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Abstrakt 
 
 
Bakgrund: Den vanligaste psykossjukdomen är schizofreni. 0,8% av 
befolkningen i Sverige riskerar att drabbas av schizofreni. 15 av 100 000 
personer insjuknar för första gången varje år. Personer med psykossjukdom 
har större risk att insjukna i somatiska sjukdomar jämfört med den övriga 
populationen. Stigmatisering förekommer hos denna patientgrupp på såväl 
samhällsnivå som individnivå, exempelvis inom hälso- och sjukvården. Detta 
kan medföra att de får bristande omvårdnad. Syfte: Syftet med denna 
litteraturöversikt är att belysa sjuksköterskans attityder till patienter med 
psykossjukdom. Metod: Femton vetenskapliga studier inkluderades i en 
integrerad litteraturöversikt inom det valda forskningsområdet. Till 
datainsamlingen användes databaserna CINAHL och PubMed. Inkluderade 
artiklar relevansbedömdes utifrån syftet. Resultat: Analysen resulterade i en 
huvudkategori: Attityder hos sjuksköterskan. Arbetsplats, yrkeserfarenhet, ålder, 
utbildning och positiv direktkontakt visade sig vara viktiga faktorer som 
påverkar attityderna. Diskussion: Sjuksköterskor har varierande attityder till 
att vårda patienter med psykossjukdom. Bristande kunskap och erfarenhet av 
psykossjukdom kan resultera i negativa attityder vilket kan medföra att 
patienten blir stigmatiserad och inte får en likvärdig vård som andra 
patientgrupper. Slutsats: Mer utbildning och positiv direktkontakt behövs 
tidigt. Handledning, självinsikt om egna attityder och omgivningens attityder 
kan bidra till att förbättra omvårdnaden för personer med psykossjukdom.  

Nyckelord: Attityder, litteraturöversikt, psykossjukdom schizofreni, sjuksköterskor,  

stigma.           
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Introduktion  
Psykossjukdom är ett samlingsnamn för olika typer av psykiska störningar där verkligheten 

upplevs annorlunda. Personer med en psykossjukdom kan ha en bristande förmåga att 

uppfatta och relatera till omgivningen och kan uppleva psykotiska symtom så som 

förvirring, hallucinationer och vanföreställningar. Schizofreni är den vanligaste av 

psykossjukdomarna. En person med psykossjukdom kan bete sig annorlunda, onormalt, 

obegripligt och göra saker som får omgivningen att reagera med osäkerhet (Ottosson & 

Ottosson, 2007, s.123-124). Av de som insjuknar i en psykos första gången får ungefär en 

tredjedel en schizofrenidiagnos. Schizofreni är ett långvarigt sjukdomstillstånd som ger ett 

stort lidande och kräver mycket vårdinsatser (Malm, Lindström & Wieselgren, 2009, s. 285). 

Sjuksköterskor möter patienter med psykossjukdom inom alla delar av hälso- och 

sjukvården. Det är också vanligt att dessa patienter har en samsjuklighet av andra somatiska 

sjukdomar, psykiska problem, beroende och missbruk (Socialstyrelsen, 2011, s. 16). Som 

sjuksköterska är det viktigt att ha kunskap om psykiska sjukdomar och kunna tillämpa 

psykiatrisk omvårdnad. Synsättet som sjuksköterskan har på psykisk sjukdom påverkar hur 

omvårdnaden blir (Lökensgard, 2008, s. 22, 31). 
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Bakgrund 
Psykisk sjukdom har inte alltid setts ur ett medicinskt perspektiv som det gör idag. Vården 

av de psykiskt sjuka var under medeltiden familjens ansvar och för de kroniskt sjuka 

skapades institutioner där psykiskt sjuka placerades tillsammans med gamla, fattiga och 

andra som inte kunde klara av att ta hand om sig själva. Först på 1700-talet och framåt 

började de psykiska sjukdomarna att beskrivas och klassificeras. Den moderna psykiatrin  

skapades under slutet på 1700-talet och i början på 1800-talet. I Sverige vårdades de psykiskt 

sjuka först på dårhus och senare på hospital tillsammans med kroniskt kroppsligt sjuka, 

fattiga, äldre och krigsskadade. Genom långa vårdtider på institutioner med framför allt två 

stora grupper psykiskt långtidssjuka – manodepressiva och dementia praecox kunde 

sjukdomarna studeras och noteras över tid. Idag kallas sjukdomsgrupperna bipolärt 

syndrom och schizofreni. Schizofreni var den sjukdomsgrupp som förr i tiden hade en sämre 

sjukdomsprognos och som medförde en succesiv försämring. Till slut gick de in i ett 

avtrubbat tillstånd som var en tidig demens (Åsberg & Agerberg, 2009, s. 31, 33-34, 39).  

Psykossjukdom 

Diagnoskriterierna används olika i olika länder. Psykossjukdom är ett nyare begrepp som innefattar 

schizofreni. Sjukdomen schizofreni är stigmatiserande och svår att bli diagnostiserad med i Sverige. I 

litteraturöversikten kommer därför både psykossjukdom och schizofreni att benämnas. I de fall som det 

är särskilt tydligt att det handlar om just schizofreni har det begreppet använts istället för 

psykossjukdom. 

 

En psykossjukdom är en betydande förändring i det psykiska tillståndet som leder till ett 

psykiskt lidande eller en försämrad social funktionsförmåga för individen. Psykisk störning 

kallas det när det samtidigt förekommer symtom som finns i diagnosmanualen DSM-IV-TR 

(Herlofson & Ekselius, 2009, s. 27). Enligt Malm et al. (2009, s. 285) är en psykos en förändrad 

verklighetsuppfattning. En person bedöms vara psykotisk om individen har 

vanföreställningar, hallucinationer eller tankestörningar i sådan grad att förmågan att 

uppleva verkligheten inte fungerar. Psykossymtom ger en funktionsnedsättning som gör att 

det dagliga livet blir svårare att hantera. En tredjedel av de som insjuknar i psykos första 

gången får senare en schizofrenidiagnos som är ett mer långvarigt tillstånd. Socialstyrelsen 
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(2011, s. 12) betonar att schizofreni är en allvarlig psykisk sjukdom. 0,8 procent av 

befolkningen riskerar att insjukna i schizofreni. 15 av 100 000 personer insjuknar för första 

gången varje år. Sjukdomen bryter vanligtvis ut tidigt. 20-40 procent upplever sina symtom 

före de fyllt 20 år. Kvinnor insjuknar vanligtvis när de är 25-35 år och män insjuknar 

vanligtvis när de är 15-25 år. Schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd utgör den största 

delen av de som har  en psykisk funktionsnedsättning, uppskattningsvis behöver 30 000 till 

40 000 personer hjälp eller stöd med samhällsinsatser varje år på grund av sjukdomen. 

Symtom 

Malm et al. ( 2009, s. 286-289) menar att vanföreställningar hos de som har psykossjukdom 

kan göra att verkligheten upplevs annorlunda. Personen kan uppleva sig som förföljd, 

övervakad, särskilt utvald, extra betydelsefull, ingå i hemliga konspirationer, se hemliga 

signaler och höra uppmaningar via radio eller tv. Hallucinationer kan visa sig genom att 

personen hör röster, upplever ljud och lukter som andra inte uppfattar eller att personen ser 

saker som andra inte kan se. Tankestörningar är vanligt förekommande och kan göra att 

tankarna försvinner, avbryts eller störs. Sättet att prata eller skriva kan förändras. 

Affektstörningar kan göra att personen får en bristande förmåga att reagera normalt vid 

glädje och sorg. Ibland drar sig personen helt undan från sociala kontakter. Motoriska 

symtom kan visa sig som att rörelser upprepas stereotypiskt, eller att personen inte kan röra 

sig, eller tvärtom som en motorisk överaktivitet. Kognitiva symtom kan orsaka störningar i 

problemlösningsförmåga, minne och uppmärksamhet. 

Bemötande 

Bemötande har stor betydelse när vi träffar en patient. Kroppsspråket visar hur vi relaterar 

till patienten när vi hälsar, håller ögonkontakt, samt vilken kroppsposition vi har i relation 

till patienten. Ett respektfullt bemötande innebär att vara artig, trevlig och hjälpsam 

(Fossum, 2013, s. 30). Grunden för en god omvårdnad är ett bemötande som gör att 

individen känner sig bekräftad och sedd som en människa. Att inte bli respekterad, lyssnad 

på och få förståelse i en utsatt situation leder till ett lidande (Perseius, 2014, s. 232). Ett 

professionellt bemötande som förmedlar intresse, empati och medkänsla är grunden för en 

god hälso- och sjukvård. Att visa tålamod och vara lyhörd för vad patienten säger och menar 
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kan göra att patienten känner sig trygg, respekterad, jämbördig och delaktig i vården. Ett 

felaktigt bemötande kan ge missnöje över vården och behandlingen. Det är därför viktigt att 

ge tydlig information som patienten förstår och visa respektfullhet. Att ha ett nonchalant 

eller arrogant bemötande kan göra att patienten inte känner sig trodd eller tagen på allvar 

(Ottosson & Ottosson, 2007, s. 16-17). Andersson (2013, s.115) menar att alla möten är olika 

och ”vi måste pröva oss fram med varje patient och hitta ett konstruktivt sätt att bemöta 

patienten”(Andersson, 2013, s.120). Olika sociala villkor och uttryckssätt påverkar mötet. 

Patientens egen bild av sig själv påverkar även hur relationen till andra människor blir. En 

bärande relation i mötet grundar sig i att försöka förstå vad patienten redan förstår och att 

vara medveten om att vårdpersonal kan ha andra tankar och upplevelser om sjukdomen än 

vad patienten själv har (Andersson, 2013, s. 118, 125). Att ha ett sådant självreflekterande 

förhållningssätt innebär att inte använda sig själv som en norm och att identifiera och förstå 

att de egna reaktionerna kan påverka bemötandet. Självinsikt är en grund för en god 

kommunikation och ett bra bemötande (Bäärnhielm, 2013, s. 327-328). 

Attityder 

Attityd är det sätt som vi använder när vi bemöter andra individer. Begreppet attityd består i 

själva verket av tre olika delar: tankar, känslor och handlingar. Våra tankar, känslor och 

handlingar påverkas av samhällets värderingar, individens etniska ursprung och andra 

fenomen. Tankarna kan till exempel styras av vår inställning till personer med 

psykossjukdom. Om sjuksköterskan då använder en traditionell bild med faktakunskap om 

vad en långvarig psykossjukdom kan innebära, finns det risk för att diagnosen med tiden 

kommer att dölja patientens verkliga personlighet. Känslor som kan förekomma kring 

patienter som har en psykossjukdom kan bestå av t.ex. omsorg, intresse, oro, och rädsla. 

Handlingarna som utförs är hur vi agerar och beter oss, det vill säga vad som görs och sägs 

till patienten. I olika grad påverkar de olika delarna attityden och avgör hur vi kommer att 

bemöta patienten (Lilja & Hellzén, 2014, s. 441, 444, 446-447). Stigmatisering är då patienten  

upplever själva bemötandet på ett negativt sätt. Det upplevs ofta som en utstötning och 

patienten känner sig annorlunda jämfört med andra människor i samhället. Stigmatisering 

har ett nära samband med attityd. Attityden, det vill säga själva sättet som används vid 

bemötandet, kan avgöra om patienten kommer att uppleva sig vara stigmatiserad eller om 
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patienten kommer att kunna betrakta sig själv som en normal person (Lilja & Hellzén, 2014, 

s. 441). Enligt Smith, Reddy, Foster, Asbury och Brooks (2011) finns det negativa 

stigmatiserande attityder till människor som har psykisk ohälsa bland allmänheten och 

framför allt till dem som har en psykossjukdom. De som uttryckte flest negativa och 

stigmatiserande attityder är enligt studien personer som har mest kontakt med den 

psykossjuke– anhöriga och vårdpersonal. Media har också en stark inverkan på de 

förutfattade meningar som generellt råder i samhället. Stigmatisering skapar barriärer och 

försvårar för människor med schizofreni att leva ett vanligt liv.  

Stigmatisering och upplevelse av vård 

Inom varje samhälle sker det per automatik att människor försöker dela upp varandra inom 

olika kategorier samt att strukturera vad som anses vara naturligt och vanligt 

förekommande för varje kategori av medlemmar, man lägger helt enkelt grunden för sociala 

spelregler och dess miljö. Redan vid första åsynen av en främling i vår närvaro, så präglas 

vårat sinne av att vilja kategorisera och fastställa vissa egenskaper hos individens sociala 

identitet, oftast utan att vi själva är medvetna om denna process. Om denna person besitter 

egenskaper som inte kan kategoriseras eller passa in i den sociala strukturen i samhället, 

omvandlar vårat medvetande individen till en utstött annorlunda människa som nu blivit 

stämplad. Att stämpla en människa innebär ett stigma. Vanligt är att den stigmatiserade 

personen känner sig ifrågasatt, misskrediterad, misstolkad samt har en inneboende känsla av 

att aldrig riktigt veta vad andra tycker om personen själv. Skam är en vanlig känsla när 

olikheter tycks förekomma gentemot exempelvis centrala föreställningar och normer kring 

identiteten. Ett känt faktum hos stigmatiserade individer är att de ofta gör stora 

ansträngningar till att skyla och avleda uppmärksamheten till stigmat. Stigmatiserade 

individer känner ofta en viss ambivalens i relation till sitt eget jag, vilket kan leda till 

identitetsambivalens. Att bära på ett stigma kan i vissa fall medföra ett livslångt attribut där 

patienten präglas och  tvingas agera den stigmatiserade i alla sociala situationer (Goffman, 

2014, s. 9-10, 22, 113, 118-119, 142, 149). Topor (2004, s. 80-81) menar att en tidigare patient 

kan stämplas att ha en kronisk psykisk sjukdom fast patienten återhämtat sig från 

sjukdomen och inte längre är en patient med psykiska problem. Detta kan påverka 

patientens egna identitet som blir knuten till de psykiska problemen. Happell, Scott och 



   

   
6

Platania-Phung (2012) menar att människor som har svåra psykiska sjukdomar riskerar att få 

en allt för tidig död jämfört med andra patientgrupper. Fysiska hälsoproblem som diabetes 

mellitus, hjärt- och kärlsjukdomar, metabola syndromet och respiratoriska sjukdomar är 

betydligt vanligare bland dem som har en allvarlig psykossjukdom. Hälso- och sjukvården 

är globalt medvetna om att människor som har en psykossjukdom kan utgöra en barriär 

mellan den somatiska och den psykiatriska vården samt att dessa människor även riskerar 

att stigmatiseras. Kirkevold (2000, s. 134) menar att vid ett första möte med en individ sker 

automatiskt en indelning i olika grupper - en sorts stereotyp uppfattning. När det gäller 

relationen är det framförallt av stor vikt att sjuksköterskan är medveten om hur dessa 

stereotypa uppfattningar kan påverka intrycket av själva patienten. För att upptäcka den 

unika individen i varje patient är det avgörande om sjuksköterskan har möjlighet och 

förförståelse till att kunna bryta sig ur ett kategoritänkande beteende. Smith et al. (2011) såg 

att personer med schizofreni ofta fann det svårt att leva och anpassa sig till samhällets 

normer. Att bli stigmatiserad kunde innebära att sjukdomssymtomen förvärrades, personen 

blev socialt isolerad och upplevde sig vara  annorlunda än andra människor. Liggins och 

Hatcher (2005) påvisade att närvaro eller bara misstanken om psykisk ohälsa hos en patient 

gav negativ påverkan för både patienten och personalen. Patienterna upplevde att de blev 

annorlunda behandlade vid misstanke om psykisk ohälsa. Det påverkade hur de blev 

bemötta av andra, men även hur de kom att se på sig själva. Patienterna uttryckte att de ofta 

blev negativt dömda och ofta ignorerade  av vårdpersonalen. En internationell studie av 

Harangozo et al. (2014) undersökte hur deltagare med diagnosen schizofreni upplevde 

sjukvården angående stigma och diskriminering. En fjärdedel av deltagarna tyckte att de 

behandlades annorlunda för fysiska problem jämfört med andra och några uppgav att de 

fick en annan behandling. Över hälften ville dölja sin diagnos för sjukvården och upplevde 

att sjukvårdspersonal i allmänhet undvek dem när de kände till deras diagnos. 

Omvårdnadsteori 

1971 publicerade Joyce Travelbee sin teori kring omvårdnadens mellanmänskliga aspekter. 

Travelbee (1971, refererad i Kirkevold, 2000) menar att för att kunna förstå vad en god 

omvårdnad är och bör vara måste man se till vad som händer mellan patienten och 

sjuksköterskan, beakta interaktionen mellan dem och vilka konsekvenser detta eventuellt 
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kan medföra. Teorin utgår från en existentialistisk och humanistisk åskådning och viktiga 

nyckelbegrepp är människan som individ, lidande, mening, mänskliga relationer samt 

kommunikation. Ett av de viktigaste redskapen inom sjuksköterskeprofessionen är 

kommunikation. Kommunikation är en viktig förutsättning för att hjälpa människor att 

kunna bemästra lidande och sjukdom samt finna en mening i det som sker. Travelbee vill 

inte benämna patienter som patienter eller sjuksköterskor för sin roll, då man tenderar bli 

märkt av stereotypa etiketter. Lidandet i sig är förknippat med vad varje människa upplever 

som betydelsefullt i sitt liv. Utifrån detta vill teorin poängtera att det är viktigare för 

sjuksköterskan att kunna förhålla sig till den enskildes upplevelse av lidande och sjukdom, 

än annans vårdpersonals objektiva bedömning eller diagnos. Travelbee påvisade också 

vikten av att finna en mening till livets olika skeenden och upplevelser. Upplevelsen av en 

mening kan ge svar på olika existentiella livsfrågor som präglas hos en individ. Människor 

behöver oftast stöttning och hjälp med att finna mening i livets olika erfarenheter, och i och 

med detta så blir det också omvårdnadens huvudsyfte, att hjälpa människor att finna 

mening i livets olika skeenden. Genom att etablera mellanmänskliga relationer så uppnår 

omvårdanden sitt syfte. Vid förlust och avsaknad av mellanmänskliga relationer riskerar 

omvårdnaden att avhumaniseras. I teorin påpekas att den rådande omvårdnaden måste 

återskapa sin upprätthållande och stödjande funktion, och att det kommer behövas mer 

radikala förändringar än bara en attitydförändring. Omfattande kunskap, färdigheter och 

insikt är viktiga komponenter för att få omvårdnaden att återfå sitt forna ursprung 

(Kirkevold, 2000, s. 131-134, 136, 142). 

Sjuksköterskans ansvar för att ge en god omvårdnad 

Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2016) förutsätter en god vårdrelation mellan 

sjuksköterskan och patienten att det finns en ömsesidig respekt och öppenhet som utgår från 

ett lika värde. Ändå är relationen asymmetrisk. En patient befinner sig i beroendeställning 

till sjuksköterskan. Sjuksköterskan har också olika aspekter av makt i vårdsituationen, inte 

bara över den fysiska omvårdnaden utan också över hur patienten förstår sig själv. 

Patientens bild av sig själv formas i mötet med andra människor. En god omvårdnad visar 

ett öppet reflekterande förhållningssätt. Patienten ska känna att upplevelser och beslut som 

rör hälsa och ohälsa respekteras, samt att vård och behandling utförs i partnerskap (Svensk 
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Sjuksköterskeförening, 2016). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763), 2§, ska hälso- 

och sjukvården bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, samt 

främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. Svensk 

Sjuksköterskeförening (2014) menar att sjuksköterskor i enlighet med ICN:s etiska kod har 

ett moraliskt och ett etiskt ansvar i omvårdnadsarbetets bedömningar och beslut. 

Sjuksköterskan ska arbeta för en bättre hälsa, lindra lidande, förebygga sjukdom och 

återställa hälsa. En viktig del i vårdarbetet är att ta initiativ till arbete som tillgodoser särskilt 

sårbara individers hälsa och sociala behov. Sjuksköterskan ska främja och respektera 

mänskliga rättigheter, andra sedvänjor, värderingar och trosuppfattning. Patienten ska 

stödjas till att göra egna val och göras delaktig i omvårdnaden. Att främja integritet, visa 

medkänsla och bemöta patienten med respekt ingår i sjuksköterskans arbete (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2014). För personer som lever med en psykossjukdom, är det särskilt 

viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen försöker att förbättra attityderna. Kunskap, 

värderingar och attityder finns i hela samhället, i den sjukes familj och inom sjukvården. 

Goda attityder är avgörande för att den psykossjuke ska kunna leva ett bra liv. Det största 

hindret för hopp är om personen blir stigmatiserad och blir betraktad som en avvikande 

individ (Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, 1999, s. 40). 

Problemformulering 
Patienter som har en psykossjukdom riskerar att bli en stigmatiserad grupp inom hälso- och 

sjukvården. De som har en svår psykossjukdom riskerar att inte bli tagna på allvar när de 

söker för en åkomma inom den somatiska vården. Studier inom området visar på att det 

finns stigmatiserande attityder inom hälso- och sjukvården som författarna anser att det är 

viktigt att belysa. För det kommande kliniska arbetet inom omvårdnad är det viktigt som 

sjuksköterska att aktivt motarbeta stigmatisering av patienter med psykossjukdom så att de 

får uppleva en god och patientsäker omvårdnad på lika villkor. 

Syfte  
Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskors attityder till patienter med 

psykossjukdom. 
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Metod 

Design 

Studien genomfördes som en integrerad litteraturöversikt. Segesten (2012, s.100) menar att 

en litteraturöversikt kartlägger hur kunskapen inom ett visst område ser ut. För att ta reda 

på hur kunskapsläget ser ut genomförs ett brett sökande av vetenskapliga artiklar som sedan 

analyseras och sammanställs. När analyseringen och sammanställningen är utförd kan 

kunskapsläget inom det valda problemområdet fastställas. Friberg (2012, s. 134-135) 

beskriver litteraturöversikt som ett systematiskt och strukturerat sätt att kritiskt granska och 

sammanställa publicerade forskningsdata. Litteraturen kvalitetsgranskas och ger en 

syntetiserande/integrativ bild över det valda forskningsområdet som skapar en helhetssyn.         

De vetenskapliga artiklarna som inkluderades i denna litteraturöversikts resultat är samtliga 

originalstudier och kommer från en primärkälla. Genom att använda artiklar som kommer 

från primärkällor garanterar det att studien är utförd av forskarna själva.  

Inklusionskriterier 

Artiklarna som inkluderades i resultatet skulle innehålla sjuksköterskors attityder till 

patienter med psykossjukdom/schizofreni, komma från en vetenskaplig 

primärkälla/originalstudie samt vara publicerade på engelska och Peer-review granskade 

enligt Ulrichsweb.com.  

Exklusionskriterier 

Psykossjukdomar som har samband med graviditet och barn 0-18 år, 

sjuksköterskestudenters attityder, sjuksköterskors attityder till fysisk aktivitet, medicinering, 

sexuellhälsa, suicidala patienter, studier som undersöker vilken kunskapsnivå 

sjuksköterskor har samt artiklar som handlade om mätningar av attitydskalor gällande 

reliabilitet och validitet. Artiklar som måste beställas eller som inte gick att öppna via 

databaserna eller via andra sökvägar (Google Scholar) exkluderades. Nio artiklar 

exkluderades från CINAHL då de var dubbletter från första sökningen i PubMed. 
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Litteratursökning 

Artikelsökningarna gjordes i databaserna PubMed och CINAHL. Databaserna innehåller 

vetenskapliga artiklar inom ämnet omvårdnad. Syftet delades upp i tre olika block som 

utgjorde de meningsbärande söktermerna: sjuksköterskor, attityder och psykossjukdom. För 

att inledningsvis hitta rätt söktermer till PubMed användes inledningsvis Karolinska 

Institutet (2016) Hitta medicinska sökord. I PubMed användes MeSH termer till en början men 

indexeringen i PubMed var högre än i CINAHL vilket medförde att fritextsökning fick göras 

på orden: attitude, ”psychotic disorders”, nurse OR nursing OR ”nursing staff”. Fritexten 

kombinerades sedan med MeSH-termen: Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic 

Disorders. 

I CINAHL användes fritext: attitude, nurse OR nursing OR ”nursing staff”, som sedan 

kunde kombineras med Major Headings: MH psychotic disorders och TX schizophrenia. 

I Sverige används inte diagnosen schizofreni i samma utsträckning som i andra länder, så för 

att bredda sökresultaten fick söktermer kombineras med varandra i respektive databas. Tre 

manuella sökningar tillkom.  

 
Tabell 1.Litteratursökningar, gjord 2017-02-10  
 

Databas/ 

Datum 

Sökuttryck Avgränsningar Antal träffar Valda  Inkluderade 

PubMed 
 
17-02-10 
 

((attitude) AND 
(((((Schizophrenia Spectrum and 
Other Psychotic Disorders[MeSH 
Terms]))) OR "psychotic 
disorders"))) AND (((nurse) OR 
nurses) OR "nursing staff") 

Abstract 
 
English 
Language  
 
 

168 26* 
14** 
14*** 
10**** 

10 

CINAHL 
 
17-02-10 
 

attitude AND ( MH psychotic 
disorders OR TX schizophrenia ) 
AND ( ((nurse) OR nurses) OR 
"nursing staff" )  
 

Abstract  
 
English 
Language  
 
Find all my 
search terms 
 
Peer Reviewed 
 

497 39*  
10** 
8*** 
2**** 
(9 dubletter) 

2 

*- antal valda efter läst titel. ** - antal valda efter läst abstrakt. 

*** - antal valda efter läst artikel. **** - antal valda efter relevans och kvalitetsgranskning. 
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Urval, relevansbedömning och granskning 

Utifrån de valda sökträffarna i respektive databas lästes alla titlar. I nästa steg selekterades 

de titlar ut som stämde in på det valda syftet. Det som inte föreföll att svara mot syftet 

exkluderades. Eventuella dubbletter som förekom vid den andra sökningen exkluderas då 

de redan hade inkluderats i den första databassökningen. Efter valda titlar lästes abstrakten. 

De abstrakt som samstämde utifrån de valda exklusions- och inklusionskriterierna gick 

vidare till nästa steg i urvalsprocessen. Tio artiklar lästes i sin helhet från CINAHL och 

fjorton stycken från PubMed efter den elektroniska litteratursökningen. Sammanlagt valdes 

tjugotvå artiklar ut från databassökningen för granskning av den vetenskapliga kvalitén, 

varav fjorton från PubMed och åtta från CINAHL. Tre manuellt valda artiklar tillkom efter 

att ha granskat andra studenters uppsatser och referenslistor. Artiklarna granskades därefter 

med hjälp av en kvalitativ forskningsmall och en kvantitativ forskningsmall modifierad 

efter: Forsberg & Wengström (2003). Utifrån granskningsmallarna värderades artiklarnas 

syfte, urval, datainsamling, analys, etiska krav, forskarnas förhållningssätt, resultat och 

författarnas förmåga att själva kunna reflektera kring sina eventuella begränsningar och 

brister i deras studie. Artiklarna rankades därefter som låg kvalité (L), medelhög kvalité (M) 

eller hög kvalité (H). Efter relevans och kvalitets granskning inkluderades tio artiklar från 

PubMed, två artiklar från CINAHL, samt tre artiklar från den manuella sökningen för att 

användas till denna litteraturöversikt. Sammanställning över litteratursökningen finns i 

tabell 1. Litteratursökningar.  

Analys 
Enligt Fribergs (2012, s. 140) analysmodell för en litteraturöversikt utfördes dataanalysen i 

tre olika delar för att på bästa sätt kunna förstå kontexten och helheten i artiklarna. Tre-

stegsmodellen fungerar likt en sorts validering för att författarna skall vara säkra på att allt 

väsentligt har dokumenterats och uppfattats. Den första delen innefattade att läsa de 

inkluderade artiklarna upprepade gånger för att lyckas etablera en helhetskänsla för 

innehållet. Resultat delen lästes ett flertal gånger och identifierade resultatets nyckelfynd. 

Den andra delen av analysmodellen innebar att söka likheter och urskilja olikheter mellan de 

olika artiklarna, exempelvis utifrån likheter/skillnader inom syfte, analysgång, 

metodologiskt tillvägagångssätt samt i resultatdelen. Artiklarna jämfördes enskilt och 

gemensamt för att trovärdigheten i litteraturöversikten skulle hålla en hög nivå. 
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Den tredje och sista delen av analysmodellen innebar att en beskrivande sammanställning 

utarbetades utifrån de likheter och skillnader som lyfts fram i en tidigare del av 

analysmodellen. En sortering av liknade resultat delade upp och skapade olika 

teman/områden och gavs därefter rubriker som passade in mot innehållet. Detta resulterade 

i en beskrivande presentation som är vanligt förekommande inom en litteraturöversikt enligt 

Friberg (2012, s.141). Slutligen ledde denna analysmodell ut i en huvudkategori och fyra 

subkategorier. 

 

Huvudkategori 1 Attityder hos sjuksköterskan 

1.1 Attityder inom psykiatrin/slutenvården 

1.2 Attityder inom somatisk sjukhusvård och primärvård 

1.3 Attityder inom kommunal verksamhet 

1.4 Attityder kring framtidsutsikter 

 

Etiska överväganden 
Enligt Polit och Beck (2012, s. 152-154) finns det tre övergripande etiska principer som 

forskning baseras på. Den första principen är att forskarna har skyldighet att respektera 

personer som är med i studien, de ska vara sanningsenliga med studiens syfte och 

genomförande, behandla deltagarna  med respekt och artighet, skydda deras anonymitet, 

hälsa och autonomi och se till så att deltagaren inte utsätts för skador eller riskerar att 

komma till skada. Resultatet av studien ska även kunna föra forskningen framåt och göra 

nytta för andra människor. Den andra principen är att det mänskliga värdet ska respekteras. 

Deltagarna har rätt till självbestämmande. De har rätt att ställa frågor om studien och att 

självmant avbryta studien om de vill det. Den tredje principen är att deltagarna ska 

behandlas rättvist, ges total integritet och ges konfidenstialitet (Polit & Beck, 2012, s. 152-

154). Enligt Östlund (2012, s. 76) ska vetenskapliga artiklar kunna kontrolleras om de har 

genomgått en riktig etisk granskning före publicering. Vi har inte förvrängt eller på annat 

sätt omvandlat resultatet och vi har varit ärliga när vi redovisat det vi funnit.  
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Resultat 
Resultatet består av två studier med kvalitativ design samt 13 studier med kvantitativ 

design. Sjuksköterskors attityder ingår i samtliga studier. Kontext varierar mellan 

psykiatri/slutenvård (6 st), somatisk slutenvård (3 st), primärvård (2 st) och 

kommunalverksamhet (4 st). Flertalet av studierna har en deskriptiv ansats där antingen ett 

fiktivt patientfall använts med färdigformulerade enkätfrågor, alternativt enbart 

färdigformulerade enkätfrågor. Tre studier som inkluderades var från Sverige, tre från 

Japan, två från Australien, två från Turkiet, en från Finland, Irland, Italien, USA, och Taiwan. 

I bilaga 1 finns en översikt av inkluderade artiklar i resultatet. 

Attityder hos sjuksköterskan 

Attityder inom psykiatrin/slutenvården 

Linden och Kavanagh (2012) såg att det fanns en skillnad hos sjuksköterskor som arbetade i 

den psykiatriska slutenvården. Sjuksköterskorna hade mer restriktiva sociala attityder till 

patienter med psykossjukdom. De ville i högre utsträckning inte ha någon med 

psykossjukdom som granne, att de inte skulle anförtros ansvar och att de skulle isoleras i 

samhället. Detta kunde enligt studiens författare indikera stigmatiserande attityder. De som 

hade arbetat 10-14 år hade bättre attityder. De accepterade mera sociala interaktioner med 

personer som hade en psykossjukdom och visade mer välvilja. Hsiao, Lu och Tsai (2015) 

fann att det fanns fler negativa stigmatiserande attityder till b.la. schizofreni bland 

sjuksköterskorna som arbetade inom psykiatrin. De såg även att sjuksköterskor som hade 

mer empati för psykisk sjukdom utvecklade mer positiva attityder i omvårdnaden. 

Sjuksköterskor som var äldre, mer erfarna samt hade en högre arbetsbefattning såsom 

avdelningssköterska eller handledare hade en mer positiv attityd. Sjuksköterskor som 

arbetade på psykiatriska rehabiliteringscenter och öppenvårdskliniker hade också positivare 

attityder. Kukulu och Ergun (2007) såg att de flesta sjuksköterskorna som arbetade inom 

psykiatrin ansåg att orsaken till psykossjukdomen var medfödd och hälften av 

sjuksköterskorna ansåg att sjukdomen var orsakad av sociala problem. En tredjedel tyckte 

inte att personer med psykossjukdom skulle få röra sig fritt i samhället. Mer än hälften skulle 

kunna tänka sig att arbeta med en person som har psykossjukdom, men skulle inte våga 

hyra ut sitt hem till någon med psykossjukdom och drygt hälften kunde tänka sig att bo 
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granne med dem. Majoriteten ansåg att de inte skulle gifta sig med någon som har en 

psykossjukdom, att de var aggressiva, och att de inte var i stånd att fatta egna välgrundade 

beslut kring sitt liv. De flesta ansåg att det är en sjukdom och att de som har en 

psykossjukdom kategoriseras som en mentalpatient. Nästan alla i studien hade en 

uppfattning om att sjukdomen var medicinskt behandlingsbar, men att medicineringen 

kunde ge allvarliga bieffekter och att medicineringen är beroendeframkallande. Majoriteten 

ansåg att personer med psykossjukdom aldrig återhämtar sig helt. Sjuksköterskor som 

arbetade inom den psykiatriska slutenvården hade fler stigmatiserande attityder. De flesta 

av sjuksköterskorna hade mindre än 10 års erfarenhet inom psykiatrin. Ishige och Hayashi 

(2005) såg att sjuksköterskor visade en hög grad av tillåtande och accepterande attityd till 

personer med schizofreni. Sjuksköterskor som arbetade inom psykiatrisk slutenvård hade 

däremot en mindre socialt accepterande attityd än vad de andra i studien hade, något som 

kunde bero på att de i sitt yrke var mer utsatta för kritiskt sjuka patienter med dålig social 

förmåga. Sjuksköterskor som arbetade mer stödjande i samhället fick fler tillfällen att se att 

patienterna kunde leva ett ansvarsfullt och socialt normalt liv. Studien betonade betydelsen 

av att ha mer positiv direktkontakt med patienter som har schizofreni då det är avgörande 

för att förändra attityderna. Hanzawa et al. (2012) undersökte korrelationen mellan 

internationaliserad stigma inom psykiatrin samt vilken vårdform som ansågs vara 

lämpligast för schizofreni patienter. Sjuksköterskorna ansåg att patienter med schizofreni 

borde vara inlagda på sjukhus och få behandling för sin kroniska sjukdom. Det framgick 

även att sjuksköterskorna kände sig bekymrad över att patienter med schizofreni skulle bli 

diskriminerade om de bodde hemma och var verksamma i samhället. Sjuksköterskorna 

hade generellt en mer negativ attityd till att familjemedlemmarna skulle ge vård åt sina 

anhöriga med schizofreni, då de ansåg att familjemedlemmarna gjorde enorma uppoffringar 

i sitt eget liv och tvingades begränsa sin livsstil. I studien påvisade även att man kunde se att 

deltagarna var påverkade av internationaliserad stigma, som är en mix av sina egna och 

andras tankar, värderingar samt reaktioner, och i denna studie var det specifikt kring 

schizofreni patienter. Björkman, Angelman och Jönsson (2008) såg att sjuksköterskor som var 

äldre och hade en längre yrkeserfarenhet och som jobbade inom psykiatrin, var mindre 

benägna att erhålla negativa attityder till sjukdomen schizofreni.  
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Somatisk sjukhusvård och primärvård 

Björkman et al. (2008) såg att sjuksköterskor från den somatiska sidan uttryckte mer negativa 

attityder gällande schizofreni i form av att patienterna ansågs vara mer potentiellt farliga och 

oförutsägbara. Sjuksköterskorna upplevde att det var svårast att prata med dem som hade 

en schizofreni diagnos, samt att de upplevde dessa patienter som annorlunda. Schizofreni 

var den diagnos inom psykisk ohälsa som de trodde det fanns minst chans att bli frisk ifrån. 

Manliga sjuksköterskor hade en mer negativ attityd till att personer med schizofreni skulle 

kunna tillfriskna. Aydin, Yigit, Inandi och Kirpinar (2003) utförde en studie på ett sjukhus 

om sjuksköterskors attityder. Majoriteten ville inte ha en person med schizofreni som 

granne, inte heller hyra ut ett hus till denne. Om sjuksköterskorna arbetade på samma 

arbetsplats skulle de flesta känna sig besvärade. Drygt hälften av sjuksköterskorna skulle 

inte vilja sitta bredvid den personen på en buss, de skulle känna sig besvärade att delta i 

samma sociala sammankomst som dem. Om sjuksköterskorna var vän med den psykossjuke 

trodde majoriteten att det skulle bli en känslomässig börda för dem och att det skulle ha en 

negativ påverkan på deras egna fysiska och psykiska hälsa. Magliano et al. (2004) gjorde en 

studie på flera olika sjukhus för att undersöka sjuksköterskors föreställningar om 

schizofreni. Sjuksköterskorna ansåg att orsaken till schizofreni berodde på arv, stress och 

familjekonflikter. Majoriteten ansåg att patienter med schizofreni skulle hållas avgränsade 

från andra. Gällande patientens sociala funktionsförmåga ansåg merparten att patientens 

arbetsförmåga var likadan som andra människors, men däremot ansåg sjuksköterskorna att 

det inte fanns så mycket att göra för dessa patienter och att patienterna var oberäkneliga. 

Angående patientens civila rättigheter ansåg majoriteten att patienten skulle straffas om den 

gjort något olagligt och att det behövdes särskild äktenskapsskillnad. Flertalet tyckte att de 

inte borde få rösta, gifta sig eller skaffa barn.  

 

Mittal et al. (2014) fann att vårdgivare inom primärvården generellt erhöll mer negativa 

stereotypa attityder om patienter med schizofreni än patienter utan schizofreni. Av de olika 

yrkeskategorierna som deltog i studien var sjuksköterskor inom primärvården de som erhöll 

mest negativa attityder kring patienter med schizofreni. Ihalainen-Tamlander, Vähäniemi, 

Loyttyniemi, Suominen och Välimäki (2016) såg att yngre sjuksköterskor och sjuksköterskor 

som var utan utbildning i psykisk ohälsa inom primärvården i högre utsträckning uttryckte 
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mer rädsla för patienterna och önskade mer segregation. Generellt var attityderna bra hos 

sjuksköterskorna. De var hjälpsamma, kände oro och medlidande med patienterna. Däremot 

kände sjuksköterskor med en personlig erfarenhet av någon som hade psykisk ohälsa 

mindre oro och medlidande med patienterna jämfört med dem som inte hade denna 

erfarenhet. 

Attityder inom kommunal verksamhet  

Linden et al. (2012) såg att sjuksköterskor som arbetade inom kommunen hade mer 

acceptans för sociala interaktioner. De kände att de i högre utsträckning kunde närvara vid 

middagar där personer med psykossjukdom fanns, kommunicera med dessa och 

upprätthålla en vänskap. Sjuksköterskorna ansåg att innevånarna inte behövde vara rädda 

för personer med psykossjukdom och att de borde integreras mer i samhället. Hellzèn, 

Kristiansen och Norbergh (2003); Hellzèn, Kristiansen och Norberg (2004) såg att 

sjuksköterskors bemötande inom kommunen påverkades i mindre grad av den rådande 

kliniska bilden. Studien visade att sjuksköterskorna såg diagnosen schizofreni framför en 

demenssjukdom. Majoriteten såg inte förbi diagnosen schizofreni, utan använde ett symtom-

orienterat bemötande. Deltagarna var benägna att vilja märka den boende som enbart en 

diagnos, och saknade förmågan att se bortom diagnosen av schizofreni. En studie av 

Katakura, Yamamoto-Mitani och Ishigaki (2010) undersökte vilka attityder som fanns hos 

sjuksköterskor som gjorde hembesök hos patienter med schizofreni. När de började arbeta 

inom hemsjukvården hade alla mer eller mindre förutfattade meningar om patienter med 

psykossjukdom. De ansåg att patienterna hade en minimal förmåga att fungera i det dagliga 

livet, hade begränsad förståelse för omgivningen, kunde inte leva självständigt utan 

familjens hjälp och hade lite egen vilja. När de arbetat ett tag och lärt känna patienterna 

bättre förbättrades deras attityder till patienterna. De såg att patienterna fungerade mycket 

bättre i det dagliga livet än de hade trott och att patienterna förstod deras egen omgivning 

mycket mer än de hade förväntat sig. Sjuksköterskorna insåg att de själva till en början inte 

var tillräckligt uppmärksamma på patientens egna vilja och önskningar, de underskattade 

patienternas förmåga att fungera i det dagliga livet och insåg att de förstod mer än de hade 

förväntat sig. Sjuksköterskornas fördomar om att det skulle förekomma våldsamt beteende 

förändrades också när de väl lärt känna patienten. När de genom självkännedom blivit 

medvetna om sina egna attityder till patienter med schizofreni kunde de omvärdera sina 
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attityder och istället möta patienterna i en jämbördig relation, på lika villkor och med 

respekt. Förbättrade attityder hjälpte  patienterna att kunna vara kvar i samhället med 

hemsjukvård under längre perioder och sjukhusvistelserna minskade. Jämlikhet, respekt, 

självmedvetenhet och tilltro bland sjuksköterskorna leder till effektivare attityder, vilket i sin 

tur förhindrar återinsjuknande och inläggning på sjukhus. Hellzèn et al. (2003) såg däremot 

att sjuksköterskor som hade längre yrkeslivserfarenhet blev mindre känsliga och mer 

känslomässigt avtrubbade. Sjuksköterskor som hade mindre än tio års yrkeslivserfarenhet 

erhöll mindre negativ attityd mot den fiktiva patienten. 

Attityder kring framtidsutsikter  

Caldwell och Jorm (2001) undersökte vad sjuksköterskor trodde om prognosen för personer 

som hade schizofreni. 42% av sjuksköterskorna ansåg att patienter med schizofreni som får 

professionell hjälp skulle tillfriskna helt utan några problem, hälften ansåg att de skulle 

tillfriskna helt men att problem senare troligen skulle uppstå. Om personen med schizofreni 

inte får professionell hjälp trodde nästan ingen på ett fullt tillfrisknande. Hälften av 

sjuksköterskorna ansåg att patienten då skulle bli sämre och en fjärdedel trodde att de delvis 

skulle tillfriskna men att problem troligtvis skulle uppstå senare. Majoriteten av 

sjuksköterskorna inom psykiatrin trodde att personen med schizofreni skulle uppleva 

diskriminering. Yngre sjuksköterskor inom psykiatrin var mer negativa angående 

prognosen. Hugo (2001) såg att nästan ingen av sjuksköterskorna trodde att patienter med 

schizofreni skulle tillfriskna helt utan professionell hjälp, hälften skulle tillfriskna helt men 

skulle troligen få problem senare. Utan professionell hjälp ansåg de flesta att patienterna 

skulle försämras, en tiondel ansåg att de inte skulle tillfriskna alls. Sjuksköterskor inom 

psykiatrin var den grupp som var mest optimistisk om långtidsprognosen för patienter som 

erhållit behandling. En hög kontaktfrekvens resulterade i mer positiva resultat för 

patienterna. Attityderna påverkades inte av arbetsplats, arbetstillfredsställelse, 

arbetslivserfarenhet, egen personlig erfarenhet av psykiska sjukdomar eller upplevd 

betydelse av den professionella rollen. Majoriteten trodde att patienten med schizofreni hade 

större risk att bli utsatt för diskriminering. Attityderna var baserade utifrån deras egna 

arbetslivserfarenhet av personer med psykisk sjukdom, bara 17% menade att det berodde på 

de egna värderingarna, 9% att det berodde på grupptillhörighet/vänskap. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Det fanns tyvärr för lite ny forskning om sjuksköterskors attityder till psykossjukdom, därför 

kunde sökningarna inte begränsas till 10 år i PubMed och CINAHL. Sökningen i CINAHL 

resulterade också i ett stort antal träffar (497) då det inte gick att använda precis likadana 

söktermer i CINAHL som det gjorde i PubMed, men vi har ändå valt sökorden så att de 

skulle passa till studiens syfte.  

En anledning till bortfallet vid litteraturgranskningen är att vi exkluderade artiklar, framför 

allt från CINAHL. Flera studier i sökträffarna från CINAHL handlade om sjuksköterskors 

attityder till psykisk sjukdom (mental illness) generellt och inte specifikt till patienter med 

psykossjukdom som var litteraturöversiktens syfte. Några artiklar som vi ändå valt att 

inkludera i resultatet handlade om psykisk sjukdom (mental illness), dessa artiklar hade 

hypotetiska vinjetter om sjuksköterskors attityder till personer som har schizofreni.  

I urvalsprocessen exkluderade vi artiklar som handlade om sjuksköterskestudenters 

attityder till patienter med psykossjukdom. I litteraturöversikten kan vi i efterhand se att det 

blev en svaghet att inte inkludera dem. Vi fann under arbetets gång att sjuksköterske-

studenter många gånger upplevde en bristande utbildning och erfarenhet av patienter med 

psykossjukdom. Detta visade sig ha ett tydligt samband med de färdigutbildade 

sjuksköterskornas negativa attityder såsom oro och rädsla (Romem et al., 2008; Brinn, 2000). 

För att styrka arbetet valde vi att lyfta in det i resultatdiskussionen istället, vilket vi ser som 

en styrka i arbetet. Det framgår inte i artiklarna hur sjuksköterskornas utbildning ser ut. 

Utbildningen kan skilja sig åt mellan olika länder vilket kan ha påverkat resultatet. Även 

kontexten som vi delat in studierna efter i resultatet (psykiatrin/slutenvården, somatisk vård 

och primärvård, kommunal verksamhet) kan också ha påverkat resultatet då det fanns 

betydligt fler studier som handlade om psykiatrin jämfört med de andra områdena inom 

hälso- och sjukvården, detta kan ha medfört att resultatet inte blivit tillräckligt representativt 

för de andra områdena. I andra länder kan det finnas sjukvårdssystem som är annorlunda 

strukturerade jämfört med Sverige. När vi har analyserat artiklarna har vi ändå fått en känsla 

av att indelningen som vi har gjort i dessa olika kontext speglar i stort sett andra länders 

sjukvårdssystem och gick att dela in så som vi har gjort i resultatet.  
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Diagnoskriterierna kan också skilja mellan olika länder, vilket kan ha påverkat resultatet. 

Psykossjukdom är ett nyare begrepp som innefattar schizofreni. Schizofreni är 

stigmatiserande och svår att bli diagnostiserad med i Sverige idag. Schizofrenidiagnosen är 

betydligt vanligare i andra länder, vilket medfört att artiklarna till övervägande del har 

benämnt psykossjukdom som schizofreni.  

De flesta av studierna i denna litteraturöversikt är utförd i andra länder än Sverige. De tre 

studierna som är från Sverige visar på både likheter och olikheter gentemot de övriga 

studierna. Detta kan ses som både en svaghet och styrka i denna litteraturöversikt, då 

skillnaderna kan bero på olika nivåer av kvalitet på studierna eller de faktum att olika 

kulturer och rådande samhällssyner genererar olika resultat. Att det förekommer 

signifikanta skillnader gällande kontext, sjuksköterskornas ålder och yrkeserfarenhet visar 

på en hög komplexitet kring det valda ämnet som vi har belyst. Olika kulturers betydelse för 

de rådande attityderna hos sjuksköterskorna speglar också en hög komplexitet eftersom det 

där kan finnas skillnader som i sin tur kan ha påverkat resultatet, men i detta arbete har vi 

inte analyserat eventuella kulturella skillnader. Resultatet visar dock på att många av 

studierna styrker varandras fynd, vilket vi anser styrka trovärdigheten och pålitligheten till 

litteraturöversikten. Vi är även medvetna om att kvinnor var överrepresenterade i vår studie 

utifrån de inkluderade artiklarna, detta kan ha kommit att spegla vårt resultat. Men det är 

vida känt att vårdyrken domineras av främst kvinnor. I fortsatt forskning vore det intressant 

att belysa männens attityder och se om det finns några skillnader mellan könen. 

 

Som sjuksköterska i det kommande kliniska arbetet kommer vi att ofrånkomligt påverkas av 

våra egna attityder och andras attityder oavsett vilken vårdkontext vi arbetar inom. Som 

sjuksköterska har vi ett ansvar att gentemot patienten motverka att stigma uppstår, vilket 

innefattar att reflektera över sina egna och andras attityder, speciellt till patientgrupper som 

anses vara särskilt sårbara i samhället. Vi bör också sträva efter att öka patientens delaktighet 

i vården och stärka patientens autonomi. 
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Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskors attityder till patienter med  

psykossjukdom. Resultatet visar på att det fanns skillnader i attityder beroende på vilken 

arbetsplats sjuksköterskorna hade. Goffman menar att vi kategoriserar alla människor som 

vi möter, värderar och märker dem på olika sätt utifrån vårt eget synsätt (Goffman, s. 10, 

2014). Sjuksköterskans syn på psykisk ohälsa är en viktig del av det totala 

omvårdnadstänkandet (Lökensgard, 1997, s. 31). 

 

Bland sjuksköterskor som arbetade inom den psykiatriska slutenvården på sjukhus sågs mer 

stigmatiserande sociala attityder: patienterna borde var mer isolerade, avgränsas från andra 

människor i samhället, och klarar inte av att fatta egna välgrundade beslut (Linden et al., 

2012; Kukulu et al., 2007). En studie av Ishige  et al. (2005) ansåg att dessa attityder kunde 

bero på att de som arbetar inom psykiatrisk slutenvård är utsatta för mer kritiskt sjuka 

patienter med en dålig social förmåga, sjuksköterskorna som arbetar inom psykiatrin fick 

därmed inte se den friskare sidan hos patienterna. Enligt Hellzén (2000, s. 55-56) är 

sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrin mer exponerade för problematiska 

vårdsituationer såsom aggressivt och provocerande beteende. Rao et al. (2009) såg att 

sjuksköterskor inom psykiatrisk vård hade ett mer negativt och stigmatiserat synsätt till 

patienter med psykossjukdom, detta trots att vårdpersonal borde ha ett mer öppet synsätt. 

Goffman (2014, s. 122,142,149) menar att patienter riskerar att bli stigmatiserade, och därmed 

uppleva skam, känna sig ifrågasatt och ha en känsla av att inte vara likadan som andra 

människor, vilket kan leda till ett livslångt attribut för individen. Travelbee (1971, refererad i 

Kirkevold, 2000) poängterar att om omvårdnaden ska kunna återfå sitt forna ursprung så 

måste vi återskapa den upprätthållande och stödjande funktion som omvårdnaden ska ha, 

och det kommer att behövas mer än en attitydförändring hos sjuksköterskorna (Kirkevold, s. 

134, 142, 2000). Författarna ser att skillnader i vårdmiljön/kontext påverkar 

sjuksköterskornas attityder till patienter med psykossjukdom. Inom psykiatrin är ofta 

vårdtiderna längre, patienterna mer kritiskt sjuka och vårdpersonalen mer exponerade för 

problematiska vårdsituationer. I de flesta fall hinner inte sjuksköterskan få uppleva hur 

patienten är i ett friskare stadie, detta skulle kunna förklara känslorna av frustration och 

hopplöshet hos många av sjuksköterskorna då de inte får uppleva det förbättrade måendet. 
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Detta skulle även kunna vara en förklaring till de mer restriktiva sociala attityderna som 

framkommit hos sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrin.  

 

Bland sjuksköterskor som arbetar inom den somatiska sidan på sjukhus sågs också negativa 

stigmatiserande attityder. Här fanns också en önskan om att hålla distans till patienterna: 

ville inte ha dem som granne (Aydin et al. 2003), upplevdes vara annorlunda, oförutsägbara, 

oberäkneliga och potentiellt farliga (Björkman et al. 2008: Magliano et al. 2004; Björkman, 

2005, s. 61). Goffman (2014, s. 10) menar att personer som inte riktigt passar in i den sociala 

strukturen riskerar att bli stigmatiserad. Björkman såg att trots att det finns god forskning 

kring ämnet attityder till människor med psykisk ohälsa, så upplever många människor det 

fortfarande besvärande att ha kontakt med människor med psykisk ohälsa. Därför förväntar 

sig en stor del av patienterna med psykisk ohälsa att få negativa reaktioner från 

omgivningen (Björkman, 2005, s. 61-62). Förväntningar och föreställningar om psykisk 

sjukdom sägs utvecklas i ett tidigt skede av livet som en del av socialiseringen till den 

rådande kulturen. Dessa värderingar är specifikt relevant för en individ som insjuknar i en 

psykiatrisk diagnos då risken för bland annat diskriminering drabbar denne personligen. En 

människa som vårdas för just psykisk ohälsa kan därför ha en inneboende rädsla till följd av 

dessa förväntade värderingar och utifrån detta tillsynes agera defensivt, mindre tillitsfullt 

eller helt undvika sociala kontakter och risken för stigmatisering uppstår (Björkman, 2005, 

s.61). Ross och Goldner (2009) såg också att sjuksköterskor som arbetade på sjukhus hade 

generellt negativa attityder, så som skuld, rädsla och en fientlig inställning mot patienter de 

mötte med psykisk ohälsa. I och med detta påverkades vården till dessa patienter märkbart. 

Detta kunde relateras till kunskapsluckor i sjuksköterskornas grundutbildning. Travelbee 

(1971, refererad i Kirkevold, 2000) menar att insikt, kunskap och färdigheter är nödvändiga 

delar för att utveckla omvårdnaden (Kirkevold, s. 134, 142, 2000). Författarna tror att 

skillnaden mellan attityderna inom den psykiatriska vården och den somatiska vården beror 

på att patienter med psykossjukdom inte anses passa in i det vanliga sjukdomsbilden som 

finns på den somatiska sidan. Här finns det många gånger en rädsla och okunskap bland 

sjuksköterskorna som kan relateras till att de inte har haft lika stor kontakt med patienter 

med psykossjukdom tidigare. Det är mycket sannolikt att bristande kunskap och för lite 

positiv erfarenhet av patienter med psykossjukdomar påverkar attityderna och bemötandet 
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som de får. Om patienten också upplever sig vara stigmatiserad påverkas relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten ännu mera negativt. Det kan vara svårt att bryta ett negativa 

mönster om det väl har uppstått. Patienten behöver få stöd för att förbättra sin självbild och 

självkänsla, detta kan förstärka patientens empowerment. Hansson (2005, s. 77) menar att 

upplevd empowerment är förknippat med reducerad upplevelse av stigmatisering såväl på 

samhällsnivå men även individmässigt. Enligt Travelbee (1971, refererad i Kirkevold, 2000) 

ska sjuksköterskan i sitt arbeta kunna förhålla sig till den enskildes upplevelse av lidande 

och sjukdom (Kirkevold, 2000, s. 131-132). Författarna anser att detta borde tillämpas i mötet 

med alla patienter oavsett fysisk och/eller psykisk diagnos då alla människor är unika och 

har olika behov. 

 

Inom primärvården sågs både positiva och negativa attityder bland sjuksköterskorna. Bland 

de positiva attityderna sågs hjälpsamhet, oro och medlidande, men de såg även att yngre 

sjuksköterskor samt sjuksköterskor som inte hade särskild utbildning i psykisk ohälsa kände 

mer rädsla och ville dra sig undan patienterna (Ihalainen-Tamlander et al., 2016). Corrigan et 

al. (2014) fann att vårdpersonal som hade stigmatiserande pessimistiska attityder angående 

patientens följsamhet till behandling trodde inte på att patienten skulle fullfölja en somatisk 

behandling, de var därför inte lika villiga att skriva ut recept eller remittera patienterna 

vidare till andra instanser. Happell et al. (2012) såg att om sjukvårdspersonal kände till att 

patienten hade en svår psykisk sjukdom tenderade de att ge mindre utrymme för de fysiska 

problemen vid mötet. Det förekom också att de fysiska symtomen härledes till den psykiska 

sjukdomen och patienten upplevde att den inte blev tagen på allvar. Hellzén (2000, s. 57) såg 

också att schizofrenipatienter som hade patologiskt svåra symtom av sin sjukdom riskerade 

att bli behandlad som ett objekt av vårdpersonalen, detta kunde medföra att omvårdnaden 

istället blev sakinriktad. Vårdpersonal som hade ett mer subjektivt synsätt lyfte fram 

betydelsen av att ha en relation till patienten som var mer bekräftande. Travelbee (1971, 

refererad i Kirkevold, 2000) anser att det är nödvändigt att etablera mellanmänskliga 

relationer mellan sjuksköterskan och patienten, om det inte går riskerar omvårdnaden att 

avhumaniseras (Kirkevold, s. 134, 142, 2000). Författarna tycker att det är oroväckande att 

patienter med psykossjukdom tenderar att inte blir tagna på allvar för sin fysiska 

problematik. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2016) är risken att dö i förtid 2-2,5 
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gång större vid schizofrenisjukdom jämfört med andra människor. Det beror till största 

delen på fysiska problem som hjärt- och kärlsjukdomar, metaboliska- och infektiösa 

sjukdomar. Författarna ser också att det finns en ökad risk att patienter med psykossjukdom 

inte får rätt behandling i hälso- och sjukvården, något som kan få negativa konsekvenser för 

både den fysisk och psykiska hälsan. Svensk Sjuksköterskeförening (2014) betonar också att i 

sjuksköterskornas uppdrag ingår det att tillgodose särskilt sårbara människors behov vad 

gäller hälsa och sociala behov. 

 

Sjuksköterskor som arbetade inom kommunen och hemsjukvården hade positivare attityder 

och accepterade mer sociala interaktioner privat (Linden et al., 2012; Katakura et al., 2010). 

Författarna ser att vårdmiljön/kontext har en betydelsefull funktion gällande sjuksköterskors 

attityder till patienter med psykossjukdom, även inom kommunal verksamhet och 

hemsjukvården. Sjuksköterskor hade mer positiva attityder där, något som kan bero på att 

mötena sker mer i hemmiljö där patienten är i ett friskare stadie av sin psykossjukdom. Detta 

medför att de får se mycket mer av den friskare sidan hos patienten än vad till exempel 

sjuksköterskorna inom psykiatrisk slutenvård får uppleva. 

 

Flera studier visade att längre yrkeslivserfarenhet är betydelsefullt för sjuksköterskors 

attityder. Linden et al. (2012): Hsiao et al. (2015); Björkman et al. (2008) menar att 

sjuksköterskor med längre yrkeslivserfarenhet tenderar erhålla mindre negativa attityder 

gentemot psykossjukdom. De som var äldre hade bättre attityder än de som var yngre med 

mindre yrkeslivserfarenhet (Hsiao et al., 2015; Björkman et al., 2008; Caldwell et al., 2001). I 

kontrast till detta visade en studie av Hellzèn et al. (2003) det motsatta, att sjuksköterskor 

med längre yrkeslivserfarenhet inom kommunen hade en tendens att bli mer känslomässigt 

avtrubbade och rent generellt mindre känsliga. Mindre än tio års yrkeslivserfarenhet visade 

sig i denna studie vara till en fördel för attityderna. Författarna kan se att 

yrkeslivserfarenheten har betydelse, att ämnet i sig är komplext och att det skulle kunna 

kopplas till att de positivare attityderna erhölls av sjuksköterskor som med ökad 

yrkeslivserfarenhet blivit både äldre och mer rutinerade i att möta patienter med psykiatrisk 

diagnoser, samt om de eventuellt hade fått handledning eller kontinuerlig utbildning för att 

ständigt bli påminda om sina egna attityder och värderingar. Hsaio et al. (2015) såg också att 
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sjuksköterskor som hade mer empati för patienter med psykossjukdom visade mer positiva 

attityder i omvårdnaden. 

 

Sjuksköterskors attityder speglar deras åsikter kring sjukdomsprognos och framtidsutsikter. 

Enligt Caldwell et al. (2001) och Hugo (2001) uttryckte sjuksköterskorna att de inte trodde på 

ett helt tillfrisknade utan professionell hjälp samt att de var övertygade om att patienterna 

med psykossjukdom hade stor risk att bli utsatta för diskriminering. Hellzén (2000, s. 57) såg 

att vårdare inledningsvis var optimistiska och hade stora förhoppningar angående diagnos 

och medicinsk behandling. Därefter minskade tilltron till medicinsk behandling, istället 

trodde de på en strukturerad omvårdnad som var målinriktad. Slutligen resignerade de och 

kände sig uppgivna inför alla åtgärderna. Hugo (2001) påvisade istället att sjuksköterskor 

inom psykiatrin var mest optimistiska kring prognos och inför patientens framtid, däremot 

såg Svedberg (2006, s. 56) att negativa attityder angående prognosen är vanliga hos 

sjuksköterskor som arbetar inom den psykiatriska vården. Genom att ha en tätare kontakt 

med patienten så generade det mer positiva resultat i vården för den psykossjuke. Mittal et 

al. (2016); Björkman (2005, s.64-65) har funnit att mer kontakt med människor med psykisk 

ohälsa medverkar till minskade negativa attityder. Furnham och Blythe (2012) såg att 

personer som utsätts för mer direktkontakt med personer som har schizofreni blir mer 

komfortabla i sociala interaktioner med dem. Författarna önskar att sjuksköterskor får mer 

direktkontakt med patienterna, helst redan under sjuksköterskeutbildningen som ett steg i 

att minska negativa attityder till patienter med psykossjukdom, då det har visat sig ha en 

betydelsefull inverkan till att få mer accepterande attityder. Genom att erbjuda kontinuerlig 

utbildning och handledning till sjuksköterskorna så kan de också känna mer hopp, vilket de 

sedan kan förmedla till patienten. SBU (1999, s. 40) menar att om patienten upplever hopp så 

kan det motverka stigmatiseringsprocessen. 

 

Sjuksköterskors attityder till att vårda människor med psykisk ohälsa uppvisade ett tydligt 

mönster av att de inte uppskattade att vårda patienter som hade psykisk ohälsa. Tidsbrist, 

bristande stöd och utbildning gjorde att sjuksköterskorna kände sig tvingad att prioritera 

mellan patienternas fysiska och psykiska hälsa (Reed och Fitzgerald, 2005). Brinn (2000) såg 

också att sjuksköterskor inte hade tillräcklig förståelse för behoven som patienter med 
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psykisk ohälsa har, detta kunde medföra ett undvikandebeteende och skapa segregation. 

Om sjuksköterskorna kände sig mindre bekväma och mindre rustade för hur denna 

patientgrupp skulle  hanteras kunde de ibland uppleva rädsla för något okänt som de 

saknade betydande kunskap om. Deras professionella utbildning räckte inte till för att 

hantera denna patientgrupp. De som hade mer utbildning inom psykiatri var mer 

professionellt kvalificerade och upplevde mindre negativa känslor i mötet med patienter 

som hade schizofreni. Romem, Anson, Kanat-Maymon & Moisa (2008) såg att efter en 

genomförd fyra veckors klinisk utbildning i psykiatri blev sjuksköterskestudenter mer villiga 

att vårda människor med psykisk ohälsa, mindre rädda och medvetna om sina egna 

attityder till just människor med en psykiatri diagnos. Brinn (2000) betonade vikten av att få 

mer utbildning om psykisk sjukdom redan under sjuksköterskornas grundutbildning. 

Lökensgard (2008, s.22) poängterar också vikten av att sjuksköterskor bör ha en gedigen 

kunskap gällande psykiska sjukdomar och psykiatrisk omvårdnad eftersom människor med 

psykisk ohälsa konsumerar alla typer av hälso- och sjukvård. Författarna anser också att det 

under sjuksköterskeutbildningen avsätts för lite tid och resurser för psykiatri och psykiatrisk 

omvårdnad, något som gör att de blivande sjuksköterskorna får kunskapsluckor och många 

gånger inte känner sig redo och väl rustade för att möta personer med psykossjukdomar. 

Utifrån detta kan man tänka sig att känslor som rädsla och tankar på segregation kan uppstå 

hos sjuksköterskor som saknar positiv erfarenhet och kunskap för att bemöta patienter med 

psykisk ohälsa. Tidsbrist och avsaknad av stöd på arbetsplatsen kan medföra att den fysiska 

hälsan prioriteras och den psykiska hälsan inte får utrymme på samma sätt som den faktiskt 

borde. Travelbee (1971, refererad i Kirkevold, 2000) menar att sjuksköterskan ska ha en 

stödjande och upprätthållande funktion i omvårdnaden (Kirkevold, 2000, s.142). För att 

kunna uppnå detta måste sjuksköterskan ha en filosofisk helhetssyn och behandla patienten 

utifrån ett holistiskt synsätt där kropp, själ, ande och hälsa är en enhet (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2016) . 

 

Stigmatiseringsprocessen drivs av ett eget intresse för att exempelvis lindra ångest och bidra 

till ökad självkänsla och kontroll genom att hävda sig själv och mäta sig med andra individer 

i samhället som lever under sämre förhållanden än en själv. Negativa attityder till människor 

med psykisk ohälsa är ett världsomfattande fenomen som förekommer i alla kulturer och ses 
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även hos personal inom vården. En del av själva stigmatiseringen är just omgivningens 

negativa reaktioner. Gedigen forskning tyder på att konsekvenser till följd av 

stigmatiseringen resulterar i diskriminering, begränsat nätverk, reducerad självkänsla och 

välbefinnande, samt försenad eller utebliven vård. Stigmat påverkar även 

sjukdomsutvecklingen och återhämtningen negativt (Björkman, s. 60, 62-63). Enligt 

Björkman (2005, s.60) krävs det makt för att skapa och bibehålla ett stigma. Svensk 

Sjuksköterskeförening (2016) menar att sjuksköterskan har makt i vårdsituationen, inte bara i 

den fysiska omvårdnaden utan också över hur patienten kommer att förstå sig själv.  

Slutsats 
Arbetsplatsen har betydelse för hur attityderna utvecklas över tid. Mer yrkeslivserfarenhet, 

positiv direktkontakt, utbildning och sjuksköterskors ålder påverkar attityderna till patienter 

med psykossjukdom. Både negativa och positiva attityder förekommer hos sjuksköterskor 

till patienter med psykossjukdom. Studiens värde består i att sjuksköterskor bör vara 

medvetna om hur sina egna attityder samt hur omgivningens attityder ser ut, då detta 

påverkar patienter med psykossjukdom. Det är också betydelsefullt att förstå hur 

stigmatiseringsprocessen fungerar, vilken negativ effekt den ger patienten och aktivt arbeta 

för att motarbeta att stigma uppstår inom hälso- och sjukvården. Patienter med 

psykossjukdom löper en högre risk att insjukna i olika somatiska sjukdomar. Som 

sjuksköterska är det viktigt att se till både den fysiska och psykiska hälsan och sträva efter att 

ge vård som ser bakom diagnosen för att förebygga sjukdom och lindra lidande. 

För att öka kunskapsutvecklingen inom detta område föreslår vi att det redan under 

sjuksköterskeutbildningen tillförs mera resurser som avser att öka kunskap och ge mer 

positiv erfarenhet av patienter med psykossjukdom, som till exempel utökad 

verksamhetsförlagd utbildning där det ges möjligheter att träna sig i att kunna bemöta 

patienter med psykossjukdom. Författarna betonar betydelsen av kontinuerlig utbildning 

samt handledning som generar i mer självreflektion över sjuksköterskornas egna attityder. 

Detta bör ses som ett steg i att utveckla sjuksköterskeprofessionen.  
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Bilaga 1  
 

Översikt av inkluderade artiklar i resultat. 

 
Författare 
Årtal 
Land 
Databas 

Studiens syfte Typ av 
studie 

Deltagare 
(bortfall) 

Metod 
Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Kommentar
er  
gällande 
kvalitet 

Aydin, 
Yigit, 
Inandi, & 
Kirpinar. 
(2003) 
 
Turkiet 
 
Pubmed 

Undersöka attityderna 
till psykiskt sjuka 
patienter bland 
sjukhuspersonal som 
arbetar på ett 
universitetssjukhus i 
Turkiet. 

Kvantitativ 160 deltagare, 
varav 40 
sjuksköterskor. 
 
(0% bortfall) 

Randomly-selected 
Convinience sampling 
Enkät 
Vinjetter 
 

Majoriteten ville inte ha en 
person med schizofreni som 
granne. Om sjuksköterskorna 
arbetade på samma 
arbetsplats skulle de flesta 
känna sig besvärade. De skulle 
känna sig besvärade att delta i 
samma sociala sammankomst 
som dem. Om de var vän med 
den psykossjuke trodde 
majoriteten att det skulle bli 
en känslomässig börda för 
dem och att det skulle ha en 
negativ påverkan på deras 
egna fysiska och psykiska 
hälsa. 

(M) 
Medelhög 

Björkman, 
Angelman 
& Jönsson. 
(2008) 
 
Sverige 
 
 
Manuell 

Undersöka attityderna 
till psykiska sjukdomar 
bland sjuksköterskor 
som arbetar inom 
psykiatri eller somatisk 
vård. 

Kvantitativ 120 deltagare 
 
(20% bortfall) 
 
88 kvinnor 

Cross-sectional studie,  
Convenience sampling 
Deskriptiv 
Enkät 

Somatiska sidan uttryckte mer 
negativa attityder gällande 
schizofreni, patienterna ansågs 
vara mer potentiellt farliga 
och oförutsägbara samt 
svårast att prata med. 
Patienter upplevdes vara 
annorlunda och var den 
sjukdom som hade minst 
chans till att bli frisk ifrån. 
Sjuksköterskor som var äldre 
med längre yrkeserfarenhet 
och som jobbade inom 
psykiatrin hade mindre 
negativa attityder till 
schizofreni.  

(M) 
Medelhög 

Caldwell & 
Jorm. 
(2001) 
 
Australien 
 
Pubmed 

Undersöka vad 
sjuksköterskor inom 
psykiatrin tror om 
prognosen för personer 
som har schizofreni 
eller depression, med 
eller utan professionell 
behandling. 
 
 

Kvantitativ 324 deltagare, 
psykiatri-
sjuksköterskor 
 
(Bortfall 
redovisas inte) 
 
60% kvinnor 

Randomly-selected från 
ett nationellt register. 
Enkät 
Vinjetter 
 
 
 
 
 

Sjuksköterskorna ansåg att 
42% av personerna med 
schizofreni som får 
professionell hjälp tillfrisknar 
helt utan några problem. Om 
personen med schizofreni inte 
får professionell hjälp trodde 
bara 1,5% på ett fullt 
tillfrisknande. Yngre 
sjuksköterskor inom 
psykiatrin var mer negativa 
angående prognosen. 

(M) 
Medelhög 



    

Hanzawa 
et al. 
(2012) 
 
Japan 
 
Manuell 

Undersöka 
korrelationen mellan 
internationaliserad 
stigma och vilka 
föreställningar 
sjuksköterskor inom 
psykiatrin hade, 
kring vilken vårdform 
som är 
lämpligast för schizofre
ni patienter.  

Kvantitativ 215 deltagare 
 
(0% bortfall) 
 
63,7% kvinnor 

Cross-sectional 
Convenience sampling 
Deskriptiv 
Enkät 
Vinjett 
 

Sjuksköterskor kände oro över 
att patienterna skulle bli 
diskriminerade om de bodde 
hemma och var verksamma i 
samhället. De ansåg att de 
borde vara inlagd på sjukhus 
för behandling. 
Generellt mer negativ 
attityd till att 
familjemedlemmarna skulle 
vårda sina anhöriga, de ansågs 
göra uppoffringar i sitt eget liv 
och tvingas begränsa sin 
livsstil.  Sjuksköterskorna var 
påverkade av 
internationaliserad stigma. 

(M) 
Medelhög 

Hellzèn,    
Kristiansen
& 
Norbergh. 
(2003) 
 
Sverige 
 
Pubmed 

Undersöka om 
psykiatrisjuksköterskors 
och undersköterskors 
bemötande kunde 
sammankopplas till den 
kliniska bilden eller det 
faktum att personen har 
en långtids 
schizofrenidiagnos och 
är äldre. 
 
En kommun med sju 
olika enheter. 

Kvantitativ 75 deltagare, 
varav 12 
sjuksköterskor 
och 63 under-
sköterskor 
 
(19,4% bortfall) 
 
54 kvinnor 
21 män 

Convinience-sampling 
Exploratory study 
Deskriptiv 
Enkät 
Vinjett 
 

De som hade 
längre yrkeslivserfarenhet  
blev mindre känsliga och 
mer avtrubbade. Vårdgivarna 
som hade mindre än 
10års yrkeslivserfarenhet 
erhöll mindre negativ attityd 
mot den fiktiva 
patienten. Sjuksköterskorna 
såg diagnosen schizofreni 
framför demensdiagnosen. 

(M) 
Medelhög 

Hellzèn, 
Kristiansen 
& 
Norbergh. 
(2004) 
 
Sverige  

 

Cinahl 

Undersöka om 
sjuksköterskors 
bemötande kunde 
förklaras utifrån den 
kliniska bilden eller det 
faktum att den boende 
hade en diagnos. 
 
En kommun med sju 
olika enheter. 

Kvalitativ 75 deltagare, 
sjuksköterskor 
och under-
sköterskor 
 
(19,4% bortfall) 
 
54 kvinnor 
21 män 

Convinience-sampling 
Exploratory study 
Deskriptiv 
Enkät 
Vinjett 
 

Majoriteten av deltagarna såg 
inte förbi diagnosen 
schizofreni, utan använde en 
symtom-orienterat bemötande 
gentemot den fiktiva patienten 
i vinjetten. Deltagarna var 
mycket benägna att vilja 
märka den boende som enbart 
en diagnos, och saknade 
förmågan att se bortom 
diagnosen av schizofreni. 
 

(M) 
Medelhög 

Hsiao, Lu,  
& Tsai. 
(2015) 
 
Taiwan 
 
Pubmed 

Undersöka faktorer som 
påverkar 
mentalsjuksköterskors 
attityder till människor 
med psykisk sjukdom. 

Kvantitativ 180 deltagare 
(12,6 %, 26 st) 
 
82,8 % Kvinnor 

Cross-sectional studie,  
Convenience sampling 
Deskriptiv  
Enkät 
 

Finns fler negativa 
stigmatiserande attityder till 
b.la. schizofreni bland 
sjuksköterskorna som 
arbetade inom psykiatrin. 
Sjuksköterskor som arbetade 
på psykiatriska 
rehabiliteringscenter och 
öppenvårdskliniker hade 
positivare attityder, liksom de 
som var äldre, mer erfarna 
samt hade en högre 
arbetsbefattning såsom 
avdelningssköterska eller 
handledare. 

(M) 
Medelhög 



    

Hugo. 
(2001) 
 
Australien 
 
 
Cinahl 

Undersöka vad 
professionella som 
arbetade med psykisk 
ohälsa har för attityder 
till personer med 
psykisk ohälsa. 
 
Mental Health Service 
(community care) 
 
Psykiatrisjukhus 

Kvantitativ 266 deltagare, 
varav 156 
psykiatri-
sjuksköterskor 
(1,1%, 3 st) 
 
 
Kön framgår 
inte. 

Convenience sample 
Deskriptiv  
Enkät 
Vinjetter 
 
 

Nästan ingen ansåg att 
patienterna skulle tillfriskna 
helt utan professionell hjälp 
och att de skulle försämras. 
Av samtliga professionella 
deltagare i studien var 
sjuksköterskorna inom 
psykiatrin den grupp som var 
mest optimistisk om 
långtidsprognosen för 
patienter som erhållit 
behandling. Majoriteten  
trodde att patienten med 
schizofreni hade större risk att 
bli utsatt för diskriminering 

(M) 
Medelhög 

Ihalainen-
Tamlande, 
et al. 
 (2016) 
 
Finland 
 
 
Manuell 

Beskriva och förstå 
sjuksköterskors 
attityder i primärvården 
till människor med 
psykisk ohälsa/sjukdom 
och undersöka vilka 
faktorer som är 
associerade med deras 
attityder. 

Kvantitativ 218 st 
(16%) 
 
98% kvinnor 

Cross-sectional studie, 
Deskriptiv, 
Convenience sampling 
Enkät 
Vinjett 
 

Yngre sjuksköterskor och 
sjuksköterskor utan utbildning 
inom psykisk ohälsa, hade  i 
högre utsträckning uttryckte 
mer rädsla för patienterna och 
önskade mer segregation. 
Generellt positiva attityder 
hos sjuksköterskorna - 
hjälpsamma, kände oro och 
medlidande med patienterna.  
Egen personlig erfarenhet av 
psykisk ohälsa kände mindre 
oro och medlidande med 
patienterna. 
 

(H) Hög 

Ishige & 
Hayashi. 
(2005) 
 
Japan 
 
Pubmed 

Undersöka hur yrke och 
sociala erfarenheter 
påverkar inställningen 
till personer med 
schizofreni bland 
psykiatriarbetare och 
annan personal med 
varierande bakgrund. 
 
 

Kvantitativ 786 st, varav 
261 psykiatri-
sjuksköterkor 
och 83 allmän-
sjuksköterskor 
 
(42,8%) 
 
89% kvinnor 

Convenience sampling 
Enkät 

Båda yrkesgrupperna visade 
en hög grad av tillåtande och 
accepterande attityd. 
Sjuksköterskorna inom 
psykiatrin hade en mindre 
socialt accepterande attityd. 
Sjuksköterskor som arbetade 
mer stödjande i samhället fick 
fler tillfällen att se att 
patienterna kunde leva ett 
ansvarsfullt och socialt 
normalt liv. Mer positiv 
direktkontakt 
schizofrenipatienter är 
avgörande för att förändra 
attityderna. 
 

(L) Låg 

Katakura, 
et al. 
(2010) 
 
Japan 
 
Pubmed 

Identifiera attityder hos 
sjuksköterskor inom 
hemsjukvården som 
förbättrar vården för 
patienter med 
schizofreni, samt 
utarbeta ett ramverk 
inom hemsjukvården 
för hur sjuksköterskor 
ska tillämpa attityder 
för att ge en effektiv- 
och positiv vård. 

Kvalitativ 7 st 
(inget bortfall) 
 
100% kvinnor 

Semistrukturerade 
prospektiva intervjuer.  
Fenomenologisk. 
Enkät 

Förutfattade attityder 
försvårade arbetet för 
sjuksköterskorna 
inledningsvis. När de lärt 
känna patienterna och 
reflekterat över sina egna 
attityder kunde de erbjuda en 
bättre hemsjukvård på lika 
villkor för patienterna. 
Jämlikhet, respekt, 
självmedvetenhet och tilltro 
leder till bra attityder som 
förhindrar återinsjuknande 
och inläggning på sjukhus. 

(M) 
Medelhög 



    

Kukulu, & 
Ergun.  
(2007) 
 
Turkiet 
 
Pubmed 

Vilka attityder och 
åsikter har 
sjuksköterskor inom 
psykiatrin har till 
patienter med 
schizofreni. 

Kvantitativ 
 

543 st 
(21,7%, 150 st) 
 
Kön framgår 
inte 

Convinience- sampling.  
Enkät 
 

Finns stigmatiserande 
attityder. Att schizofreni är 
medfött och kan bero på 
sociala problem. Patienterna 
kan vara aggressiva, kan inte 
ta egna bra beslut, kommer 
inte att tillfriskna helt, är 
behandlingsbart men  
medicineringen har stora 
bieffekter. Kategoriseras som 
mentalpatienter. 

(H)Hög 

Linden, & 
Kavanagh. 
(2012) 
 
Irland 
 
Pubmed 
 

Jämföra attityder mellan 
sjuksköterskestudenter 
och sjuksköterskor inom 
psykiatrin till personer 
med schizofreni. 

Kvantitativ 187 deltagare, 
121 Psykiatri-
sjuksköterskor 
(32%, 56 st)  
 
55 % Kvinnor 
 

Convinience sampling.  
Enkät 
 

Sjuksköterskor  som arbetar 
inom kommunen har 
positivare attityder till 
personer med schizofreni.  De 
som hade arbetslivserfarenhet 
på 10-14 år inom psykiatrisk 
vård hade bättre attityder. 

(M) 
Medelhög 

Magliano 
et al. 
(2004) 
 
Italien 
 
Pubmed 

Undersöka övertygelser 
och ev. fördomar bland 
sjuksköterskor inom 
psykiatrin, psykiatriker 
och närmast anhöriga 
till personer som har  
schizofreni. 

Kvantitativ 190 st 
Psykiatrisjuksk
öterskor,  
 
58% kvinnor. 
 
709 st anhöriga 
 
(5% resp. 5,5%) 
 

Randomly-selected 
Convinience sampling 
Enkät 
Vinjett 
 

Sjuksköterskorna ansåg att 
schizofreni berodde på arv, 
stress och familjekonflikter. 
Anhöriga ansåg att det 
berodde på stress, trauman 
och olycklig kärlek.  
De flesta av sjuksköterskorna 
ansåg att patienter med 
schizofreni skulle hållas 
avgränsade från andra och att 
patientens arbetsförmåga var 
likadan som andra 
människors. 24% ansåg att det 
inte fanns så mycket att göra 
för dessa patienter. 31% av 
sjuksköterskorna ansåg att 
patienterna var oberäkneliga. 
34% tyckte inte att de borde få 
rösta. 63% tyckte inte att de 
skulle få gifta sig. 21% tyckte 
inte att de borde ha barn. 
 

(H) Hög 

Mittal et al. 
(2014) 
 
USA 
 
 
Pubmed 

Jämföra attityder hos 
vårdgivare inom 
psykiatrin och 
primärvården till 
patienter med 
schizofreni. 

Kvantitativ 351 st deltagare 
varav 91 
sjuksköterskor 
och 67 
psykistrisjuksk
öterskor 
 
205 arbetade 
inom 
psykiatrin, 146 
arbetade inom 
primärvården. 
 
( 50,6%) 
 
229 kvinnor 
122 män 

Cross-sectional  
Convenience sample 
Deskriptiv 
Enkät 
Vinjetter 
 

Vårdgivare inom 
primärvården generellt erhöll 
mer negativa stereotypa 
uppfattningar om patienter 
med schizofreni än patienter 
utan schizofreni. Av de olika 
yrkeskategorierna som deltog 
i studien var sjuksköterskor 
inom primärvården de som 
erhöll mest negativa attityder 
kring patienter med 
schizofreni. 

(M) 
Medelhög 

 

 


