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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Personer med psykisk sjukdom har länge varit utsatta för fördomar och kategoriseringar av 

allmänheten men även av sjukvårdspersonalen. Studier visar att patienter bemötts av både 

positiva och negativa attityder i sin vårdmiljö, där de negativa dominerar. Studier visar 

även att personer med psykisk sjukdom blir bemötta annorlunda inom den somatiska 

vården i motsats till psykiatrin. 

 

Syfte  
 

Syftet var att beskriva vilka faktorer som påverkar bemötandet av personer med psykisk 

sjukdom utifrån patientens och sjuksköterskans perspektiv.  

 

Metod  
 

Litteraturöversikt valdes som metod och 12 artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats 

inkluderades. Databassökningar gjordes i Cinahl, PubMed och Psycinfo. 

 

Resultat 
 

I resultatet framkom sju teman: positiva och negativa attityder, den sociodemografiska 

faktorn, den psykiatriska diagnosen, utbildningsnivå och erfarenhet hos sjuksköterskan, 

skillnader i bemötandet vid olika vårdformer, social isolering och sjuksköterske- patient 

relationen. Resultatet behandlar olika faktorer som påverka bemötandet mot personer med 

psykisk sjukdom i sin vårdmiljö.  

 

 

Slutsats 
 

Bemötandet mot patienter med psykisk sjukdom innefattades av både positiva och negativa 

attityder där vissa psykiatriska diagnoser bemöttes av mer pessimism. Generellt var 

bemötandet bättre inom den psykiatriska vården jämfört med den somatiska våden men 

inom båda vårdformerna upplevdes negativa attityder och stigmatisering av patienter med 

psykisk sjukdom. 

 

Nyckelord: Attityder, Bemötande, Psykisk sjukdom, Sjuksköterske- patientrelationen, 

Stigmatisering 
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BAKGRUND 

Framväxten av dagens psykiatri   

Psykiskt sjuka har historiskt sett varit utsatta för kategorisering och fördomar vilket har 

skapat lidande för denna grupp. Även idag är risken att hamna i utanförskap stor för de 

som lider utav någon form av psykisk sjukdom. Följden av att bli utpekad som den 

psykiskt sjuka patienten kan orsaka mer lidande än den psykiska ohälsan i sig (Andersson, 

1994).  

 

Under en lång tid var det klostret som hade störst ansvar för individer med psykisk ohälsa. 

I mitten utav 1700-talet var sjukhus för psykiskt sjuka en plats där lågavlönad personal tog 

betalt för att visa upp dessa personer till beskådning. Det var inte förrän på 1800-talet som 

läkare hade huvudansvaret för denna patientgrupp. Under samma tidsperiod växte en ny 

filosofi fram att individer med psykisk ohälsa var behandlingsbara. Slutna institutioner 

blev till för att skydda patienterna från yttre världen, men lika mycket för att skydda 

samhället från de psykiskt sjuka. Förtroendet för vårdformen var stark och många nya 

inrättningar uppfördes. I samband med detta förändrades många människors inställning till 

psykisk ohälsa och de slutna institutionerna började kritiseras. Under 50-talet gjordes 

många läkemedelsupptäckter inom psykiatrisk vård bland annat behandling mot depression 

och psykos. En stor mängd patienter som tidigare levt innanför dessa institutioner kunde 

således leva sina liv ute i samhället med sin nya medicinering (Palmblad, 1992).       

 

Under 1970- talet fanns stor misstro till den dåvarande psykiatriska vården. Tanken var då 

att riva mentalsjukhusen och flytta patienterna till den öppna vården. Den dominerande 

utgångspunkten var att den psykiatriska vården skulle vara lättillgänglig för dem som hade 

behov av vård (Andersson, 1994). Resultatet blev att de flesta mentalsjukhus lades ner 

(Palmblad, 1992). År 1995 bildades en ny reform efter ett riksdagsbeslut vilket omfattade 

ett ökat vårdansvar för kommuner gentemot individer med en psykisk sjukdom. Ändamålet 

var att främst undvika hospitalisering och att återföra denna patientgrupp till det ”normala” 

genom att integrera dem in i samhället. Efter att en patient varit farmakologiskt behandlad 

skulle kommunen ha ansvaret över de resterande behoven. Många kommuner kom senare 

fram till att deras kunskap inte var tillräcklig för att vårda individer med psykisk sjukdom 

(Andersson, 1994).  

 

Psykisk ohälsa  

Den psykiska ohälsan har ökat den senaste tiden, såväl i Sverige som internationellt. Idag 

räknas psykisk ohälsa som ett av de största folkhälsoproblemen där ungefär 20 procent av 

befolkningen i arbetsför ålder drabbas någon gång. ”Av dem som begått eller försökt begå 

självmord, har 90 procent en psykiatrisk diagnos i form av depression, bipolär sjukdom 

eller schizofreni” (Socialstyrelsen, 2015, s.23). Det finns olika definitioner av psykisk 

ohälsa men Socialstyrelsen (2014) utgår ifrån de symtom som individen uppvisar. Symtom 

som är varaktiga, som hindrar individen att fungera samt utvecklas optimalt och som vållar 

lidande betraktas som psykisk ohälsa. Begreppet psykisk ohälsa innefattar både måttliga 

psykiska besvär och diagnostiserbara psykiska sjukdomar med livslång farmakologisk 

behandling. Exempel på vanligt förekommande psykiska diagnoser är depression, 

psykossjukdom, schizofreni, neuropsykiatriska tillstånd såsom Asbergers syndrom, 

ADHD, beroende sjukdomar exempelvis alkoholism eller substansberoende, men även 

ångest, fobier och personlighetsstörningar. World Health Organization [WHO] nämner att 
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de olika psykiska diagnoserna kännetecknas av olika ”onormala tankar”, känslor, 

uppfattningar, beteenden och relationer med andra (WHO, 2015). Lindrigare psykiska 

besvär kan vara plågsamma och distrahera välbefinnandet och kan komma att störa i 

vardagen, men behöver inte vara psykiska diagnoser (Allgulander, 2005). I denna studie är 

psykisk ohälsa ett paraplybegrepp medan psykisk sjukdom refererar till psykiska 

diagnoser.   

 

Boardman (2006) skriver att psykisk sjukdom kan förorsaka en nedsättning av psykiska 

funktioner så att den berörda individen kan vara i behov av stöd- och hjälpinsatser från 

exempelvis kommunen. Desto tidigare den psykiska ohälsan identifieras, ju mindre risk 

löper individen att utveckla en psykisk sjukdom. Individer med psykisk sjukdom lever 

många gånger under sämre socioekonomiska förutsättningar, det är även vanligt 

förekommande med bakomliggande missbruksproblematik. Studier visar också att 

kroniska somatiska sjukdomar är underdiagnostiserade bland personer med psykisk 

sjukdom (Boardman, 2006).  

 

Diagnostisering av psykisk sjukdom bedöms utifrån gradskillnader på vad som anses som 

”sjukt” och ”friskt”. Psykisk sjukdom kan uttrycka sig i olika tillstånd som hälso- och 

sjukvården kan uppfatta utifrån olika diagnostiska kriterier. De två förekommande 

klassificeringssystemen i västvärlden är Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders [DSM-IV] och International Classification of Diseases [ICD-10]. DSM-IV 

använder olika kategorier av generella kännetecken, det som har iakttagits av behandlaren, 

samt symtom som patienten har redogjort för att identifiera specifika sjukdomstillstånd 

eller syndrom (Allgulander, 2005). ICD-10 klassificerar och siffermässigt beskriver 

sjukdomar och andra hälsoproblem. De utmärkande kategorierna av definitionen psykisk 

ohälsa kan förklaras som beteende som är; ovanligt förekommande, oväntade, 

okontrollerbara, plågande, handikappade, dysfunktionella eller okonventionella. Psykisk 

sjukdom bör betraktas utifrån ett multidimensionellt perspektiv (Allgulander, 2005).  

 

Vårdmiljö  

Vårdmiljö är ett centralt begrepp inom vårdvetenskapen som kan delas in i två termer; 

vård, vårdande samt miljö eftersom ordet vårdmiljö innefattar båda orden. Synonymer till 

ordet vårdande är att skydda, uppmuntra, bry sig om, ansvara, vakta, sköta, ansa och leda. 

Syftet med vårdandet är att skydda patienten från skador och komplikationer samt skydda 

patientens liv, hälsa och värdighet med mål att ge patienten bästa tänkbara vård. En annan 

viktig aspekt i vårdandet är att främja en miljö som är läkande och stimulerande i form av 

design, utsmyckningar, arkitektur och även underlätta för familjenärvaro så patienten kan 

få känna kontroll och privathet i sin egen situation. Det är även viktigt med att inge en 

känsla av trygghet, omhändertagande och ett gott bemötande. En helande och läkande 

miljö ger en välkomnande känsla vilket eftersträvas. Det kännetecknas även av att vara i 

balans, avspänd, stimulerande, trygg, skyddad och en plats där patienten kan växa och vara 

sin egen individ. ”I vården av sjuka innebär en helande och läkande miljö att patienten får 

krafter till att mobilisera sina inre resurser oavsett om de är förknippade med närande 

relationer med andra, naturen, ideal eller religiositet” (Bergbom, 2014, s.33). Det 

bidragande är atmosfären och stämningen, förhållande till andra som bemötande och 

uppförande samt olika situationer som uppstår i vårdmiljön. Miljö är ett centralt begrepp 

som påverkar patienters hälsa och välbefinnande. Patienten i sin vårdmiljö ses ur ett 

holistiskt perspektiv med flera betydelsefulla dimensioner såsom atmosfären, omvärlden 
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och mellan- mänskliga möten och relationer vilka är de viktigaste komponenterna i miljön. 

Omvärlden är det som styr miljön genom lagar, regler, normer och förväntningar, medan 

vårdarens primära funktion är att se till att atmosfären är tillåtande och trygg och ger 

patienten utrymme att yttra sin livsvärld. Miljö relateras till den fysiska miljön med den 

stämning som kan råda i ett rum eller byggnad (Ylikangas, 2007). En god vårdmiljö kan 

fungera som ett vårdande redskap om den medvetet anpassas för olika patienter och tar 

hänsyn till faktorer som ålder, psykisk/fysiskt funktionshinder och särskilda behov som 

akut sjukdom kan ge upphov till. En trivsam rumskänsla kan ha en lugnande 

hälsofrämjande effekt medan en dålig rumskänsla kan skapa mental förvirring och en 

känsla av institutionalisering (Dahlberg & Segesten, 2010). Florence Nightingale beskrev 

miljö som ett begrepp som innefattar fysiska, psykiska och sociala dimensioner som 

påverkar människans hälsa och är något som är i ständig förändring. Den fysiska miljön 

ska vara stimulerande och uppmuntrande för patienten så att det inte blir tråkigt. Dåliga 

sanitära förhållanden, dålig arkitektur och dålig administration gör det omöjligt att vårda 

och sköta patienter (Bergbom, 2014). I boken The Nightingale Model of Nursing (1995) 

skriven av Van der Peet (1995) belyses följande områden som viktiga för återhämtning och 

god hälsa; ventilation och värme som till exempel ren och frisk luft, tillgång till rent vatten, 

rent och ljust inomhus, bra ljudnivå i omgivningen som inte är störande vilket anses vara 

som skadligt, variation i den fysiska och mentala miljö, mat som är god och vackert 

upplagt, ren och bekväm patientbädd, ljust och rent patientrum, bra personlig hygien, 

vacker inomhus och utomhus miljö samt rådgivande och hoppgivande samtal. Vårdmiljöer 

kan förhindra felbehandling och icke-vårdande men även bidra till det motsatta eftersom 

platsen vårdandet sker på påverkar det praktiska utövandet av vården (Van der Peet, 1995).  

 

Bemötande och stigmatisering  

Regeringen (2012) har tagit fram en plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa. 

Socialstyrelsens strävan är att alla individer med psykisk ohälsa skall ha en jämlik, 

kunskapsbaserad och säker vård och omsorg av god kvalitét. Socialstyrelsen (2012) 

beskriver i en rapport att det är vanligt att allmänheten uppfattar personer med psykisk 

sjukdom som oförutsägbara, farliga och våldsbenägna. Boardman (2006) nämner att 

personer med schizofreni och missbruksproblem är de mest utsatta grupperna när det gäller 

bemötandet av negativa och stigmatiserande attityder. Personer som varit i nära kontakt 

med personer som har en psykisk sjukdom visar mer positiva attityder. För personer med 

psykisk sjukdom är stigma ett hinder för att söka hjälp och det leder till ett subjektivt 

lidande och känsla av utanförskap (Boardman, 2006). Sjuksköterskornas roll som vårdare 

inom psykiatrin är idag mycket styrd av lagstiftning och lokala styrdokument i de 

verksamheter de verkar inom och en del sjuksköterskor upplever inte dessa förenliga med 

god omvårdnad (Asplund, Hellzen & Kristiansen, 2010). I en kvalitativ studie gjord av 

Sercu, Ayala och Bracke (2014) i Belgien diskuteras psykiatrisjuksköterskornas upplevelse 

av skillnaderna mellan den allmänna sjukvården och sjukvården inom psykiatrin. 

Sjuksköterskorna som intervjuades var psykiatrisjuksköterskor och dessa diskuterade 

bemötandet utav patienter med psykisk sjukdom. I studien framkom det att sjuksköterskor 

inom psykiatrin ansåg att sjuksköterskor inom akutvården inte hade samma tid att lyssna 

på patienters upplevelser inom allmänsjukvården utan vården skulle istället vara 

tidseffektiv och patienterna kommer in som nummer och desto fler patienter som vårdats 

på kort tid desto bättre. I samma studie belystes vikten av att behandla patienter ur ett 

holistiskt perspektiv vilket sjuksköterskorna inom psykiatrin ansåg sig mer göra till 

skillnad från sjuksköterskorna inom den allmänna somatiska vården där det är större fokus 

på medicinteknik och diagnoser. Det framkom även att de intervjuade sjuksköterskorna 
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från psykiatrin försökte tänka på att behandla patienterna jämlikt för att undvika att 

använda sin maktposition. 

 

Stigmatisering ter sig vara en återkommande del av patienters vårdmiljö vid psykisk 

sjukdom enligt Sercu et al. (2014). Men även på psykiatriska vårdinrättningar framkom det 

stigmatisering då personalen kan finna vissa ”favorit” diagnoser de gärna behandlar. 

Majoriteten av personalen i Sercu et al. (2014) studie föredrog att behandla en patient med 

psykossjukdom till skillnad från en patient med beroendeproblematik eftersom att de 

ansågs som svåra och besvärliga patienter. I en annan studie av Mårtensson, Jacobsson och 

Engström (2014) undersöktes sjuksköterskors attityder mot personer med psykisk sjukdom. 

Viktiga faktorer vid undersökning av sjuksköterskors attityder var personlig erfarenhet av 

att ha en bekant eller någon anhörig med psykisk ohälsa vilket skapar en positiv attityd 

utan stigmatisering. De sjuksköterskor som arbetade med intagna patienter med allvarliga, 

långt framskrida och återkommande psykiska besvär hade en negativ attityd som kunde 

leda till känsla av hopplöshet och skapa pessimism hos sjuksköterskorna. 

 

Sjuksköterskans profession  

Sjuksköterskans ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

och lindra lidande. Omvårdnad ska ges med respekt oberoende av ålder, hudfärg, tro, 

kulturell eller etnisk bakgrund. Det ska även vara oberoende av kön, sexuell läggning, 

nationalitet, politiska åsikter, social ställning, funktionsnedsättning eller sjukdom. 

Sjuksköterskan ska främja en miljö där mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och 

trosuppfattningar hos enskilda personer, familjer och allmänheten respekteras 

(International Council of Nurses [ICN], 2014).  

 

 

Problemformulering  

Patienter med psykisk sjukdom har sedan länge utsatts för fördomar och stigmatisering i 

samhället vilket har bidragit till ett psykiskt lidande för denna patientgrupp. Följder av att 

hamna i utanförskap kan vara stora (Andersson, 1994). Vårdmiljö för patienter ska ge 

trygghet, omhändertagande och ett gott bemötande hävdar Bergbom (2014). En strävan 

efter en helande och läkande miljö där patienten kan få kraft att läka är en viktig aspekt, 

och en bidragande faktor till det är stämningen och bemötande i vårdmiljön (Bergbom, 

2014). I Sercus et al. (2014) studie belystes psykiatrisjuksköterskors uppfattningar om den 

somatiska vården där patienter med psykisk sjukdom inte fick tid att berätta om sina 

upplevelser till personalen utan istället blev behandlade som nummer för att göra det 

tidseffektivt till skillnad från den psykiatriska vården där man gav patienterna mer tid.  

Detta arbete fokuserar på att undersöka bemötandet i vårdmiljön för patienter med psykisk 

sjukdom eftersom en dålig vårdmiljö kan leda till negativa konsekvenser för patienten med 

psykisk sjukdom. 
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SYFTE   

Syftet var att beskriva faktorer som påverkar bemötandet mot personer med psykisk 

sjukdom i vårdmiljön ur patientens och sjuksköterskans perspektiv. 

 

 

METOD  

Val av Metod 

För att besvara syftet i denna studie utfördes en litteraturöversikt baserad på vetenskapliga 

artiklar. Syftet med en litteraturöversikt är att sammanställa information kring ett specifikt 

område (Forsberg & Wengström, 2013). Med etiska principer i åtanke är en 

litteraturöversikt lämplig eftersom detta är en känslig målgrupp och det finns en risk att 

skada den personliga integriteten vid t.ex. en empirisk studie genom att ställa fel frågor. 

Vetenskapliga metoder som kvalitativa och kvantitativa studier har sina olikheter, men det 

råder en stor enighet om att syftet i studien är vad som styr valet av metod (Forsberg & 

Wengström, 2013).  

 

 

Urval  

Databassökningar som gjorts har varit baserade på personer med diagnos psykisk sjukdom. 

Begränsningar har inte gjorts på kön eller typ av psykisk sjukdom. Inkluderade artiklar har 

publicerats mellan år 2005-2015 för att ta del av den senaste forskningen. Artiklarna har 

varit peer reviewed och i full text med tillgängligt abstrakt. Urvalskriterier i form av 

inklusions- och exklusionskriterier har använts för att öka validiteten och reliabiliteten i 

arbetet (Henricson, 2012). Inklusionskriterier var att studien fokuserat på den subjektiva 

upplevelsen utav vårdmiljö i form av bemötandet inom vården till skillnad från den 

objektiva upplevelsen (vårdatmosfär). Forskningsdeltagarna har fått diagnosen psykisk 

sjukdom. Studierna var tillgängliga på både Svenska och Engelska, däremot spelade inte 

forskningsland någon roll. Deltagarna var vuxna personer över 18 år både kvinnor och 

män. Studier som inte kunde besvara arbetes syfte exkluderades.  

 

Datainsamling  

Vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ design har valts ut genom 

databassökningar. Källor för denna litteraturöversikt har varit databaserna Psycinfo, Public 

Medline [PubMed] och Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature [Cinahl] 

som användes för att ge svar på den aktuella studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2013). 

Huvudsakliga sökord utgjordes av mental disorder, mental illness, nurse-patient relations, 

attitudes, stigma, patient, nursing, och health care personnel. En artikel hittades manuellt 

genom referenslistan i en annan artikel. För att hitta lämpliga sökord och synonymer 

användes MeSH-termer. I Cinahl användes Cinahl-headings som söktermer och i Psycinfo 

användes Thesaurus termer för att få fram bra sökord anpassade för varje databas. Då 

databaserna är olika medförde det att termerna har skilt sig åt under arbetets gång. Det har 

även medfört att olika begränsningar har behövts användas. I CINAHL användes 

begränsningarna: abstract available, publikationsår 2005-2015, peer reviewed och språk 

engelska. I Psycinfo användes begränsningarna: publikationsår 2005-2015, peer reviewed, 
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språk engelska och ålder 18+. Eftersom PubMed inte har begränsningen peer reviewed så 

kontrollerades det manuellt av författaren men andra begränsningar som gjordes var 

abstract available, publikationsår 2005-2015, språk engelska och vuxna deltagare. Totalt 

gjordes nio databassökningar till denna litteraturöversikt. Utifrån antal träffar på 900 

artiklar totalt lästes 109 abstrakt. Artiklar med en titel som inte belyste ämnet eller ansågs 

att inte kunna besvara syftet valdes att inte läsas. 

 

Tabell 1: Databassökningar i CINAHL, PubMed och Psycinfo 

Databas 

Datum 

 

Sökord 

(begränsningar) 

Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

160121 

Mental health AND 

client’s perspective  

8 4 2 1 

 

PubMed 

160121 

Mental illness AND 

stigma AND nursing 

AND attitudes  

70 25 2 2  

PubMed 

160121 

 

Mental disorders AND 

nurse-patient relations 

AND health personnel 

212  42 2 2 

Psycinfo  

160121 

Mental illness AND 

discrimination AND 

stigma AND patient  

36 7 1 1  

Psycinfo  

160121 

Mental disorders AND 

discrimination AND 

stigma  

149 5 1 0  

Psycinfo 

160121 

Mental disorders AND 

attitudes AND nursing  

210 13 3 3  

CINAHL 

160121 

Mental disorders AND 

stigma AND patient  

155 7 1 1  

CINAHL 

160121 

Mental disorders AND 

nurse-patient relations  

60 5 1 1 

Manuell 

sökning 

 1 1 1 1  

TOTALT  900 109 14 13 

 

Dataanalys  

Tretton vetenskapliga artiklar har analyserats enligt Fribergs (2006) analyskriterier 

för vetenskapliga studier men sedan valdes endast tolv av inkluderas. Enligt Friberg (2006) 

skall den valda litteraturen läsas igenom ett flertal gånger med fokus på studiernas resultat, 

för att vidare kunna identifiera det som bygger upp resultatet i form utav olika teman. 

Därefter görs en sammanställning av varje resultat och vidare en jämförelse mellan de 

olika resultaten, för att slutligen bygga upp ett eget resultat till arbetet, innehållandes data 

från samtliga artiklar (Friberg, 2006). Alla inkluderade artiklar skrevs ut för att lättare 

kunna läsas och markera direkt i texten. Vid läsning av artiklarna har viktiga delar styrkts 

för med färgpennor i olika färger. Sjuksköterskans perspektiv har haft en färg och 
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patientens perspektiv en annan färg, för att lättare kunna urskiljas. Varje stycke markerades 

med ett beskrivande ord. Detta har gjorts för att lättare kunna hitta tillbaka och ha med det i 

arbetets resultat. Författaren sorterade artiklarna i högar, ut efter vad artikel handla om och 

på så sätt byggt upp olika teman.  

 

Forskningsetiska överväganden  

I enlighet med Helgesson (2015), handlar forskningsetik om systematisk analys och 

reflektion kring etiska problem som uppstår i samband med forskning. Forskning måste 

uppfylla vetenskapliga kvalitetskrav och etiska riktlinjer. I många länder finns det 

forskningsetiska kommittéer som granskar forskningen både kvalitetsmässigt och etiskt för 

att säkerställa standarden (Helgesson, 2006). I enlighet med detta har författaren valt att  

inkluderade artiklar skall ha fått etiskt tillstånd efter inskickad ansökan till etiska 

kommittén eller redovisat etiskt övervägande. Det är även viktigt att lagen om etikprövning 

SFS 2003:460 riktlinjer efterföljs. Helgesson 2015 belyser vikten av att ha god 

forskningsed i form av ett vetenskapligt tankesätt. God forskningsed ställer krav på 

öppenhet kring t.ex. metodval, prövbarhet och upprepbarhet. Eftersom forskning på 

människor medför vissa risker bör man strävan efter att uppfylla de fyra etiska principer; 

att göra gott-principen, inte skada-principen, rättviseprincipen och autonomiprincipen 

(Helgesson, 2015). Med etiken i åtanke valdes metoden litteraturöversikt för att förhindra 

risk att skada den personliga integriteten hos patienter med psykisk sjukdom. 

 

RESULTAT 

  

Detta arbetets syfte var att beskriva vilka faktorer som påverkade bemötandet av personer 

med psykisk sjukdom i vårdmiljön. Under arbetets gång framkom det olika teman som de 

inkluderade studierna behandlade. Resultatet presenteras i form av sju fristående teman: 

positiva och negativa attityder, den sociodemografiska faktorn, den psykiatriska diagnosen, 

utbildningsnivå och erfarenhet hos sjuksköterskan, skillnader i bemötandet vid olika 

vårdformer, social isolering och sjuksköterske- patient relationen.   

 

Positiva och negativa attityder 

I en studie av Munro och Baker (2007) klassades empati och optimism som positiva 

attityder. Sjuksköterskans empatiska förmåga beskrevs som en grundförutsättning för ett 

gott bemötande vilket kan ha en positiv effekt på patientens upplevelse av omvårdnaden 

(Hansson, Jormfeldt, Svedberg & Svensson, 2011). Chambers et al. (2010) definierade 

positiva attityder som att de sjuksköterskor som uppvisa positiva attityder inte höll med om 

att personer med psykisk sjukdom var ett hot emot samhället och att dessa behövde 

hanteras eller uteslutas ifrån samhället på grund av sin sjuklighet, tvärtom hade de stor 

tilltro till psykiatrisk vård och att patientgruppen var behandlingsbar.   

 

De negativa attityderna som beskrevs var stigmatisering, diskriminering och pessimism. I 

en studie av Ahmed, Rahhal och Baker (2010) framkom det att många sjuksköterskor i 

studien hade negativa attityder gentemot patienter med psykisk sjukdom och att det fanns 

en etablerad negativ attityd sociokulturellt i den samhällskontext som sjuksköterskorna 

verkade inom. I en annan studie av Björkman et al. (2008) drogs slutsatsen att mycket av 

sjuksköterskans negativa attityder om patienten smittade av sig på patienten och följderna 

av detta blev att patienterna började stigmatisera sig själva.  
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Den sociodemografiska faktorn  

Sociodemografiska faktorer som ålder, kön och civilstånd hade stor inverkan på 

sjuksköterskors bemötande och framförallt inställning till patienter med psykisk sjukdom 

(Chambers et al., 2010). I Chambers et al. (2010) studie innefattade egenskapen givmildhet 

och godhet som en positiv attityd där manliga sjuksköterskor upplevde patienter med 

psykisk sjukdom som mindre givmilda, medan kvinnliga sjuksköterskor upplevde patienter 

med psykisk sjukdom som mer givmilda. Slutsatsen drogs att kvinnliga sjuksköterskorna 

hade mer positiva attityder i det sammanhanget (Chambers et al., 2010). Sjuksköterskor 

som var äldre hade mer positiva attityder mot patienter i jämförelse med de som var yngre 

(Hsiao et al., 2015). En sjuksköterskas civilstånd påverkar också omvårdnaden och 

bemötandet utav patienter med psykisk sjukdom då sjuksköterskor som var gifta eller 

sammanboende till skillnad från sjuksköterskor som var ensamstående hade lättare för 

konversation med sina patienter (Munro & Baker, 2007). Kvinnor i högre medelåldern med 

vidareutbildning i psykiatrisk omvårdnad var de som uppvisa mest positiva attityder 

gentemot patientgruppen (Chambers et al., 2010). 

  

Den psykiatriska diagnosen  

De åsikter som var mest framträdande gentemot de olika psykiatriska diagnoserna var 

förutsättningen för tillfrisknad, destruktivt beteende, behandlingsrespons, förmågan att 

”skärpa till sig” och att vara oförutsägbar. Drogmissbruk, alkoholmissbruk, schizofreni och 

depression var de psykiska diagnoser som sjuksköterskor uppvisa mest negativa attityder 

mot (Hsiao et al., 2015). Patienter med drogmissbruk uppfattades som farliga och 

opålitliga där både patienter med drogmissbruk och alkoholmissbruk sågs ansvariga för 

uppkomsten av sitt eget missbruk och att det var något som patienten själv kunde påverka 

eller hantera genom att ändra sitt livsmönster. Även patienter med schizofreni ansågs vara 

opålitliga och svåra att tala med. De bemöttes med mycket pessimism och många 

sjuksköterskor kände att det var besvärligt att behandla dessa patienter till skillnad från 

sjukdomar som panikångest och depression (Hsiao et al., 2015). 

 

Utbildningsnivå och erfarenhet hos sjuksköterskan 

I Munro och Baker (2007) studien utförde sjuksköterskor en enkätundersökning med flera 

påståenden om patienter med olika psykiska sjukdomar. Det påvisades stora skillnader i 

sjuksköterskornas åsikter och förkunskaper. Psykiatrisjuksköterskor med längre erfarenhet 

hade mer kunskap och förståelse för beteenden hos patienter med drogmissbruk, 

schizofreni och depression. De hade även mer empati (Rydon, 2005; Hsiao et al., 2015). 

Sjuksköterskor med minst klinisk erfarenhet av psykiatrin hade dock mer positiva attityder 

(Munro & Baker, 2007). Utbildningsnivå och erfarenhet visade sig också påverka 

omvårdnaden då patienter upplevde det viktigt att sjuksköterskan hade god kännedom om 

patienternas symtom och kunde förklara dessa (Munro & Baker, 2007).  
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Skillnader i bemötandet vid olika vårdformer  

I en studie gjord av Björkman, Angelman och Jönsson (2008) beskrevs sjuksköterskors 

attityder mot patienter med olika psykiska sjukdomar. Deltagarna i studien var 

psykiatrisjuksköterskor från den psykiatriska vården och allmänutbildade sjuksköterskor 

som var verksamma inom den somatiska vården. Stigmatisering och diskriminering var 

något som förekom bland båda grupperna men var mer framträdande inom den somatiska 

vården. I en studie av Clarke, Dusome och Hughes (2007) beskrev patienterna att det 

många gånger inte fanns någonstans att vända sig på helger och kvällar ifall de skulle 

behöva akut hjälp. Det enda alternativet var akutmottagningar, vilket många patienter 

beskrev som något de använde som sista utväg som t.ex. vid självmordstankar eller akut 

försämring i sin psykiska eller somatiska sjukdom. Inne på akutmottagningarna fick 

patienterna vänta längre om de kom själva, men med sällskap av en annan person var det 

mindre väntetid vilket patienterna upplevde som diskriminerande. När patienterna sedan 

berättade om sina besvär som kunde vara av fysisk karaktär hade vårdpersonalen fokus på 

den psykiska sjukdomen. 

 

I Harangozo, Reneses, Brohan, Sebes, Csukly, Lopez-Ibor, Sartorius, Rose och Thornicroft 

(2014) studie framkom det dock att mer än 17 procent av patienterna upplevde sig 

diskriminerade under slutenvårdsbehandling av sin psykiska sjukdom. Mer än 38 procent 

kände sig diskriminerade av omvårdnadspersonal och psykiska vårdinrättningar bidrog till 

mer stigmatisering och diskriminering av patientgruppen än andra vårdenheter.  

 

 

Social isolering  

Hansson et al. (2011) tillsammans med andra artiklar rapporterar att patienter med psykisk 

sjukdom ofta upplever social isolering och ensamhet vilket även påverkar prognosen av 

den psykiska sjukdomen negativt (Coatsworth-Puspoky, Forchuk & Ward-Griffin, 2006; 

Shattell, Starr & Thomas, 2007). I en studie av Lilja och Hellzén (2008) är det patienter på 

en psykiatriavdelning som berättar om sina upplevelser och där beskrevs de att de använde 

olika strategier för att hantera det strikta dagliga livet på avdelningen. De strategier som 

användes var att sova hela dagen för att få tiden att gå eller att anpassa sig till rutinerna på 

avdelningen. Patienterna beskrev vårdpersonalen som distanstagande och att det fanns 

oskrivna regler och gränser som patienterna inte fick överskrida. De beskriver även att vara 

patient innebar att omvandlas från en unik individ till en del av ett kollektiv där patientens 

identitet associerades med deras handlingar. 

  

 

Sjuksköterske- patient relationen 

En bra sjuksköterske- patient relation beskrivs som en viktig aspekt av vårdandet 

(Coatsworth-Puspoky et al., 2006; Rydon, 2005; Shattel et al., 2007). I Coatsworth-

Puspoky et al. (2006) studie beskrev patienterna att det finns två olika typer av relationer, 

en utvecklande relation och en nedfallande relation. Den utvecklande relationen beskrevs 

som att sjuksköterskan fanns där för patienten och ingav trygghet. Patienterna belyste 

viktiga egenskaper hos sjuksköterskor som att dessa ska vara genuina, vänliga, 

omhändertagande, tillgängliga, bra lyssnare och ha förmågan att visa empati. Genom att 

visa empati kände patienterna att sjuksköterskorna ville deras bästa och att de blev sedda 

som personer istället för ett symtom. Patienterna beskrev en bra relation som en vänskap 
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men på ett professionellt sätt. I Shattel et al. (2007) studie belyste även deltagarna vikten 

av att våga vara personlig i relationen där sjuksköterskan kunde byta erfarenheter med 

patienterna i en dialog vilket gjorde att dessa kunde relatera till varandra (Shattel et al., 

2007). 

 

Den nedfallande relationen beskrevs som att det fanns en distans mellan sjuksköterskan 

och patienten. En patient beskrev en händelse när han gick fram till en sjuksköterska för att 

be om hjälp. Sjuksköterskan satt upptagen vid sitt skrivbord och läste en nöjestidning. 

Sjuksköterskan var då för upptagen för att kunna hjälpa patienten, vilket bidrog till att 

patienten kände sig frustrerad, skyldig och nedfallen i sin psykiska sjukdom.   

En annan patient beskrev ett scenario när sjuksköterskorna hade lunchrast på en avdelning 

och patienten stod utanför lunchrummet och fråga efter hjälp. Svaret patienten fick var att 

han skulle få hjälp om en stund, timmar gick och ingen hjälp kom. Patienten kände sig 

avvisad och beskrev att när man mår dåligt och är nere vill man inte bli avvisad. Detta 

ledde till en misstro bland patienterna och skapade en ökad distans till sjuksköterskorna 

(Coatsworth-Puspoky et al., 2006). 

 

I en studie av Shattel et al. (2007) belystes några positiva aspekter av en god relation, det 

bidrog bland annat till att patienterna kände sig speciella. En patient berättade om när en 

sjuksköterska åkte till honom på hembesök, vilket fick honom att känna sig speciell trots 

att han visste att det ingick i sjuksköterskans arbete att göra detta. En annan patient 

berättade om vikten av beröring från sjuksköterskor som att få en kram eller att någon 

lägger handen på en, vilket får en att känna att den personen kan relatera till en på något 

sätt vilket upplevdes som positivt. När sjuksköterskorna visste personlig information och 

frågade personliga frågor stärkte det relationen sa en av patienterna. Vidare så tyckte 

patienterna att det var viktigt att få veta sanningen vad gäller deras tillstånd, utan att 

försköna något, hur allvarligt det än må vara.  

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion  
  

Olika faktorer påverkade bemötandet av personer med psykisk sjukdom i sin vårdmiljö. 

Huvudfynden som identifierades var att bemötandet innefattades av positiva och negativa 

attityder, sociodemografiska faktorn, social isolering och sjuksköterske- patient relationen. 

Inom akutsjukvården så dominerar negativa attityder gentemot patienter med psykisk 

sjukdom. I resultatet framkom det även att inom den psykiatriska vården bemöttes 

patienter olika där alkoholmissbruk, drogmissbruk och schizofreni bemötts med mest 

pessimism i enighet med Boardman (2006) studie. Det bekräftas även i en studie av Sercu 

et al. (2014) att sjuksköterskorna hade sina favoritdiagnoser som de gärna behandlade 

medan de hade negativa attityder mot patienter med drogmissbruk, alkoholmissbruk och 

schizofreni eftersom de patienterna ansågs jobbiga. Sjuksköterskan ska främja patienters 

hälsa men istället upplever patienterna sämre hälsa i form av dåligt bemötande. Vikten av 

ett empatiskt förhållningssätt för ett gott bemötande framkom, då detta kan ha en positiv 

effekt på patientens upplevelse av omvårdnaden. 

 

I sjuksköterskans ansvarsområde ingår det att ge patienter omvårdnad respektfullt och 

oberoende av ålder, hudfärg, tro, kulturell eller etnisk bakgrund, funktionsnedsättning, 

sjukdom, kön, sexuell läggning, nationalitet, politiska åsikter eller social ställning 

(International Council of Nurses [ICN], 2014). Sjuksköterskan arbetar inte professionellt 



 11     

när patienten bemöts med negativ attityd. I resultatet framkom att stigmatiseringen och 

bemötandet som patienter med psykiska sjukdomar upplever sig få utav sjukvården, kan 

leda till att patientgruppen drar sig ifrån att söka vård vid behov påtalas i Socialstyrelsens 

(2012) rapport. Det kan även leda till att patienten börjar stigmatisera sig själv. 

Psykiatrisjuksköterskor med lång erfarenhet kunde lättare förklara beteenden och symtom 

hos patienter med drogmissbruk, schizofreni och depression medan sjuksköterskorna med 

minst klinisk erfarenhet hade generellt mer positiva attityder mot patienter med psykisk 

sjukdom. För patienterna var det viktigt att sjuksköterskan kunde förklara symtomen de 

upplevde. 

 

I artiklarna skrevs det om bemötandet vid olika vårdformer, där den psykiatriska vården 

jämfördes mot den somatiska vården. Man kom fram till att bemötandet var bättre inom 

den psykiatriska vården jämfört med den somatiska vården. Inom den psykiatriska vården 

förekom det mindre stigmatisering. Detta kan ha berott på att sjuksköterskan som arbetar 

inom psykiatriska vården oftast har en specialistutbildning inom psykiatrisk omvårdad som 

leder till mer kunskap runt detta. Mer kunskap inom psykiatrisk omvårdnad och erfarenhet 

från verksamhetsförlagd utbildning inom specialistutbildningen kan leda till bättre 

bemötande på grund av den ökade kunskapen.  

 

Många patienter med psykisk sjukdom upplever social isolering och ensamhet. För att 

klara av det strikta dagliga livet på avdelningen börja patienterna använda sig av olika 

strategier som att sova hela dagarna eller att anpassa sig till rutinerna.  

Strategierna som patienterna beskriver att de använder sig av kan bidra till en försämring i 

den psykiska sjukdomen eftersom det bidrar till mindre interaktion med miljön de befinner 

sig i. Strategierna bidrar även till en passiv inställning som kan leda till mer upplevd 

ensamhet och förvärrad social isolering. 

 

En viktig aspekt av vårdandet är den goda relationen mellan sjuksköterskan och patienten. 

Vårdaren ska hjälpa patienten att hitta sina egna styrkor och främja patientens egna 

strategier vilket kan påverka individens återhämtning positivt. Det var viktigt att som 

sjuksköterska ge patienten ett gott bemötandet och att få patienten att känna sig bekräftad 

och sedd. Att våga vara personlig i mötet med patient utan att vara oprofessionell är en 

svår balansgång. Många patienter har ofta känt sig stigmatiserade av vårdpersonalen och 

har därför svårt att ha tillit till personalen. Bristen på tillit kan leda till svårigheter att skapa 

en god och stabil relation mellan sjuksköterskan och patienten. Lilja och Hellzén (2014) 

beskriver stigmatisering som något patienten ”upplever” medan attityder definieras som 

det sätt patienten bemöts av andra. Stigmatisering påverkar patienten negativt och 

förknippas med utstötning och att inte betraktas som normal av omgivningen. 

Stigmatiseringen och negativa attityder har negativa effekter för återhämtningen (Lilja & 

Hellzén, 2014). 

 

Resultatet visade olika faktorer som påverkade bemötandet i vårdmiljön för personer med 

psykisk sjukdom vilket var syftet med detta arbete. Tidigare studier har visat att 

stigmatisering och negativa attityder mot personer med psykiska diagnoser oftare 

förekommer inom den somatiska vården. Författaren tror att det kan bero på att man har 

mindre erfarenhet och mindre kunskap om den psykiatriska omvårdnaden inom den 

somatiska vården vilket kan leda till att man har fördomar och stigmatiserar patienter med 

psykisk sjukdom omedvetet som sjuksköterska. I (Socialstyrelsen, 2012; Mårtensson et al., 

2014) framkom det att om man har en nära kontakt med någon som har psykisk sjukdom 

som till exempel anhörig eller bekant så leder det till mer positiva attityder eftersom man 
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har mer kunskap. Vidare behövs det mer kunskap om psykiska sjukdomar i olika 

vårdformer och patienters upplevelse av bemötandet vilket kan leda till mindre fördomar 

och stigmatisering tror författaren. 

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vård bedrivas på lika villkor för befolkningen och 

med strävan av att främja god hälsa. Vården ska ges med respekt för människors lika värde 

och för den enskildas värdighet (SFS, 1982:763). Patienter med psykisk sjukdom upplever 

sig exkluderade från samhället då de bemötts med fördomar och många är socialt isolerade, 

därför behöver sjukvården förbättra sitt bemötande gentemot denna patientgrupp. 

 

 

Metoddiskussion    

Med syftet som utgångspunkt valde författaren att använda sig av en litteraturöversikt som 

metod. Författaren ansåg att en litteraturöversikt var en lämplig metod att tillgå med tanke 

på det forskningsetiska övervägandet. Eftersom personer med psykiska diagnoser skulle 

kunna vara en känslig målgrupp fanns det en risk att skada den personliga integriteten med 

t.ex. felformulerade frågor vid en empirisk studie. En kvalitativ intervjustudie skulle 

kanske ha bidragit till ett mer personcentrerat perspektiv eftersom resultatet skulle vara 

mer utifrån dessa patienters perspektiv. Medans en kvantitativ studie kanske skulle ha 

bidragit till ett bredare perspektiv där möjligheten fanns att inkludera flera 

forskningsdeltagare i samma studie och kunna bidra till ett mer generaliserbart resultat. 

Med en litteraturöversikt är syftet att skapa en sammanställning inom ett specifikt område 

(Forsberg & Wengström, 2013), där möjligheten finns att inkludera både kvalitativa och 

kvantitativa studier i resultatet vilket författaren såg som en fördel och vilket troligvis 

kunde bidra till ett rikare resultat. 

 

I följande litteraturstudie har kvalitetsgranskning av inkluderade artiklar gjorts med hjälp 

av Sophiahemmet högskolas bedömningsunderlag (Bilaga A). En fördel med 

bedömningsunderlaget är att alla artiklar bedöms utifrån samma mall, vilket möjliggör en 

systematisk granskning av alla artiklar. Artiklarna som inkluderades i resultatet var av 

kvalité hög och medel vilket stärker arbetets tillförlitlighet. Nackdel är att det finns rum för 

en subjektiv bedömning av artiklarna gällande dess kvalité, då det fanns kriterier för vad 

som klassas som hög eller låg kvalité. Däremot fanns det inga kriterier för någonting 

emellan.  

 

Vid kvalitetsgranskningen av studierna och inför sammanställningen i matrisen (Bilaga B), 

var det två studier som inte ansågs kunna besvara studiens syfte och därmed föll bort. 

En styrka med denna uppsats var att författaren har gjort ett medvetet val av att inte 

begränsa sig till ett land eller en världsdel. Att inkludera studier ifrån olika länder, bidrar 

till en större helhets bild och större representativet.  

 

En svårighet i denna studie har varit att översätta orden bemötande och vårdmiljö till det 

engelska språket vid databassökningar. Eftersom dem orden översatta till engelska har flera 

betydelser. Författaren fick då hjälp av bibliotekspersonalen på Karolinska biblioteket och 

Sophiahemmet bibliotek. Enligt Karolinska Institutet har ordet bemötande många olika 

betydelser och kan tolkas som sjuksköterska-patientrelationer, attityder och attityder hos 

vårdpersonal (Karolinska institutet, 2013). I denna studie var det främst dem tre orden som 

användes i databassökningar för ordet bemötande.
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Databassökningar gjordes i olika omvårdnadsspecifika databaser vilket kan stärka arbetets 

trovärdighet eftersom det ökar chansen att finna relevanta artiklar (Willman Stoltz & 

Bahtsevani, 2011). Datasökningarna som gjordes var i databaserna PubMed som täcker 

medicin, omvårdnad och odontologi och Cinahl som täcker omvårdnad, sjukgymnastik och 

arbetsterapi samt Psycinfo som täcker psykologisk forskning inom medicin, omvårdnad 

och andra områden (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

 

Slutsats   

 

Bemötandet mot patienter med psykisk sjukdom innefattades av både positiva och negativa 

attityder där vissa psykiatriska diagnoser bemöttes av mer pessimism. Generellt var 

bemötandet bättre inom den psykiatriska vården jämfört med den somatiska våden men 

inom båda vårdformerna upplevdes negativa attityder och stigmatisering av patienter med 

psykisk sjukdom. 

 

 

 

Fortsatta studier   

Författaren anser att det vore av vikt att göra fortsatta studier inom området bemötandet av 

personer med psykisk sjukdom genom en empirisk studie med kvalitativ ansats. Intervjuer 

med personer med psykisk sjukdom skulle visa på deras subjektiva upplevelse av 

bemötandet och hur vårdmiljön/atmosfären påverkar dem. Många tidigare studier har 

diskuterat om att det finns för lite underlag inom det området. Vårdmiljö är ett område som 

inte studerats mycket, speciellt inte ur personer med psykisk sjukdoms perspektiv. Studier 

finns där sjuksköterskans perspektiv som kommer fram men genom att studera patienters 

perspektiv ger det möjlighet till att öka kvalitén i vården och främja en mer 

personcentrerad omvårdnad. 

 

 

Klinisk tillämpbarhet   

Författaren anser att resultatet från denna litteraturöversikt är klinisk tillämpbar. Resultatet 

kan bidra till en större medvetenhet inom sjukvården om hur patienter med psykisk 

sjukdom upplever bemötandet inom vården. Eftersom personer med psykisk sjukdom 

behandlas både inom somatiska vården och inom psykiatrin är det viktigt att alla 

sjuksköterskor har kunskap om detta för att bemötta personer med psykisk sjukdom på 

bästa sätt.  
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I 

 

BILAGA A 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en 

eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet 

eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagare och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 



II 

 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 

beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

  



III 

 

BILAGA B 

 

Författare 

         År 

       Land 

   

Titel Syfte Metod Deltagar

e 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalite

t 

Ahmead, M. 
K., Rahhal, 

A. A., & 

Baker, J. A. 

(2010). 

Palestina 
 

 

 
 

The attitudes of mental 
health professionals 

towards patients with 

mental illness in an 

inpatient setting in 

Palestine 

Att undersöka attityder hos 
vårdgivare som vårdar 

patienter med psykisk 

sjukdom. 

Deltagare var rekryterade ifrån 
Palestinas ända mental sjukhus. 

Deltagarna rekryterades en och 

en och blev tillfrågade att fylla i 

en enkät med 33 frågor som 

mäter attityder mot psykisk 
sjuka.  

78 (17) Baserat på 83.3% sjuksköterskor (resten andra 
vårdgivare) så var det fler som hade negativa 

attityder gentemot patienter med psykisk 

sjukdom. Negativa attityder var mer riktad mot 

patienter med missbruk, emotionell instabilitet 

och patienter med ärftlig psykisk sjukdom. 

(P) 
I 

Björkman, 

T., 

Angelman, 
T., & 

Jönsson, M. 

(2008). 

Sverige 

 

 
 

 

 

Attitudes towards people 

with mental illness: a 

cross-sectional study 
among nursing staff in 

psychiatric and somatic 

care 

Undersöka vårdpersonalens 

attityder gentemot psykisk 

sjukdom inom psykiatri och 
den somatiska vården. 

Vårdpersonal blev rekryterade 

från en psykiatrisk klinik och 

en somatisk klinik. Deltagarna 
fick fylla i frågeformulär och 

datainsamlingen pågick under 

en tre veckors period. 

n = 120 

      (0) 

Sjuksköterskor inom den somatiska vården 

jämfört med sjuksköterskor inom psykiatrin var 

mer negativt inställda gentemot patienter med 
schizofreni, dessa patienter ansågs farliga och 

oförutsägbara. Vidare så är attityderna mer 

positiva om chansen av tillfrisknad är stor. 

(P) 

I 

Chambers, 
M., Guise, 

V., 

Välimäki, 
M., Rebelo-

Botelho, M. 

A., Scott, A., 
Staniuliene, 

V., & 
Zanotti, R. 

(2009). 

Europe 

Nurses’ attitudes to 
mental illness: A 

comparison of a sample 

of nurses from five 
European countries 

Beskriva och jämföra 
attityder om psykisk 

sjukdom och personer som 

lider utav psykisk sjukdom, i 
ett europeiskt urval av 

sjuksköterskor. 

Deltagare var sjuksköterskor 
som arbetade inom akutvård, 

samt öppen och sluten 

vårdinrättning. De rekryterades 
ifrån olika sjukhus i Finland, 

Litauen, Portugal, Irland och 

Italien, dessa länder användes 
för att få en generell bild utav 

sjuksköterskors attityder. Det 
var en enkätstudie.  

n = 810 
(3) 

Sjuksköterskornas attityder var för mesta dels 
positiva, men portugisiska sjuksköterskor hade 

mer positiva attityder jämfört med litauiska 

sjuksköterskor. Positiva attityder var också 
associerat med kvinnligt kön och att ha en 

högre arbetsposition. 

(P) 
 II 



IV 

 

Clarke, D. 
E., Dusome, 

D., & 

Hughes, L. 
(2007). 

Canada 

 
 

 

Emergency department 
from the mental health 

clients perspective 

Undersöka bemötandet hos 
patienter med psykisk 

sjukdom inom akutvården. 

Studien använde sig utav åtta 
fokusgrupper där sex teman 

identifierades. Dessa var; väntan 

på akuten, attityder från vårdare, 
diagnos överskuggning, ’ingen 

annan stans att gå’, familjebehov 

och en önskelista för optimal 
vård. 

n=27 (0) Illustrerar vad stigma har för effekt på patienter 
med psykisk sjukdom, från patientens 

perspektiv. Det visar sig att vårdgivarens 

attityder genom speglas i patientens 
upplevelser utav akutvården. 

(K) 
II 

Coatsworth-

Puspoky, R., 
Forchuk, C., 

& Ward-

Griffin, C. 

(2006). 

Canada 

Nurse-client processes in 

mental health: recipients’ 
perspectives 

Studien vill undersöka och 

beskriva relationen mellan 
patient och sjukvårdpersonal 

ur patientens perspektiv. 

Deltagarna som hade olika typer 

utav diagnoser, intervjuades 
angående deras upplevelser 

angående deras relationer till 

sjukvårdspersonalen. 

n = 14 

(0) 

De två största fynden i studien var; en relation 

mellan patient och vårdgivare som var positiv 
och en som var negativ. Den positiva relationen 

beskrevs med ord som en hjälpande hand, 

problemlösning och hälsningsfraser medan den 

negativa relationen beskrevs som isolerande, 

undvikande och tillbakadragande.  

(K) 

II 

Hansson, L., 
Jormfeldt, 

H., 

Svedberg, 
P., & 

Svensson, B. 

(2011) 
Sverige 

 

 

 

 

Mental health 
professionals attitudes 

towards people with 

mental illness: Do they 
differ from attitudes held 

by people with mental 

illness? 

Syftet var att undersöka 
sjukvårdspersonalen inom 

psykiatrins attityder mot 

personer med psykisk 
sjukdom. Personalens 

attityder skulle jämföras 

med attityder från personer 
med psykisk sjukdom som 

varit i kontakt med 

psykiatrin. 

En tvärsnittsstudie genomfördes 
med totalt 281 deltagare 

bestående av 140 stycken 

vårdpersonal och 140 stycken 
patienter. 

n= 281 
     (0) 

Majoriteten av sjukvårdspersonalen hade 
negativa attityder gentemot personer med 

psykisk sjukdom. De största fynden var att 

många vårdpersonal skulle ha valt ett jobb utan 
patienter med psykisk sjukdom. En stor 

skillnad var även mellan personal som jobba 

med inneliggande patienter jämfört med 
uteliggande, eftersom personal som jobba med 

inneliggande patienter upplevde mer negativ 

attityd än övrigt. 

(P) 
I 

Harangozo, 

J., Reneses, 
B., Brohan, 

E., Sebes, J., 

Csukly, G., 
Lopez-Ibor, 

J.J., … 

Thornicroft, 
G.  (2014) 

International 

 
 

 
 

Stigma and 

discrimination against 
people with 

schizophrenia related to 

medical services 

Syftet var att undersöka om 

personer som lider utav 
schizofreni upplever 

diskriminering inom vården. 

Tvärvetenskaplig kvalitativ 

intervju studie som tittar på 27 
olika länder som alla är 

medlemmar inom INDIGO 

Research Network. 

n=777 

     (0) 

Mer än 17 % av deltagarna upplevde 

diskriminering inom vården och 38 % utav 
deltagarna kände sig dåligt bemötta. 

(P) 

I 



V 

 

Hsiao, C., 
Lu, H., & 

Tsai, Y. 

(2015). 
Taiwan 

 

 
 

 

Factors influencing 
mental health 

nurses`attitudes towards 

people with mental 
illness 

Syftet var att undersöka 
faktorer som influerar 

vårdgivarens negativa så väl 

som positiva attityd 
gentemot personer med 

psykisk sjukdom. 

Tvärvetenskaplig studie med 
korrelation design. 

n=180 
(0) 

Empati inom psykiatrin och hur länge 
sjuksköterskan hade arbetat var positiv 

korrelerat med positiv attityd gentemot psykisk 

sjukdom. 

(P) 
II 

Lilja, L., & 

Hellzén, O. 
(2008) 

Sverige 

 

 

 
 

Former patients’ 

experience of psychiatric 
care: A qualitative 

investigation 

Att förstå patienters 

upplevelser från det att de 
skrivs in på psykiatrin 

avdelning till det att de 

utskrivs. 

Kvalitativ studie, där data 

analyserades genom 
innehållsanalys. Från detta 

genererades fem teman: att ses 

som en sjukdom, strävandet 

efter kontroll, ge efter till 

oduglig vård, möte med en 
överordnad person och vård 

som något positivt i det 

negativa. 

n=10 

      (0) 

Patienterna upplevde mycket stigma inom 

vårdmiljön där de ansågs vara sjukdomar och 
inte individer. En stor del av behandlingen var 

fokuserad på medicinering istället för 

individens psykologiska välmående. 

(K) 

I 
 

 Munro, S. & 
Baker, J. A. 

(2007). 

England 
 

 

 

 

 

 

Surveying the attitudes 
of acute mental health 

nurses 

I studien deltog totalt 140 
stycken sjuksköterskor där 

vissa var kvalificerade och 

andra inte. Ett 
bekvämlighetsurval gjordes 

där deltagarna jobba på 

akutavdelningen. 

I studien undersöktes attityder 
mellan kvinnor och män och 

jämfördes mellan kvalificerade 

sjuksköterskor och 
okvalificerade sjuksköterskor. 

n=140 
(0) 

Både positiva och negativa attityder upptäcktes 
bland personalen. 

(P) 
II 

Rydon, S. E. 
(2005). 

New 

Zealand 

The attitudes, knowledge 
and skills needed in 

mental health nurses: 

The perspective of users 
of mental health 

services* 

Att intervjua personer som 
hade kontakt med 

psykiatrin, att förstå 

attityder, kunskap och 
kompetenser som behövs 

inom psykiatrin. 

Studien hade tre fokusgrupper, 
där två utav grupperna var 

deltagare som led utav någon 

form av psykisk sjukdom 
medan den tredje gruppen var 

familjemedlemmar. 

n = 21 
(0) 

Deltagarna påstod att terapi inom psykiatrin var 
väldigt viktig. Lika viktigt var det att 

vårdpersonal som jobbade inom psykiatrin 

skulle ha positiva attityder gentemot patienter 
med psykisk sjukdom. Detta var däremot inte 

fallet i praktiken, utan väldigt sällan upplevde 

de detta inom psykiatrin. 

(K) 
III 

Shattell, M. 
M., Starr, S. 

S., & 

Thomas, S. 
P. (2007). 

USA 

´Take my hand, help me 
out´: Mental health 

services recipients’ 

experience of the 
therapeutic relationship 

Att ur ett patient perspektiv 
undersöka den terapeutiska 

delen inom psykiatri.  

Studien var en del utav en 
annan studie. Den har en 

kvalitativ natur med intervjuer 

gjorda på 20 personer. 

n = 20 Deltagarna uttryckte specifikt tre teman som 
författarna döpte till; ”förstå mig”, ”lär känna 

mig som person” och ”hitta en lösning”. . 

Deltagarna uttryckte att det var viktigt att 
vårdgivaren lärde känna sina patienter som en 

hel person, och inte endast sjukdomen i sig. 

(K) 
II 

 

 


