienterna få vara mer delaktiga i sin egen vård och behandling.  

 

Psykiatrireformen skapades i ett försök att ge de psykiskt sjuka patienterna i samhället 

förbättrade livsvillkor. Reformen vänder sig i första hand till de mest sjuka inom den 

specialiserade psykiatrin och arbetet består bland annat av utveckling av bostäder och 

boendestöd, daglig verksamhet. Reformen består även av utbildningsinsatser för såväl patienter 

som anhöriga (Socialstyrelsen, 1999). 

 

Psykiatriska svårigheter innebär ett nedsatt välbefinnande där symtom som oro, ångest, 

nedstämdhet och sömnsvårigheter är vanliga (Kunskapsguiden, 2016). Vissa sjukdomstillstånd 

innebär även att patienten drabbas av negativa symtom, det vill säga symtom som passivitet 

och undandragande. Dessa symtom kan i sin tur medför en ökad risk att drabbas av fysisk ohälsa 

då de ofta leder till nedsatt kognitiv funktion hos patienten (Wiklund-Gustin, 2014). Nedsatta 
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kognitiva funktioner innebär att förmågan att ta in, förstå och använda information påverkas 

negativt. I kombination med den samsjuklighet som finns vid psykisk sjukdom visar det tydligt 

på det stora behovet av somatisk vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

 

Happell, Scott och Platania-Phung (2012) menar att patienter med psykisk ohälsa många gånger 

upplever hinder i vardagen. Dessa hinder kan bestå av ekonomiska problem, isolering och ett 

minskat stöd av samhället. I och med detta löper denna patientgrupp en ökad risk för sämre 

levnadsförhållanden och har därmed ett ökat behov av hälso- och sjukvård än övrig del av 

befolkningen.  

 

Ökad samsjuklighet vid psykisk ohälsa innebär att en person som lider av en kroppslig sjukdom 

har en ökad risk för till exempel depression och tvärtom. Vid depression ökar även risken för 

missbruk och främst alkoholmissbruk. Alkohol används vanligen som självmedicinering för att 

försöka lindra bland annat ångest. Depression kan ge flera somatiska symtom fast det inte 

behöver finnas någon underliggande somatisk sjukdom. Det finns även olika riskgrupper för att 

drabbas av psykisk ohälsa, bland annat tonåringar, äldre, cancerpatienter, hjärtopererade och 

patienter som drabbats av stroke. För att kunna erbjuda adekvat uppföljning vid dessa tillstånd 

måste det finnas ett utökat samarbete mellan specialistpsykiatrin och närsjukvården (Skärsäter, 

2014).   

2.2 Stigmatisering 

Begreppet stigma beskrivs av rikstermbanken (2008) som utpekande som svag i jämförelse med 

omgivningen, i Svenska Akademiens Ordlista (2015) förklaras ordet som att “framkalla 

stigman hos; socialt brännmärka”. Begreppet innebär hur personen upplever en situation. Att 

uppleva stigmatisering kan visa sig som utanförskap och social diskriminering, dessa faktorer 

i kombination med arbetslöshet, rasism och fientlighet har en negativ påverkan på hälsan 

(Ringsberg, 2014). Människor som stigmatiseras upplever ofta att de blir utstötta och att de inte 

betraktas som “normala” av samhället runt omkring dem (Lilja & Hellzén, 2014).   

 

Farrelly et al. (2014) och Coastworth-Puspoky, Forchuck och Ward-Griffin (2006) beskriver 

att antalet patienter med en psykiatrisk diagnos som någon gång upplevt stigmatiserande och 

diskriminerande attityder är oacceptabelt hög. Detta kan leda till negativa konsekvenser som i 

sin tur kan leda till negativ inverkan och påverka patientens vardag. Ohlsson (2009) beskriver 
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att patienten framställs som potentiellt våldsam och farlig samt oberäknelig. De stigmatiserade 

attityderna kan grunda sig i andras rädsla och okunskap.  

 

Stigmatisering och diskriminering utgör hinder för patienter med psykisk ohälsa när det 

kommer till att samspela med det övriga samhället (Högberg, Magnusson, Ewertzon & Lützén, 

2008). Detta kan bidra till att patienter undviker sociala sammanhang där känslan av utsatthet 

blir tydlig (Wiklund-Gustin, 2014).  

 

Hinshaw (2007) beskriver stigma som en skamfull märkning patienten fått på grund av att hen 

tillhör en grupp människor som är nedvärderade av det ”normala” samhället. Enligt Goffman 

(2014) är människan snabb på att kategorisera andra människor, hen försöker fastställa vissa 

egenskaper hos den andra för att se dess sociala identitet. Om patienten besitter en egenskap 

som anses “udda” och “mindre önskvärd” kan det bli en vanhedrande effekt som kan jämföras 

med oduglighet, oförmåga och handikapp, det blir ett stigma, detta styrks av Liggins och 

Hatcher (2005) som tillägger patientens känsla av hopplöshet och att inte vara en av de andra. 

 

En bidragande faktor till att stigmatisering och diskriminering av psykiskt sjuka ökar är enligt 

Hinshaw (2007) och Ohlsson (2009) hur de framställs i media. En föreställning som lyfts fram 

i media är att psykiskt sjuka är våldsamma och aggressiva. Att patienter är våldsamma och 

aggressiva beskriver Shirilee, Kerrison och Chapman (2006) kan leda till rädslor hos 

sjuksköterskan i arbetet vilket leder till ökade negativa attityder. Hinshaw (2007) berättar vidare 

att denna föreställning är felaktig, att informationen som lyfts fram i media inte alltid stämmer. 

Faktum är att det endast är en liten subgrupp av patienter med psykisk ohälsa som tenderar att 

bli aggressiva och våldsamma (Hinshaw, 2007). Detta tar även Lundberg (2010) upp i sin 

avhandling där internationella undersökningar visar att patienter med psykisk ohälsa anses vara 

farliga och oönskade i samhället, det är dock omdiskuterat huruvida patienter med psykisk 

ohälsa faktiskt är mer våldsamma och aggressiva än andra (Bennet et al., 2011).  

2.3 Sjuksköterskeprofessionen 

Sjuksköterskan Florence Nightingale beskrivs som grundaren till det moderna sjukvårdsyrket. 

Nightingale arbetade för att höja omvårdnadsyrkets professionella status och 1867 startades i 

Uppsala den första akademiska utbildningen i Sverige för sjuksköterskor. Detta skedde under 

ledning av Emmy Rappe som har utbildats av Florence Nightingale inom ämnesområdet 

omvårdnad (Bentling, 2013). 
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Profession i stort definieras av begrepp som teoretisk utbildning, etiska koder och autonomi 

och utgår från ett etiskt arbete där man som sjuksköterska arbetar etiskt på såväl kollegial nivå 

som på samhälls- och personlig nivå (Bentling, 2013). Ett sätt att behålla värdigheten i ett möte 

med patienten är att ha ett solidariskt förhållningssätt och möta patienten i samtalet för att skapa 

förståelse (Wiklund- Gustin, 2014).  

 

Sjuksköterskeprofessionen har fyra grundläggande ansvarsområden; att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och att lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). Världshälsoorganisationens (WHO) definition av hälsa från 1948 förklarar begreppet 

som ett stadium av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av 

sjukdom eller svaghet (WHO, 2018). Som sjuksköterska har man ett uppdrag och ansvar att 

initiera och främja hälsan hos såväl allmänheten som hos de sårbara i samhället gällande såväl 

psykisk som somatisk vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det viktigaste 

omvårdnadsmålet är att främja patientens subjektiva erfarenhet av hälsa. Syftet med 

sjuksköterskans hälsofrämjande insatser är att bidra till att skapa möten som bekräftar 

patientens värdighet utifrån den enskilda människans situation (Svedberg, Jormfeldt & 

Arvidsson, 2003). 

 

En jämlik sjukvård innebär att den tillhandahålls och fördelas efter alla patienters olika behov 

på lika villkor oavsett patientens bakgrund i form av till exempel kön, ålder eller etnicitet. I 

arbetet som sjuksköterska är det viktigt att man har ett etiskt förhållningssätt, man har ett ansvar 

att säga ifrån när värdighet och integritet hos patienter hotas eller kränks, ett ansvar att stå upp 

när grundläggande mänskliga rättigheter hotas (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Somatisk sjukvård 

Somatisk sjukvård innebär hälso- och sjukvård som riktar sig till det fysiska och kroppsliga 

måendet där det primära målet är att bota den fysiska ohälsan. Somatisk sjukvård strävar efter 

att lindra fysiska symtom och sjukdomar och innefattar bland annat medicinsk, kirurgisk och 

geriatrisk vård (Rikstermbanken, 2010). Relaterat till den samsjuklighet som finns så kommer 

sjuksköterskan inom den somatiska sjukvården dock alltid möta patienter som har psykisk 

ohälsa (van der Kluit, Gossens & de Leeuw, 2013). 

 

 



10 
 

2.4 Teoretisk referensram 

Travelbees teori grundar sig i förhållandet mellan människor (human to human relationship). 

Travelbee (1971) anser att det inte finns några patienter, hon menar istället att det är människor 

som behöver vård och assistans av andra människor som kan utföra den vården och 

hjälppersonen har behov av. Travelbee diskuterar i sin teori om hur relationerna ska utformas. 

Den relation sjuksköterskan ska sträva efter är att skapa en relation med synsättet människa till 

människa, inte sjuksköterska och patient och hon tycker inte att sjuksköterskorna ska 

kategorisera människorna på grund av att det skapar stereotyper. Vidare menar Travelbee att 

alla människor är unika, oersättliga, att de ständigt utvecklas och samspelar med andra. 

Travelbee anser att en förutsättning för att hennes modell ska fungera är att sjuksköterskorna 

(människorna) har en insikt om hur det är att vara sjuk och lida. Finns insikten och kunskapen 

så främjas möjligheten att skapa en människa till människa-relation eftersom personerna kan 

identifiera sig med varandra. Sjuksköterskans andliga värderingar och filosofiska övertygelser 

om sjukdom och lidande påverkar i vilken utsträckning hen kan hjälpa patienten. Att uppleva 

och skapa sig en mening om sjukdomar är som sjuksköterska viktigt för det kliniska utförandet.  

 

Fortsättningsvis beskrivs det att det är flertalet faktorer som påverkar kvalitén på 

sjuksköterskans arbete med patienten. Sjuksköterskans kunskap och sjuksköterskans 

uppfattning om sjukdom, lidande och död som påverkas av sjuksköterskans andliga värderingar 

och filosofiska tro är påverkande faktorer. Dessa avgör huruvida sjuksköterskan har de verktyg 

som krävs för att hjälpa patienten att hitta en mening i den situation som personen befinner sig 

i (Travelbee, 1971).  

3. Problemformulering 

Den psykiska ohälsan är vanligt förekommande och finns i alla typer av vårdsammanhang. 

Stigmatisering av patienter med psykisk ohälsa har förekommit sedan 1700-talet där 

vårdpersonal likställde patienter med diagnoser. Detta förbättrades med tiden och behandlingen 

blev mer human, patienterna började bemötas som människor och inte som diagnoser. 

Stigmatisering finns dock kvar än idag och patienter med psykiatrisk ohälsa som är i behov av 

somatisk sjukvård får inte alltid den vård de både behöver och har rätt till.  
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Relaterat till samhällets bild av psykiatrin och dess sjukdomar uppstår det en etisk konflikt. Den 

etiska konflikten grundar sig i alla människors rätt till en jämlik vård och de stereotypiska 

föreställningar som finns kopplade till människor med psykiskt nedsatt mående. Det finns en 

ambition att förändra synen på psykisk ohälsa och normalisera denna. Trots detta finns det 

fortfarande patienter som berättar hur de upplevt känslor av maktlöshet och att de blivit 

kontrollerade av personalen (Lilja, 2007). Det finns fortfarande idag behov av 

förbättringsarbete inom vården för psykisk ohälsa. Det är därför av vikt att undersöka vad 

sjuksköterskor anser leder till stigmatiserande attityder inom den somatiska sjukvården för att 

kunna arbeta med att minska de stigmatiserande attityderna och bidra till en mer rättvis vård 

för patienter med psykisk ohälsa. 

4. Syfte 

Syftet var att beskriva vad sjuksköterskor anser leder till stigmatisering av patienter med 

psykisk ohälsa inom den somatiska sjukvården.  

5. Metod  

5.1 Design 

Arbetet genomfördes som en systematisk litteraturstudie med deskriptiv design. Detta innebär 

att tidigare forskning systematiskt valts ut, likaså de sökord som används, för att sedan ha 

sammanställts utifrån ett ämne väl anpassat till problemområdet (Kristensson, 2014). 

5.2 Datainsamling 

Denna litteraturstudie genomfördes med hjälp av 8 vetenskapliga studier, 6 kvantitativa och 2 

kvalitativa. För att få fram sökord identifierades meningsbärande ord från syftet. De ord som 

identifierades var: sjuksköterska, stigmatisering och psykisk ohälsa. De första sökningarna 

utfördes som testsökningar i Google Scholar för att på så vis finna ämnesord och fritextord. 

Sökningar utfördes även i Svensk MeSH för att få fram synonymer. Sjuksköterska översattes 

till engelska med hjälp av Svensk MeSH till “nurse”. Stigmatisering fick synonymen attitude 

vilket författarna under sökningarna i Google Scholar sett som frekvent förekommande i 

sammanhanget. Ordet psykisk ohälsa fanns inte på Svensk MeSH, författarna valde att själva 

översätta ordet till mental illness då det engelska begreppet var frekvent förekommande under 

testsökningarna i Google Scholar.  
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För att söka fram vetenskapliga studier gjordes systematiska sökningar med både ämnesord och 

fritextord i databaserna CINAHL Plus with full-text samt PsycINFO. Då “mental illness” skulle 

vara ett ämnesord sökte författarna efter det i CINAHL headings och hittade ordet (MH 

“attitude to mental illness”). I PsycINFO sökte författarna i PsycINFO thesaurus efter 

ämnesordet och där blev det DE “mental illness (attitudes towards)”. De resterande orden, nurse 

och attitude, söktes som fritextord, se bilaga (2,3).  

 

I databassökningar valde författarna att trunkera fritextorden. Trunkering innebär att ordet 

kapas av vid dess stam för att sedan ersättas med [*] för att på så vis få ut så många möjliga 

böjningar av orden som möjligt och för att på så vis få ett bredare resultat av studier i sökningen 

(Karolinska institutet, 2014). Utöver trunkering användes även de booleska operatorerna AND 

och OR som tillsammans med sökorden bildade en söksträng. Se bilaga (2,3) 

 

Inför databassökningarna skapades sedan begränsningar för att få relevanta studier kopplade 

till ämnesområdet. Kristensson (2014) förklarar att begränsningar i en sökning bör finnas för 

att resultatet ska bli så aktuellt som möjligt. De begränsningar som användes var att studierna 

var tvungna att vara vetenskapligt granskade (peer-reviewed) för att på så vis stärka 

tillförlitligheten, de skulle även vara skrivna på engelska och fick vara såväl kvalitativa som 

kvantitativa för att ge ett bredare resultat. Slutligen skulle studierna vara publicerade inom åren 

2008–2018 för att få relevant information och studier från hela världen valdes att ha med i 

studien för att få en global infallsvinkel. Se bilaga (2,3). 

5.2.1 Meningsbärande ord 

Innan sökningen utfördes togs meningsbärande ord fram utifrån syftet och översattes till 

engelska i svenska MeSH. Nedan beskrivs de meningsbärande orden för att bidra till en ökad 

förståelse för begreppens innebörd i denna litteraturstudie. 

5.2.2 Förtydligande av meningsbärande ord 

Mental health psykisk ohälsa, påverkas av psykosocial och biologisk etiologi. Alla människor 

har varierande sårbarhet beroende på uppväxt, biologiska faktorer, långvarig stress, skador och 

sjukdomar i det centrala nervsystemet. Detta leder till att alla människors mottaglighet för stress 

i det vardagliga livet är varierande vilket kan leda till svårigheter att hantera olika situationer. 
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Sociala och ekonomiska faktorer påverkar också den psykiska hälsan och kan bli en faktor att 

man utvecklar psykisk ohälsa. (Skärsäter, 2014).         Nurse, sjuksköterska, en profession där 

sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnaden av patienten och tillämpa ett etiskt 

förhållningssätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). En sjuksköterska ska ha kunskap om 

omvårdnadsprocessen, personcentrerad vård och samverkan i team. Sjuksköterskan ska bedriva 

en evidensbaserad vård och bedriva förbättringsarbete och kvalitetsutveckling för att kunna 

bedriva en god och säker vård för patienten. Sjuksköterskan ska ha kännedom om informatik, 

ledarskap om pedagogik (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).      Attitude, attityd, beskrivs av 

Svensk MeSH (Karolinska institutet, 2016) som en benägenhet att ge uttryck åt ihållande, 

inlärda inställningar antingen för eller emot någon företeelse, person eller något föremål, inte 

utifrån vad de egentligen representerar utan hur de upplevs. 

5.3 Urval  

De inklusionskriterier som fanns i litteraturstudien var att studierna skulle behandla 

grundutbildade sjuksköterskor som arbetar inom somatisk sjukvård. De ska ha erfarenhet av att 

vårda psykiskt sjuka patienter. Såväl kvinnor som män fick vara deltagare och de skulle vara 

över 18 år. Exklusionskriterier var studier där enbart psykiatrisjuksköterskor deltog, studier 

med sjuksköterskestudenter eller studier som behandlar patientens perspektiv. 

 

Efter att ha valt inklusions- och exklusionskriterier fortsatte urvalsprocessen genom tre steg där 

varje del genomfördes enskilt av författarna. Det första steget bearbetades genom att de 317 

titlar i CINAHL och 97 titlar i PsychINFO som framkom under sökningen lästes för att sedan 

filtrera bort irrelevanta studier som inte svarade på syftet och inklusionskriterierna eller var 

litteraturstudier. Nästa steg blev att författarna läste studiernas sammanfattning, abstrakt, 34 

abstrakts i CINAHL och 18 i PsycINFO för att göra en bedömning om studiernas relevans 

kopplat till studiens syfte och huruvida studierna ska användas till studien eller ej. Steg tre 

genomfördes slutligen genom att författarna var för sig läste studierna, 8 i CINAHL och 6 i 

PsycINFO för att sedan göra en gemensam bedömning av dess relevans och trovärdighet (Se 

bilaga 2 och 3). Efter att författarna läst studierna i sin helhet så valdes 4 studier från CINAHL 

och 1 från PsycINFO. För att få fler studier till resultatet användes snowballing vilket 

resulterade i ytterligare 3 studier. Snowballing innebär att man gör manuella sökningar med 

hjälp av referenslistor för att hitta ny litteratur (Kristensson, 2014). 
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5.4. Granskning 

För att granska de valda studierna använde författarna Kristenssons (2014) granskningsmallar 

för kvalitativ och kvantitativ metod och tillvägagångssättet var triangulering. Triangulering 

innebär att författarna enskilt utfört urval- och granskningsprocessen av studierna för att sedan 

tillsammans diskutera och sammanställa materialet (Kristensson, 2014). Under granskningen 

värderas det högt om studiernas resultat var lätt att tolka samt om de använde sig av en relevant 

datainsamlingsmetod. När författarna hade granskat studierna var för sig sammanställdes 

författarnas enskilda granskningar till en slutlig granskning för att se vilka studier som hade en 

god kvalité (Bilaga 1). Det var ingen studie som bedömdes ha låg kvalité vilket resulterade i att 

alla 8 studier användes i litteraturstudien. 

5.5. Bearbetning och analys 

Kristensson (2014) beskriver en integrerad analysmetod som ett enkelt sätt att sammanställa 

och presentera resultatet i en litteraturstudie, utifrån detta valde författarna att bearbeta och 

analysera de valda studierna med en integrerad analys. 

 

För att börja detta steg lästes studierna enskilt av författarna. Författarna skrev under tiden en 

sammanfattning av varje läst studie för att kunna jämföra med varandra för att på så vis 

säkerställa att båda förstått innebörden av studierna. Då de valda studierna svarade på syftet 

skapades sedan kategorier utifrån de olika områden som framkom som tydligt viktiga för 

resultatet i litteraturstudien. Detta även för att se övergripande likheter och skillnader i de olika 

studierna. Utifrån detta analyserade författarna sedan texterna vilket sedan sammanställdes och 

presenterades under tre kategorier i denna litteraturstudies resultatdel. 

5.6. Forskningsetiska överväganden  

En etisk prövning är motiverad i de fall forskning fysiskt eller psykiskt kan leda till uppenbar 

skada för deltagaren. I somliga av de studier som används kunde ingen etisk prövning hittas. 

Vissa av studierna behandlade ämnet forskningsetiska överväganden i sin metod eller 

metoddiskussion där de resonerade på så sätt att deras forskning inte kunde leda till någon 

uppenbar fysisk eller psykisk skada för deltagaren. I de studier där inget sådant resonemang 

kunde hittas gjorde författarna en egen granskning där studierna vägdes mot kriterierna för 

lagen om etikprövning (SFS: 2003:460, 4§). 4§ framhäver bland att en etikprövning ska utföras 
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om forskningen innebär fysiska eller psykiska ingrepp som kan leda till en uppenbar skada eller 

risk för studiens deltagare. Utöver lagen om etikprövning utgick författarna även från vad 

Kristensson (2014) framhäver viktigt i en etikprövning och då kriterierna för en etikprövning 

inte uppfylldes ansågs det inte vara ett problem att använda dem i den egna studien. 

6. Resultat  

Resultatet i denna studie utgår från tidigare studier som alla är publicerade inom åren 2008–

2018 och genomförda i olika länder; Nya Zeeland, Sverige, Finland, Brasilien, Malaysia, USA, 

England, Irland och Litauen. Majoriteten av studierna, sex stycken är kvantitativa, de resterande 

två är kvalitativa. De kvantitativa studierna utgår från olika typer av frågeformulär och en av 

de kvantitativa hade någon form av intervention i sin studie. Den ena kvalitativa studien 

använde sig av fokusgruppsintervjuer och den andra kvalitativa studien hade enskilda 

intervjuer. De studier som används forskar alla kring stigmatisering av psykisk ohälsa inom 

sjukvården.  

 

I tabell 2 redovisas tre områden som utgör grunden till resultatet utifrån vad som i studierna 

tydligt framkommer som påverkande faktorer samt vilka studier som representerar vad. 

 

 

Tabell 2, resultatöversikt 

Studie • Erfarenhet • Attityd • Kunskap & utbildning 

Björkman et al. (2008). X 
  

Ihalainen-Tamlander et al. (2016).   X X X 

MacNeela et al. (2012). 
 

X 
 

Melo et al. (2014). X X X 

Ng et al. (2017). 
  

X 

Plant och White (2013). 
  

X 

Rao et al. (2008). 
 

X X 

Švedienė et al. (2009). 
 

X X 
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6.1. Bristande erfarenheter vid vårdandet av patienter med psykisk ohälsa  

Av den forskning som används i studien framkommer det tydligt att stigmatisering av patienter 

med psykisk ohälsa inom hälso- och sjukvården är vanligt förekommande. Det framgår att 

stigmatisering hos sjuksköterskor är som störst hos de som varit yrkesverksamma under en 

kortare tid. Resultatet visar att de stigmatiseringen är störst mot patienter med 

missbruksproblematik och schizofreni men att även patienter med panikattacker, demens och 

ätstörningar påverkas av attityderna. Man menar att sjuksköterskor som arbetat längre besitter 

en mer positiv attityd gentemot patienters psykiska ohälsa och även mot chansen till 

tillfrisknande och förbättrat mående (Björkman, Angelman & Jönsson, 2008; MacNeela, Scott, 

Treacy, Hyde & Mahony, 2012; Švedienė, Jankauskienė, Kušleikaitė & Razbadauskas, 2009; 

Plant & White, 2013; Melo, Pegorato, Santos & Pilon, 2014). 

 

När det kommer till omvårdnad beskrev sjuksköterskorna att de ofta bedrev en saklig 

omvårdnad av patienterna och inte en personcentrerad vård. Särskilda samband finns mellan 

riskfyllda attityder och den direkta omvårdnaden. Sjuksköterskornas förväntningar på patienter 

med psykisk ohälsa hindrade de när de skulle försöka bygga upp en relation och när det gällde 

att göra patienten delaktig i den egna vården. För att motverka de konsekvenser som 

uppkommer måste kunskapen om olika typer av psykisk ohälsa öka men sjuksköterskornas 

professionalitet måste även den utvecklas genom att utveckla en förbättrad 

kommunikationsförmåga (MacNeela, Scott, Treacy, Hyde och Mahony, 2012).  

6.2. Sjuksköterskans attityd till psykisk ohälsa 

Att sjuksköterskor inte besitter den kunskap som behövs har visats resultera i att de många 

gånger utvecklar en rädsla för patienterna då de inte vet vad de kan förvänta sig av dem och 

inte heller hur de ska bemöta dem. De diagnoser som framkommer vara mest skrämmande är 

psykossjukdomarna och framför allt schizofreni. Här beskrivs patienterna som farliga, 

aggressiva och oberäkneliga (Björkman et al., 2008; Plant, & White, 2013; Melo et al., 2014). 

Forskning har visat att svårare psykiskt sjuka patienter har fler stigmatiserande attityder mot 

sig än en patient som inte är lika sjuk (Rao et al., 2008).  

 

I studier av Ihalainen-Tamlander, Vähäniemie, Löyttyniemi, Souminen och Välimäki (2016) 

samt Plant och White (2013) framkommer det att sjuksköterskans attityd mot psykiatriska 

patienter generellt sett är positiv hos sjuksköterskor som besitter empati och har en önskan om 
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att hjälpa patienterna. Ihalainen-Tamlander et al. (2016) fortsätter i sin studie att beskriva 

attityder mot psykisk ohälsa och även dem kan påvisa stigmatisering. De beskriver att de äldre 

och mer erfarna sjuksköterskorna inte besatt lika stigmatiserade attityder som de yngre och 

nyutbildade sjuksköterskorna. De äldre ansåg inte att patienterna skulle segregeras och de kände 

sig inte lika osäkra kring patienterna som de yngre. Dessa tendenser visades även i studien av 

MacNeela (2012) där sjuksköterskor som arbetat inom sjukvården i längre än fem år hade ett 

sårbarhetstänk för patienter med psykisk ohälsa. Detta kunde inte hittas hos sjuksköterskor som 

jobbat färre än fem år inom sjukvården, de besatt istället ett risktänk gentemot dessa patienter. 

Många av de medverkande sjuksköterskorna menar att det krävs några år som yrkesverksam 

innan man börjar känna sig säker tillsammans med patienter med psykisk ohälsa. Detta grundar 

sig i att erfarenheter då skapats och man har fått en ökad förståelse för hur patienten fungerar i 

relation till olika diagnoser, vilka symtom som finns och hur dessa bäst bör bemötas. 

Sjuksköterskorna poängterar att det finns en stor önskan i vidare kunskap och utbildning för att 

kunna ge en fullständigt god vård (Plant & White, 2013). 

6.3. Sambandet mellan kunskap, utbildning och attityder 

Studier visar att sjuksköterskor som arbetar inom den somatiska sjukvården inte har den 

kunskap som krävs för att vårda patienter med psykisk ohälsa (Björkman et al., 2008; Švedienė 

et al., 2009; Plant och White, 2013; Melo et al., 2014). Hos delar av de medverkande 

sjuksköterskorna framkommer det även positiva attityder gentemot patienterna där man är 

positivt inställd till att hjälpa dem och där man tänker att patienterna har en god chans till 

tillfrisknande. Diagnoser som bemöts med en mer positiv syn är depressioner och ångest (Plant 

& White, 2013). Tydligt var att stigmatiseringen överrepresenterade. Känslor som osäkerhet, 

stress, rädsla, nyfikenhet och vrede visades vara vanligt förekommande (Melo et al., 2014).  

 

I studien av Ng, Rashid och O’Brien (2017) utfördes en intervention som grundade sig i 

utbildning och ökad kunskap. De har undersökt huruvida en intensivutbildning på fem minuter 

via video inom området psykisk ohälsa kan påverka stigmatisering. Genom filmklippet ville 

författarna skapa ett intresse för ämnesområdet för att få så vis minska stigmatisering relaterat 

till större kunskapsbredd. Resultatet påvisar positiva effekter trots den korta utbildningstiden. 

Författarna menar att denna korta utbildning skapar en vidare önskan i att utbilda sig och lära 

sig mer om ämnet för att kunna bidra med en bättre och säkrare vård. Ng, Rashid och O’Brien 

(2017) önskade även att interventionen som utfördes skulle bidra till att öka chansen att 



18 
 

sjuksköterskor väljer att vidareutbilda sig inom psykiatrin. Det beskrivs att unga sjuksköterskor 

har mer fördomar och mer rädslor för patienterna vilket i sin tur leder till att färre väljer att 

specialisera sig inom ämnet och det blir en brist på psykiatrisjuksköterskor.  

 

Sjuksköterskor är väl medvetna om att bristande utbildning och bristande erfarenhet är faktorer 

som påverkar och utgör en bakgrund till utvecklingen av stigmatisering inom området. 

Yrkesverksamma sjuksköterskors egen önskan för att motarbeta detta är att få kompletterande 

utbildning för att utveckla sina yrkeskunskaper. Förslag från sjuksköterskorna själva är att få 

delta vid konferenser, seminarier och kurser. De önskar att utbildning ska innefatta olika vanligt 

förekommande tillstånd vid psykisk ohälsa och dess symtom. Man vill få en ökad förståelse för 

hur vårdförloppet kan se ut för att medverka till en bättre vård för patienten då risken för 

oförutsägbara händelser minskar (Švedienė et al., 2009). 

7. Resultatsammanfattning  

Stigmatisering av psykisk ohälsa är vanligt förekommande och grundar sig i att sjuksköterskor 

många gånger inte har den kunskap som krävs.  Det är ett resultat på de brister som finns i 

sjuksköterskors utbildning inom ämnesområdet psykiatri och leder till att sjuksköterskor 

utvecklar stigmatiserande attityder mot patienter med psykiatriska ohälsa.  

 

Sjuksköterskor har en önskan att kunna hjälpa alla patienter oavsett sjukdom men besitter inte 

alltid de kunskaper som krävs. Ett resultat av detta är att patienter inte alltid får den vård de 

behöver och har rätt till. Det leder även till att sjuksköterskor tvivlar på sin kompetens och sig 

själva som sjuksköterskor. 

8. Diskussion  
8.1 Metoddiskussion 

En litteraturstudie valdes som tillvägagångssätt då det fanns tidigare forskning som kunde 

sammanställas för att få en ökad förståelse för det valda problemet och syftet. men också på 

grund av att författarna önskade få information om i detta fall sjuksköterskors kunskaper och 

syn på ämnesområdet. Författarna hade också kunnat genomföra antingen en kvalitativ 

intervjustudie eller en kvantitativ studie men valde att göra en litteraturstudie eftersom det fanns 

tidigare forskning som var relevant för det valda syftet.  
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Studien genomfördes genom att inkludera både kvalitativa och kvantitativa studier. Kumar 

(2011) beskriver att det optimala i en vetenskaplig litteraturstudie är att använda både 

kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga studier för att uppnå bästa möjliga resultat. 

Författarna ansåg att studierna kompletterade varandra bra och då de svarade på syftet användes 

de i resultatet även fast tillvägagångssättet i studierna var olika då författarna upplevde att de 

kunde få en bredare förståelse och inblick. Det framkommer information både om hur 

stigmatiseringen upplevs bland fler människor men även enskilda berättelser vilket resulterar i 

att författarna får en djupare förståelse för ämnet och resultatet. 

 

Författarna valde att utföra sina sökningar i databaserna CINAHL samt PsychINFO. Forsberg 

och Wengström (2016) beskriver att detta är två databaser som behandlar ämnesområden som 

omvårdnad, beteendevetenskap och psykologi, vilket ansågs relevant till studiens valda syfte. 

Fler databaser hade kunnat inkluderas men då de studier som redan sökts fram ansågs medföra 

tillfredsställande information till denna studies resultat valde författarna att inte göra nya 

sökningar. 

 

I sökningen valde författarna att använda booleska operatorer tillsammans med trunkering av 

orden. Karolinska institutet (2018) beskriver booleska termer som viktiga för att bidra till 

struktur i sökningen och för att få en bredd i sökningarna. Detta ansågs vara värdefullt då det 

bidrar till att sökningarna blir specificerade och breda för att utforma ett resultat väl anpassat 

till ämnesområdet. Vidare i sökningen valde författarna att göra begränsningen av språk till 

engelska. Då båda författarna bemästrar språket valdes det att användas för att undvika att 

studier skrivna på andra språk som författarna inte behärskar framkommer och på så vis ger ett 

ökat bortfall i sökresultatet. Vidare utfördes inga begränsningar till vart i världen studierna 

skulle vara utförda. Detta på grund av att författarna önskade få en global infallsvinkel på 

studien och en ökad förståelse för hur det ser ut i världen. 

 

Kristensson (2014) förklarar att studier som är peer-reviewed är vetenskapligt granskade innan 

de publicerats i en vetenskaplig tidskrift. Detta ansåg författarna vara värdefullt för att bidra till 

en ökad trovärdighet i studien och valde därför att använda detta som en begränsning. 

 

Något som kan anses vara en svaghet i studien är artiklarna som inkluderades genom 

snowballing eftersom de inte inkluderades i den systematiska sökningen. För att undvika detta 

hade en ny sökning kunnat göras med andra sökord men då studierna som hittades svarade på 
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syftet och inklusionskriterierna valde författarna att inkludera studierna i resultatet. En annan 

svaghet i studien kan vara att den består av 8 tidigare studier vilket kan anses vara ett lågt antal. 

Författarna valde dock att använda dessa 8 då de höll god kvalité för att ge en ökad 

tillförlitlighet i resultatet. Författarna tyckte att artiklarnas resultat uppfyllde datamättnad och 

gjorde då bedömningen att ingen mer studie behövdes för detta resultat.  

 

De medverkande studiernas urval och design kan vara en påverkande faktor på denna studiens 

resultat. I de valda studierna är majoriteten av deltagarna kvinnor, vilket gör att studiens resultat 

har låg överförbarhet då resultatet inte kan överföras på män. Vissa av studierna är 

randomiserade vilket ansågs som en styrka eftersom det främjar anonymitet hos deltagarna.  

 

Författarna valde att analysera studien via en integrerad analys efter att ha läst Kristenssons 

(2014) beskrivning av analysformen. Valet gjordes då den metoden går att applicera på både 

kvalitativa och kvantitativa studier. Det är ett enkelt sätt att sammanställa de valda studiernas 

resultat, men också för att resultaten blir ställda i relation till varandra. Följden av detta blir att 

resultatet presenteras överskådligt och sammanvävt och inte var för sig. Innan studierna 

analyserades reflekterade författarna över sina egna förförståelser för att minska risken för bias. 

Danielsson (2012) förklarar att resultat från kvalitativa studier inte kan generaliserat vilket 

författarna är medvetna om. I stället kan resultatet överföras till liknande situationer, varför 

författarna valde att använda dessa. 

 

Viktigt för författarna var att enbart använda tidigare forskning med hög kvalité. Som tidigare 

nämnts utfördes en granskning med Kristenssons (2014) granskningsmallar, av de studier 

författarna sökt fram i valda databaser. Forsberg och Wengström (2016) beskriver att forskarnas 

egna förförståelse, tolkningar och värderingar kan påverka den nya studiens resultat, utifrån 

detta ansåg författarna att det var viktigt att noga genomföra studien medvetna om denna 

information. Granskningen utfördes genom triangulering vilket anses vara en styrka då de 

minskar risken att författarnas förförståelse speglas i resultatet. Metoden triangulering främjar 

litteraturstudiens tillförlitlighet då de studier som efter granskningsprocessen vidare används i 

resultatet erhåller en god kvalité, vilket i sin tur resulterar i större chans för ett pålitligt 

studieresultat. 

 

Det var för författarna viktigt att i denna studie se till de etiska aspekterna. Författarna arbetade 

för att inte plagiera de studier som användes. Det var även viktigt att för författarna att vara 
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objektiva till resultatet och vara medvetna om den egna förförståelsen hos författarna. Viktigt 

var att redovisa all den data som framkommer under studiens gång och inte enbart de delar av 

resultatet författarna själva ansåg passade till resultatredovisningen. 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i detta examensarbete visar att sjuksköterskor inom den somatiska sjukvården till 

stor del besitter stigmatiserande attityder gentemot patienter med psykisk ohälsa, en anledning 

till detta kan vara bristande kunskaper och utbildning. Det finns dock även mer positiva 

attityder, där sjuksköterskor menar att omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa inom den 

somatiska sjukvården är en del av arbetsuppgifterna (Björkman et al., 2008; Švedienė et al., 

2009), vilket styrks i en svensk studie av Högberg, Magnusson, Ewertzon och Lützén (2008). 

Även erfarenhet har visats vara en faktor som påverkar attityden till patienter med psykisk 

ohälsa (Björkman et al., 2008; Ihalainen-Tamlander et al., 2016).  

 

Plant och White (2013) menar precis som Shirilee, Kerrison och Chapman (2007) att det finns 

en oro hos sjuksköterskor i arbetet med patienter med psykiatrisk ohälsa. Det handlar om en 

oro för sin egen säkerhet på arbetsplatsen, som bristen på psykiatriska kunskaper kan vara en 

grund till. Det kan även leda till att sjuksköterskan tvivlar på sin kompetens som sjuksköterska. 

En tanke som författarna hade, vilken bekräftades av Andersson och Edberg (2010) var att 

främst nyutbildade sjuksköterskor inom den somatiska sjukvården även besitter en oro över det 

vardagliga arbetet och sin kompetens. Detta skulle kunna leda till att oron kring patienter med 

psykisk ohälsa blir större. I studien av Shirilee, Kerrison och Chapman (2007) framkommer 

även hinder i kommunikationen mellan patient och sjuksköterska, vilket påverkar såväl 

bedömningar som omvårdnad och resulterar i negativ påverkan i vårdandet av patienter. För att 

förändra detta behövs ytterligare utbildning och sjuksköterskor med större erfarenheter av 

psykisk ohälsa.  

 

En studie av Bingham och O´Brien (2016) använde en intervention i sin studie med syftet att 

se om en ökad kunskap om psykisk ohälsa kunde minska stigmatiserande attityder. Resultatet 

visade att de stigmatiserande attityderna minskade i vissa fall. Detta kan även styrkas med den 

svenska studien NSPH (2013) där ökad kunskap bidrog till minskade stigmatiserande attityder. 

Dessa resultat visar på hur viktigt det är med rätt kunskap. Kunskap inom ämnet är någonting 
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som majoriteten av studierna i detta resultat påvisat som en brist och som en påverkande faktor 

för de stigmatiserande attityderna.  

 

Kirkevold (2009) menar att erfarenheter kan leda till ett bättre bemötande och Anthony, Cohen 

och Farkas (1992) menar att sjuksköterskans bemötande på hög nivå påverkar vårdandet. Ett 

dåligt bemötande leder till en dålig behandling som i sin tur kan leda till ett förvärrat tillstånd 

hos patienten. Här beskriver Anthony et al. (1992) att det är sjuksköterskans uppgift att visa 

medkänsla och finnas där för patienten i alla tillstånd som möjligtvis kan uppstå. I studien av 

MacNeela et al. (2012) som presenteras i resultatet framkommer det att det är vanligt att 

sjuksköterskor arbetar sakligt med omvårdnaden i stället för personcentrerat, detta menar Pinto-

Foltz och Logsdon (2008) är fel och är en faktor som ökar stigman. Det är också viktigt att 

sjuksköterskan tänker på och reflekterar över det språkbruk som används mot patienterna och 

att man inte använder diskriminerande arbetssätt och beteenden för att på så vis undvika att 

utstråla negativa attityder. Förändringar av attityder kan dock ske även utan förändrad 

utbildning. Pinto-Foltz och Logsdon (2008) förklarar att sjuksköterskan kan bidra med ett 

förändringsarbete på individnivå och att det i detta fall är viktigt att vara uppmärksam på sina 

patienter och deras enskilda behov - att arbeta personcentrerat. 

 

Det som nämnts ovan kan relateras till Travelbees omvårdnadsteori i vilken Travelbee (1971) 

beskriver att sjuksköterskan ska bidra med att hjälpa och stötta alla patienter att ta sig igenom 

sjukdom och lidande. I teorin menar Travelbee (1971) att varje människa är unik, värdefull och 

ska bemötas och vårdas respektfullt och på lika villkor. Detta går emot vad resultatet i denna 

studie påvisar om att sjuksköterskor besitter stigmatiserande attityder gentemot de som ska 

vårdas och hjälpas. Patienter med psykisk ohälsa ses som en sårbar och i samhället utsatt grupp, 

sjuksköterskan är enligt svensk sjuksköterskeförening (2016) förpliktigad att på ett etiskt sätt, 

precis som Travelbee (1971) menar, att hjälpa och stötta patienten.  

 

Travelbees (1971) teori kan liknas med International Council of Nurses etiska kod för 

sjuksköterkor (ICN, 2005) beskriver som viktigt inom den personcentrerade vården. Det syftar 

till att synliggöra hela personen och tillgodose och prioritera alla typer av behov; andliga, 

existentiella, sociala och psykiska såväl som de fysiska. Sjuksköterskan ska respektera och 

bekräfta varje enskild persons unika upplevelse av sin situation. Travelbee (1971) menar att det 

endast kan ske när sjuksköterskan reflekterat över vad lidande och sjukdom innebär och hur 

olika tillstånd kan kännas och upplevas.  
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Svensk sjuksköterskeförening (2016) beskriver att det är sjuksköterskans eget ansvar att 

insamla kunskap för att på så vis bidra till att behålla sin kompetens inom yrket. I och med detta 

bör sjuksköterskor inhämta den information som krävs för att kunna arbeta med patienter med 

psykisk ohälsa även om de inte får den utbildning som krävs under studietiden. En anledning 

till att sjuksköterskor inte införskaffar sig denna kunskap kan vara på grund av att arbetsplatsen 

inte erbjuder utbildningar och sjuksköterskan måste göra detta på sin egen fritid då 

sjuksköterskan egentligen ska ha tid för återhämtning och vila. För att förändra detta bör 

arbetsplatserna erbjuda korta men intensiva utbildningar på arbetstid, på så vis kan 

sjuksköterskan få bredare kompetens utan att behöva avsätta alltför mycket arbetstid till detta. 

Detta skulle kunna ske via internetbaserade utbildningar som i studien av Ng, Rashid och 

O’Brien (2017) har visat positiva resultat. Vidare skulle kurser, scenarioövningar eller 

föreläsningar från personal som arbetar inom psykiatrin kunna bidra till att minska de 

stigmatiserande attityderna. 

 

Cleary et al. (2012) samt Plant och White (2013) nämner att om stigmatiserande attityder ska 

minska och en god och rättfärdig vård ska kunna bedrivas gentemot patienter med psykisk 

ohälsa, behöver sjuksköterskan ha ett gott synsätt, ha rätt kunskaper och känna sig trygg i sin 

yrkesroll. Cleary et al. (2012) samt Plant och White (2013) menar också att om vårdgivaren 

inte känner sig trygg utan visar rädslor mot patienten så hindras inte bara den terapeutiska 

relationen, utan också patientens återhämtning vilket i sin tur gör patienten mer sårbar. Utifrån 

detta är det viktigt att sjuksköterskan arbetar utifrån de etiska koder som finns och 

implementerar dessa till arbetet för att skapa en trygghet hos både sig själv och sin patient, eller 

medmänniska, som Travelbee (1971) hade sagt. 

9. Slutsats och kliniska implikationer  

Slutsatsen av studien blir att det är viktigt att sjuksköterskor som ska vårda och behandla 

patienter med psykisk ohälsa har en adekvat utbildning vad gäller psykiatrisk problematik, både 

för patientens och sjuksköterskans skull. För sjuksköterskan så hon kan bidra till en god vård 

och omsorg. För patienten då alla patienter, som tidigare nämnts, har samma rättigheter till en 

jämlik, kunskapsbaserad och säker vård och omsorg av god kvalité (Socialstyrelsen, 2016).  
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Kunskap och erfarenhet är två nyckelord för att bidra till minskade stigmatiserande attityder 

inom vården för patienter med psykisk ohälsa. Det framkom i resultatet att det finns både 

positiva och negativa upplevelser av stigmatisering inom området men att de negativa är 

övervägande.  Vidare visar forskning att sjuksköterskors kunskaper angående psykisk ohälsa är 

låg och i och med detta krävs en förändring. Det är utifrån denna information logiskt att anta 

att de stigmatiserande attityderna skulle minska om kunskapen ökar vilket framhäver behovet 

av förbättringsarbete inom utbildningen av psykisk ohälsa för sjuksköterskor. 

 

Pinto-Foltz och Logsdon (2008) rekommenderar även att sjuksköterskor bör engagerar sig i 

anti-stigmaorganisationer för att med fördel använda sin status som legitimerad sjuksköterska, 

detta för att på samhällsnivå påvisa det existerande problemområdet och bidra till förändring. 

Examensarbetets nytta i samhället kan vara stor. Studien påvisar en stor problematik kring 

stigmatisering av psykisk ohälsa och resultatet kan bidra till förändringar i attityder som i sin 

tur kan leda till bättre omvårdnad för patienter.   

10.  Förslag till fortsatt forskning 

Forskning som tidigare gjorts inom studiens ämnesområde har till stor del varit kvalitativ och 

icke experimentell, vilket kan ge dessa studier svagt empiriskt bevis för stigmatisering då det 

finns risk att missa värdefull information om ett komplext ämne (Pinto-Foltz & Logsdon, 2008). 

Utifrån denna information bör det satsas på vidare forskning som innefattar båda kvalitativa 

och experimentella studier anpassade till studiens syfte. Vidare forskning bör även fokusera på 

sjuksköterskans grundutbildning och varför denna inte bidrar med en bredare kunskapsbas 

inom psykiatri trots att det finns ett tydligt behov. Det har under denna studies gång varit 

problematiskt att hitta tidigare studier som utgår från grundutbildade sjuksköterskors perspektiv 

och inte specialiserade sjuksköterskors och det skulle därför vara av intresse att forska vidare 

inom detta område. Annan forskning skulle kunna utgå från patientens perspektiv och hur 

patienter som vårdas inom somatisk sjukvård själva upplever sjuksköterskans bemötande.  

 

Det var ingen av studierna i litteraturstudien som behandlade skillnaden mellan oro för det 

vardagliga arbetet och oron i arbetet med patienter med psykisk ohälsa. Båda dessa orosmoment 

skulle kunna tas upp i kommande studier för att lättare kunna hitta källan till oron som 

sjuksköterskorna besitter och på så vis arbeta bort oron. 
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Sjukvården beskrivs många gånger som ett kvinnodominerande yrke (SOU 1997:83), även de 

tidigare studier som i detta arbete används styrker detta. Tidningen Vårdfokus (2014) förklarar 

att de manliga sjuksköterskorna utgör 34% av alla sjuksköterskor inom psykiatrin. För att få 

fram ett resultat som är mer överförbart inom detta ämne till sjuksköterskor oberoende av kön 

så måste fler studier göras på manliga sjuksköterskor. Utifrån detta vore det intressant och 

relevant att fokusera på vidare forskning kopplat till genus och varför det fortfarande idag är en 

stor skillnad när det kommer till genus inom vården, såväl inom psykiatrin men också 

sjukvården som stort. 

 

Denna studie visar att vidare forskning inom detta ämnesområde leder till värdefull kunskap 

som kan leda till att sjukvårdspersonal inom den somatiska vården bättre kan bemöta och 

behandla människor med psykisk ohälsa. 
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Bilaga 1. Artikelmatris 1 

Författare, år, titel, 
tidsskrift, sidnr och 
land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Björkman, B., 
Angelman, T., & 
Jönsson M. (2008).  
 
Attitudes towards 
people with mental 
illness: a cross-
sectional study among 
nursing staff in 
psychiatric and somatic 
care.  
 
The authors. Journal 
Compilation, 2008 (22), 
170-177. 
 
Sverige 

The aims of the study 
were to investigate 
attitudes towards mental 
illness and persons with 
mental illness among 
nursing staff working in 
somatic or psychiatric 
care. 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie med 
enkäter.  
 
Inklusionskriterier: 
Ej angivet. 
 
Exklusionskriterier: 
Ej angivet. 
 
Urval: 
Bekvämlighetsurval. 
 
Studiegrupp: 120 
sjuksköterskor från två 
kliniker. 
 
Bortfall: 
30 sjuksköterskor. 
 
Analysmetod:  
Deskriptiv analys, 
variansanalys 

Styrkor: En bred studiegrupp med väl 
presenterad population. Tydligt utformat 
syfte. Beskriver hur urvalet rekryterades. 
Beskriver hur data samlades in och vilka 
statistiska metoder som användes.Etiskt 
godkänd. 
 
Svagheter: Inga tydliga inklusions- eller 
exklusionskriterier. Ingen beskrivning 
om risk för ev bias. Ingen beskrivning 
av confounders(variabel som påverkar 
resultatet i en skev riktning). 

Sjuksköterskorna inom den somatiska vården 
besatt mer negativa attityder till psykisk 
ohälsa, främst schizofreni än motsvarande 
sjuksköterskor inom psykiatrin.  En mer 
positiv syn fanns mot patienter med 
depression och panikångest. Påverkande 
faktor är bristen på professionell erfarenhet. 
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Författare, år, titel, 
tidsskrift, sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Ihalainen-Tamlander, N., 
Vähäniemie, A., 
Löyttyniemie, E., 
Souminen, T., & Välimäki, 
M. (2016).   
 
Stigmatizing attitudes in 
nurses towards people with 
mental illness: a cross-
sectional study in primary 
settings in Finland.  
 
Journal of Psychiatric and 
Mental Health Nursing, 
2016 (23) 427-437. doi: 
10.1111/jpm.12319 
 
Finland 

To describe nurses’ 
attitudes towards 
people with mental 
illness and examine 
factors associated 
with their attitudes 
in primary care 
health centers. 

Kvantitativ tvärsnittsstudie där 
data insamlades via 
frågeformulär. 
 
Inklusionskriterier: 
Studiegruppen skall vara 
finsktalande, legitimerade 
sjuksköterskor. 
 
Exklusionskriterier: 
Sjuksköterskor som inte är 
dagligt aktiva inom yrket. 
Sjuksköterskestudenter, 
sjukskrivna eller sjuksköterskor 
på semester. 
 
Urval: Bekvämlighetsurval 
 
Studiedeltagare: 264 
sjuksköterskor fick 
frågeformulär för att delta i 
studien. 
 
Bortfall: 218 formulär kunde 
användas. Ett bortfall på 46 st. 
 
Analys: Deskriptiv analys. 

Styrkor: Deltagarna fick själva fylla i svar i 
frågeformulären. Tydligt utformat syfte. Har 
inklusionskriterier och beskriver hur urvalet 
rekryterades. Beskrivit plats och tidpunkt för 
studien. Beskrivit statistiska metoden och 
relevansen. Beskriver antalet deltagare och 
bortfall. Finns en beskrivning av huvudfynden 
och av bakgrundsvariabler. Finns en bedömning 
av resultatets generaliserbarhet.  
Tydlig struktur och väl utformad metoddel. 
 
Svagheter: Använder sig av hypoteser, inga 
riktiga patientfall. Har ingen powerberäkning 
men nämner det i sin artikel. Tar inte upp bias, 
utfallsmått, prediktorer, confounders. 

Resultatet pekar på att 
sjuksköterskor inom 
primärvården till största delen 
har en positiv inställning till 
patienten med psykiatrisk 
sjukdom. Det framkommer 
även att yngre sjuksköterskor 
upplever mer rädsla för dessa 
patienter.  
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Författare, år, 
titel,  
tidsskrift, sidnr 
och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

MacNeela, P., 
Scott, A., Treacy, 
M., Hyde, A., & 
O’Mahony, R. 
(2012). 
 
A risk to himself: 
Attitudes toward 
psychiatric patients 
and choice of 
psychosocial 
strategies among 
nurses in medical-
surgical units. 
 
Research in nursing 
& health, 2012, 
(35). 200-213. doi: 
10.1002/nur.21466  
 
Irland 
 
 

The aim of this study 
was to assess whether 
nurses working in 
general hospitals have 
access to stereotyped 
perceptions or 
specialized insights on 
psychiatric patients. 

Kvalitativ intervjustudie 
 
Inklusionskriterier: 
Grundutbildade 
sjuksköterskor. Olika 
lång 
arbetslivserfarenhet.  
 
Exklusionskriterier: 
 

Urval:  
Ändamålsenligt urval 
 
Studiegrupp:  
13 sjuksköterskor från 
två kirurgavdelningar på 
två sjukhus. 
 
Bortfall:  
Ej angivet. 
 
Datainsamling:  
Intervjuer med 
falldiskussion. 
 
Analys:  
Kvalitativ 
innehållsanalys. 
 

Styrkor:  
Beskriver hur deltagarna rekryterades. 
Dataanalysprocessen beskrivs i relevanta termer, ex 
med kodning. Författarna blindar resultatet så det blir 
anonymt. Resultatet är logiskt beskrivet och lätt att 
följa. Resultatet speglar de data som samlats in. 
Finns belägg för de fyra komponenterna i 
trovärdighetsbegreppet (Tillförlitlighet, 
överförbarhet, verifierbarhet, giltighet). Etiskt 
godkänd. 
 
Svagheter:  
Ej angivet bortfall. 
Reflekterar inte över den egna förförståelsen. 

Resultatet visar att sjuksköterskor 
besitter en mer stereotyp syn på 
kunskap och omvårdnad av patienter 
med psykisk ohälsa än specialiserad 
och personcentrerad. Två typer av 
attityder gentemot psykiatriska 
patienter framkom; risk för skada och 
uppfattningar om sårbarhet.  
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Författare, år, titel, tidsskrift, sidnr 
och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Melo, ZM., Pegorato, NPI., Santos MA., 
& Pilon SC. (2014). 
 
Attitudes and knowledge of nursing 
technicians about care to patients with 
mental disorders. 
 
Revista electronica de enfermagem. 
http://dx.doi.org/10.5216/ree.v18.37746.  
 
Brasilien. 

The study aimed 
to evaluate 
attitudes and 
theoretical and 
practical 
knowledge of 
nursing 
technicians about 
care to patients 
with mental 
disorders.  

Deskriptiv studie med 
kvantitativa 
tillvägagångssätt. Ett 
frågeformulär användes för 
datainsamling.  
 
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor, både män 
och kvinnor, anställda vid 
avdelningen de besökte och 
alla ska vara över 18 år. 
 
Exklusionskriterier: 
Sjuksköterskor som var 
borta från jobbet av någon 
anledning. 
 
Studiegrupp: 69 
sjuksköterskor deltog 
 
Bortfall: 
20 sjuksköterskor. 
 
Analys: 
Deskriptiv analys. 

Styrkor: Tydligt syfte. Beskriver hur 
urvalet rekryterades. Beskriver 
inklusions- och exklusionskriterier. 
Beskriver var och när studien ägde 
rum. Beskriver hur data samlades in. 
Beskriver vilka statistiska metoder som 
användes. Tydlig beskrivning över 
antalet deltagare. Finns en beskrivning 
av huvudfynden. Diskuterar 
begränsningar med studien 
 Tydligt presenterat resultat. Etiskt 
godkänd. Diskuterar sina 
begränsningar.  
 
Svagheter: Finns ingen 
powerberäkning. Beskriver inte bias 
eller generaliserbarhet. Beskriver inte 
confounding factor.  

Sjuksköterskorna tyckte att de 
behövde utbildning i att identifiera 
tecken och symtom kopplade till 
psykisk ohälsa. Resultatet visade 
att det fanns både positiva och 
negativa attityder gentemot 
patienter med psykisk ohälsa men 
att de negativa var 
överrepresenterade.  

 7 
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Författare, år, titel, tidsskrift, sidnr och land Syfte Metod Värdering Resultat 

Ng, Y. P., Rashid, A., & O’Brien, F. (2017). 
 
Determining the effectiveness of a video-based 
contact intervention in improving attitudes of 
Penang primary care nurses towards people with 
mental illness.  
 
PLOSone, 
2017,  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187861 
 

Malaysia. 

This study evaluated 
the attitudes of 
primary care nurses 
towards people with 
mental illness and its 
associated factors; 
and the effectiveness 
of a short video-
based contact 
intervention (VBCI) 
in improving these 
attitudes. 

Kvantitativ metod 
med frågeformulär. 
 
Inklusionskriterier: 
Heltidsarbetande 
sjuksköterskor inom 
primärvården. 
Tillräcklig kunniga i 
malaysiska för att 
kunna svara på 
frågeformulär. 
 
Exklusionskriterier: 
Ej angivet. 
 
Urval: 242 
sjuksköterskor inom 
primärvården, varav 
206 fullföljde 
studien.  
 
Bortfall: 
36 sjuksköterskor.  
 
Analys: Deskriptiv 
analys. 

Styrkor: 
Tydligt syfte och 
undersökningsfråga. 
Har 
inklusionskriterier. 
Har 
powerberäkning 
och urvalets storlek. 
Beskriver 
datainsamlingen. 
Tydlig metod. 
Etiskt godkänd. 
Beskriver bortfall 
och diskuterar risk 
för bias. Beskriver 
huvudfynden.  
 
Svagheter: 
Beskriver inte 
exklusionskriterier. 
Beskriver inte 
resultatets 
generaliserbarhet.  

Studien visar att VBCI är effektivt för att 
förbättra attityder hos sjuksköterskor inom 
primärvården, gentemot patienter med psykisk 
ohälsa på kort sikt. Ytterligare forskning 
behövs. 
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Författare, år, titel, 
tidsskrift, sidnr och 
land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Plant, L D., & White, J H 
(2013)  
 
Emergency Room 
Psychiatric Services: A 
Qualitative Study of 
Nurses’ Experiences.  
 
Issues in Mental Health 
Nursing (2013). (34:4). 
240–248. doi: 10 
3109/01612840,2012.718
045 
 
USA 
  

The purpose of this study was to explore 
and describe ED nurses’ experiences, and 
feelings caring for patients with mental 
illness. 

Kvalitativ studie. 
 
Inklusionskriterier: 
Jobba på akutavdelningen 
som grundutbildad 
sjuksköterska och ha minst 
6 månaders erfarenhet av 
att jobba med patienter 
som har psykisk ohälsa. 
 
Exklusionskriterier: 
Ej angivet. 
 
Urval: Strategiskt urval 
 
Datainsamling: 
Fokusgruppsintervjuer.  
Fältanteckningar. 
Transkriberade intervjuer.  
 
Studiegrupp: 10 
sjuksköterskor. 
 
Bortfall: Ej angivet. 
 
Analysmetod: Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Styrkor: Tydligt 
syfte. Tydlig 
beskrivning hur 
deltagarna 
rekryterades. Finns 
en beskrivning hur 
data samlades in. 
Datainsamlingsmet
oden var relevant. 
Resultatet var lätt 
att följa och logiskt 
beskrivet. Resultatet 
speglar den data 
som samlades in. 
Diskussion av 
studiens 
begränsningar. Det 
finns belägg för de 
fyra komponenterna 
i 
trovärdighetsbegrep
pet (Tillförlitlighet, 
överförbarhet, 
verifierbarhet, 
giltighet).  
 
Svagheter: 
Eventuellt bortfall 
ej angivet.  
Exklusionskriterier 
ej angivet. 

Resultatet visade att sjuksköterskor på en 
akutavdelning hade en negativ attityd till vård 
av patienter med psykisk ohälsa och upplevde 
dem som besvärliga, manipulativa och 
uppmärksamhetssökande. Sjuksköterskorna 
upplevde en brist på kompetens för att hantera 
patienter med psykisk ohälsa men såg inte 
heller någon prioritet i att lära sig det. 
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Författare, år, titel, 
tidsskrift, sidnr och 
land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Rao, H., 
Mahadvappa, H., 
Pillay, P., Sessay, M., 
Abraham, A., Luty J., 
(2008).  
 
A study of 
stigmatized attitudes 
towards people with 
mental health 
problems among 
health professionals.  
 
Journal of 
Psychiatric and 
Meantal Health 
Nursing, 2009. (16). 
279–284 
 
England 

The project aimed 
to assess 
stigmatized 
attitudes among 
health 
professionals 
directed towards 
patients with 
mental health 
problems. 

Kvantitativ studie 
med frågeformulär. 
 
Inklusionskriterier: 
Ej angivet. 
 
Exklusionskriterier: 
Ej angivet. 
 
Urval:  
Bekvämlighetsurval 
 
Studiegrupp: 200 
frågeformulär 
skickades ut. 108 
svaras på. 
 
Bortfall: 92 
personer. 
 
Analys: Icke 
parametrisk analys 

Styrkor: Beskriver hur urvalet rekryterades. Finns en 
beskrivning om hur data samlades in. Beskriver använd 
analysmetod. Nämner när och vart studien ägde rum. Beskriver 
antalet deltagare och bortfall. Beskriver huvudfynden. Tydligt 
utformade frågeställningar. Tydligt presenterad population. 
Redovisar risker för bias och resultatets generaliserbarhet.  
 
Svagheter: Inga inklusions- eller exklusionskriterier. Inga 
beskrivningar av bakgrundsvariabler och ev. bortfall.  
 

Resultatet visar att deltagande 
sjuksköterskor hade 
stigmatiserande attityder mot 
patienter med historik av 
psykiatrisk slutenvård, psykoser 
och missbruk.  

 10 
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Författare, år, 
titel, tidsskrift, 
sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Švedienė, L., 
Jankauskienė, L., 
Kušleikaitė, M., 
& Razbadauskas 
A (2009) 
             
Competence of 
general practice 
nurses caring for 
patients with 
mental health 
problems in the 
somatic 
departments.         
 
Medicina 
(Kaunas) 2009; 
45(10) 
 
 Litauen       
 
       
 

The aim was to 
investigate 
competence of 
general practice 
nurses caring for 
patients with mental 
health problems in 
the somatic 
departments. 
                 
             
         
      

Kvantitativ metod 
 
Inklusionskriterier: 
Grundutbildad 
sjuksköterska, minst ett års 
arbetslivserfarenhet på en 
somatisk vårdavdelning 
 
Exklusionskriterier:  
 
Urval: 
 Bekvämlighetsurval.  
 
Studiegrupp: 
128 Sjuksköterskor 
 
Bortfall: 
12 Sjuksköterskor. 
 
Analys: 
Sambandsanalys 

Styrkor: Beskriver statistiska metoder. Beskriver 
datainsamlingen. Beskriver när och vart studien 
ägde rum. Beskriver analysmetod. Tydlig 
beskrivning av huvudfynden. Beskriver antalet 
deltagare och bortfall. 
 
Svagheter: 
Har inga exklusionskriterier. Nämner inte risk för 
bias. Beskriver inte bakgrundsvariabler. Ingen 
bedömning av resultatets generaliserbarhet. 

Kompetensen hos sjuksköterskor som tar 
hand om patienter med psykisk ohälsa är 
inte på den nivå som krävs. Detta kan 
vara förknippat med otillräckliga 
yrkeskunskaper, konfliktsituationer med 
patienterna och brist på erkännande av 
principerna för omvårdnad. 
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Bilaga 2. Söktabell Cinahl 

 
Nummer Sökord Antal träffar Lästa titlar Lästa abstrakt Lästa studier Studier 

inkluderade 
litteraturstudien 

#1 Sökning 
utförd 2018-
11-13 

(MH “Attitude to Mental 
Illness”) (Avgränsningar: 
Published date 2008-01-01- 
2018-11-13; Peer Reviewed; 
English Language) 

1,639 0 0 0  

#2 Sökning 
utförd 2018-
11-13 

Nurs* 262,749 0 0 0  

# 3 Sökning 
utförd 2018-
11-13 

Attitud* 157,155 0 0 0  

 #4 Sökning 
utförd 2018-
11-13 

S1 AND S2 AND S3  317 317 34 8 7 

 
*= fritextsökning 
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Bilaga 3. Söktabell PsycInfo 

 
Nummer Sökord Antal 

träffar 
Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
studier 

Studier 
inkluderade i 
litteraturstudien 

# 1 
Sökning 
utförd 
2018-11-13 

DE “Mental Illness (Attitudes 
toward)” (Avgränsningar: 
Published date 2008-01-01- 
2018-11-13; Peer Reviewed; 
English Language) 
 

783 0 0 0 
 

#2 Sökning 
utförd 
2018-11-13 

Nurs* 76,482 0 0 0 
 

#3 Sökning 
utförd 
2018-11-13 

Attitud* 180,523 0 0 0 
 

#4 Sökning 
utförd 
2018-11-13 

S1 AND S2 AND S3  96 96 18 6 (3) 
 

1 

 
*= Fritextsökning 
()= Antal dubletter 
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