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Abstrakt 

Bakgrund: Tidigare forskning har påvisat att negativa, ofta stigmatiserande attityder 

gentemot psykisk ohälsa och psykiatriska patienter existerar hos sjuksköterskor inom 

slutenvården vilket bland annat kan leda till ökat lidande för patienterna samt förlängda 

återhämtningstider. Man har vidare funnit att sjuksköterskor spenderade en 

oproportionerligt stor del av sin arbetstid med andra uppgifter än patientkontakt. Syfte: att 

belysa attityder hos sjuksköterskor inom sluten psykiatrisk vård gentemot psykiatriska 

patienter och psykisk ohälsa. Metod: Systematisk litteratursökning ledde till inklusion av 11 

kvantitativa studier som analyserades genom upprepade jämförelser vilket ledde till en 

kategorisering av attityderna i form av två huvudkategorier och sju underkategorier. 

Resultat: Både positiva (tillåtande, humanistiska och holistiska) attityder samt negativa 

(paternalistiska och stigmatiserande) attityder påvisades. Sjuksköterskans kön, arbetsplats, 

förkunskaper, ålder, längd på professionell erfarenhet visade kunna påverka attityderna 

liksom vilken diagnos patienten hade samt vilken grad av kontakt sjuksköterskan haft med 

personer med psykisk problematik utanför arbetslivet. Diskussion: Genom att reflektera 

över bedömningar av samt tankar och känslor kring patienterna kan sjuksköterskan bidra till 

förbättrade attityder. Strukturella förbättringar gällande arbetsplatsens subkultur, klinisk 

handledning, vidareutbildning samt ett ökat fokus på psykiatri i sjuksköterskeutbildningen 

kan bidra likaså. Slutsats: Systematiskt arbete på individs - och avdelningsnivå 

rekommenderas i syfte att reducera negativa attityder. 

 

Nyckelord: Attityder, Litteraturöversikt, Psykiatrisk omvårdnad, Slutenvård, Stigmatisering. 
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Bakgrund 

Psykiatri betyder själsläkekonst eller med andra ord läran om psykisk ohälsa, orsaker till 

sådan samt hur vård kan ges. Psykopatologi är läran om psykiska symtom till skillnad från 

psykologi som handlar om normala upplevelser och beteenden (Ottosson, 2009). 

 

Sluten psykiatrisk vård 

Den psykiatriska vården som ges till patienten som är intagen på en sjukvårdsinrättning 

benämns som sluten psykiatrisk vård. Övrig psykiatrisk vård som exempelvis ges i hemmet 

benämns öppen psykiatrisk vård (SFS, 1991:1128). Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) 

kan tillämpas både inom sluten och öppen psykiatrisk vård. Inom slutenvården kan 

tvångsvården upplevas som ett frihetsberövande och för att bli tvångsinlagd krävs att 

personen lider av en allvarlig psykisk störning och är i oundgängligt behov av vård. 

Personen måste även motsätta sig frivillig vård alternativt bedömas vara oförmögen att själv 

fatta beslut angående inläggning (SFS, 1991:1128; SFS, 1982:763). 

 

Den psykiatriska vården har förändrats sedan den viktorianska epokens mentalsjukhus rivits 

då en stor del av den har flyttats till öppna vårdformer. Slutenvården har fått en akut 

inriktning vilket lett till en högre koncentration av svårt sjuka patienter och, inte minst 

därför, en förändrad vårdmiljö (Lilja & Hellzén, 2010, s. 390). Vårdmiljön betraktas av 

psykiatriska patienter som viktig kvalitén på vården och ska företrädesvis upplevas som 

stödjande, lugnande, betryggande och välorganiserad samt innehålla personliga utrymmen 

(Johansson, 2010, s. 340; Sharac et al., 2010). 

 

Psykiatrisk omvårdnad 

God psykiatrisk omvårdnad bygger på en trygg och respektfull kommunikation där en 

målsättning för sjuksköterskan är att kommunikationen med patienten ska utvecklas i 

riktning mot en tillitsfull vårdrelation. Det är samtidigt viktigt att vara medveten om att en 

relation mellan sjuksköterska och patient inte kan vara jämlik. Patienten befinner sig i en 

ovan miljö och är ofta upptagen av sjukdomssymtom medan sjuksköterskan har kunskap 

och befogenheter som patienten saknar vilket bidrar till att denne hamnar i 

beroendeställning. Sjuksköterskan bör således vara uppmärksam på hur han/hon upplever 
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både patienten och sig själv. En känsla av underlägsenhet kan hos patienten minskas om 

sjuksköterskan genom ett personinriktat förhållningssätt kan förmedla till patienten att 

denne är expert av sig själv, sin kropp och sina upplevelser. Öppna frågor bör användas och 

sjuksköterskan bör eftersträva att uppmärksamma och bekräfta de tankar och känslor som 

patienten anförtror honom/henne (Ottosson & Ottosson, 2007, s. 214; Hellzén, Johanson & 

Pejlert, 1999, s. 12-13).  

 

Peplau arbetade fram det första systematiska, teoretiska ramverket för psykiatrisk 

omvårdnad. Hennes teori beskrivs av Lego (1980) som förankrade i både "interpersonal 

theory" och "learning theory”. I centrum står den terapeutiska process som det 

interpersonella samspelet mellan sjuksköterska och patient består i vilket utgör kärnan i den 

psykiatriska omvårdnaden och som är höggradigt avgörande för vårdrelationens kvalitet. 

Omvårdnad ses definitionsmässigt som ett interpersonellt instrument vars syfte är att bidra 

till mognad, kreativitet, konstruktivitet, produktivitet, välbefinnande och gemenskap för 

både sjuksköterska och patient. Att sjuksköterskan klarlägger vad erfarenheten av den 

psykiska störningen betyder för patienten beskrivs som nära nog en förutsättning för 

fungerande psykiatrisk omvårdnad. En tillåtande attityd, som bygger på acceptans och 

förståelse, förespråkas hos sjuksköterskan då detta kan stärka positiva inneboende krafter 

hos patienten (Peplau, 1988, s. 16, 17, 31, 41). 

 

Attityder i sluten psykiatrisk vård 

Egenskapsmässigt är fenomenet "attityd" bipolärt och existerar som respons på stimulus 

(Krosnik, Judd & Wittenbrink, 2005, s. 22). Begreppet "attityd" har ofta definierats som a; ett 

sinnestillstånd (medvetet eller omedvetet) b; en värdering, övertygelse, eller känsla c; en 

bidragande orsak till vissa beteenden eller handlingar. En attityds attribut kan således sägas 

bestå av en kognitiv, en affektiv och en beteendemässig kompontent. I 

omvårdnadssammanhanget kan den beteendemässiga komponenten ses som en konsekvens 

av de övriga två. Forskning som undersöker enskilda attribut i syfte att förstå attityder har 

potentialen att identifiera hur attityder kan påverkas. Sjuksköterskors attityder gentemot sig 

själva, patienter, psykiskt lidande och arbetet är av stor betydelse för den psykiatriska 

omvårdnadens kvalitet (Altmann, 2008; Lilja & Hellzén, 2010, s. 388-389). 
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Paternalistiska, humanistiska och holistiska attityder i sluten psykiatrisk vård 

Inom sluten psykiatrisk vård kan sjuksköterskans attityder exempelvis vara färgade av 

paternalistiskt, humanistiskt och/eller holistiskt tänkande. Paternalism speglar här en 

uppfattning att patienten är i behov av beskydd och kontroll vilket kan ta sig uttryck i ett 

överutnyttjande av disciplinära befogenheter (Jacob, Holmes & Buss, 2008). Humanistiska 

attityder speglar en uppfattning om att alla patienter har ett okränkbart värde och potential 

till utveckling medan holism här kan betecknas som att patientens ohälsa måste förstås mot 

bakgrund av patientens hela situation. Mer specifikt kan holistisk attityd beskrivas som ett 

individcentrerat förhållningssätt hos sjuksköterskan som utgår ifrån patientens egen 

uppfattning om vad som är god hälsa (Persson, 2010, s. 320). 

 

Negativa attityder i sluten psykiatrisk vård 

Negativa attityder och stigmatisering är nära förknippade med varandra. Stigma har 

definierats som en negativ stämpel åtskiljande de "normala" från "de stigmatiserade" som 

kan få förödande sociala konsekvenser (Lilja & Hellzén, 2010, s. 384-385; Goffman, 1963, s. 3). 

Stigmatisering är nära förknippat med negativa stereotyper och fördomsfulla attityder som 

kan leda till mentala hinder hos människor med psykisk ohälsa att söka välbehövlig vård på 

grund av risken att bli etiketterad, diskriminerad och/eller stigmatiserad (Corrigan, 2007; 

Sartorius, 2002; Weiss, Ramakrishna & Somma, 2006). Stigmatiserande övertygelser kring 

psykiatriska sjuksköterskor och psykiatrisk omvårdnad leder inte bara underskattning av 

psykiatrisjuksköterskors arbete utan också till underskattning av psykiatriska patienters 

behov. För att reducera den stigmatisering som existerar gällande människor med psykisk 

ohälsa bör först den stigmatisering som existerar inom sjuksköterskors egna led bekämpas 

kraftfullt, vilket innebär att varje sjuksköterska bör granska sina egna uppfattningar samt 

vara beredd att i prakiken tydliggöra sin intolerans gentemot dylik stigmatisering (Gouthro, 

2009; Halter, 2008). Sammanfattningsvis kan negativa attityder hos sjuksköterskor inom 

sluten psykiatrisk vård få allvarliga följder för den psykiatriska omvårdnaden, vilket i sin tur 

kan leda till exempelvis ökat lidande och förlängda återhämtningstider för patienter (Aydin, 

Yigit, Inandi & Kirpinar, 2003; Morris et al. 2012). 
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Patienters och anhörigas perspektiv av attityder i sluten psykiatrisk vård 

En studie av Rydon (2005) visade på att professionalitet, hoppfullhet samt viljan att få 

kontakt, förstå och lära känna patienten var viktiga attityder hos sjuksköterskan enligt 

patienter och anhöriga. Att förmedla en känsla av att "vi ska klara det här tillsammans" samt 

att ha en mänsklig framtoning ("human quality") visades också vara av vikt. I tidigare 

litteraturöversikter har det påvisats att patienter hos sjuksköterskan värdesätter positiva, 

icke-stigmatiserande attityder som visar på tolerans, tålamod och intresse (McAndrew, 

Chamber, Nolan, Thomas & Watts, 2014; Cleary, Hunt, Horsfall & Deacon, 2012). 

 

Problemformulering 

I flera litteraturöversikter visar det på att sjuksköterskor inom psykiatrin spenderar en 

oproportionerligt stor del av sin arbetstid med att dokumentera, planera och administrera 

medan en relativt liten del spenderas tillsammans med patienterna. Det tycks dessutom 

finnas en tendens till att andelen tid som spenderas med patienterna är på nedåtgående samt 

att en ökning av personalstyrka inte måste medföra en ökning av total tid som spenderas 

med patienter (McAndrew et al., 2014; Sharac et al. 2010). Ett möjligt samband mellan dessa 

fakta och sjuksköterskors attityder gentemot patienter i den slutna psykiatriska vården tycks 

därför relevant att utforska. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa attityder hos sjuksköterskor inom sluten 

psykiatrisk vård gentemot psykiatriska patienter och psykisk ohälsa. 

 Frågeställning: Vad påverkar attityderna hos sjuksköterskor inom sluten psykiatrisk 

vård? 

 

Metod  

Design  

Litteraturöversikt har valts som metod för att kunna överblicka kunskapsläget inom det 

valda problemområdet. För att uppnå detta utfördes systematisk sökning, kritisk granskning 

samt en sammanställning relevant litteratur (Segersten, 2012, s.100; Forsberg & Wengström, 

2013, s. 30).  
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Inklusions - och exklusionskriterier  

Inklusionskriterierna omfattade studier som svarade mot syftet där sjuksköterskor fanns 

med som studiedeltagare, samt där sjuksköterskornas attityder var möjliga att specifikt 

utläsa i studiens resultat. Studierna skulle vara författade på engelska eller svenska, vara 

publicerade efter år 1999 samt vara peer reviewed. Vi valde att exkludera studier med fokus 

på tvångsåtgärder samt studier där patienters perspektiv var i fokus. 

 

Litteratursökning  

Utifrån tidigare identifierade söktermer genomfördes databassökningar i Pubmed, CINAHL 

och PsycInfo (inklusive PsycArticles och ProQuest). De inledande sökningarna i CINAHL 

var föga resultatgivande men utifrån några relevanta artiklars indexeringsord kunde mer 

precisa söktermer och därmed mer effektiva söksträngar identifieras. De artiklar som 

hittades via CINAHL respektive PsycInfo granskades sedan utifrån indexeringsord i 

respektive databas samt utifrån PubMeds MeSH-termer i syfte att effektivisera senare 

sökningar i sistnämnda databas. Totalt användes ett tjugotal avvägda söksträngar (bestående 

av indexeringsord och fritextord med eller utan trunkering) vars sökresultat screenades till 

fullo. Söktermer var nurse-patient relations, attitudes, mental health, mental health 

nurse/services, inpatient, ward, unit, nursing staff, psychiatric care/nurs*/hospitals, mental 

disorders, attitude of health personnel. Till en början användes inga limits förutom att 

strategiskt exkludera PubMed-resultat i CINAHL-sökningar. När vi började uppleva 

”sökningsmättnad” användes dock limits gällande publikationsår och språk. Samtliga 

söksträngar, sökträffar och granskningar dokumenterades.  Söksträngar med träffar som 

efter granskning inkluderats i resultatet ("resultatgivande sökningar") presenteras i Tabell 1. 

Fyra artiklar hittades via databassökningar utifrån redan granskade artiklar ("Related 

citations" i PubMed) eller via referenslistor. Sökningar i Mittuniversitetets bibliotek samt 

Hudiksvalls sjukhusbibliotek har vidare vidtagits för att finna relevant litteratur till 

bakgrund och diskussion. 
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Tabell 1. Resultatgivande litteratursökningar gjorda 140719-140725. 

Databas  Söksträng  Limits  T U1 U2 U3 U4 

CINAHL  (MW "nurse-patient relations") AND (MW 

"attitudes") AND ((MW "psychiatric") OR 

(MW “Mental Health”)  

Excluding 

Medline 

76 9 2 1 1 

PsycInfo 

x3  

cc(3430) AND (su(psychiatric nurses) or 

su(psychiatric care) or "psychiatric nurs*"or 

"mental health nurs*") AND inpatient*  

-  187 21 4 2 2 

PsycInfo 

x3  

subject("Mental Health Services") AND 

subject("Health Personnel Attitudes ") AND 

ab(nurs*) AND (inpatient* or ward or unit)  

-  116 16 4 2 1 

PubMed  "Mental Disorders/nursing"[MeSH Terms] 

AND "Attitude of Health Personnel"[MeSH 

Terms] AND ("Inpatients"[MeSH Terms] OR 

"ward")  

Swedish/ 

English 

114 8 2 1 1 

PubMed  ("Attitude of Health Personnel"[Mesh]) AND 

"mental health nurs*" or "Psychiatric 

Nursing"[Mesh] AND "Inpatients"[Mesh]  

Swedish/ 

English 

237 17 3 2 1 

PubMed  Nursing staff, hospital[MeSH Terms] AND 

mental disorders[MeSH Terms] AND 

Attitude of Health Personnel[MeSH Major 

Topic]  

Efter år  

1999 

198 24 5 3 2 

PubMed  "Hospitals, Psychiatric"[MeSH Terms] AND 

"Attitude of Health Personnel"[MeSH Terms] 

AND "Psychiatric Nursing"[MeSH]  

Efter år  

1999 

125 5 1 1 1 

 

Kommentarer till tabell 1. U1: Antal valda artiklar efter att ha läst titeln. U2: Antal valda artiklar efter 

att ha läst abstrakt. U3: Antal valda artiklar efter att ha läst artikeln i dess helhet. U4: Antal valda 

artikel efter granskning. T: Träffar. Psycinfo x3: Databaserna Psycinfo, Psycarticles och Proquest. MW: 

Word in subject heading. cc(3430): Classification “Professional Personnel Attitudes & Characteristics”. 

AB: Word in abstract.  
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Urval och granskning 

En checklista för kvantitativa studier användes i artikelgranskningssyfte (Forsberg & 

Wengström 2013, s. 202-205). Denna checklista användes för utvärdering av de studier som 

inte exkluderats efter genomläsning av titel (Kolumn "U1" i Tabell 1), abstrakt (U2) och av 

studien i dess helhet (U3). Granskningen inkluderade också att väga de funna studierna mot 

varandra, exempelvis genom att ta hänsyn till publikationsår för ett mer homogent urval. 

Antal studier som preliminärt inkluderades via databassökning med söktermer (i motsats till 

via databasens "related citations") kan avläsas i Tabell 1 kolumn "U4". Det ska dock noteras 

att två av dessa valdes bort i senare skeden. En översiktstabell omfattande de studier som 

inkluderats i resultatet bifogas (Bilaga 1). 

 

Analys  

De utvalda artiklarnas resultat screenades i syfte att urskilja attitydernas positiva eller 

negativa värde vilket var möjligt i 10 av 11 studier. I somliga studier presenterades resultat i 

form av kategorier/faktorer bestående av ett flertal icke-specificerade frågeställningar medan 

andra studier presenterade enskilda frågeställningar (och erhållna enkätsvar) var för sig. I 

två av studierna var instrument och kategorisering (fyra faktorer) identisk och i en tredje 

presenterades resultatet i fyra närmast identiska faktorer. Med utgångspunkt i dessa tre 

studier analyserades övriga studiers resultat på en så detaljerad nivå som möjligt enligt 

följande: 1) i studier där frågeställningarna presenterades enskilt bedömdes varje 

frågeställning för sig i syfte att urskilja om denna rimligen kunde sorteras under någon av de 

fyra faktorerna. 2) i övriga studier där resultaten presenteras i kategorier bedömdes varje 

kategori enskilt för att urskilja om väsentliga likheter med någon av de fyra tidigare 

identifierade faktorerna förelåg. Denna process (där jämförelser kontinuerligt gjordes mellan 

faktorer, kategorier och frågeställningar) föranledde att den slutliga kategoriseringen 

anpassades och omdefinierades för att på ett logiskt sätt kunna inkludera samtliga studiers 

resultat, i enlighet med Fribergs analysmodell (2012, s. 127-129). Den slutliga 

kategoriseringen visas nedan. 
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Huvudkategori 1. Sjuksköterskans förhållningssätt 

1,1 Paternalistiska attityder 

1,2 Tillåtande attityder 

1,3 Humanistiska attityder 

1,4 Holistiska attityder 

 

Huvudkategori 2. Stigmatiserande attityder hos sjuksköterskan  

2,1 Nedvärderande stereotypering av patienter 

2,2 Motvilja mot social kontakt med personer med psykisk ohälsa 

2,3 Upplevelser av personer med psykisk ohälsa som främlingar 

 

Etiska överväganden 

I syfte att säkerställa att ingen av de inkluderade studierna medförde några potentiella etiska 

risker för deltagare i studierna har vi i granskningarna av studierna har vi tagit hänsyn till 

omvårdnadsforskningens principer autonomi, rättvisa, att göra gott och att inte skada 

(Sykepleiernes Samarbeid i Norden, 2003). Vi har även övervägt olika 

formuleringsmöjligheter för att kringgå ovan nämnda uppdelning av människor i normala-

onormala. Benämningen ”patient” upplevs tydlig och, trots att den kan upplevas som 

laddad, bör göra vår litteraturöversikt mer lättförståelig och lättläst än om vi skulle välja att 

göra omskrivningar. Vi vill påminna om att vem som helst kan drabbas av psykisk ohälsa 

samt att skillnaden mellan psykisk sjukdom och naturlig respons på negativa livshändelser 

kan vara hårfin. 

 

Resultat 

Litteratöversikten omfattar 11 kvantitativa studier med 14 olika deltagande 

sjuksköterskegrupper från 10 länder inom Europa (12 grupper) och Asien (2 grupper). 

 

Huvudkategori 1: Sjuksköterskans förhållningssätt 

Gällande faktorerna ålder och professionell erfarenhet hos sjuksköterskan visades dessa ha 

en inverkan på attityderna i åldersgruppen 31-50 samt gällande sjuksköterskor med mer än 

10 års erfarenhet inom psykiatrisk vård ha signifikant mer positiva attityder gentemot 
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psykiatriska patienter (Tay, Pariyasami, Ravindran, Ali & Rowsudeen, 2004). Mer positiva 

attityder visades här också hos sjuksköterskor som arbetade på avdelningar med kortare 

vårdtider. 

 

Gällande olika psykiatriska diagnoser i allmänhet visade sjuksköterskor flest negativa 

attityder gentemot patienter med schizofreni, beroende av illegala substanser och/eller 

alkoholberoende. Paniksyndrom, depression och ätstörningar var förknippade med färre 

negativa attityder (Björkman, Angelman & Jönsson, 2008). 

 

1,1: Paternalistiska attityder 

Paternalistiska attityder påvisades då psykiatriska patienter av sjuksköterskor generellt 

ansågs vara något hotfulla, farliga, brottsliga och osjälvständiga. Mest paternalistisk var 

attityden att patienterna inte äger autonomi, därefter attityden att patienterna är hotfulla, 

följd av attityden att patienterna är farliga. Något mindre negativa attityder visades prov på 

gällande brottsrisk. Dessutom upplevde äldre sjuksköterskor patienterna som mindre farliga 

(Lauber, Nordt, Braunschweig & Rössler, 2006). Patienter med beroende av illegala 

substanser ansågs mest farliga, följda av patienter med alkoholberoende (Björkman et al., 

2008). 

 

Gällande huvudsyftet med psykiatrisk medicinering höll två deltagande 

sjuksköterskegrupper starkt med om att medicin i första hand används för att kontrollera 

"störande beteende". Till skillnad från kvinnliga kollegor visades vidare manliga 

sjuksköterskor ställa sig negativa till möjligheten att upprätta vårdplan i samråd med 

patienter i akut skede (Munro & Baker, 2007). I en grupp ställde sig dessutom var tionde 

sjuksköterska positiva till att generellt rekommendera abort till gravida kvinnor som lidit av 

svår psykisk ohälsa (Lauber et al., 2006). 

 

1,2: Tillåtande attityder 

Två deltagande sjuksköterskegrupper visade en tillåtande attityd i det att patienterna ansågs 

ofarliga (Björkman et al., 2008; Munro & Baker, 2007). Ett positivt samband påvisades mellan 

sjuksköterskans a) ålder och längden på dennes professionella erfarenhet samt b) 
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upplevelsen av patienterna som ofarliga. Väsentliga skillnader kunde vidare påvisas mellan 

olika diagnoser, där patienter med depression, ätstörningar och panikattacker sågs som 

närmast helt ofarliga. Även gällande schizofreni var attityden att patienterna ska ses som 

ofarliga något vanligare än motsatt attityd (Björkman et al., 2008). 

 

En tydlig uppfattning hos sjuksköterskor framkom att psykiatriska patienter i allmänhet ska 

ses som vuxna individer (detta när man markerade sitt svar på en skala där ytterligheterna 

var "barn" respektive "vuxen") samt att patienter med kronisk schizofreni är förmögna att ta 

hand om sig själva. Dessutom ansågs psykiatrisk medicinering inte utgöra den mest 

effektiva åtgärden vid "störande beteende" (Munro & Baker, 2007; Tyson, 2013). 

 

1,3: Humanistiska attityder 

Maximalt medhåll påvisades hos sjuksköterskor angående åsikten att sjuksköterskan bör 

stödja den psykiatriska patientens personlighet och individualitet. Man fann vidare en stark 

anslutning till åsikten att psykiatriska patienter i allmänhet är lätta att tycka om samt en 

medelstark anslutning till åsikten att patienterna tenderar att bry sig om sina medmänniskor. 

Sjuksköterskorna höll även med om att det är mycket viktigt att uppmuntra humor hos 

patienter inom sluten psykiatrisk vård. Dessutom förkastades föreställningen att depression 

skulle vara en sjukdom som främst förekommer hos människor med "svag personlighet" 

(Tyson, 2013; Lauber et al., 2006). 

 

Både positiva och negativa attityder visades hos sjuksköterskor kring möjligheter till positiva 

behandlingseffekter samt utsikter att uppnå symtomfrihet. Klart vanligast var en positiv 

attityd till dessa möjligheter liksom ett förkastande av föreställningen att patienterna skulle 

ha sig själv att skylla för sin psykiska ohälsa (Björkman et al., 2008). 

Kvinnliga sjuksköterskor hade i en studie av Chambers et al. (2010) i högre utsträckning 

humanistiska ("benevolent") attityder (p = 0,004) jämfört med sjuksköterskor av motsatt kön. 

Dessutom var kvinnliga sjuksköterskor benägna att anse att personer med psykisk ohälsa i 

allmänhet var ”skickliga” ("skilled") medan de manliga sjuksköterskorna ansåg att så ej var 

fallet (Lauber et al., 2006). 
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I studien av Hansson, Jormfeldt, Svedberg & Svensson (2011) påvisades mer humanistiska 

attityder hos sjuksköterskor som var äldre än genomsnittet då denna grupp ej var av 

uppfattningen att de flesta människor tycker sämre om personer som varit inlagda inom 

psykiatrin. Sjuksköterskor i åldrarna 27-55 år visade vidare prov på attityden att människor 

med "känslomässiga störningar" ej är "svåra att hjälpa" (Tyson, 2013). 

 

En större erfarenhet utanför arbetslivet av personer med psykiska ohälsa visades vara 

predisponerande hos sjuksköterskor för mer humanistiska attityder gentemot utsikter att 

uppnå symtomfrihet (Björkman et al., 2008). Gällande arbetsplats visades att sjuksköterskor 

som arbetade på geropsykiatrisk avdelning upplevde patienterna som mer sympatiska än 

övriga sjuksköterskor i denna deltagargrupp (Lauber et al., 2006). Högre ålder, längre 

professionell erfarenhet liksom längre tid sedan genomgången sjuksköterskeutbildning 

visades ha ett samband med starkare medhåll gällande att psykiatriska patienter ej har sig 

själva att skylla för sina besvär samt kring utsikter att uppnå symtomfrihet (Björkman et al., 

2008). 

 

1,4: Holistiska attityder 

Tre deltagande sjuksköterskegrupper visade holistiska attityder såtillvida att de var överens 

om vikten av att a) befrämja det terapeutiska värdet i att de psykiatriska patienterna ges 

möjligheter att vara "inne i samhället" samt b) bidra till en ökning av den allmänna 

acceptansen för icke-institutionaliserad psykiatrisk vård. De tre sjuksköterskegrupperna 

bejakade även att medborgare kan känna sig trygga i kontakten med människor med 

psykiatriska diagnoser (Mårtensson, Jacobsson & Engström, 2014; Chambers et al. 2010; 

Linden & Kavanagh, 2012). Ytterligare en sjuksköterskegrupp gav sitt bifall åt att psykiatrisk 

omvårdnad med fördel kan ges "inne i samhället" liksom att man som medborgare kan 

känna sig trygga i kontakten med människor som har eller har haft psykisk ohälsa (Sun et al., 

2014). Den sociala acceptansen visades vara signifikant större om sjuksköterskan hade eller 

hade haft en vän med psykiatrisk problematik medan signifikanta samband saknades vid 

andra typer av kontakt, såsom granne eller arbetskollega (Mårtensson et al., 2014). 

Sjuksköterskor visades därtill vara positiva till att kunna acceptera en före detta psykiatrisk 

patient som nära vän (Hansson et al., 2011). Gällande enskilda diagnoser var depression ett 
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tillstånd där det sociala samspelet upplevdes hanterbart av tillfrågade sjuksköterskor (Nordt, 

Rössler & Lauber, 2006). 

 

Två deltagande sjuksköterskegrupper förkastade uppfattningarna att många psykiatriska 

diagnosers orsak är "dåliga nerver", att våld är ett resultat av psykisk störning samt att det är 

befrämjande för människor med vanföreställningar att spendera tid med vårdpersonal. 

Dessutom visade sjuksköterskor upp en stark övertygelse att psykisk ohälsa behöver 

uppmärksammas i lika hög utsträckning som fysisk dito. Längre professionell erfarenhet 

visades på dessa punkter vara relaterad till i högre utsträckning holistiska attityder. 

Gällande könsskillnader visade kvinnliga sjuksköterskor prov på mer holistiska attityder i 

det att de i ännu större utsträckning än de manliga kollegorna förkastade föreställningen att 

psykisk ohälsa huvudsakligen orsakas av "dåliga nerver" (Munro & Baker, 2007; Tyson, 

2013). En tredje sjuksköterskegrupp bejakade biopsykosociala orsakssamband gällande 

psykisk ohälsas uppkomst (Sun et al., 2014). 

 

I studien av Tyson (2013) användes en enkät till vilken lagts frågor med specifikt fokus på 

inskrivningsprocessen. Där visade sjuksköterskorna upp positiva attityder gentemot 

patientens rätt till information rörande förestående vårdtid samt patientens rätt till att 

diskutera tidigare coping-strategier och hinder redan vid inskrivning. Därtill tillerkändes 

inskrivningsprocessen fundamental vikt då den ansågs utgöra en förutsättning för en 

befrämjande sjukhusvistelse. 

 

Kategori 2: Stigmatiserande attityder hos sjuksköterskan 

Gällande förkunskaper visades att sjuksköterskor vars kunskap i psykiatri ej var 

stigmatiserad hade bättre attityder gentemot psykiatriska patienter (Mårtensson et al., 2014). 

Gällande ålder visades sjuksköterskor som var yngre än genomsnittet bära på i högre 

utsträckning stereotypa bilder av psykiatriska patienter jämfört med äldre sjuksköterskor 

(Nordt et al., 2006). 
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2,1: Nedvärderande stereotypering av patienten 

Nedvärderande, stigmatiserande attityder har hos två deltagande sjuksköterskegrupper 

påvisats såsom att personer med psykisk ohälsa i allmänhet kan betecknas som något 

distanslösa, pessimistiska, smutsiga, galna, onormala, oresonliga, oansvariga, okontrollerade 

samt på gränsen till dumma och oartiga (Lauber et al., 2006; Munro & Baker, 2007). En stor 

majoritet av en sjuksköterskegrupp trodde vidare att de flesta medborgarna inte skulle 

behandla en före detta psykiatrisk patient på samma sätt som de skulle behandla "normala" 

människor samt att de flesta medborgarna tycker sämre ("think less") om personer som varit 

inlagda inom psykiatrin (Hansson et al., 2011). Gällande synen på patienterna som generellt 

onormala och ohälsosamma tycktes ett samband föreligga med längden på den 

professionella erfarenheten där sjuksköterskor med kortare erfarenhet uppvisade de mest 

nedvärderande, stigmatiserande attityderna (Lauber et al., 2006). 

 

Gällande schizofreni liksom gällande alkohol - och/eller drogberoende ansågs att dessa 

patienter ej sällan har sig själva att skylla för sina psykiska besvär. Ett samband tycktes 

föreligga mellan grad av kontakt med psykiatriskt diagnosticerade personer utanför 

arbetslivet och nedvärderande attityder gällande schizofreni där sjuksköterskor med mindre 

erfarenhet av sådan kontakt tycktes predisponerade för i högre utsträckning nedvärderande, 

stigmatiserande attityder (Björkman et al., 2008). Till skillnad från övriga åldersgrupper 

visade sjuksköterskor över 55 års ålder prov på attityden att människor med "känslomässiga 

störningar" är "svåra att hjälpa" (Tyson, 2013). 

 

2,2: Motvilja mot social kontakt med personer med psykisk ohälsa 

Stigmatiserande attityder relaterade till social interaktion upptäcktes då sjuksköterskor såg 

psykiatriska patienter som allmänt opålitliga och ej sällskapliga (Lauber et al., 2006). 

Dessutom framkom uppfattningar att de flesta människor tror att en före detta psykiatrisk 

patient ej är lika pålitlig som den genomsnittlige medborgaren samt att de flesta ej skulle 

vilja se en före detta psykiatrisk patient som lärare eller vårdare åt unga barn även om 

personen varit symtomfri under längre tid. Vidare trodde sjuksköterskor att de flesta 

arbetsgivare ej skulle vilja anställa en före detta patient även om denne är kvalificerad för 

tjänsten samt att arbetsgivaren hellre skulle anställa en sökande med en bakgrund utan 
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psykisk ohälsa. De stigmatiserande uppfattningarna gällande patienternas allmänna 

opålitlighet samt gällande möjligheter till anställning var mest framträdande hos 

sjuksköterskor som arbetade inom psykosvården. Sett till hela sjuksköterskegruppen, som 

till drygt 70 % bestod av kvinnor, fanns även en tydlig uppfattning att de flesta unga kvinnor 

skulle känna motvillighet inför att gå ut med en man som varit inlagd inom psykiatrin 

(Hansson et al., 2011). 

 

I studien av Björkman et al. (2008) sågs patienter med drogberoende som allra svårast att 

prata med medan patienter med depression eller schizofreni likaså ansågs svåra i den sociala 

kontakten. Sjuksköterskor som var gifta eller sammanlevande med en partner ansåg dock att 

det var mindre svårt att prata med patienter med schizofreni jämfört med ensamboende 

sjuksköterskor. Hos Linden & Kavanagh (2012) upptäcktes fler stigmatiserande attityder 

gällande schizofreni då sjuksköterskor indikerade att de ej skulle vilja bo nära personer med 

diagnosen, att sådana personer skulle isoleras från samhällslivet samt ej anförtros ansvar. 

Denna typ av socialt avståndstagande gällande personer med schizofreni delades med 

ytterligare en sjuksköterskegrupp som föredrog att ej interagera med sådana personer 

(Nordt et al., 2006). 

 

Avseende kvinnliga sjuksköterskor samt sjuksköterskor med en ålder överstigande 

genomsnittet delade dessa grupper inte i samma utsträckning som manliga sjuksköterskor 

respektive yngre sjuksköterskor den stigmatiserande attityden att psykiatriska patienter i 

allmänhet är "socialt störda". Avseende arbetsplats upplevde sjuksköterskor som arbetade 

inom slutenvård för personer som missbrukar illegala substanser eller som arbetade inom 

geropsykiatrisk slutenvård att patienterna var mindre "socialt störda" i förhållande till 

sjuksköterskor som arbete inom mer akuta former av psykiatrisk slutenvård (Lauber et al., 

2006). 

 

2,3: Upplevelser av personer med psykisk ohälsa som främlingar 

Två deltagande sjuksköterskegrupper höll med om en stereotyp av den psykiatriska 

patienten som generellt ”ovanlig” respektive ”konstig” (Lauber et al., 2006; Björkman et al., 

2008 ). Graden av stigmatisering hos dessa attityder varierade med olika diagnoser där 
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schizofreni i störst utsträckning ansågs bidra till en bild av personer med schizofreni som 

”konstiga”, en diagnos som följdes av ätstörningar och panikångestproblematik. Även 

depression, beroende av illegala substanser samt alkoholberoende ansågs (i denna ordning) 

bidra till sjuksköterskans upplevelse av patienten som en främling, om än inte i samma 

utsträckning som de tre tidigare nämnda diagnoserna. Sjuksköterskor med i förhållande till 

genomsnittet längre professionell erfarenhet och/eller med längre förfluten tid sedan 

genomgången sjuksköterskeutbildning, upplevde patienter med schizofreni eller ätstörning 

som ”konstigare” än sjuksköterskor med kortare erfarenhet respektive kortare förfluten tid 

sedan genomgången utbildning (Björkman et al., 2008). Att psykiatriska patienter i allmänhet 

bär på ”underliga” åsikter var en stigmatiserande attityd som framkom då sjuksköterskor 

uttryckte att de flesta medborgare skulle ta en persons åsikter på mindre allvar om de fick 

reda på att vederbörande varit inlagd inom psykiatrin. Denna åsikt visades ha starkast 

anslutning bland sjuksköterskor inom psykosvård (Hansson et al., 2011). 

 

Två deltagande sjuksköterskegrupper ansåg vidare att psykiatriska patienter är allmänt 

oförutsägbara (Lauber et al., 2006; Björkman et al., 2008 ). Attityderna var stigmatiserande i 

olika utsträckning beroende på diagnos där patienter med beroende av illegala substanser 

upplevdes som allra mest oförutsägbara, följda av patienter med schizofreni. Även patienter 

med alkoholberoende liksom patienter med panikångestproblematik ansågs allmänt 

oförutsägbara, låt vara i mindre utsträckning jämfört med patienter med de två förstnämnda 

diagnoserna. Sjuksköterskorna som var äldre, hade längre professionell erfarenhet och/eller 

hade genomgått sin sjuksköterskeutbildning tidigare än genomsnittet, var här mindre 

stigmatiserande i sina attityder (Björkman et al., 2008). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Under sökningsprocessen märkte vi att de studier som hade mest renodlat fokus på 

sjuksköterskors attityder var kvantitativa studier. Det faktum att vi hittade 14 kvantitativa 

studier som vi upplevde svarade på syftet i kombination med det faktum att vi inte hittade 

några kvalitativa studier som upplevdes som i lika stor utsträckning överensstämmande 

med syftet, ledde oss till valet att endast inkludera kvantitativa fynd. Inklusion av en eller 
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flera kvalitativa studier skulle dock potentiellt medfört ett mer inträngande resultat. Två 

studier valdes i samband med resultatsammanställningen bort på grund kombinationen av 

att de författats över tio år tillbaka i tiden samt att kvaliteten ej upplevdes som 

överväldigande hög.  

 

Under sökningsprocessens gång stötte vi på alternativa söktermer/indexeringsord såsom 

"values", "stigma", "prejudice". När vi prövade sökningar med dessa termer upplevde vi att 

vi uppnått en viss "sökningsmättnad" då vi med hjälp av dessa termer ej lyckades hitta fler 

artiklar som var lika fokuserade på syftet som de vi redan funnit samt att en hög andel 

dubbletter påträffades. 

 

Ett viktigt problem som vi brottades med var hur vi skulle kategorisera och formulera 

resultatet. Till en början önskade vi gällande huvudkategori 1 att använda underkategorier i 

form av kontinuum som omfattade koncept som vi ansåg vara närmast relaterat till en 

sorterad grupp funna attityder och detta koncepts motsats, exempelvis humanism och icke-

humanism. Vi prövade därefter att utvidga dessa kontinuum på så sätt att varje kontinuum 

sträckte sig mellan vad vi ansåg vara två ömsesidigt uteslutande koncept, exempelvis från a) 

nedvärderade attityder gentemot patienten till b) humanistiska attityder. Den 

grundläggande anledningen till att kontinuum av oss ansågs utgöra ett logiskt alternativ 

bestod i att resultaten (attityderna) i samtliga studier presenterades med hjälp av 

kvantitativa skalor där det matematiskt angavs i vilken utsträckning en sjuksköterskegrupp 

höll med eller inte höll med om ett attitydsrelaterat påstående ("genomsnittsattityd"). De 

kategoriserings - och formuleringssätt vi slutligen valde förutsätter dock en högre grad av 

förenkling vilket innebär att information "automatiskt" utesluts gällande i vilken 

utsträckning en viss sjuksköterskegrupp visade prov på presenterade attityder. Å andra 

sidan ser vi en fördel med det valda kategoriserings - och formuleringssättet i den tydlighet 

som ligger i ett mer renodlat fokus på vilka attityder som "faktiskt existerade" hos 

sjuksköterskorna. En för hårt driven "kontinuumlinje" skulle dessutom ha kunnat leda till att 

vissa motsägande attityder som "faktiskt existerade" hos en viss sjuksköterskegrupp hade 

uteslutits ur resultatet på grund av att "genomsnittsattityden" hamnade på skalans neutrala 

mittpunkt. Vi ser i detta sammanhang möjligheter till komplettering mellan koncepten 
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"genomsnittsattityd" och "faktiskt existerande attityder", varför vi i syfte att undvika 

överförenklingar har valt att formulera resultatet på så sätt att det exempelvis framgår att det 

fanns en "stark anslutning" till vissa attityder (där så var fallet). Vi anser att detta varit en 

gångbar mellanväg med reservationen att en optimal kombination av här diskuterade 

kategoriserings - och formuleringssätt hade tagit ytterligare tid att uppnå.  

 

I tillägg till de svagheter som nämnts ovan vill vi nämna att brister i validitet och 

tillförlitlighet har påvisats hos flera av de instrument som använts i studierna som 

inkluderats i denna litteraturöversikt (Morris et al. 2012) vilket skulle kunna begränsa 

översiktens externa validitet. Den strukturerade litteratursökningen anser vi utgör 

litteraturöversiktens styrka. 

 

Resultatdiskussion  

Vi har i denna litteraturöversikt påvisat att både positivt och negativt laddade attityder 

existerar hos sjuksköterskor inom psykiatrisk slutenvård. Påvisade attityder delades upp i 

två huvudkategorier beroende på om attityderna bedömdes vara baserade på specifika 

förhållningssätt hos sjuksköterskan (4 underkategorier) eller om attityderna bedömdes 

handla huvudsakligen om stigmatisering (3 underkategorier). Gällande negativa attityder 

har två huvudtyper identifierats (paternalistiska respektive stigmatiserande) medan 

tillåtande, humanistiska respektive holistiska förhållningssätt identifierats som prediktorer 

för positiva attityder.  

 

De paternalistiska attityder som framkommit i litteratöversiktens resultatdel har uppenbara 

kopplingar till riskuppfattning, riskkontroll och (således) makt. De tillåtande attityderna har 

i sin tur en uppenbar beteendekomponent medan de humanistiska attityderna visar på en 

vilja hos sjuksköterskorna att se det goda och/eller unika hos patienterna och människor i 

allmänhet. De holistiska attityderna som framkommit kan i sin tur ses som en samling 

"uppfattningar i stort" angående patienten och dennes möjligheter i exempelvis ett 

samhällsperspektiv eller ett biopsykosocialt dito. De stigmatiserande attityderna tycks vara 

mer komplexa till sitt ursprung där exempelvis okunskap, osäkerhet och rädsla skulle kunna 

få "den ena attityden att ge den andra", vilket vi ska beröra nedan.  
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Hur sjuksköterskors och annan omvårdnadspersonals subkultur ser ut på den psykiatriska 

slutenvårdsavdelning där sjuksköterskan arbetar har visat sig påverka sjuksköterskors 

uppfattningar och attityder starkt (Caldwell & Jorm, 2000; van Boekel, Brouwers, van 

Weeghel & Garretsen, 2013). Detta förefaller ha samband med att sjuksköterskans 

värdegrund, som i hög grad bestämmer vilka attityder som kommer att bli dominanta, oftast 

härstammar från verksamhetens värdegrund vilken i sin tur har sin upprinnelse i det 

klassificeringssystem som råder. Att se på människor som antingen sjuka/friska eller 

normala/onormala kan bidra till nedvärderande attityder vilket i sin tur kan förblinda 

sjuksköterskan från att se och bejaka det unika/ovärderliga hos varje patient. Sådana 

stigmatiserande attityder kan leda till att patienten reduceras till en avvikande och/eller 

problematisk diagnosbärare (Lilja, 2007; Perraud et al., 2006). Det i praktiken fulla 

erkännandet av patienten som unik och ovärderlig (genom en patientcentrerad, inkännande 

och respektfull psykiatrisk omvårdnad) skapar förutsättningar för vad vi skulle kalla sant 

humanistiska sjuksköterskeattityder liksom det skapar förutsättningar för undanröjandet av 

stigmatiserande attityder (Van Den Tillaart, Kutrz & Cash, 2009). Enligt Bray (1999) är dock 

strukturell förändring av vårdkulturen nödvändig i tillägg till humanistiska förhållningssätt 

hos individuella sjuksköterskor.  

 

Enligt Kristiansen, Dahl, Asplund & Hellzén (2005) är medvetenhet viktig hos 

sjuksköterskorna kring hur hon eller han bedömer patientens sociala förmåga samt bedömer 

de beteenden hos patienten som är relaterade till dennes psykiska ohälsa. Utan sådan 

medvetenhet kan negativa attityder utvecklas vilket, i kombination med den relativt lilla 

andel tid som spenderas med patienterna, enligt författarna i förlängningen kan leda till en 

dehumanisering av patienterna. Vi tror således det är av stor vikt att sjuksköterskan aktivt 

reflekterar över hur han eller hon uppfattar patienterna och de beteenden som är relaterade 

till respektive psykiatrisk diagnos vilket skulle kunna leda till i högre utsträckning 

humanistiska, holistiska och kanske i synnerhet tillåtande attityder hos sjuksköterskor inom 

sluten psykiatrisk vård.  

Klinisk "handledning" ("supervision") har enligt Lysaker, Buck och Lintner (2009) potentialen 

att åskådliggöra och reducera stigmatiserande uppfattningar hos sjuksköterskan. Klinisk 

handledning kan vara nödvändig för att etablera den terapeutiska processen, som är central i 
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den psykiatriska omvårdnaden enligt Peplau (1988), utifrån vilken utvärdering, 

individanpassning och uppföljning är möjlig att uppnå tillsammans med patienten (Lysaker 

et al., 2009). En tillitsfull vårdrelation beskrivs som något som kan vara tidskrävande att 

bygga upp men samtidigt nödvändig för att tillsammans med patienten kunna klarlägga vad 

erfarenheten av den psykiatriska ohälsan betyder, vilket enligt Peplau (1988) är av stor vikt. 

Genom att närma sig patienten på detta sätt anser vi att det är möjligt att förebygga de typer 

av stigmatiserande attityder som redovisats ovan, och kanske i synnerhet upplevelsen av 

patienten som en främling. Klinisk handledning kan för övrigt med fördel kombineras med 

vidareutbildning i syfte att skapa en arbetsmiljö där reflektion är en naturligt återkommande 

del (Hellzén, Lind, Dahl & Hellzén 2005). Att ha kunskaper i psykiatri samt förmågan att 

reflektera över dessa tror vi är grundläggande för sjuksköterskan i syfte att motverka 

tendenser till paternalistiska och/eller stigmatiserande attityder. Gällande utbildning är det 

enligt tidigare litteraturöversikter vidare möjligt att förebygga negativa attityder genom att 

lägga mer fokus på psykiatrisk ohälsa i sjuksköterskeutbildningen (Ross & Goldner 2009). 

 

Sjuksköterskans attityd till patienten och sjukdomen påverkar det interpersonella samspelet 

(Lilja, 2007), ett samspel som är centralt inom Peplaus (1988) omvårdnadsteoretiska ramverk. 

Attityden påverkas i sin tur av sjuksköterskans kunskaper kring sjukdomstillståndet och 

sjuksköterskans känslor kring detta samt kring patienten som person. Spänningen mellan 

kunskaperna och känslorna kan sägas vara det som i hög grad formar attityden (Lilja, 2007). 

Sjuksköterskan kan exempelvis ha en intellektuell övertygelse att vem som helst kan drabbas 

av en psykisk problematik men samtidigt känslomässigt uppleva den enskilde patienten som 

främmande, skrämmande, frånstötande och/eller oförbätterlig. Vi skulle här vilja förespråka 

en uppmärksamhet hos sjuksköterskan angående vilka tanke - och känsloprocesser avseende 

enskilda patienter som finns i medvetandet samt en beredskap att hantera dessa. Utan 

beredskap till sådan hantering ser vi en risk att spontana negativa känslor blir dominerande 

vilket kommer att bidra till att stigmatiserande och/eller paternalistiska attityder formas. 

 

Vid en första påsyn kan man få uppfattningen att upplevelsen av att patienten är en främling 

(underkategori 2,3) lätt skulle kunna leda till motvilja mot socialt samspel med denne (2,2). 

Dock saknas linjära samband mellan sjuksköterskans kontakt med psykiatriska patienter och 
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mindre stigmatisering av dessa, exempelvis finns ingen garanti att patienten i mindre 

utsträckning upplevs som en främling trots frekvent kontakt med en viss sjuksköterska 

(Jorm & Oh, 2009). Stigmatiseringens orsaker kan alltså vara djupa och/eller komplexa. En 

förklaring till de generaliserande, stigmatiserande attityder som påvisats skulle enligt 

tidigare litteratöversikter kunna bestå i att sjuksköterskornas perspektiv kan förskjutas och 

förvrängas till följd av att patienter som är i behov av sluten psykiatrisk vård ofta befinner 

sig i mycket sjukliga tillstånd, vilket då kan bidra till att dessa sjuksköterskors 

arbetserfarenhet leder till eller förstärker befintliga tendenser till stigmatisering (Ross & 

Goldner, 2009). I resultatet presenteras motstridiga attityder där mer erfarna sjuksköterskor 

är mindre stigmatiserande på tre punkter men mer stigmatiserande gällande patienters 

allmänna "konstighet". Även gällande sjuksköterskans ålder finns motstridiga resultat. 

Gällande arbetsplats är det intressant att notera att sjuksköterskor inom psykosvården visade 

mer negativa attityder, vilket skulle kunnat tolkas som att arbete med vissa patientgrupper 

förvränger perspektiven i högre utsträckning än arbete med andra patientgrupper. Vi vill 

samtidigt påpeka att det finns många fler faktorer som spelar in i tillägg till ålder, 

arbetserfarenhet och arbetsplats, exempelvis de faktorer som berörts tidigare i denna 

diskussion. Dessutom kan erfarenhet processas på olika sätt hos olika individer vilket delvis 

skulle kunna förklara de motsägande resultaten. 

 

En etnografisk studie av Bray (1999), som utfördes med Peplaus (1988) omvårdandsteori som 

referensram, visar att sjuksköterskan riskerar smärtsamma upplevelser när hon med själ och 

hjärta inlåter sig i den terapeutiska processen, inte minst eftersom patienten på olika sätt kan 

behöva ge uttryck för smärtsamma upplevelser. Att känna in dessa patientens uttryck kan ge 

en "traumatisk motöverföring" och bidra till att sjuksköterskan upplever sig snärjas in i en 

personlig relation till patienten som kan tyckas olämplig utifrån konventionell syn på 

professionalitet. Vår uppfattning är att detta kan utgöra en djupare anledning till att 

sjuksköterskor inom sluten psykiatrisk vård i högre utsträckning spenderar tid på "övriga 

göromål" än på patientkontakt. Olustkänslan kring "den tillitsfulla vårdrelationen" skulle 

dessutom kunna förstärkas om tilliten innebär att ha "något av medmänniskans liv i sina 

händer" (Løgstrup, 1994, s. 50), vilket skulle kunna upplevas som ett betungande ansvar då 

patienterna inom psykiatrisk slutenvård ofta befinner sig i utsatta och sköra positioner samt 
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är i behov av vägledning. Om sjuksköterskan ej är medveten om sådana negativa känslor hos 

sig själv befarar vi att detta skulle kunna leda till projiceringar i form av stigmatiserande 

och/eller paternalistiska attityder. På sjukvårdsavdelningens mesonivå betecknar Bray (1999) 

detta som ett "institutionaliserat socialt försvarssystem", där sjuksköterskor medvetet eller 

omedvetet utvecklar strategier för distans till patienterna, ett system som av sjuksköterskor 

upplevs som en nödvändighet. Hos Peplau (1988) ses den terapeutiska processen som en 

förutsättning för optimal psykiatrisk omvårdnad, varför vi tror att det är av stor vikt att 

sjuksköterskan reflekterar över sina känslor inför att inlåta sig på denna process. 

 

Framtida attitydsforskning bör genomföras med hjälp av testade instrument som tar hänsyn 

till den sociala "önskvärdheten" ("desirability") då detta annars kan utgöra ut hot mot 

instrumentets validitet. Instrumentet bör vidare vara anpassat till vårdpersonal då stigma 

hos vårdpersonal är annorlunda jämfört med stigma hos andra deltagande 

sjuksköterskegrupper. Detta skulle sannolikt leda till forskningsresultat med mer robust 

evidens (Morris et al. 2012; Kassam, Papish, Modgill & Patten, 2012). 

 

Slutsats 

Vi ser ett behov av systematiskt arbete på mikro - och mesonivå i form av reflektion (hos 

sjuksköterskan inom psykiatrisk vård) respektive utbildning (riktad till sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter) i syfte att åskådliggöra och reducera negativa attityder samt skapa 

förutsättningar för positiva attityder. På längre sikt rekommenderas litteraturöversikter 

liknande denna i syfte att utvärdera det föreslagna systematiska arbetet. 
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Bilaga 1: Översiktstabell med fallande sortering efter publikationstidpunkt 

Obs: Deltagarantalet i tabellen reflekterar det totala antalet deltagare samt totalt bortfall i studien. Under tabellen finns fakta 

angående hur många sjuksköterskor i den slutna psykiatriska vården som deltog i varje studie samt i alla studier totalt. 

 

Författare  

Årtal 

Land 

Studiens 

syfte 

Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande kvalitet 

Sun, Fan, Nie, 

Zhang, 

Huang, He & 

Rosenheck 

 

2014 

Kina 

Undersöka attityder 

gentemot människor med 

psykiska störningar ho 

allmänhet, anhöriga och 

professionella 

Kvantitativ 

(design 

framgår ej) 

162 (bortfall ej 

angivet) 

Enkätundersökning 

(Modifierad FABI + 

Modifierad stigma-

relaterad enkät) 

Faktoranalys 

Chi-square test 

ANOVA 

ANCOVA 

Sjuksköterskor och 

psykiatriker hade 

överlag positiva 

attityder vilket innebar 

bättre attityder än 

allmänhet och 

anhöriga 

Låg till medelhög 

Saknar bakgrund 

Saknar uppgift om 

bortfall 

Mårtensson, 

Jacobsson & 

Engström 

 

2014 

Sverige 

Undersöka tre faktorers 

samband med psykiatrisk 

omvårdnads- 

personals attityder 

gentemot personer med 

psykiska störningar 

Kvantitativ 

cross-

sectional, 

correlational, 

comparative 

 

256 (137) 

 

Enkätundersökning 

(CAMI-S + MAKS + 

RIBS) 

Multiple regression 

Psykiatrisk 

Omvårdnadspersonals 

attityder påverkas av 

tre specifika faktorer 

Medelhög till hög 

Hansson, 

Jormfeldt, 

Svedberg & 

Svensson 

 

2013 

Sverige 

Undersöka psykiatrisk 

personals attityder 

gentemot personer med 

psykisk problematik och 

jämföra dessa med 

patienters 

Kvantitativ 

cross-

sectional 

140 (140) Enkätundersökning 

via post (Perceived 

Devaluation–

Discrimination 

Questionnaire) 

χ
2 
test 

student’s t test 

 

Stigmatiserande och 

nedvärderande 

attityder samt någon 

holistisk och 

humanistisk attityd 

Medelhög 
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Tyson 

 

2013 

Storbritannien 

Undersöka attityderna 

hos psykiatrisk 

omvårdnadspersonal 

gentemot patienter i en 

akut slutenvårdsenhet 

Kvantitativ 

(design 

framgår ej) 

54 (146) Enkätundersökning 

via post (Amended 

ATAMH) 

Mann-Whitney U-

tests 

Kruskall-Wallis 

analysis of variance 

 

Positiva attityder i 22 

frågor, delade 

meningar i 17 frågor. 

Inga negativa attityder 

påvisade här.  

Låg till medelhög 

Godtyckligt 

modifierat 

instrument, stort 

bortfall. 

Linden & 

Kavanagh 

 

2012 

Irland 

 

Jämföra attityder 

sjuksköterskor inom 

öppen och slutenvård 

med 

sjuksköterskestuderandes 

attityder gentemot 

personer med schizofreni 

Kvantitativ 

independent 

groups 

121 (56) Enkät (CAMI + SIS) 

Descriptive and 

inferential statistics 

Multivariate analysis 

of 

variance 

CAMI-enkät visade 

positiva attityder 

respektive delade 

uppfattningar 

beroende på fråga. SIS 

visade positiva 

attityder 

Medelhög till hög 

Chambers, 

Guise, 

Välimäki, 

Botelho, Scott, 

Staniuliené & 

Zanotti 

2010 

Finland 

Litauen, 

Irland 

Italien och 

Portugal. 

Undersöka och jämföra 

attityder hos 

sjuksköterskor gentemot 

psykiska störningar och 

psykiatriska patienter 

Kvantitativ 

(design 

framgår ej) 

810 (285) Enkätundersökning 

(CAMI) 

MANOVA 

Games–Howell post 

hoc test 

Positiva attityder där 

humanistiska attityder 

var tydligast 

Medelhög till hög 
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Björkman, 

Angelman & 

Jönsson 

 

2008 

Sverige 

Undersöka attityder 

gentemot psykiska 

störningar och 

psykiatriska patienter hos 

omvårdnadspersonal 

inom psykiatrisk och 

somatisk vård. 

Kvantitativ 

Cross 

sectional 

65 (16) Enkätundersökning 

(Swedish version of 

Attitudes to 

Persons with Mental 

Illness questionnaire 

+ modified translated 

form of the 

Level of Familiarity 

Questionnaire) 

Students t-test 

Mann-Whitney U-

test 

Multiple regression 

Relativt jämn 

fördelning mellan 

positiva och negativa 

attityder. Dock 

väsentliga skillnader i 

attityder gentemot 

olika psykiatriska 

tillstånd. 

Låg till medelhög 

Bekvämlighets-

urval 

Munro & 

Baker 

 

2007 

Storbritannien 

Sekundär analys av data 

som insamlats under 

valideringen av 

instrumentet ATAMH-33 

(Attitude Towards Acute 

Mental Health) 

Kvantitativ 

(design 

framgår ej) 

140 (111) Enkätundersökning ( 

ATAMH-33) 

Deskriptiv statistik  

independent samples 

t-test 

Mestadels positiva 

attityder, dock många 

delade uppfattningar 

samt några negativa 

attityder 

Medelhög 

Instrument 

utvecklat för 

ändamålet men 

bekvämlighetsurval 

Lauber, 

Nordt, 

Braunschweig 

& Rössler 

 

2006 

Schweiz 

 

Undersöka stereotyper 

gentemot personer med 

psykiatrisk problematik 

hos professionell 

psykiatrisk personal 

 

Kvantitativ 

Cross-

sectional 

1073 (2015) 

Ett flertal 

sjukhus 

nekade 

deltagande 

p.g.a "ingen 

tid" respektive 

"inget 

intresse" 

 

Telefonundersökning 

(CATI med 

modifierad enkät) 

Faktoranalys 

ANOVA 

Linjär regression 

Principal component 

analysis 

 

Mestadels negativa 

attityder men också 

många 

genomsnittligen 

neutrala attityder. 

Fåtal positiva attityder 

Medelhög 

Plus: Stort urval 

Minus: Begränsat 

instrument samt 

telefonintervjuer 
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Nordt, Rössler 

& Lauber 

 

2006 

Schweiz 

Undersöka attityderna 

hos professionell 

psykiatrisk personal 

gentemot psykiska 

störningar och reaktioner 

gentemot specifika fall 

Kvantitativ 

(design 

framgår ej) 

1073 

(2015) 

Ett flertal 

sjukhus 

nekade 

deltagande 

p.g.a "ingen 

tid" respektive 

"inget 

intresse" 

Telefonundersökning 

(CATI med 

modifierad enkät, 

fallbeskrivningar, 

Social Distance Scale 

+ tilläggsfrågor) 

ANOVA 

Tukey post-hoc tests 

Levene test 

 

Positiva attityder till 

social kontakt med 

patienter med 

depression, negativa 

attityder gentemot 

social kontakt med 

patienter med 

schizofreni 

Medelhög 

Plus: Stort urval 

Minus: Begränsat 

instrument samt 

telefonintervjuer 

Tay, 

Pariyasami, 

Ravindran, 

Ali & 

Rowsudeen 

 

2004 

Singapore 

Upptäcka vilka faktorer 

som påverkar 

sjuksköterskors attityder 

gentemot personer med 

psykiska störningar 

Kvantitativ 

(design 

framgår ej) 

 

409 (16) Enkätundersökning 

(Modifierad AMI) 

Deskriptiv statistik 

ANOVA 

t-test 

Positiva attityder där 

ålder, professionell 

erfarenhet och 

arbetsplats visades 

påverka attityderna 

Medelhög 

 

*Här presenteras endast de resultat som bedömdes relevanta för vår litteraturöversikt (frågorna angående stereotyper 

specificerades i föregående artikel) 

De flesta studierna mätte förutom attityder hos sjuksköterskor inom slutenvård även attityder hos sjuksköterskor inom andra 

vårdformer och/eller hos andra yrkesgrupper (samtliga studier presenterade dock slutenvårdssjuksköterskornas resultat separat 

eller förklarade att sjuksköterskornas resultat ej var signifikant annorlunda i förhållande till genomsnittsresultatet). De deltagande 

sjuksköterskegruppernas storlek (med avseende på slutenvårdssjuksköterskor) varierade mellan 21 och 623 deltagare (genomsnittlig 

populationsstorlek 155). Det totala antalet sjuksköterskor var 2 170 där 1 708 arbetade inom Europa och resterande 462 i Asien. 


