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Abstrakt 
Bakgrund: Psykotiska tillstånd har i ett historiskt perspektiv både fascinerat och införlivat rädsla i sin 

omvärld, och den som insjuknar löper stor risk att bli föremål för stigmatisering samt diskriminerande 

behandling från sin omgivning. Stigma i relation till psykossjukdom har framförallt undersökts med 

kvantitativa metoder, vilka har visat att stigmatisering utgör ett hinder för rehabiliteringsprocesser, 

orsakar stort känslomässigt lidande för individen samt kan ha påverkan på både beteende och 

sjukdomsbild. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av stigmatisering 

hos personer med psykossjukdom. Metod: Tio kvalitativa vetenskapliga artiklar med hög eller 

medelhög vetenskaplig kvalitet har systematiskt analyserats och tolkats enligt Noblit och Hares 

metaetnografiska metod vilket resulterade i fem huvudkategorier. Resultat: Deltagare från 

inkluderade studier upplevde att stereotypa föreställningar om psykossjukdom uttrycktes av 

omgivningen genom diskriminerande behandling, vilket kunde innebära exkludering, särbehandling 

eller verbala- och fysiska övergrepp. Detta orsakade deltagare stort socialt-, känslomässigt- och 

psykiskt lidande samt hade kraftigt negativ påverkan på självbild och beteende. Diskussion: Den 

negativa effekt som stigmatisering hade på individer med psykossjukdom kan leda till ökade 

psykotiska symtom, depression, och andra ångesttillstånd, samt ökad risk för suicid. Framförallt fanns 

en stark koppling mellan stigmatisering och upplevelse av ensamhet vilket kunde vara den starkaste 

riskfaktorn för låg livskvalitet och känslor av hopplöshet. Slutsats: Stigmatisering beskrevs orsaka 

stort lidande för individer med psykossjukdom och psykiatrisjuksköterskan står inför en utmaning i 

att lindra detta lidande. Studier av omvårdnadsmetoder som kan minska stigmatiseringens effekt på 

individen är därför nödvändiga för en god psykiatrisk omvårdnad av hög kvalitet. 

 

Nyckelord: Diskriminering, Litteraturstudie, Psykiatrisk omvårdnad, Psykossjukdom, Stigma, 

Upplevelse 

 

Abstract 
Background: Psychosis have in a historical perspective both fascinated and terrified their 

surroundings. Those afflicted are often victims of stigmatization and discriminatory behaviour from 

those around them. Previous research has mainly approached the question of stigma connected to 

psychosis through quantitative measures, which have shown a significant correlation to poor 

treatment outcome, emotional suffering and stigma as a barrier to recovery. Stigma is further shown 

to have an effect on both behaviour and disease profile. Aim: The aim of this study was to describe the 

experience of stigma by people diagnosed with a psychotic illness. Method: Ten qualitative peer 

reviewed articles with high or medium high scientific quality have been systematically analyzed and 

interpreted according to Noblit and Hares meta-ethnographic method. This resulted in five ordinate 

themes. Results: Participants from included studies experienced stereotypical images to be expressed 

through discriminatory behaviour, wich included exclusion, beeing treated differently or verbal and 

physical abuse. This caused participants great social-, emotional- and psychological suffering, and had 

a negative impact on self image and behaviour. Discussion: The negative effect from stigmatization 

could lead to increased psychotic symptoms, depression and other anxiety disorders, and increased 

risk of suicide. This seemed to depend on the extensive loneliness experienced by participants which 

enhanced feelings of hopelessness and lowered quality of life. Conclusion: Stigma correlates with a 

great deal of suffering for those with a psychotic illness. Studies of nursing methods to decrease 

stigmas effect on the individual seems necessary to deliver a high quality psychiatric care. 
 

Keywords: Discrimination,Experience,Literature review, Psychiatric nursing, Psychotic illness, 

Stigma 
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Bakgrund  

Psykotiska tillstånd har i ett historiskt perspektiv både fascinerat och införlivat rädsla i sin 

omvärld och är den sjukdomsgrupp som främst sammankopplas med ordet vansinne. Ordet 

illustrerar en förvrängning av omvärldsuppfattningen eller att förlora kontakten med det 

egna sinnet. I och med kristendomens utbredning i västvärlden formades synen på vansinne 

som ett straff från Gud vilket individen orsakat sig själv genom synd. De senaste 250 åren 

har gett utrymme åt naturvetenskapen som till idag förändrat synen på psykossjukdomens 

orsaker och behandlingsbarhet (Hildebrand-Karlén, 2013, s. 11-29).  

 

Idag är psykossjukdom ett folkhälsoproblem på grund av tillståndets varaktighet och dess 

konsekvenser och ca 1 % av befolkningen drabbas. Inom paraplybegreppet psykossjukdom 

återfinns diagnoser som schizofreni, schizoaffektivt syndrom, schizofreniformt syndrom, 

vanföreställningssyndrom, substansbetingat psykotiskt syndrom samt psykotiskt syndrom 

utan närmare specifikation. Gemensamt för samtliga tillstånd är att personen som insjuknar 

uppvisar en förändrad verklighetsuppfattning och inte sällan beteendeförändring som ett 

resultat av hallucinationer, vanföreställningar och tankestörning. Centralt i symtombilden 

finns kognitiva nedsättningar i uppmärksamhet, minne och problemlösningsförmåga. Den 

exakta orsaken till psykossjukdom är fortfarande inte helt fastställt men flera olika faktorer 

spelar in. Dessa är bland annat av genetisk- och psykosocial typ, förlossningskomplikationer 

hos barnet eller neurodegenerativ sjukdom. Psykoser drabbar människor inom alla 

samhällsklasser men människor med lägre socioekonomisk status löper ökad risk att 

insjukna. Oavsett samhällsklass innebär sjukdomen ett stort mänskligt lidande för individen 

och närstående vilka också löper risk att bli föremål för starka fördomar från omgivningen 

(Malm, Lindström & Wieselgren, 2015, s. 284-285; 289-293; 298-299). Enligt Socialstyrelsens 

nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 

(Socialstyrelsen, 2017) löper personer med psykossjukdom högre risk att drabbas av 

somatiska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom och diabetes. Detta som ett resultat av 

medicinska biverkningar och ohälsosam livsstil. Det har också visat sig att gruppen får 

sämre vård vid behandling av somatisk sjukdom jämfört med andra grupper vilket leder till 

en betydligt sämre prognos och ca 15-20 år kortare medellivslängd än normalbefolkningen.   
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Diskriminering vid psykossjukdom beskrivs av Read, Haslam och Magliano (2013) som den 

största barriären för tillfrisknande. Centralt i den stereotypa föreställningen av en ”psykotisk 

människa” återfinns farlighet, oberäknelighet och komponenter som smutsig, värdelös, 

känslokall, störd, korkad och någon som inte kan hållas ansvarig för egna handlingar. 

 

Sociologen Erving Goffman beskriver att stigma uppstår när en person bär på ett så pass 

misskrediterande attribut att det blir omöjligt för omgivningen att acceptera individen. 

Omgivningen, de normala, kommer medvetet eller omedvetet att utsätta individen för 

diskriminerande behandling och ignorera försöken att få ingå i den sociala gemenskapen. På 

detta sätt medvetandegörs individen om sitt avvikande och sin underlägsenhet, vilket 

Goffman beskriver som ett ”sammanbrott av självet som system”. Detta föder en osäkerhet 

kring andras tankar och uppfattning, vilket ger en känsla av att konstant vara ifrågasatt av 

sin omgivning och driver individen till isolering för att skydda sig mot det obehag som 

möten med andra människor innebär. Alla stigmatiserade bär på en önskan att betraktas 

som normala och gör ofta stora ansträngningar att dölja eller hemlighålla sitt stigma. Det 

finns två grupper hos vilka den stigmatiserade kan söka gemenskap och accepteras, 

nämligen de egna och de visa. I den första gruppen finns de som bär samma stigma vilket 

innebär en lättnad då individen kan accepteras som en normal människa. Den andra 

gruppen utgörs av de som professionellt arbetar med den stigmatiserade gruppen eller av de 

som befinner sig i individens innersta sociala nätverk. Att tillhöra nätverket kan dock vara 

riskabelt eftersom omgivningen tenderar att betrakta dem som en enhet, vilket innebär att 

stigmat sprids och kan leda till att även den innersta kretsen tar avstånd från den 

stigmatiserade. För en individ som drabbas av stigmatisering senare i livet blir det betydligt 

svårare att hantera detta jämfört med den som fötts med stigma. Den förstnämnda måste 

bygga upp en ny identitet och löper större risk att internalisera andras negativa 

föreställningar då individen med stor sannolikhet själv varit bärare av dessa innan den själv 

drabbades. Stereotyper är modeller för samhällets normativa förväntningar på människors 

uppträdande och karaktär. För att minska stereotypa inflytanden måste omgivningen 

kontinuerligt exponeras för den stigmatiserade guppen vilket leder till ökad acceptans och 

förståelse (Goffman, 2015, s. 10-12; 17; 21-22; 28; 36-39; 40-46; 51; 60-62). 
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Villares & Sartorius (2003) har fastställt att psykossjukdomar är den mest stigmatiserade 

sjukdomsgruppen bland psykiatriska diagnoser och diskriminerande behandling av de 

drabbade förekommer i de flesta samhällen. Fördomar och negativt bemötande kan resultera 

i sämre behandlingsresultat, social isolering, ekonomiska problem samt drog- och 

alkoholberoende. Svensson och Hansson (2015) har utvärderat effekten av 

antistigmainterventioner hos allmänheten. De menar att dessa inte haft någon avgörande 

inverkan på stereotypa föreställningar och att synen på människor med psykossjukdom 

snarare förvärrats. 

 

För den som drabbas av psykossjukdom kan sjukdomsförloppet upplevas som väldigt 

skrämmande och traumatiskt. Hjärnans felaktiga tolkning av omvärlden kan medföra att 

personen känner sig avskärmad från omgivningen och upplever sig leva i en annan värld. 

Det innebär ett stort lidande att inte längre kunna lita på sina egna tankeprocesser (Mauritz 

& van Meijel, 2009). Att diagnostiseras med psykossjukdom har liknats vid en känsla att 

omänskliggöras och istället betraktas av andra och betrakta sig själv som en sjukdom, vilket 

ifrågasätter hela identiteten samt leder till enormt personligt lidande (McCarthy-Jones, 

Marriott, Knowles, Rowse & Thompson, 2013). 

 

Vårdvetenskaplig teori 

Katie Eriksson liknar det mänskliga lidandet vid ett universum för att påvisa dess 

mysterium och mångfald. Lidandet är en naturlig del av livet och utgör en kamp för 

människans värdighet och frihet. I sig självt är lidandet ont och blir meningsfullt först när 

den lidande människan ger den dess mening. Lidandet fungerar likt fysisk smärta som en 

varningssignal på att någonting är fel och är relaterat till det som den enskilda människan 

värdesätter. För den som värdesätter gemenskap med andra blir exkluderande, ensamhet 

och upplevelse av att inte vara sedd eller förstådd en källa för lidande. Att vara helt 

utesluten ur social gemenskap och upplevelsen att inte vara välkommen orsakar enormt 

lidande för människan som fråntas sitt hopp och sin livsglädje. Avsaknad av meningsfulla 

relationer kan vara ett av människans största lidanden. Oftast är det människor som orsakar 

varandra lidande, medvetet eller omedvetet, genom att kränka en annan människas 
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värdighet och därmed inte bekräfta denna som en fullvärdig människa. Människans uppgift 

är enligt Eriksson inte att döma utan att visa förståelse och kärlek. Att döma är ont och helt 

utan kärlek och går emot människans grundläggande behov av att få och att få ge 

bekräftelse. När människan inte bekräftas tappar den sitt värde och går in i en värld utan 

relationer präglad av hopplöshet, sorg, skuld, förnedring och ensamhet. Motsatsen till 

lidandet är lusten och tillsammans blir de en drivkraft för människans utveckling. 

Medlidandet är etikens urfenomen och utgör ett av vårdvetenskapens grundläggande 

begrepp. Medlidande kan beskrivas som en känslighet för att känna andras lidande och 

smärta vilket ger en beredskap inför att lindra människans lidande. Att bli tröstad i sitt 

lidande skapar tillit och hopp hos den lidande människan och skapar möjlighet att bevara 

sin egen värdighet. För att människan ska kunna använda lidandet till utveckling krävs 

bekräftelse på lidandet, vilket görs genom att få dela det tillsammans med någon annan 

(Eriksson, 2015, s. 11-15; 19-20; 35; 40-41; 53-55; 72-73).  

 

För att undersöka stigma i relation till psykossjukdom har flertalet studier gjorts med 

framförallt kvantitativa metoder i form av enkätundersökningar. Från en metaanalys av 

Gerlinger et al (2013) som inkluderade 54 vetenskapliga artiklar publicerade mellan åren 

1994-2011 framkom att 64,5 % var medvetna om stigmats förekomst gentemot personer med 

psykossjukdom, 55,9 % hade erfarenhet av upplevd stigmatisering och 49,2 % rapporterade 

känslor av skam som ett resultat av stigma. Det fanns ett starkt samband mellan 

stigmatisering och nivå av livskvalitet samt mellan stigma och psykotiska symtom, 

depression samt social ångest.  

 

Från en svensk studie med syfte att kvantifiera graden av stigma och diskriminerande 

behandling av personer med schizofreni rapporterade 88 % av 111 personer ett behov av att 

hemlighålla sjukdomen som ett resultat av diskriminerande och stigmatiserande 

erfarenheter. 71 % upplevde svårigheter att etablera eller behålla vänskapsrelationer, 69 % 

hade upplevt diskriminerande behandling från grannar och 62 % hade uppmärksammat 

undvikande beteende från omgivningen. 50 % hade erfarenhet av diskriminerande 

behandling från psykiatrisk sjukvårdspersonal jämfört med 36 % motsvarande personal 
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inom somatisk sjukvård. 78 % rapporterade att de utvecklat strategier för att undvika 

stigmatisering och diskriminerande behandling (Brain et al, 2014).  

 

Problemformulering 

Det har gjorts flertalet kvantitativa studier av fenomenet stigma i relation till psykossjukdom 

samt analyser av dessa men det kvalitativa perspektivet är inte undersökt i samma 

utsträckning. Att få kunskaper om den psykosdrabbades upplevelser av lidande i relation till 

stigma kan ha betydelse för den psykiatriska omvårdnaden och psykiatrisjuksköterskans 

centrala uppgift att lindra lidande.  

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur personer med psykossjukdom upplever 

stigmatisering. 

 

Metodbeskrivning 

För att kunna beskriva individers upplevelser i relation till fenomenet stigma ansågs 

systematisk litteraturstudie av det kvalitativa forskningsläget vara relevant för syftet. 

 

Kvalitativa forskningsmetoder tillämpas för att undersöka människors upplevelser, 

erfarenheter eller uppfattningar i relation till ett visst fenomen. Dessa metoder är av värde 

när det finns en önskan om djupare förståelse för faktorer som påverkar människans 

benägenhet till förändring. Kvalitativa studier erbjuder insikt i människors känslomässiga 

och sociala problem (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2014, s. 69-73).  

 

För att kunna erbjuda en evidensbaserad omvårdnad är systematiska litteraturöversikter av 

det kvalitativa forskningsläget avgörande. Litteraturöversikten ska vara systematisk och 

transparent med inklusions- och kvalitetskriterier samt följa principer som minskar risken att 

slutsatser påverkas av slumpen (Rosén, 2015, s. 429-432). 

 

Enligt Polit och Beck (2012, s. 653-654) innebär en systematisk litteraturöversikt att 

metodologiskt integrera forskningsresultat kring en specifik frågeställning genom att följa 
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etablerade metoder som är reproducerbara och går att verifiera. Processen ska vara 

transparent så att det möjliggörs för läsaren att kunna bedöma slutsatserna. 

Litteraturöversikter strävar efter att undvika felaktiga och missledande slutsatser som kan 

uppstå till följd av felaktigt genomförd process eller felaktig inkludering av studier i 

resultatet.   

 

Noblit och Hares metaetnografiska metod 

Noblit och Hares metaetnografiska metod för integrering av kvalitativa studier fokuserar på 

tolkning snarare än analys. Metoden för syntetisering omfattar sju faser vilka överlappar 

varandra under processens gång. De första tre faserna beskrivs som preanalytiska, vilket 

innebär att formulera problemområde och frågeställning, beslut om vilka studier som är 

relevanta för syntetisering samt att läsa och omläsa varje studie för att kunna skapa en 

meningsfull analys. Fas fyra går ut på att bedöma hur studierna är relaterade till varandra 

genom att identifiera teman för varje studie och tolka deras relation till varandra. Enligt 

Noblit och Hare kan studierna vara relaterade till varandra på tre olika sätt; direkt 

jämförbara, utgöra varandras motsatser eller varken jämförbara eller varandras motsatser.  

Fas fem innebär att författaren översätter studierna till varandra vilket innebär att utforska 

och förklara deras likheter och motsättningar, en jämförelseprocess. En adekvat översättning 

av teman och metaforer bevarar essensen i det som sägs. I fas sex ska författaren bilda en 

helhet utifrån granskningen av de olika delarna och ge en ny bild av fenomenet, vilket 

presenteras i resultatet (Polit & Beck, 2012, s. 670).  

 

Datainsamling (fas 2) 

I ett första steg att identifiera söktermer separerades nyckelord från det formulerade syftet 

för arbetet vilket resulterade i; upplevelse, stigma och psykossjukdom. Dessa nyckelord har 

sedan kontrollerats i respektive databas ordlista för att få söktermer som resulterar i 

överensstämmande sökningar.  
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Tabell 1. Identifiering av sökord 

 

Syftet med studien var att beskriva hur personer med psykossjukdom upplever stigmatisering 

Psykossjukdom Stigmatisering Upplevelse 

 

Nyckelord/ ordlista PubMed Mesh PsycInfo Thesaurus Cinahl Headings 

Psykossjukdom Schizophrenia, Psychotic 

Disorder 

Schizophrenia, Psychotic 

disorder, psychosis 

Psychotic disorders, 

Schizophrenia 

Stigmatisering Social stigma Stigma Stigma 

Upplevelse Experience, Life experience Experience, Life experiences Life experience 

Övriga termer Qualitative research, 

psychiatric nursing 

Qualitative studies,  

Psychiatric nursing 

Qualitative research, 

psychiatric nursing 

 

Efter att söktermer identifierats har dessa i olika kombination använts för testsökning i 

samtliga presenterade databaser för att få en överblick över antalet träffar och eventuell 

identifiering av ytterligare sökord. Detta resulterade dock inte i några nya sökord. 

Söktermerna har lagts ihop tillsammans med booleska operatorer som AND och OR. Enligt 

Karlsson (2015, s. 106-108) fungerar de som specificerande eller expanderande faktorer för 

sökningen och ökar chanserna att finna relevanta artiklar. För att finna artiklar som 

fokuserade på att undersöka upplevelse av stigma användes stigma som sökord för titel 

samt att sökord för kvalitativa studier lades in i sökningen. Sökningar har gjorts i 

databaserna PsycInfo, Pubmed (Medline) samt Cinahl men endast sökningarna i PsycInfo 

genererade fynd att inkludera i resultatet. Utöver sökning i databas har manuella sökningar 

gjorts genom att söka efter relevanta artiklar i referenslistor, vilket genererade två av de 

inkluderade artiklarna i resultatet.  

 

Tabell 2. Litteratursökning 

Datum Databas Avgränsning Söktermer Träffar Exkl 
titlar 

Exkl 
abstrakt 

Valda för 
granskning 

Exkl efter 
granskning 

Inkluderande 

2017-
10-24 

PsycInfo 1997-2017 
 
Peer-
reviewed 
 
English 

ti(stigma OR 
social stigma) 
AND 
(psychosis OR 
schizophrenia 
OR psychotic 
disorder) AND 
(qualitative 
study) 

49 31 10 8  7 2  

2017-
10-25 

PsycInfo 1997-2017 
 
Peer-
reviewed 
 

ti(stigma) AND 
(schizophrenia 
OR psychosis 
OR psychotic 
disorder) AND 
experience 
AND 
(qualitative 
study) 

35 19 8 8 5 3  
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2017-
10-25 

PsycInfo 1997-2017 (schizophrenia 
OR psychosis) 
AND stigma 
AND 
qualitative 
study 

204 158 21 22 21 3  

 

Urval (fas 2 & 3) 

I ett första skede vid sökning i databas exkluderades studier utifrån titel när det tydligt 

framgick att de inte var relevanta för denna studie. Av de artiklar där titel bedömdes som 

intressant för vidare granskning lästes samtliga abstrakt. Exklusion på denna nivå berodde 

oftast på att man använt kvalitativa enkäter eller att urvalsgruppen inte utgjordes av 

personer med psykossjukdom. De artiklar som valdes ut för vidare granskning bedömdes 

utifrån inklusionskriterier och exklusionskriterier så som det beskrivs av Rosén (2015, s. 437). 

 

Tabell 3. Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Urvalsgrupp; personer med psykossjukdom Urvalsgrupp; närstående, professionella  

Intervjuande metodik Enkätundersökning 

Psykossjukdom Affektiva sjukdomar 

Upplevelse av stigma Upplevelse av stigmatisering vid specifika interventioner 

Studie genomförd i västerländsk kontext Studier utförda i asien/ afrika/ sydamerika 

  

Samtliga artiklar som överensstämde med litteraturstudiens syfte samt matchade 

inklusionskriterierna granskades gällande vetenskaplig kvalitet med stöd av SBU´s 

granskningsmall för vetenskaplig kvalitet av kvalitativa studier (bilaga 1). Artiklar som efter 

vetenskaplig granskning bedömdes ha hög eller medelhög vetenskaplig kvalitet fördes in i 

tabell för artikelöversikt (bilaga 2) och inkluderades till resultatet. Tabellering av 

inkluderade studiers metod, urval, genomförande, resultat och metodologisk kvalitet är 

enligt Rosén (2015, s. 439) en förutsättning för läsaren att kunna bedöma tillförlitligheten i 

slutsatserna.  Totalt har 47 artiklar inkluderats för vetenskaplig kvalitetsbedömning och 

läsning i sin helhet. Av dessa inkluderades tio artiklar som ansågs matcha syftet till 

föreliggande studie samt höll accepterad vetenskaplig kvalitet.  
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Analys (fas 4, 5 & 6) 

Resultatet från inkluderade studier har noggrant gåtts igenom för att identifiera teman, vilka 

sedan kontrollerats med citat från deltagare. Samtliga citat har tabellerats och syntetiserats 

till första nivåns teman enligt SBU´s mall för detta (SBU, 2014, s. 87-90).  

 

Citat med 
specifikt fokus 

Strukturerat citat Kondenserat 
citat 

Syntes av citat Första nivåns 
teman 

People just have 
that one view that 
schizophrenics are 
highly dangerous 
and murderers (b) 

I säger att andra 
människor endast har 
uppfattningen av att 
schizofrena är väldigt 
farliga och mördare 

I berättar att 
omgivningen 
uteslutande ser på 
människor med 
schizofrenidiagnos 
som farliga och 
potentiella mördare 

I upplever att 
omgivningens ser 
på människor med 
psykossjukdom 
som farliga och 
potentiella mördare 

Upplevelse av 
stereotypa 
föreställningar 

 

Teman och citat har jämförts mellan studier vilket resulterat i bedömningen att samtliga 

studier är jämförbara med varandra.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Polit och Beck (2012, s. 150-154) ska forskning som involverar människor respektera 

människovärdet, det vill säga ta speciell hänsyn till att skydda de mänskliga rättigheterna. 

Den som väljer att delta i studien får inte utsättas för onödiga risker och forskningen ska 

syfta till att generera sådan kunskap som inte hade varit möjlig att få utan individens 

deltagande. När forskning vänder sig till särskilt utsatta eller sårbara grupper måste särskild 

hänsyn tas till personens förmåga att tillgodogöra sig information och ge informerat 

samtycke till att medverka. En viktig etisk aspekt vid kvalitativ forskning är att reflektera 

över risken att utsätta deltagaren för psykiskt lidande genom att medvetandegöra denna om 

ett problem som tidigare varit okänt för individen.  

 

I de fall inkluderade studier inte redovisat godkännande från etisk kommitté har det varit 

särskilt viktigt att granska metod och urvalsprocess för att bedöma om dessa genomförts på 

ett sätt som respekterat mänskliga rättigheter och autonomi. Personer med psykossjukdom 

kan betraktas som en sårbar grupp, bland annat på grund av nedsättning i kognitiva 

funktioner. Att informera deltagare om stigmatisering skulle kunna innebära att 

medvetandegöra individer om ett negativt fenomen vilket de tidigare inte reflekterat över 

och på så sätt orsaka ökat psykiskt lidande. Däremot är det avgörande för professionen att 
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inhämta kunskap om hur personer med psykossjukdom upplever och påverkas av 

stigmatisering för att kunna vara ett stöd, vilket innebär en sekundär vinst för individen.  

 

Resultat 

Resultatet utgör fas 7 i Noblit och Hares metaetnografiska metod (Polit & Beck, 2012, s. 670) 

och är i denna litteraturstudie en tolkning av 10 vetenskapliga artiklar av hög eller medelhög 

vetenskaplig kvalitet. Totalt omfattar dessa artiklar intervjuer med 270 personer, varav 144 

män och 128 kvinnor mellan 18-62 år som diagnostiserats med schizofreni, paranoid 

schizofreni, schizoaffektivt syndrom, bipolär psykos eller psykos UNS. Analys och tolkning 

resulterade i fem huvudteman med underteman, vilka presenteras i tabell 4. 

 

Tabell 4. Temaöversikt 

Huvudteman 
 

Underteman   

1. Stigmats  
orsaker 
 

1.1 Att betraktas och dömas 
utifrån stereotypa 
föreställningar 

1.2 Att mötas av okunskap 
och bristande förståelse 

 

2. Stigmats uttryck 
 

2.1 Att exkluderas från social 
gemenskap 

2.2 Att behandlas 
annorlunda 

2.3 Att utsättas för 
kränkande övergrepp 

3. Stigmats 
påverkan på 
individen 
 

3.1 Att vara annorlunda 3.2 Att förlora förmågan att 
etablera relationer 

3.3 Att drivas till emotionellt 
lidande 

4. Stigmats 
påverkan på hälsan 
 

4.1 Att sjunka djupare i psykisk 
ohälsa 

4.2 Att drivas till vansinne  

5. Strategier för att 
undkomma stigmat 
 

5.1 Att skapa och upprätthålla 
en fasad 

5.2 Att söka skydd i 
ensamheten och vara i 
ständig beredskap 

5.3 Att söka gemenskap 
med de egna 

 

1. Stigmats orsaker  

I detta tema beskrivs deltagares upplevelser av omgivningens stereotypa föreställningar och 

dess orsaker. 

 

1.1 Att betraktas och dömas utifrån stereotypa föreställningar 

Deltagarna delade en upplevelse av att allmänhetens uppfattning av personer med 

psykossjukdom präglades av egenskaper som våldsam, oberäknelig och någon kapabel till 
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att skada eller döda en annan människa. Många befarade att den stereotypa föreställningen 

riskerade att införliva rädsla och osäkerhet hos omgivningen (Burke, Wood, Zabel, Clark & 

Morrison, 2016; Howe, Tickle & Brown, 2014; Knight, Wykes & Hayward, 2003; Pyle & 

Morrison, 2014; Wood, Byrne, Enache & Morrison, 2016). 

 

”People just have that one view that schizophrenics are highly dangerous and murderers!” (Wood et 

al, 2016) 

 

Gemensamt bland deltagarna var upplevelsen att media var den mest signifikanta orsaken 

till etablerande och vidmakthållande av stereotypa föreställningar av personer med 

psykossjukdom som potentiellt farliga. Flera beskrev upplevelser av att media ofta 

sammankopplar psykossjukdom med våldsbrott och att psykossjukdom aldrig framställdes 

ur ett positivt perspektiv (Burke et al, 2016; Howe et al, 2014; Knight et al, 2003; Pyle & 

Morrison, 2014; Wood et al, 2016). 

 

”A lot of people are not educated about schizophrenia, so they read in the paper ”Schizophrenic has 

killed somebody” and in their mind they are thinking schizophrenia  is really bad” (Pyle & Morrison, 

2014) 

 

Medias porträttering av personer med psykossjukdom som våldsamma påverkade inte bara 

omgivningen utan upplevdes också kunna påverka deltagarna själva vilket skapade rädsla 

inför sig själv samt svårigheter att acceptera diagnosen (Howe et al, 2014).  

 

”I was frightened of my own self because I´d only associated schizophrenia with people who hurt other 

people. I kept thinking, Oh my God, I´m going to end up a killer, so I was terrified of going out. I 

personally put the stigma on myself” (Howe et al, 2014) 

 

 

1.2 Att mötas av okunskap och bristande förståelse 

Flertalet deltagare beskrev en upplevelse av att allmänheten uppvisade stora 

kunskapsbrister gällande psykossjukdom samt en upplevelse av att sjukdomsgruppen var 

den mest utsatta för stigmatisering, jämfört med andra psykiatriska diagnoser. Ordet 
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”psykos” användes inte som samlingsbegrepp för flera sjukdomar vilka varierar i bild och 

allvarlighetsgrad utan ansågs av omgivningen drabba alla på samma sätt, vilket upplevdes 

öka deltagares sårbarhet för stereotypa föreställningar. Flera deltagare beskrev också att 

psykossjukdom ansågs vara en kronisk sjukdom, vilket riskerade att göra stigmat permanent 

och kvarstående trots tillfrisknande (Burke et al, 2016; Howe et al, 2014; Knight et al, 2003; 

Pyle & Morrison, 2014; Wood et al, 2016). 

 

”You can tell anybody you´ve got bipolar disorder they just say ”Oh, you´re just depressed”… I think 

schizophrenia is a unique thing on it´s own, because it´s always associated with violence, wich break 

my heart” (Howe et al, 2014) 

 

Okunskap upplevdes av deltagarna utgöra ett hinder för närstående och professionella att 

visa förståelse och att se personen bortom sjukdomen. Istället för att mötas med respekt 

upplevde deltagare ett bemötande präglat av dömande attityder, misstro och en ovilja hos 

omgivningen att få förståelse för sjukdomen och individens situation. Att inte bli trodd på 

utifrån sina upplevelser utan istället betraktas som galen orsakade stort lidande för den 

utsatta (Burke et al, 2016; Knight et al, 2003; Mezzina et al, 2006; Pyle & Morrison, 2014; 

Wood et al, 2016). 

 

”All they [family] do is judge, it´s all conditional, no unconditional positive regard” (Wood et al, 

2016) 

 

2. Stigmats uttryck 

I detta tema beskrivs deltagares upplevelser av omgivningens diskriminerande behandling. 

 

2.1 Att exkluderas från social gemenskap 

Den vanligaste formen av diskriminerande behandling och samtidigt det som gav svårast 

konsekvenser för deltagare upplevdes vara omgivningens avståndstagande. Många 

upplevde sig exkluderade från all social gemenskap i samband med att omgivningen fick 

kännedom om psykossjukdomen. Upplevelser av att bli ignorerad, exkluderad och avvisad 

av omgivningen var inte ovanligt förekommande. Anledningen till omgivningens agerande 

upplevdes vara de allmänna stereotypa föreställningarna av personer med psykossjukdom. 



 13 

Detta skapade osäkerhet i bemötande och en ovilja att förknippas med den stigmatiserade 

gruppen. Det fanns deltagare som upplevt att nära familjemedlemmar helt tagit avstånd, 

vilket liknades vid att behandlas som om man inte existerade eller att omänskliggöras (Burke 

et al, 2016; Chernomas, Clark & Chisholm, 2000; Jenkins & Carpenter-Song, 2008; Knight et 

al, 2003; Lloyd, Sullivan & Williams, 2005; Mezzina et al, 2006; Pyle & Morrison, 2014; Rose 

et al, 2011; Wood et al, 2016). 

 

”All my friends turned away from me. They started to avoid me. They just stopped communicate with 

me, broke the relations” (Rose et al, 2011) 

 

”From before my illness there is nothing left… the main thing is that people avoid you” (Mezzina et 

al, 2006) 

 

2.2 Att behandlas annorlunda 

Att behandlas annorlunda av omgivningen upplevdes av deltagare som diskriminerande 

oavsett om det gällde positiv eller negativ särbehandling. Framförallt tenderade närstående 

att agera överbeskyddande, varsamt och nedvärderande, vilket upplevdes som 

handikappande eller att behandlas som ett barn. Detta hindrade deltagare från att utföra 

meningsfulla aktiviteter och de uteslöts från beslutsfattande som rörde dem själva. 

Särbehandling upplevdes diskriminerande just för att det innebar att behandlas på ett 

annorlunda sätt oavsett om det var avsiktligt eller oavsiktligt (Burke et al, 2016; Knight et al, 

2003; Rose et al, 2011). 

 

”Well, my closests relatives like to decide for me, all the time. Sometimes it´s almost like I was declared 

incapable of managing my own affairs” (Rose et al, 2011) 

 

Även från arbetsplatsen fanns upplevelser av att inte behandlas jämlikt i förhållande till eller 

av arbetskollegor på grund av stereotypa föreställningar (Knight et al, 2003; Wood et al, 

2016). 
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We´re not accepted when we go back to work, no matter that you do the job. They don´t treat you like 

an equal” (Knight et al, 2003) 

 

 

2.3 Att utsättas för kränkande övergrepp 

Flera deltagare beskrev erfarenheter av verbala övergrepp vilket upplevdes som att vara i en 

”mardröm” eller ”helvetet på jorden”. Innehållet var oftast av förminskande eller 

förlöjligande karaktär och hade stark koppling till psykossjukdomen. Verbala övergrepp 

förekom i samtliga sociala relationer som familj, vänner eller arbetsplats. Erfarenhet av 

fysiska övergrepp föreföll som mindre vanligt att förekomma men i förekommande fall 

handlade det om misshandel eller sexuella övergrepp (Burke et al, 2016; Knight et al, 2003; 

Rose et al, 2011; Wood et al, 2016). 

 

”I´ve been attacked verbaly and mocked, for example on the workplace they said I was dull-witted, that 

I didn´t understand, that I was a refuse of society” (Rose et al, 2011) 

 

3. Stigmats påverkan på individen  

I detta tema beskrivs deltagares upplevelse av hur stigmat påverkar självbilden och orsakar 

emotionellt lidande samt svårigheter att närma sig omgivningen. 

 

3.1 Att vara annorlunda  

Psykossjukdomen i sig upplevdes av många ge en känsla av att vara onormal, vilket 

förstärktes av egna och andras stereotypa föreställningar. Att vara onormal sågs som ett 

hinder till att leva ett normalt liv och det fanns en utbredd önskan om att av omgivningen få 

betraktas och accepteras som en normal människa. Livet upplevdes som annorlunda jämfört 

med tiden innan sjukdomen då man var normal och kunde göra normala saker som att 

arbeta. Bland deltagare fanns en längtan efter att få vara den man var innan sjukdomen. 

Lyckan fanns enligt flera deltagare i att vara normal och de hade en stark oro inför att aldrig 

få uppleva normalitet igen (Burke et al, 2016; Chernomas et al, 2000; Jenkins & Carpenter-

Song, 2008; Knight et al, 2003; Lloyd et al, 2005; Mezzina et al, 2006; Pyle & Morrison, 2014).  
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”Since they said I´ve got psychosis, it makes me feel wierder like I stand out […] like I´m a big, glow-

in-the-dark object sort of thing” (Burke et al, 2016) 

 

Att bli utsatt för diskriminerande behandling på grund av stigmat påverkade i stor 

utsträckning deltagarnas självbild. Framförallt upplevdes självförtroende och självkänsla 

drabbas som ett resultat av förminskande och förnedrande behandling. Upplevelsen av att 

vara en värdelös och misslyckad människa ökade sårbarheten för självkritiskt tänkande och 

försvårade kontakten med andra människor (Burke et al, 2016; Jenkins & Carpenter-Song, 

2008; Lloyd et al, 2005; Wood et al, 2016). 

 

”It made me feel really degraded and downtrodden and it really made me feel pretty worthless and 

useless that other people could see me like that” (Burke et al, 2016) 

 

 3.2 Att förlora förmågan att etablera relationer 

Det fanns en gemensam önskan bland deltagare att etablera nya eller reparera gamla 

relationer. Detta komplicerades av erfarenheter av exkludering från omgivningen samt 

sargat självförtroende som ett resultat av stigmat. Oro och rädsla inför att inte bli omtyckt av 

andra på grund av psykossjukdomen och stereotypa föreställningar lämnade deltagare i 

ensamhet utan vänskapsrelationer, vilket upplevdes som ett stort tomrum (Burke et al, 2016; 

Wood et al, 2016). 

 

”If I did get into relationships then I could be rejected, that´s why I keep myself to myself” (Burke et 

al, 2016) 

 

3.3 Att drivas till emotionellt lidande 

Omgivningens stigmatiserande attityder och diskriminerande behandling gentemot 

personer med psykossjukdom orsakade känslomässigt lidande för många deltagare. Känslor 

av skam och skuld över sjukdomen var vanligt samt rädsla inför att bli utsatt för negativ 

behandling eller avvisande reaktioner. Det förekom att oron inför vad omgivningen tyckte 

och tänkte om individen upplevdes som överväldigande och många kände sig pessimistiska 

inför framtiden. En del upplevde sig vara maktlösa inför stigmat vilket kunde resultera i 
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starka känslor av ilska och frustration (Burke et al, 2016; Chernomas et al, 2000; Lloyd et al, 

2005; Pyle & Morrison, 2014; Wood et al, 2016).  

 

”I get that frustrated, that angry and I´ve got nowhere to direct that anger apart from inwards, it just 

sort of congests in my chest” (Burke et al, 2016) 

 

4. Stigmats påverkan på hälsan 

I detta tema beskrivs deltagares upplevelser av den barriär stigmat utgör för psykisk hälsa. 

 

4.1 Att sjunka djupare i psykisk ohälsa 

Trots att deltagare beskrev insikt om vårdbehov vid insjuknande i psykos upplevdes rädslan 

inför att tillhöra en stigmatiserad grupp som ett hinder från att söka behandling. Det 

förekom också att deltagare upplevde ett behov av att dölja symtom inför behandlare för att 

undvika att diagnostiseras med psykossjukdom, vilket riskerade feldiagnostisering och i sin 

tur felaktig behandling (Howe et al, 2014). Nedstämdhet och depressiva symtom var inte 

ovanligt bland deltagare och upplevdes vara ett resultat av stigmatisering och 

diskriminerande behandling. Det förekom att deltagare diagnostiserats med ångesttillstånd, 

bland annat social fobi, vilket de själva kopplade till stigmatisering och det låga 

självförtroende som det resulterade i (Burke et al, 2016; Knight et al, 2003; Wood et al, 2016;).  

 

”It [stigma] just makes it worse, it makes me feel pretty low. It´s just another layer on it” (Wood et al, 

2016) 

 

4.2 Att drivas till vansinne 

Deltagare beskrev en upplevelse av att ensamhet och utsatthet för diskriminerande 

behandling kunde öka psykotiska symtom och utgjorde därför ett hinder för tillfrisknande. 

Framförallt kunde stigmatisering förstärka paranoida tankemönster och intensifiera 

rösthallucinationer, vilka dessutom antog ett mer stigmatiserande innehåll (Burke et al, 2016; 

Pyle & Morrison, 2014; Wood et al, 2016). 

 

”It´s like planting a seed in your brain, […] you end up like building a plot inside your head where, 

erm, you get paranoid from it and it´s all down to the stigma” (Burke et al, 2016) 



 17 

5. Strategier för att undkomma stigmat 

I detta tema beskrivs deltagares upplevelser av hur de skyddar sig mot stigma. 

 

5.1 Att skapa och upprätthålla en fasad  

I syfte att skydda sig mot stigma upplevde många ett behov av att bygga upp och 

upprätthålla en fasad gentemot omgivningen för att betraktas som normal. Detta kunde 

innebära stora ansträngningar för att uppträda på vad man ansåg vara ett korrekt sätt för att 

accepteras av andra människor. En del upplevde sig vara väldigt framgångsrika i att dölja 

sjukdomen från omgivningen genom att alltid försöka vara någon som de egentligen inte är. 

Omgivningens oförstående och dömande inställning tillsammans med erfarenheter av 

diskriminerande behandling gjorde att deltagare upplevde ett behov av att hemlighålla 

sjukdomen. Detta kunde innebära att inte prata om den med andra, att gömma undan bevis 

på kontakt med psykiatrin eller att på arbetsplatsen gömma mediciner i underkläderna. 

 (Burke et al, 2016; Jenkins & Carpenter-Song, 2008; Knight et al, 2003; Wood et al, 2016).  

 

”I have put on a facade… To blend in, I have to put an act on” (Wood et al, 2016) 

 

”I espacially try to keep it a secret about my illness when I´m in the normal outside world” (Knight et 

al, 2003) 

 

5.2 Att söka skydd i ensamheten och vara i ständig beredskap 

En vanlig strategi bland deltagare var att undvika kontakt med omgivningen och på så sätt 

undvika att stigmatiseras. Detta upplevdes av många som ett resultat av rädslan inför att bli 

avvisad och ignorerad, vilket var en så smärtsam upplevelse att deltagare föredrog att 

isolera sig framför att riskera avvisande. Trots att omgivningen i vissa fall var inbjudande 

avböjde deltagare socialt umgänge på grund av förväntad stigmatisering (Burke et al, 2016; 

Howe et al, 2014; Jenkins & Carpenter-Song, 2008; Mezzina et al, 2006; Pyle & Morrison, 

2014; Rose et al, 2011; Wood et al, 2016).  

 

”You know if I´m in my room and haven´t been out, stigma goes away” (Wood et al, 2016) 
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Deltagare upplevde ökad vaksamhet inför att bli utsatt för stigmatiserande och 

diskriminerande behandling av omgivningen, vilket var ett resultat av tidigare upplevelser. 

Att vara i konstant beredskap upplevdes stressfullt och oron inför eventuellt negativt 

bemötande orsakade hög ångest. En del upplevde ökad sårbarhet inför omgivningens krav 

och beskrev en känsla av att falla i bitar (Burke et al, 2016; Chernomas et al, 2000).  

 

”It makes you more cautious, you don´t go into anything with your eyes shut, erm, you make sure 

you´re ready to handle any sort of situation that you might come into, erm, and that´s down to the 

stigma in the past making you, you know, relating to the future or the present” (Burke et al, 2016) 

 

5.3 Att söka gemenskap med de egna 

Gemenskap med andra som delade erfarenhet av psykossjukdom kunde upplevas minska 

känslan av att vara annorlunda och exkluderad. Vissa deltagare beskrev att de upplevde 

sympati och förståelse i sådana sammanhang, samt upplevde en lättnad i att kunna vara 

öppen med sjukdomen utan att riskera diskriminerande behandling. Att skapa relationer 

upplevdes enklare i den egna gruppen och var en källa för normalisering och acceptans, 

vilket minskade det känslomässiga lidandet (Howe et al, 2014; Jenkins & Carpenter-Song, 

2008; Pyle & Morrison, 2014; Rose et al, 2011). 

 

”I use to be ashamed, I use to be sitting up all night crying because I couldn´t handle it. But now […] 

I´m seeing a lot more people who experience it too and I realise we might be a bit eccentric and a bit 

different but […] we are still normal but we just experience some unusual symptoms” (Pyle & 

Morrison, 2014) 

 

Men det fanns också de som upplevde att umgänge med de som delade erfarenheten av 

psykossjukdom förstärkte känslan av att tillhöra en stigmatiserad grupp och upplevelsen av 

sig själv som annorlunda. Det fanns också en risk att man började stigmatisera andra i 

gruppen för att öka den egna känslan av att vara normal (Howe et al, 2014; Jenkins & 

Carpenter-Song, 2008; Mezzina et al, 2006). 

 

”…they will sit there with their mouth open and their tongue hanging out, and all that stuff. And I´m 

glad I don´t do that […] I think I´m pretty normal” (Jenkins & Carpenter-Song, 2008). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Utifrån syftet att beskriva upplevelser bedömdes litteraturstudie av kvalitativa 

forskningsartiklar som mest relevant för detta examensarbete eftersom det inte kräver etiskt 

godkännande och är av betydelse för att kunna bedriva en evidensbaserad vård.  

 

Inom omvårdnadsforskning finns en relativistisk medvetenhet att författaren går in i 

studieprocessen med en viss förförståelse som grundar sig i erfarenheter inom och utanför 

den akademiska världen (Priebe och Landström, 2015, s. 45-46). Författaren till föreliggande 

studie har i sitt arbete som sjuksköterska inom psykiatrisk omvårdnad mött patientgruppen 

samt bevittnat hur många på olika sätt har behandlats negativt på grund av psykossjukdom. 

Denna erfarenhet har haft betydelse för författarens intresse för ämnet och önskan att få mer 

kunskap om fenomenet. Samtidigt kan förförståelsen haft inverkan på tolkning av data 

utifrån författarens förväntan att finna negativa aspekter kring fenomenet. För att minska 

påverkan på studiens resultat har förförståelsen reflekterats över genom hela 

tolkningsprocessen.  

 

Tidigt i sökprocessen observerades att forskning kring upplevelser av stigma och dess 

relation till psykossjukdom främst undersökts med kvantitativa mätinstrument och antalet 

med kvalitativ ansats var desto färre. För att fånga in så många artiklar som möjligt valdes 

indextermen ”Qualitative study” och ”Qualitative research” istället för att använda mer 

specificerade sökord som ”Phenomenological study” eftersom detta hade kunnat begränsa 

sökningen. Polit och Beck (2012, s. 668) beskriver att det finns skilda meningar kring 

inkluderande av olika analysmetoder i en litteraturstudie. Somliga anser att detta skulle 

kunna påverka resultatet medan andra menar att det är en styrka eftersom det fångar upp 

olika aspekter av den upplevelse som undersöks. För denna studie bedöms det vara en 

styrka eftersom motsatsen framförallt skulle inneburit ett begränsat antal artiklar vilket 

skulle haft negativ påverkan på studiens trovärdighet.  

 

Åtta av de tio inkluderade artiklarna i studiens resultat återfanns genom sökningar i 

databasen PsychInfo (tabell 2). Inga relevanta artiklar att inkludera återfanns via sökning i 
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PubMed, vilket kan förklaras av att databasen, enligt Karlsson (2015, s. 97-98), främst inriktar 

sig på studier inom medicinsk omvårdnadsforskning. Sökningen kan därför kompliceras av 

ett begränsat antal indextermer för omvårdnad. Flertalet sökningar har dock gjorts under 

arbetets gång genom specificerade sökningar med Mesh-termer som; ”schizophrenia”, 

”Psychotic disorder”, ”Social stigma”, Quality of life”, ”Psychiatric nursing”, ”Social 

discrimination” och ”Qualitative research” samt fritextsökning med kombination av mesh-

termer tillsammans med ”Psychosis” och ”Stigma” utan att resultera i någon artikel att 

inkludera i resultatet. Artiklar har också eftersökts via databasen Cinahl genom att 

identifiera söktermer i Cinahl-headnings, dock var databasen sist ut vilket gjorde att endast 

dubbletter av redan inkluderade artiklar hittades.  Manuell sökning i artiklars referenslistor 

resulterade i två artiklar som kunde inkluderas i resultatet. Även vid manuell sökning 

observerades att de flesta studier var gjorda utifrån kvantitativa metoder och de få 

kvalitativa studier som återfanns kunde exkluderades utifrån studiens exklusionskriterier. 

Andra aspekter som begränsade inkludering av artiklar i resultatet var att många studier 

undersökte upplevelse av stigma hos grupper med olika psykiatriska sjukdomar samt 

närstående och sjukvårdspersonalens upplevelse av stigma relaterat till psykossjukdom. Ett 

inklusionskriterium var att studier skulle vara utförd i en västerländsk kontext då fenomenet 

stigma har stark koppling till samhällskultur. Detta kan både betraktas som en styrka för 

studiens trovärdighet men också en begränsning av överförbarhet, eftersom det grundar sig i 

författarens förutfattade meningar om icke-västerländska kulturer och kan ha orsakat att 

väsentliga artiklar sorterats bort. 

 

På grund av författarens språkliga begränsningar har endast artiklar som presenterats på 

engelska inkluderats. Detta kan ha inneburit brister för resultatets trovärdighet eftersom det 

som sägs kan tolkas olika utifrån språkliga aspekter. För att minska denna brist har citat 

presenterats ordagrant på dess ursprungliga språk.  

 

Rosén (2015, s. 438) beskriver kvalitetsgranskning av vetenskapliga artiklar som en 

komplicerad process och att bedömningen skiljer sig åt beroende på metod som ska 

granskas. För granskning av vetenskaplig kvalitet av de artiklar som inkluderats i denna 

litteraturstudie har SBU´s mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 



 21 

forskningsmetodik använts (bilaga 1). Granskningen resulterade i 4 artiklar av hög kvalitet 

och 6 av medelkvalitet vilka kan återfinnas i översiktstabell (bilaga 2). Ingen artikel med låg 

vetenskaplig kvalitet har inkluderats i arbetet. 

 

En av de inkluderade artiklarna (Wood et al, 2016) undersökte upplevelse av stigma hos 

personer med pågående psykotisk episod, vilka vårdades på en psykiatrisk 

akutvårdsavdelning. En pågående psykos kan innebära ökad sårbarhet hos individen, 

oklarheter kring om personen kan tillgodogöra sig information för samtycke och ökar risken 

att utnyttjas. Dessutom kan den förändrade verklighetsuppfattningen som är central i 

symtombilden vid psykos påverka forskningsresultatet och minska dess trovärdighet. Det 

framgick inte heller i studiens metodbeskrivning om patienterna vårdades frivilligt eller 

under tvång. Det senare skulle kunna ifrågasätta samtycket från patienterna eftersom 

tvångsvård hindrar självbestämmande. I detta fall hade författarna fått godkännande av 

etiskt kommittee vilket var avgörande för att inkludera artikeln i denna litteraturstudie. 

Enligt Kjellström (2015, s. 70-71) ska människans frihet och självbestämmande värnas under 

hela forskningsprocessen, för att förhindra att människor utnyttjas.  

 

Noblit och Hares (Polit och Beck, 2012, s. 670) metaetnografiska metod för sammanställning 

och tolkning av kvalitativa artiklar ansågs relevant att applicera på detta examensarbete. 

Anledningen till detta är att metoden fokuserar på tolkning av innehållet snarare än att 

analysera, vilket ansågs rimligt i relation till studiens syfte som var att beskriva upplevelser. 

Som tidigare redogjorts utgörs metoden av 7 faser av vilka de första tre faserna ses som pre-

analytiska. Tidigt i processen kunde författaren se att studierna var direkt jämförbara med 

varandra då deltagare tydligt beskrev liknande upplevelser kring stigmatisering och de olika 

artiklarnas temauppbyggnader var överensstämmande. För att få en överblick tabellerades 

preliminära teman redan under fas fem och innehåll från studierna matchades in under 

respektive tema. Under denna fas användes SBU´s tabell för tolkning och syntetisering av 

teman för att upprätthålla struktur samt för att bevara det essentiella innehållet i det som 

sägs. I fas sex skrevs ett preliminärt resultat med flera övergripande teman ihop som sedan 

kunde reduceras till de teman som presenteras i resultatet. En nackdel för litteraturstudien är 
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att tolkning av artiklarnas innehåll gjorts av endast en författare vilket uteslutit möjligheten 

för ytterligare tolkning. 

 

Eftersom samtliga artiklar var direkt jämförbara med varandra upplevde författaren en 

utmaning i att ge en ny bild av fenomenet. Ett sätt att sträva mot detta har varit att 

strukturera upplevelser av stigma som en tidslinje genom resultatet från deltagares 

upplevelse av hur stigma skapas och upprätthålls till hur stigmatisering uttrycks av 

omgivningen och hur det drabbar individen samt tillslut hur deltagare upplever sig ta 

skydd. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur personer med psykossjukdom upplever 

stigmatisering. I resultatet framkommer att stigma inte var främmande för någon av 

deltagarna. Det fanns en gemensam upplevelse av att omgivningen hindrades att bemöta 

dem med förståelse på grund av stereotypa föreställningar som framförallt vidmakthålls 

genom media. Deltagare upplevde att stigmatisering uttrycktes genom diskriminerande 

behandling, vilket hade negativ påverkan på individens självbild och beteende samt 

psykiska hälsa. Isolering och att skapa en fasad var vanliga strategier för att skydda sig mot 

stigmatisering och diskriminerande behandling. 

 

Under temat Stigmats orsaker beskrevs deltagares upplevelser av att media spelar en 

avgörande roll i etablering och vidmakthållande av stereotypa föreställningar gentemot 

människor med psykossjukdom som våldsamma och kapabla att döda. Upplevelsen kan 

bekräftas av Angermeyer och Schulze (2001) som undersökt journalistisk brottsrapportering 

och jämfört tidigare studier på området. Dessa visar att media domineras av information 

som sammankopplar människor med psykossjukdom med grova våldsbrott. Deras slutsats 

är, liksom deltagarnas upplevelse, att media skapar och vidmakthåller stereotypa 

föreställningar samt hindrar allmänheten från alternativ information på grund av selektiv 

rapportering. Att betraktas och dömas utifrån stereotypa föreställningar kan liknas vid att 

inte bli sedd eller förstådd vilket Eriksson (2015, s. 15) beskrev som förgörande för 

människan. Deltagare i denna litteraturstudie har skyddslöst drabbats av en allvarlig 



 23 

sjukdom och istället för att få stöd och mötas med förståelse vänder omgivningen dem 

ryggen och de förvisas till ofrivillig ensamhet genom att exkluderas från social gemenskap. 

Okunskap och stereotypa föreställningar tycks hindra människan från att utföra de enligt 

Eriksson (2015, s. 40) mest grundläggande uppgifterna att visa förståelse och att ge kärlek. 

 

I Stigmats uttryck beskrevs hur deltagare upplevde att stigma manifesteras i omgivningens 

agerande genom olika former av diskriminerande behandling. Att kränkas i sin värdighet 

innebar enligt Eriksson (2015, s. 35) att inte bekräftas som fullvärdig människa. Den som inte 

bekräftas tappar sitt värde och går in i en värld utan relationer med känslor av hopplöshet, 

skuld, förnedring och ensamhet. Konsekvenser av Stigmats uttryck finns beskrivet i Stigmats 

påverkan på individen där känslor av skam, skuld, rädsla och maktlöshet inför stigmat och 

omgivningen var centralt för deltagare. Enligt Michail och Birchwood (2013) är skam vanligt 

förekommande vid psykossjukdom, vilket beror på att sjukdomen är utsatt för omfattande 

stigmatisering. De menar att internalisering av stigma förstärker känslor av skam vilket leder 

till att individen börjar klandra dig själv. Skammen är ett resultat av förnedringen i att lida 

av en stigmatiserad sjukdom i kombination med omgivningens avvisande attityder samt en 

känsla av fångenskap och kontrollförlust. Skammen har signifikant betydelse för den sociala 

funktionen och leder inte sällan till utvecklande av ångesttillstånd som social fobi. Studien 

bekräftar inte bara stigmats känslomässiga påverkan på individen utan också stigmats 

påverkan på hälsa och utvecklandet av strategier att undvika social gemenskap som ett sätt 

att skydda sig mot stigmat samt den vaksamhet och beredskap gentemot omgivningen som 

beskrevs i flera studier. 

 

Ofrivillig ensamhet tycks vara centralt i livet för många deltagare då omgivningens 

avvisande resulterade i skam och oförmåga att etablera relationer samt utvecklandet av 

strategier att undvika sociala sammanhang för att skydda sig mot stigma. Omgivningens 

diskriminerande behandling hade så stora konsekvenser på självbild och självförtroende att 

det inte längre blev möjligt för flera deltagare att leva ett socialt liv. Xu et al (2016) visade i 

sin studie som inkluderade 172 personer med psykossjukdom att gruppen löper ökad risk 

för suicid på grund av stigmats effekt på självbild och social isolering, vilket intensifierade 

känslor av hopplöshet. Detta stämmer överens med Eriksson (2015, s. 41-42), som menade att 
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uteslutande från social gemenskap och upplevelsen av att inte vara välkommen fråntar 

individen hopp och livsglädje. Ensamheten kan också enligt Jaya, Hillmann, Reininger, 

Gollwitzer och Lincoln (2017) öka psykotiska symtom, framförallt paranoida tankemönster, 

på grund av saknad representation från den sociala verkligheten i kombination med de 

depressiva symtom som ensamhet ofta leder till. De strategier som deltagare utvecklade för 

att skydda sig mot stigma skulle kunna liknas vid den kamp för värdighet och frihet som 

Eriksson (2015, s. 9) beskriver att lidandet är. Däremot tycks de vara kontraproduktiva för 

deltagarna eftersom de leder till ökad social isolering och kanske kan den fasad som många 

skapade orsaka upplevelse av ensamhet trots att den möjliggör att leva i social gemenskap. 

Strategierna som deltagare såg som livsnödvändiga bör inte betraktas som frivilliga val utan 

snarare någonting de tvingas till eller av samhället drivs till för att överleva. Trots att 

individen har en stark önskan om att få betraktas som normal och ingå i gemenskap väljer 

den att dra sig undan för att skydda sig mot diskriminerande behandling. 

 

I en sydamerikansk studie (Mora-Rios, Ortega-Ortega & Guillermina, 2016) skilde sig 

upplevelsen av stigmatisering framförallt genom tillskrivningen av religiösa och magiska 

aspekter. Det förekom att deltagare beskrev att de blivit utsatta för häxkonst, att sjukdomen 

var orsakad av olycklig kärlek eller negativa karaktärsdrag samt att Gud fråntagit dem deras 

livsmöjligheter. Däremot beskrevs upplevelser av samma typ av avståndstagande från 

omgivningen, att behandlas som barn av närstående samt verbala övergrepp. Fysiska 

övergrepp var mer vanligt förekommande jämfört med de studier som inkluderats i 

föreliggande studie. Strategier för att skydda sig mot stigma liknade i hög grad de strategier 

som deltagarna i denna studie beskrev nämligen isolering, upprätthålla en fasad och att 

distansera sig från andra med psykisk sjukdom. Det som framförallt skilde strategierna åt 

var det religiösa innehållet vilket var starkt hos deltagarna i den sydamerikanska studien.  

 

Det lidande som stigmat orsakar människor med psykossjukdom kan betraktas som 

alltigenom meningslöst och omöjligt att ge mening. Eriksson (2015, s. 44-46) hävdar att 

endast den lidande individen kan tillskriva mening till sitt lidande och att lidandet 

tillsammans med lusten är en naturlig del av det mänskliga livet. Meningen med lidandet 

uppstår då människan försonas med omständigheterna. Men det finns ett onödigt lidande 
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som inte kan tillskrivas mening, som utgörs av människans ondska och som måste 

elimineras.  

 

Slutsats 

Okunskap ökar sårbarheten att påverkas av stereotypa föreställningar vilket riskerar att 

intensifiera osäkerhet och rädsla hos omgivningen. Detta utgör ett hinder för människor att 

möta personer med psykossjukdom på ett respektfullt och värdigt sätt. Istället för att visa 

förståelse för någonting som är svårt att förstå och någonting som skrämmer, vänder man 

om och håller sig undan från individen. Diskriminerande behandling orsakade stort 

känslomässigt lidande hos personer med psykossjukdom, som redan i samband med 

insjuknande drabbas av rädsla inför att tillhöra en stigmatiserad grupp. Ensamhet var både 

ett resultat av omgivningens avståndstagande men också individernas sätt att hantera och 

minska stigma genom att undvika social gemenskap. I ensamheten riskerar individen 

återinsjuknande, depression, hopplöshet och i värsta fall suicid. Denna litteraturstudie ger 

kunskaper som kan öka psykiatrisjuksköterskans förståelse för det lidande som 

stigmatisering skapar och därmed förmågan att dela lidandet tillsammans med individen. 

Det finns ett behov av vidare forskning som undersöker omvårdnadsinterventioner som kan 

minska stigmatiseringens effekt på individens liv och hälsa. Sådana studier bör inkludera 

både patient- och sjuksköterskeperspektiv samt göras både utifrån kvantitativa såväl som 

kvalitativa metoder. 
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Bilaga 1. SBU´s granskningsmall för kvalitetsbedömning. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

Bilaga 2. Artikelöversikt. 

Författare, år, 
land 

Syfte Etiskt 
godkännande/ 
etisk reflektion 

Metod Urval Resultat Sammanfattning Vetenskaplig 
kvalitet 

Burke, Wood, 
Zabel, Clark & 
Morrison, 2016, 
England 

Att utforska 
vårtagares 
erfarenhet, 
uppfattning och 
internalisering av 
stigma samt dess 
påverkan på livet. 

Information om 
etiskt 
godkännande 
hänvisas till den 
primära studien 

Sekundär kvalitativ 
tematisk analys av 
semistrukturerade 
intervjuer från en 
randomiserad 
studie vilken 
undersöker 
behandlande 
interventioner för 
att minska 
internaliserat 
stigma. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer med 
SIMS- 
intervjuguide. 
(SIMS= Semi-
structured 
Interview Measure 
of Stigma) 

n=12 (8 m, 4 k) 
 
Ålder 20-62 
 
Diagnos; Psyckos, 
Schizofreni, Paranoid 
schizofreni, 
Schizoaffektivt 
syndrom, Bipolär 
psykos. 
 
Samtliga med 
pågående kontakt 
med psykiatrisk vård. 
Ej vidare specificerat.  
 
Anställning: 1 
Student: 1 
Arbetslös: 10 
 
Etnicitet/ Ursprung: 
Europeiskt 12 

6 huvudteman 
med subteman 
 
Understanding of 
psychosis: 
-Lack of 
understanding 
-Permanence and 
embadded/ness 
-Predjudice and 
stereotyping 
 
 Experiences of 
stigma: 
-Treated 
differently 
-Treated bedley 
-Social exclusion 
and increased 
marginalisation 
 
Impact on self:  
-Sense of 
abnormality and 
difference 
-Reduced self-
confidence and 
self-worth 
-Change in 
identity and self-
image 
 
Emotional 
responses: 
-Shame and 
embarrassment 

Stigma upplevdes av 
personerna som en 
permanent stämpel 
vilken grundar sig i 
omgivningens/ 
samhällets okunskap 
kring psykos. Stigmat 
orsakade känslor av 
skam, värdelöshet, 
sänkt självkänsla och 
självförtroende samt 
rädsla för att bli 
utnyttjad eller utsatt 
av andra människor 
vilket innebar ständig 
höjd beredskap. 
Stigma resulterade 
också i att 
personerna drog sig 
undan samt kunde 
leda till ökade 
psykotiska symtom 
och depression. Även 
människor i nära 
omgivningen drog sig 
undan och vänskaper 
tog slut. 

Medel 
 
Studien har en del 
begränsningar i 
kvalitet, bland annat 
att det är en 
sekundär kvalitativ 
analys av 
intervjumaterial från 
en annan studie. 
Män representeras i 
högre grad än 
kvinnor vilket kan ge 
ett missvisande 
resultat samt att en 
majoritet av 
deltagarna är 
arbetslösa vilket kan 
förstärka upplevelse 
av stigmatisering. 
Alla deltagare är av 
samma ursprung.  



 

-Fear and 
vulnerability 
-Worry and 
preoccupation 
-Depression and 
hopelessness 
-Anger and 
frustration 
 
Behavioural 
responses: 
-Hightened 
awareness and 
threat monitoring 
-Avoidance and 
social withdrawal 
-Disclosure, 
secrecy and 
guardedness 
-Masking/ hiding 
 
Impact on 
recovery: 
-Barrier to 
recovery 
-Making 
psychosis worse 
-Reduced 
functioning 
-Compassion and 
self-acceptance 

Wood, Byrne, 
Enache & 
Morrison, 2016, 
England 

Att undersöka 
subjektiva 
upplevelser av 
stigma hos 
personer som 
vårdas för psykos 
på en 
akutpsykiatrisk 
enhet. 

NHS Research 
Ethics Committee 

Tematisk analys 
 
Semistrukturerade 
intervjuer med 
SIMS- 
intervjuguide. 
(SIMS= Semi-
structured 
Interview Measure 
of Stigma) 

Bekvämlighetsurval 
av patienter som 
vårdas på 
akutpsykiatrisk 
enhet. 
 
n=25 (20 m, 5 k) 
 
Ålder 21-58 
 
Diagnos schizofreni, 
psykotisk episod eller 

3 huvudteman 
med subteman 
 
Stigmatizing 
social 
environment and 
networks: 
-Negative labeling 
and stereotyping 
of psychosis 
-Discriminatory 
behavior toward 

Personerna beskriver 
stort känslomässigt 
lidande relaterat till 
stigma samt 
begränsningar i 
livsmöjligheter som 
ex arbete och socialt 
liv. Känsla av 
depression, 
nedstämdhet och 
skam var 
genomgånde. Stigma 

Medel  
 
Män kraftigt 
överrepresenterade 
vilket påverkar 
generaliserbarheten. 
Intervjuer har gjorts 
med personer med 
psykos som vårdas 
på en 
akutpsykiatrisk 
enhet vilket är en 



 

förvirringssyndrom. 
 
Utbildningsnivå: 
Grundskola 4 
Gymnasie eller 
likvärdig 8 
Universitetsexamen 
13 
 
Jobbstatus: 
Anställning 4 
Arbetslös 19 
Student 4 
 
Etnicitet/ Urpsung: 
Afrikanskt 5 
europeiskt 10 
Asiatiskt 7 
Mixat 2 
Annan 1 
 
Civilstånd: 
Singel 22 
Gift 2 
Separerad 2 

people with 
psychosis 
-Stigma of 
hospitalization 
and involontary 
admission 
-Dominant use of 
medical model in 
inpatient settings 
and 
understanding of 
psychosis as a 
biological illness 
-Lack of 
opportunity for 
people with 
psychosis 
 
Stigma 
interactions: 
-Lack of 
understanding 
about psychosis 
-Lack of 
disclosure and 
communication 
about psychosis 
-Loss of social 
contact and 
distancing due to 
stigma 
 
Stigmatized 
person with 
psychosis:  
-Stigmatizing 
thoughts and 
rumination 
-Withdrawal from 
relationships, 
isolation and 
behavioural 
change because 

kunde vara en trigger 
för paranoida 
symtom och man 
oroade sig ofta över 
vad andra människor 
tyckte och tänkte om 
en. 
Hörselhallucinationer 
förvärrades och 
kunde få ett 
stigmatiserande 
innehåll. Många 
upplevde kraftigt 
försämrad 
självkänsla och 
självförtroende. 
Personerna kände 
sig maktlösa inför 
stigmat. Man 
upplevde att mediala 
bilden av psykos var 
den största faktorn till 
stigmatiserande 
attityder i samhället 
och att stigma är ett 
resultat av stor 
okunskap. 
Personerna drog sig 
undan sociala 
sammanhang och 
upplevde att också 
omgivningen drog sig 
undan. Stigma 
förekom i samtliga av 
personernas sociala 
nätverk. Det man 
upplevde som 
stigmatiserande från 
vårdpersonal kunde 
vara att man hela 
tiden blev erbjuden 
mediciner och inte 
djupare samtal.  

miljö som skulle 
kunna påverka 
datainsamling, 
dessutom kan det 
diskuteras huruvida 
personerna kan 
redogöra för och 
reflektera över 
stigmatisering under 
pågående psykotisk 
episod. 
 
 



 

of stigma 
-Impact on 
emotions and 
psychosis 
-Noticeable 
behaviours as 
concequence of 
mental health and 
medication 
-Inferiority and low 
self-esteem 

Lloyd, Sullivan & 
Williams, 2005, 
Australien 

Att undersöka 
upplevelsen av 
svårigheter att 
leva med 
psykossjukdom 
samt sjukdomens 
effekt på 
interpersonella 
relationer.  

Hospital Ethics 
Committee 

Fokusgrupper  
 
Tematisk kvalitativ 
analys 

n=6 (6 m) 
 
Ålder 18-30 
 
Diagnos: schizofreni 
schizoaffektivt 
syndrom 
 
Samtliga deltog i 
rehabiliterings- 
program  

3 teman 
 
Loss of control 
 
Stigma 
 
Change in self-
perception 

Deltagarna upplevde 
minskat socialt 
deltagande, att 
relationer 
förändrades i och 
med sjukdomen, 
svårigheter att vara 
sig själv samt att de 
inte längre 
betraktades som 
självständiga 
människor. 
Genomgående en 
känsla av att vara en 
sämre människa på 
grund av psykisk 
sjukdom.  

Medel  
 
Studien undersöker 
endast mäns 
upplevelser av 
svårigheter och 
påverkan på 
interpersonella 
relationer. Det är en 
liten studie där den 
som ledde 
fokusgruppen var 
känd för deltagare 
sedan tidigare. Detta 
skulle kunna 
innebära negativ 
inverkan på 
datainsamling men 
skulle också kunna 
vara en styrka då 
det redan finns en 
etablerad relation 
där deltagare kan 
känna sig trygga och 
vara öppna med 
sina upplevelser. 
 

Knight, Wykes & 
Hayward, 2003, 
England 

Att få förståelse 
för hur 
stigmatisering 
påverkar livet för 
personer med 

Medical Research 
Council 

Semistrukturerade 
intervjuer 
 
Fenomenologisk 
analys 

n= 6 (4 m, 2 k) 
 
Ålder 31-50 
 
Öppenvårdspatienter 

3 huvudteman 
med subteman 
 
Judgement: 
-Source of 

Deltagare beskrev 
bristande förståelse 
hos omgivningen 
vilket resulterade i 
stereotypa 

Hög vetenskaplig 
kvalitet. 
 
Metoden mycket 
välbeskriven.  



 

schizofreni.  med diagnoser 
schizofreni eller 
paranoid schizofreni 

judgement 
-Attitudes, 
predjudice, 
discrimination 
-Effect on life 
 
Comparison: 
-Self-Self, Self-
Others 
-Past, present, 
future-self 
-Inclusion, 
distinction 
 
Personal 
understanding of 
issue:  
-Health-coping 
-Illness-recovery 
-Avoidance, 
withdrawal, 
education, 
secrecy 
 

föreställningar om 
psykossjukdom, 
fördomar, 
diskriminering samt 
dömande attityder. 
Många ansåg sig 
själva som onormala 
relaterat till 
sjukdomen samt 
ansåg de sig inte ha 
någon framtid. Det 
fanns en önskan om 
att vara en del av 
samhället men 
många hanterade 
stigma med 
undvikande av 
sociala sammanhang 
och isolerade sig 
istället i hemmet. 

Rose, Willis, 
Brohan, 
Sartorius, 
Villares, 
Wahlbeck & 
Thornicroft, 
2011, England/ 
Schweitz/ 
Finland / 
Brasilien 

Att undersöka 
omfattning av 
stigma och 
diskriminering av 
personer med 
schizofreni- 
diagnos. 

INDIGO network Mixad metod 
 
Discrimination and 
stigma scale  
 
Intervjuer 
 
Tematisk analys 

n=75 (45 m, 30 k) 
 
Ålder 19-51 
 
Schizofrenidiagnos 
 
Öppenvård / 
slutenvård 
 
Anställning 49 
Arbetslös 26 

4 huvudteman 
 
Shunned 
-Mocked 
-Abuse 
 
Lack of 
understanding 
-Well meaning but 
negative 
-Side effects of 
medication 
 
Social withdrawal 
- Isolates self from 
society 
-Can only be with 
other service 
users 

Deltagarna upplevde 
sig bli undvikna och 
ignorerade i både 
nära relationer och 
av samhället 
generellt. Verbala, 
fysiska och sexuella 
övergrepp har 
förekommit på grund 
av sjukdomen i sig 
eller för att den gjort 
individen sårbar i 
maktförhållanden till 
andra. Okunskap 
upplevdes finnas i 
samtliga sociala 
sammanhang som ex 
familj, vänner och 
sjukvård. I nära 

Hög vetenskaplig 
kvalitet. 
 
Kulturella skillnader 
diskuteras varför det 
är liten risk att detta 
skulle feltolkas. 
 
I denna artikel 
presenteras den 
kvalitativa datan av 
studien.  



 

-Relationships too 
emotionaly 
demanding 
-Limited romantic 
prospects 
 
Entitlements 
because of MI 
 
 
 

relationer upplevde 
deltagarna att 
välmening från familj 
och vänner gjorde att 
de kände sig 
invalidiserade och 
osjälvständiga. 
Medicinska 
biverkningar bidrog 
till viktuppgång, 
sämre tandstatus, 
kognitiva 
nedsättningar vilket 
hindrade en person 
från att studera, en 
annan från att köra 
bil. Stigmat bidrog till 
undvikande av 
sociala sammanhang 
och relationer. Stor 
rädsla att bli avvisad 
pga diagnosen. 
Många valde att 
umgås med andra 
med samma diagnos. 

Jenkins & 
Carpenter-Song, 
2008, USA 

Att undersöka 
strategier att 
hantera stigma 
hos personer med 
schizofreni- 
relaterad 
sjukdom. 

National institute 
of mental health 
 
Inklusionskriterie 
var bland annat att 
personerna skulle 
varit utan 
psykotiska 
symtom i minst 6 
månader och 
bedömdes kunna 
ge informerat 
samtycke till att 
medverka i 
studien. 

Grounded theory 
 
Semistrukturerade 
intervjuer 

n= 90 (49 m, 41 k) 
 
Medelålder 20,6 år 
 
Diagnos schizofreni 
eller schizoaffektivt 
syndrom  
 
Öppenvårdspatienter 

2 teman 
 
Strategies against 
psychiatric stigma 
 
Portraits of stigma 

Många valde att 
hemlighålla 
sjukdomen pga 
rädsla av 
diskriminering och 
avvisande. Att vistas i 
sociala sammanhang 
innebar stor 
ansträngning att 
uppträda ”normalt” 
och många isolerade 
sig för att kunna 
”slappna av”. Man 
kunde hantera stigma 
genom att betrakta 
sjukdomen som 
likvärdig med 
diabetes eller cancer 

Medel 



 

eller minska stigmat 
genom att umgås 
med andra med 
liknande sjukdom. 
Många fick en 
negativ 
självuppfattning. Att 
stigmatisera andra 
med allvarligare 
sjukdomssymtom 
kunde lätta 
upplevelsen av att 
själv vara 
stigmatiserad. En 
person beskriver det 
som att vara tvingad 
att välja mellan två 
stigman (fetma eller 
galenskap) relaterat 
till den medicinska 
behandlingen.  

Pyle & Morrison, 
2014, England 

Att utforska 
berättelser om 
stigma från 
personer med 
psykossjukdom. 

National Research 
Ethics Committee 

Interpretative 
phenomenological 
analysis 
 
Semistrukturerade 
intervjuer 

n= 9 (4 m, 5 k) 
 
Ålder 19-54 
 
Diagnos schizofreni, 
schizoaffektivt 
syndrom eller psykos 
ospec. 
 
Etnicitet/ Ursprung: 
Europeiskt 8 
Asiatiskt 1 
 
Jobbstatus: 
Studerande/ 
anställning 4 
Utan sysselsättning 5 

3 huvuteman med 
subteman 
 
Judgement 
-Stereotypes 
-Media as a 
primary source of 
judgement 
-Lowered social 
status 
 
Disclosure 
-Avoidance from 
others 
-Concealment 
-Isolation 
 
Psychological 
distress and 
possible exits 
-Psychological 
distress related to 

Deltagarna upplevde 
att media var den 
källa som mest 
bidrog till stereotypa 
idéer om psykos och 
att människor med 
psykos är 
våldsamma och 
mördare. Frånvaro av 
medial information 
kring en riktig bild av 
psykos. Känsla av att 
vara en andra-
klassens medborgare 
samt känsla av att 
inte accepteras som 
en likvärdig medlem i 
samhället. Vissa 
upplevde att 
psykossjukdom är 
den psykiatriska 
sjukdomen med lägst 

Hög 



 

disclosure 
-Psychological 
distress related to 
judgement 
-Possible exits 
from 
psychological 
distress 

status (stigma från 
andra med ex 
depression eller 
bipolär sjukdom). 
Känsla av att 
behandlas som ett 
barn (osjälvständig) 
av vänner, familj och 
vårdpersonal. 
Förstärkt stigma i och 
med ex psykos 
orsakar 
bidragstagande eller 
arbetslöshet. Det 
fanns en rädsla att 
vara öppen med 
sjukdomen då 
erfarenheter av att 
omgivningen 
reagerade negativt 
och drog sig undan 
var spritt i gruppen. 
Man valde därför att 
hemlighålla den 
också för att inte vilja 
vara en del av en 
stigmatiserad grupp. 
Många isolerade sig 
från sociala 
sammanhang för 
rädsla att ”avslöjas”. 
Stigma ledde till 
negativ självbild, 
ångest, nedstämdhet, 
minskat 
självförtroende samt i 
vissa fall förvärrade 
psykotiska symtom. 
Skam var en vanlig 
känsla hos 
deltagarna. Att 
umgås med andra 
med psykos 



 

minskade känslan av 
stigmatisering och 
skam utan stärkte 
individerna och gav 
de känsla av hopp.  

Howe, Tickle & 
Brown, 2014, 
England 

Att utforska 
vårdtagares 
erfarenhet av att 
få schizofreni-
diagnos samt 
erfarenhet av 
stigmat kopplat till 
diagnosen. 

NHS Research 
Committee 

Interpretative 
phenomenological 
analysis 
 
Semistrukturerade 
intervjuer 

n= 7 (3 m, 4 k) 
 
Diagnos schizofreni 
 
Etnicitet/ ursprung 
Europeiskt 7 

5 teman 
 
Avoidance of the 
diagnosis of 
schizophrenia 
 
Stigma and 
diagnostic labels 
 
Lack of 
understanding of 
schizophrenia 
 
Managing stigma 
to maintain 
normality 
 
Being 
”schizophrenic” 

Vanligt att deltagarna 
undvek att söka hjälp 
för sina symtom av 
rädsla att få 
diagnosen 
schizofreni pga 
stigma. Ledde i vissa 
fall till 
feldiagnostisering 
och fördröjd 
behandling. Att 
hemlighålla 
diagnosen för 
omgivningen var ett 
sätt att undvika 
förväntade 
stigmatiserande 
attityder. Fanns ett 
behov av ett tryggt 
sammanhang att 
prata om sjukdomen 
men något sådant 
sammanhang fanns 
inte. Man hade en 
upplevelse av att 
stigmat kopplat till 
schizofreni var 
starkare än stigman 
kopplade till andra 
psykiska sjukdomar 
och ofta 
associerades till 
våldsamhet och 
mord. Medias roll 
ansågs som 
avgörande för 
samhällets 
stigmatiserande 

Hög 



 

attityder. 
Stigmatiserande 
attityder från från 
familj och 
professionella kunde 
vara 
överbeskyddande, 
invalidiserande, 
inkompetens och 
ointeligens. 
Hantering av stigma 
kunde också 
innebära att 
deltagarna isolerade 
sig och undvek 
sociala sammanhang 
för rädsla att bli 
avvisad. Deltagarna 
ansåg sig själva vara 
normala men 
upplevde inte att 
omgivningen delade 
den uppfattaningen.  

Mezzina, Borg, 
Marin, Sells, 
Topor & 
Davidson, 2006, 
Italien, Sverige, 
Norge, USA 

Att analysera 
sociala faktorers 
roll i tillfrisknande- 
processen från 
psykos. 

Ej angivet, 
sponsrad av 
WHO´s 
International 
Collaborating 
Network in 
Community Mental 
Health 

Kvalitativ analys av 
narrativa intervjuer 

n=12 (5 m, 7 k) 
 
Ålder 19-55 
 
Diagnos schizofreni, 
egentlig depression 
med psykotiska 
symtom, paranoid 
psykos. 
 
2 anställning 
4 anpassad 
anställningsform 
2 studerande  
4 arbetslösa 

2 huvudteman 
med 
subkategorier 
 
Social barriers 
and recovery 
-Stigma 
-Being different 
-Exclusion 
 
Social pathways 
to recovery 
-Awareness and 
beyond: Support 
systems 
-Finding new 
bonds, new roles 
-Working and 
studying 
-Participation and 

Deltagarna beskrev 
att diagnosen i sig 
innebar en känsla av 
att vara annorlunda 
och man jämförde sig 
med andra ”normala” 
personer. Många 
hade upplevt 
stigmatiserande 
attityder från samtliga 
i omgivningen. Det 
förekom att personer 
förlorat sina sociala 
nätverk när de varit 
öppen med sin 
sjukdom. Isolering 
var ett resultat av 
rädsla att sjukdomen 
skulle avslöjas samt 
av känslan att vara 

Medel 



 

citizenship annorlunda och 
exkluderad från 
samhället. 
Upplevelse av att 
omgivningen drog sig 
undan från personen. 
Deltagare delade 
önskan om mindre 
ensamhet och 
etablerande av 
ömsesidiga relationer 
med andra. 
Stigmatisering gav 
upplevelse av att 
förlora sin sociala roll 
och sina sociala 
rättigheter. Många 
upplevde sig 
marginaliserade och 
hade 
socioekonomiska 
svårigheter pga 
långvarig sjukdom.  

Chernomas, 
Clarke & 
Chisholm, 2000, 
Kanada 

Att undersöka 
kvinnors 
upplevelse av att 
leva med 
schizofreni eller 
schizoaffektivt 
syndrom. 

Ej angivet.  
 
Deltagare har själv 
sökt till att 
medverka i 
studien och har 
givit informerat 
samtycke till detta. 

Fokusgrupper 
 
Tematisk analys 
 

Purposive sampling 
 
n=28 (k) 
 
Diagnos schizofreni, 
schizoaffektivt 
syndrom.  
 
Ålder 21-60 
 
Utbildning: 
7 universitetsexamen 
7 universitet utan 
examen 
7 gymnasieexamen  
6 gymnasie utan 
examen 
1 lägre 
utbildningsgrad än 
gymnasienivå 

7 teman 
 
Work 
 
Stigma and 
rejection 
 
Relationships and 
intimacy 
 
Pregnancy and 
motherhood 
 
Responsibility for 
illness 
 
Physical health 
and interaction 
with a psysician 
 

Många valde att 
hemlighålla 
diagnosen r/t rädsla 
att bli avvisad från 
omgivningen. Rädsla 
att andra kopplar 
schizofreni till 
mördare och 
våldsamt beteende. 
Schizofreni sågs som 
mer stigmatiserat än 
andra psykiska 
sjukdomar. Sociala 
stigmat orsakade 
högre grad av 
vaksamhet gentemot 
omgivningen oavsett 
sammanhang. 
Personerna i studien 
kände sig som andra 

Medel 



 

 

 

 

 

 
Arbete 
26 arbetlös / 
bidragstagare 
2 pensionerade 

Hope and 
spirituality 

klassens 
medborgare. Många 
hade förlorat 
vänskaper och 
upplevt förstörda 
relationer med 
familjemedlemmar 
pga oförstående av 
sjukdomen. 
Upplevelse av 
överväldigande 
känslor av ensamhet 
och isolation var 
vanligt. Många valde 
att leva i ensamhet 
pga stor stress i att 
skapa nya relationer. 
Medicinska 
biverkningar som 
viktuppgång och 
ansiktsbehåring 
förstärkte känsla av 
stigmatisering och 
kunde leda till 
depressiva symtom. 
Många hade önskan 
och förhoppning om 
ett bättre liv med 
vänner, jobb och 
känsla av livssyfte. 



 

 

Bilaga 3. Resultatöversikt 
 

Huvudtema Undertema Artiklar 
Stigmats orsaker Att betraktas och dömas utifrån 

stereotypa föreställningar 

Burke et al, 2016, England 
Wood et al, 2016, England 
Pyle et al, 2014, England 
Knight et al, 2003, England 
Howe et al, 2014, England 
 

 Att mötas av okunskap och 
bristande förståelse 

Burke et al, 2016, England 
Wood et al, 2016, England 
Pyle et al, 2014, England 
Knight et al, 2003, England 
Howe et al, 2014, England 
Mezzina et al, 2006, Italien m.fl 

Stigmats uttryck Att exkluderas från social 
gemenskap 

Burke et al, 2016, England 
Wood et al, 2016, England 
Lloyd et al, 2005, Australien 
Pyle et al, 2014, England 
Knight et al, 2003, England 
Jenkins et al, 2008, USA 
Rose et al, 2011, Finland m.fl 
Mezzina et al, 2006, Italien m.fl 
Chernomas et al, 2000, Kanada 
 

 Att behandlas annorlunda Burke et al, 2016, England 
Knight et al, 2003, England 
Rose et al, 2011, Finland m.fl 
Wood et al, 2016, England 
 

 Att utsättas för kränkande 
övergrepp 

Burke et al, 2016, England 
Wood et al, 2016, England 
Knight et al, 2003, England 
Rose et al, 2011, Finland m.fl 

Stigmats påverkan på 
individen 

Att vara annorlunda Burke et al, 2016, England 
Lloyd et al, 2005, Australien 
Knight et al, 2003, England 
Jenkins et al, 2008, USA 
Pyle et al, 2014, England 
Mezzina et al, 2006, Italien m.fl 
Chernomas et al, 2000, Kanada 
 

 Att förlora förmågan att etablera 
relationer 

Burke et al, 2016, England 
Wood et al, 2016, England 
 

 Att drivas till emotionellt lidande Burke et al, 2016, England 
Wood et al, 2016, England 
Lloyd et al, 2005, Australien 
Pyle et al, 2014, England 
Chernomas et al, 2000, Kanada 
 

Stigmats påverkan på hälsan Att sjunka djupare i psykisk 
ohälsa 

Burke et al, 2016, England 
Wood et al, 2016, England 
Knight et al, 2003, England 
Howe et al, 2014, England 
 

 Att drivas till vansinne Burke et al, 2016, England 
Wood et al, 2016, England 
Pyle et al, 2014, England 
 

Strategier för att undkomma 
stigmat 

Att skapa och upprätthålla en 
fasad 

Burke et al, 2016, England 
Wood et al, 2016, England 
Knight et al, 2003, England 
Jenkins et al, 2008, USA 



 

 

 Att söka skydd i ensamheten 
och vara i ständig beredskap 

Burke et al, 2016, England 
Wood et al, 2016, England 
Rose et al, 2011, Finland m.fl 
Jenkins et al, 2008, USA 
Pyle et al, 2014, England 
Howe et al, 2014, England 
Mezzina et al, 2006, Italien m.fl 
Chernomas et al, 2000, Kanada 
 

 Att söka gemenskap med de 
egna 

Rose et al, 2011, Finland m.fl 
Jenkins et al, 2008, USA 
Pyle et al, 2014, England 
Howe et al, 2014, England 
Mezzina et al, 2006, Italien m.fl 
 

 
 


