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Sammanfattning  

Bakgrund: Forskningen idag visar att psykisk ohälsa ökar globalt. I samhället kan vi se 
en stigmatiserande och diskriminerande attityd gentemot personer med psykisk ohälsa. 
Det framgår att denna patientgrupp har ett större behov av vård men att de känner sig 
orättvist bemötta och behandlade inom hälso- och sjukvården. Syfte: 
Litteraturöversikten ämnar beskriva attityder hos sjuksköterskor inom somatisk vård 
gentemot personer med psykisk ohälsa. Metod: Litteraturöversikten har en integrativ 
metod vilket innebär att både kvalitativa (9) och kvantitativa artiklar (2) har använts för 
resultatet. Artiklarna är tagna från databaserna MEDLINE, CINAHL och PsycINFO. Alla 
artiklar har genomsökts för att svara på litteraturstudiens syfte och har kvalitetsgranskats 
enligt riktlinjer för Hälsohögskolan i Jönköping. Resultat: Efter analys framkom tre 
teman: Att ha en dömande attityd mot patienten, Undvikande attityder och Empatiska 
attityder. Slutsats: Diskriminerande och positiva attityder kan hittas hos sjuksköterskor. 
Däremellan fanns sjuksköterskor som bortprioriterar att vårda patienter med psykisk 
ohälsa relaterat till yttre och inre omständigheter såsom ansvarsuppfattning, vårdkultur, 
brist på tillgångar, maktlöshet, hopplöshet. Utbildning och erfarenhet kan enligt 
litteraturöversiktens resultat ge positiva attityder hos sjuksköterskan under rätt 
förutsättningar men samhällets syn på personer med psykisk ohälsa verkar vara en stark 
faktor som påverkar sjuksköterskors attityd. Sjuksköterskans attityd mot personer med 
psykisk ohälsa korrelerade med samhället hen levde i. 
 

Nyckelord: Stigmatisering; Sjuksköterskors utbildning; Attityder; Sjuksköterska-patient 
relationer  

 



Nurses' attitudes within somatic care towards people with mental illness 

Summary  

  

Background: Today's research shows that mental illness is increasing globally. In 
society, we can see a stigmatizing and discriminatory attitude towards people with mental 
illness. It appears that this patient group has a greater need for care, but that they feel 
unfairly treated and cared for in the health and medical care. Aim: The literature review 
aims to describe attitudes of nurses in somatic care towards people with mental illness. 
Method: This literature review has an integrative method which means that the result is 
based on both qualitative (9) and quantitative articles (2) from databases MEDLINE, 
CINAHL and PsycINFO. All articles have been read thoroughly to correlate to the studys’ 
aim and their quality has been assessed with guidelines from the School of Health and 
Welfare in Jönköping. Result: Three main themes emerged: Having a judgmental 
attitude towards the patient, avoiding attitudes and empathetic attitudes. Conclusion: 
Discriminatory and positive attitudes can be found in nurses. In between, there are nurses 
who prioritize caring for patients with mental illness related to external and internal 
circumstances such as perception of responsibility, care culture, lack of assets, 
powerlessness and hopelessness. Education and experience can, according to the results 
of the literature review, give positive attitudes to the nurse under the right conditions, but 
society's view of persons with mental illness seems to be a strong factor that influences 
nurses' attitude. The nurse's attitude towards people with mental illness correlated with 
society lived in.  
 
Keywords: Stigmatizing; Nurses education; Attitudes; Nurse-Patient Relations  
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1. Inledning   
 
Den psykiska ohälsan ökar inte bara i Sverige utan den psykiska ohälsan är en växande 
global trend (Folkhälsomyndigheten, 2019; World Health Organization [WHO], 2018a). 
Enligt studier gjorda inom Europeiska Unionen (EU) så drabbas omkring en av fyra 
personer någon gång av psykisk ohälsa under sina liv. Detta är en indikation på hur 
utbrett problemet med psykisk ohälsa är. Det finns tillgång till stöd och vård för dessa 
personer men två av tre söker aldrig för sina besvär (WHO, 2018b). Detta kan relateras 
till den stigmatisering som finns i samhället internationellt (Clement et al., 2015).  Att 
ignorera det rådande problemet kan leda till stora ekonomiska konsekvenser. Att inte 
identifiera eller vårda vanliga åkommor som depression och ångest resulterar i en årlig 
förlust av en triljon US dollar globalt varje år kalkylerat på 36 stycken låg-, medel och 
höginkomstländer. Mycket kan relateras till individens oförmåga att arbeta då hen 
drabbas av psykisk ohälsa (WHO, 2018c).  
  
I en analys av skillnader mellan olika befolkningsgrupper framkommer det att 
fördomsfulla attityder i mötet mellan vårdpersonal och patient uppfattas som en viktig 
faktor när det kommer till jämlik vård (Myndigheten för vård och omsorgsanalys, 2014). 
För att kunna bedriva en holistisk vård för patienterna är det viktigt att väga in 
sjuksköterskors attityder då detta är en faktor som påverkar omvårdnaden av 
patientgruppen (Skärsäter, 2014).  
 

2. Bakgrund    
  

2.1 Psykisk ohälsa  
  

Definitionen av psykisk ohälsa kan verka otydlig och det råder ingen riktig generell 
definition. Omständigheter såsom sociala-, kulturella- och politiska skillnader skapar en 
avsaknad av övergripande internationella riktlinjer där varierande inklusionskriterier 
försvårar arbetet att gemensamt hitta en internationell definition (Telles-Correia, Saraiva 
& Gonçalves, 2018). Begreppet psykisk ohälsa i Sverige används som en sammanfattande 
term som inkluderar alla psykiska besvär men också allvarligare psykiska sjukdomar och 
psykiatriska diagnoser (Folkhälsomyndigheten, 2017). Socialstyrelsen (2017) har en 
liknande definition som innebär att psykisk ohälsa omfattar både självutnämnda psykiska 
besvär som kan vara allt ifrån nedstämdhet/oro till psykiatriska sjukdomar och diagnoser 
som behandlas inom hälso-och sjukvården. American Psychiatric association (2018) 
definierar psykisk ohälsa som ett hälsotillstånd som innefattar förändringar i känslor, 
beteende eller tänkande. Psykisk ohälsa är associerat till problem i att fungera i vardag- 
och arbetslivet vid sociala- eller familjeaktiviteter. 
 
En utmaning idag är att avgöra hur stor mängd av befolkningen globalt som lider av 
psykisk ohälsa. Detta för att det troligtvis finns ett stort mörkertal på grund av det stigma 
som omger psykisk ohälsa världen över (Ritchie & Roser, 2018). WHO använder sig av 
International Classification of Diseases (ICD-10) för att definiera diagnoser som till 
exempel depression, ångest, ätstörningar, schizofreni och bipolär sjukdom. WHO (2018a) 
uppskattar att 300 miljoner människor har en diagnos på enbart depression. Diagnosen 
Bipolär sjukdom finns hos 60 miljoner människor, schizofreni hos 23 miljoner och  
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demens hos 50 miljoner (WHO, 2018a). Den globala uppskattningen av förekomst av 
psykisk ohälsa och substansanvändning i form av missbruk exklusive alkoholmissbruk 
uppgick till 1.1 miljarder människor år 2016 (Institute of Health Metrics and Evaluation 
[IHME], 2016), vilket i så fall skulle innefatta en andel av 15% i världens globala diagnoser 
och sjukdomar (Ritchie & Roser, 2018). Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten 
(2019) så ses en negativ trend av psykisk ohälsa bland befolkningen där 17% av 
befolkningen i Sverige har uppgett att de hade nedsatt psykiskt välbefinnande år 2016 
jämfört med 12% år 2015. Särskilt hos barn och unga vuxna ses en markant ökning 
(Socialstyrelsen, 2017). Nedsatt psykiskt välbefinnande kan beskrivas som ”lättare besvär 
av psykisk ohälsa”. Under samma period uppgav 36% av befolkningen att de upplevde 
besvär som oro, ängslan och ångest, varav 6% av dessa hade svåra problem 
(Folkhälsomyndigheten, 2019). Den psykiska ohälsan ökar i en stor del av världen och i 
en stor global granskning framgår det att utvecklingsstödet till vård av psykisk ohälsa 
aldrig har överstigit 1% av det globala utvecklingsbiståndet för hälsa (Patel et al., 2018). 
 

2.2 Konsekvenser av psykisk ohälsa på individ- och samhällsnivå  
  
Människor som lider av psykisk ohälsa kan stöta på ett flertal olika problem. Dels de 
individuella symptom som kan upplevas, exempelvis nedstämdhet, ångest, 
hallucinationer och humörsvängningar men också svårigheter att fungera självständigt i 
sitt vardagliga liv. Dessa faktorer kan göra det svårt för individen att hantera sin 
livssituation och uppnå en acceptabel livskvalité (Rüsch, Angermeyer & Corrigan, 2005). 
Tidigare forskning har påvisat risken för att ett samband föreligger där individen upplever 
psykisk ohälsa i ung ålder och att en ökad risk finns att dessa personer avslutar sina 
studier i förtid, vilket i sin tur riskerar att leda till en lägre socioekonomisk status (Doran 
& Kinchin, 2017). 
 

Personer i Sverige med psykisk ohälsa som samtidigt lider av en allvarlig somatisk 
sjukdom riskerar att dö i förtid jämfört med övriga befolkningen när det kommer till 
sjukdomar som kan åtgärdas inom sjukvården (Socialstyrelsen, 2014). Konsekvenser 
relaterat till brist av investering i att förebygga psykisk ohälsa kan gå upp emot 16 triljoner 
dollar i den globala ekonomin uträknat mellan perioden 2010–2030. Detta på grund av 
faktorer som att den psykiska ohälsan förekommer i allt yngre åldrar vilket skapar en 
produktivitetsförlust över hela individens livscykel samt skapar större vårdkostnader för 
samhället (Patel et al., 2018). Endast Sverige skulle uppskattningsvis förlora över 70 
miljarder kronor varje år på grund av ovanstående faktorer (Organisation for Economic 
Co-operation and Development [OECD], 2013). 
 

2.3 Stigmatisering   
  
Stigmatisering definieras enligt Goffman (1967) som en process där någon som har ett 
avvikande attribut förminskas i status och värde. Stigma uppstår då i den sociala 
interaktionen där individens sociala identitet inte överensstämmer med samhällets 
normer och förväntningar. Stigmatisering kan beskrivas som en social utstötning i 
förbindelse till de värderingarna av sociala roller i samhället (Baumann, 2007). En orsak 
till detta kan ligga i de kognitiva nedsättningarna vissa i patientgruppen har vilket då kan 
leda till att de framstår som främlingar gentemot andra grupper i populationen 
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(Baumann, 2007). En annan orsak till stigmatisering i samhället kan enligt Rüsch et al. 
(2005) bero på bristfällig kunskap hos allmänheten om psykisk ohälsa.   
  
Det har gjorts flertalet studier som visar att människor med psykisk ohälsa blir 
stigmatiserade och utsatta för diskriminering i samhället (Jacobsson, Ghanean & 
Törnqvist 2013; Vendsborg, Nordentoft & Lindhardt, 2011; Lundberg, 2010; Björkman, 
Svensson & Lundberg 2007). Om personen utsätts för diskriminering och stigmatisering 
i hög grad kan det leda till ett upplevt försämrat välbefinnande som i sin tur kan leda till 
ökat antal inläggningar i hälso- och sjukvården (Lundberg, 2010). Tidigare forskning 
visar att personer med psykisk ohälsa blir påverkade i allra högsta grad av den 
stigmatisering som de omgivs av från allmänheten men de kan också påverkas av en 
självstigmatisering. Att individerna blir påverkade av de stigman och attityder som råder 
i det offentliga rummet kan leda till att individen själv införlivar och tillämpar dessa mot 
sig själv och sin identitet. Denna självstigmatisering är starkt kopplad till en lägre 
psykosocial funktionsförmåga, isolering från samhället, och lägre benägenhet till att söka 
vård (Evans-Lacko, Brohan, Mojtabai & Thornicroft, 2011). Enligt Rüsch et al. (2005) kan 
självstigmatiseringen leda till en rädsla hos patienten att avslöja sin psykiska sjukdom då 
risken finns att diskrimineras av arbetsgivare.  
 

2.4 Attityd som begrepp  
  
En attityd kan förklaras som en kognitiv representation som sammanfattar värderingar 
av ett ting som varierar mellan något positivt, neutralt eller negativt (Ekehammar, 2018). 
Likaså kan det också variera i intensitet mellan kraftigt och svagt. Människor kan ha en 
attityd mot i stort sett allting, saker, situationer, händelser, mot andra människor eller 
mot sig själv. Attityder har människan utvecklat genom evolutionen och funktionen är 
bland annat kognitivt energireducerande och förenklar samspelet med omgivningen 
genom att organisera, katalogisera och i stort sätt göra det enklare för människor i mötet 
med upplevelser. Attityder har en tendens att leda personen mot det som är åtråvärt och 
undviker det som är icke önskvärt (Ekehammar, 2018). Attityder grundas tidigt i livet och 
ibland är personen helt omedveten om dessa (Ajzen & Fishbein, 2000). Attityder hos en 
individ kan uppstå på olika sätt, en del kan ha bildat sig en uppfattning om ett objekt efter 
att ha varit i direkt kontakt med erfarenheten och beroende på upplevelsen leder detta till 
en positiv eller negativ uppfattning (Ekehammar, 2018). Exponeringseffekten är en 
automatisk process som innebär att personen oftast har en mer positiv attityd till något 
som personen utsätts för ofta. I kontrast till detta så blir motsatsen att när personen inte 
utsätts för eller har kunskap om något så finns det en risk att en negativ attityd uppvisas. 
Även begrepp som klassisk betingning genererar attityder, genom att para ihop en person 
med psykisk ohälsa med ett stimuli som uppfattas negativt så kan en generell attityd som 
är negativ bildas gentemot personer med psykisk ohälsa. Modellinlärning innebär en 
tendens att ta efter närstående i sättet de reagerar och agerar mot ett objekt genom att 
observera dem. Detta innebär i klartext att en person kan formas av ”den egna gruppen” 
till att uppvisa en viss attityd mot ett objekt utan att ens ha varit utsatt för det 
(Ekehammar, 2018).  
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2.5 Sjuksköterskans omvårdnadsansvar för personer med psykisk ohälsa 
  
Personer med psykisk sjukdom har troligtvis ett större behov av somatisk vård jämfört 
med andra grupper i samhället (Socialstyrelsen, 2014). Samsjukligheten hos dessa 
personer gör att hälso- och sjukvården måste ha en helhetssyn på patienten eftersom 
kropp och själ inte är separata utan interagerar ständigt med varandra (Svensk 
Sjuksköterskeförening [SSF], 2017a). Sjuksköterskor innehar en viktig roll när det 
kommer till omvårdnaden av personer med psykisk ohälsa där det bland annat innefattar 
ansvaret att vägleda dessa personer genom rådgivande samtal och bekräftelse av 
patienten (SSF, 2017b). International Council of Nurses [ICN] (2017) etiska kod för 
sjuksköterskor vägleder sjuksköterskor i hela världen mot ett förhållningssätt som utgår 
ifrån mänskliga rättigheter. Där förklaras sjuksköterskans roll som yrkesutövande genom 
fyra grundläggande hörnstenar där sjuksköterskans ansvar är att främja hälsa, förebygga 
sjukdom, återställa hälsa och lindra sjukdom. Bland annat kan det utläsas att 
sjuksköterskan står för social rättvisa och jämlikhet oavsett social ställning, etnicitet, 
sjukdom, nationalitet, ålder, hudfärg, tro, sexuell läggning eller kulturell bakgrund (ICN, 
2017). Målet inom svensk hälso- och sjukvård ska vara en god hälsa och att vården ges på 
lika villkor för alla (SFS 2017:30). Samma princip tas upp i Nankivell, Platania-Phung, 
Happell och Scott (2013) där det beskrivs att sjuksköterskor ska jobba för att värna om 
mänskliga rättigheter och öka tillgängligheten till vård för personer med psykisk ohälsa. 
Barriärer som minskar tillgängligheten för dessa patienter är risken för negativa attityder 
från vårdpersonal och att det inte anses finnas tillräcklig klinisk relevans för att vårda 
dessa patienter. 
 

2.6 Teoretisk referensram - Joyce Travelbees omvårdnadsteori  
  
Travelbees (1971) teori betraktar individen i den mellanmänskliga relationen som unik 
och omöjlig att ersätta. En mellanmänsklig relation är något som växer fram och genom 
interaktionen kan relationen successivt etableras. För att en mellanmänsklig process 
mellan sjuksköterska och patient ska kunna skapas och för att identiteter ska uppstå krävs 
det att båda parter ser sig som unika individer bakom de roller de redan har med sig. 
Sjuksköterskan visar på empatisk förmåga till att förstå patientens känslor och 
sinnesstämning utifrån de erfarenheter från arbetet som sjuksköterskan har men också 
erfarenheter från livet. Ur sjuksköterskans empatiska förmåga utvecklas ett sympatiskt 
engagemang där medkänsla och en vilja att hjälpa visar sig.  Travelbee (1971) anser att 
sjuksköterskans främsta och viktigaste redskap för omvårdnaden är kommunikationen. 
Att sjuksköterskan använder sig själv på ett terapeutiskt sätt där hen använder sin egen 
personlighet i samtalet på ett medvetet och icke värderande sätt för att nå 
omvårdnadsmålet. Travelbee (1971) menar att en viktig faktor för att identiteterna ska 
utvecklas och växa fram hos båda parter. Då krävs det att sjuksköterskan är medveten om 
sina fördomsfulla uppfattningar och hur dessa kan påverka i mötet med patienten. Vid en 
avsaknad av medvetenhet hos både sjuksköterska och patient så skulle det vara 
osannolikt för identiteterna att växa fram och det skulle inte gå att se varandra som unika 
individer. Detta kan i sin tur leda till att sjuksköterskan istället för att ge vård utifrån en 
individuell bedömning av den unika individen förbiser dennes unika behov och vårdar 
istället utifrån tidigare erfarenheter (Travelbee, 1971).    
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Forskningen idag visar att psykisk ohälsa ökar globalt (Folkhälsomyndigheten, 2019; 
WHO, 2018a). I samhället kan vi se en stigmatiserande och diskriminerande attityd 
gentemot personer med psykisk ohälsa (Clement et al., 2015). Det framgår att denna 
patientgrupp har ett större behov av vård men att de känner sig orättvist bemötta och 
behandlade inom hälso- och sjukvården (Thornicroft, Rose & Kassam, 2007). 
Litteraturöversikten ämnar därför att klarlägga om dessa attityder existerar även hos 
sjuksköterskor inom den somatiska vården.   
  

3. Syfte  

 
Att beskriva attityder hos sjuksköterskor inom somatisk vård gentemot personer med 
psykisk ohälsa.  
 

4. Material och metod  
 

4.1 Design  
 

Studien är en integrativ litteraturöversikt där målet var att belysa hur kunskapen kring 
området ser ut. Studien genomfördes som en integrativ litteraturstudie för att kombinera 
kvalitativa och kvantitativa data utifrån olika, men ändå sammanhängande 
forskningsfrågor. Fokus var på forskningens syfte och resultat och inte på respektive 
artiklars analysmetoder (Sandelowski, Voils & Barroso, 2006). Designen utgick från att 
kvalitativa och kvantitativa data inte nödvändigtvis är helt olika varandra utan kan belysa 
och besvara samma frågeställningar (Sandelowski et al. 2006).  En induktiv ansats har 
använts vilket innebär att förutsättningslöst studera ett fenomen för att sedan utifrån 
framkomna data formulera teoretiska begrepp och dra slutsatser (Henricson, 2017). Det 
innebar att litteraturöversikten inte grundades i någon teori utan formades genom den 
data som framkom av artiklarna.  
  

4.2 Urval och datainsamling  
  
Sökning efter artiklar till litteraturstudien gjordes i följande databaser; Cumulative Index 
to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL). Medical Literature On-Line 
(MEDLINE), och Psychology Information (PsycINFO). CINAHL innehåller ett brett 
spann av forskning inom omvårdnad och MEDLINE innehåller en stor del kopplad till 
medicin men även omvårdnad. PsycINFO är en bred databas med forskning inom 
psykologi men även omvårdnad och medicin (Forsberg & Wengström, 2013). I sökningen 
användes sökord som identifierats genom syftesformuleringen; “Att beskriva attityder 
hos sjuksköterskor inom somatisk vård gentemot personer med psykisk ohälsa”.  
  
I MEDLINE användes sökorden: “Attitude” OR “Stigma” OR “Stereotyping”. Dessa 

kombinerades med “Nurse*” för att hitta rätt yrkesgrupp, “Mental health” OR “Mental 

illness” och slutgligen valdes “Somatic care” OR “General hospital” OR “Primary health 

care” för att rikta sökningen bort från psykiatrin (Tabell 1).  
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Databassökning i CINAHL. Utifrån syftet identifierades “Nurse attitudes” som Major 

Heading. Detta kombinerades med: Mental health OR Mental illness OR Mental disorder 

or Psychiatric illness. Inga citationstecken användes i denna sökning för att bredda 

sökningen. Till detta tillades: Somatic care OR General hospital OR Primary healthcare. 

Dessa användes i en första sökning. I den andra sökningen användes sökordet “Attitude 

to mental illness” som Major Heading tillsammans med “Nurse attitudes” som Major 

Heading som även ingick i första sökningen (Tabell 1).  

I PsycINFO gjordes två separata sökningar. I sökning ett användes “Attitudes” OR 

“Stigma” i titelsökning för att rikta sökningen mot huvudområdet. I kombination 

användes “Somatic care” OR “General hospital” OR “Primary healthcare”, “Nurs*” och 

“Mental health” OR “Mental Illness”. I andra sökningen identifierades (“Mental illness 

(Attitudes toward)”) genom “Thesaurus” för att likt tidigare sökning identifiera 

huvudområdet mer specifikt. Detta kombinerades med Nurse*. Första sökningen gjordes 

i MEDLINE och dubbletter förekom vid sökning i CINAHL och PsycINFO (Tabell 1).   

Inklusionskriterier för artiklar var att de hade en kvalitativ- eller kvantitativ ansats och 
var skrivna på engelska. De skulle även vara peer-reviewed samt ha ett etiskt 
godkännande. För att tas med i översikten skulle artiklarna vara publicerade mellan 
2009-01-01 och 2019-01-01. Litteraturöversikter exkluderades. Då syftet inriktade sig på 
sjuksköterskor inom somatisk vård och inte psykiatrisk vård exkluderades artiklar där 
resultat inte gick att särskilja från varandra. För att kvalitetsgranska utvalda artiklar 
användes Hälsohögskolans mall för kvalitativa artiklar (Bilaga 1) och mallen för 
kvantitativa artiklar (Bilaga 2).  
 
 
Tabell 1. Sammanställning av databassökningar med sökord, antal träffar och urval inkluderade. 

MEDLINE 
 

Sökord Antal 
träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 ”Attitude” or ”stigma” or 
”stereotyping” 

106,080    

S2 “Nurse*" 119,874    

S3 “Mental health” or “mental 
illness” 

142,056    

S4 “Somatic care” or “general 
hospital” or “primary health 
care” 

201,651    

S1+S2+S3+S4  99 5 2 2 

CINAHL Sökord Antal 
träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 (MH “Nurse attitudes”) 10,188    

S2 Mental health or mental illness 
or mental disorder or psychiatric 
illness 

101,622    

S3 Somatic care or general hospital 
or primary health care 

66,034    
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S4 (MH “attitude to mental illness”) 3,786    

S1+S2+S3  70 12 
(2**) 

5 5 

S1+S4  61 3 (5**) 0 0 

PsycINFO 
Sökning 1 

Sökord Antal 
träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 “Attitudes” or “Stigma” (Titel) 16,071    

S2 “Somatic care” or “general 
hospital” or “primary health 
care” 

32,032    

S3 “Nurs*” 75,548    

S4 “Mental health” or “mental 
illness” 

229,765    

S1+S2+S3+S4  37 2 (1**) 0 0 

PsycINFO 
Sökning 2 

Sökord Antal 
träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 MJMAINSUBJECT.EXACT(“Mental 
illness (Attitudes Toward)”)  

612    

S2 Nurse* 56,694    

S1+S2  37 13 
(2**) 

2 2 

Manuell 
sökning 

   Urval 2 Urval 3 

Artiklar 
framtagna 
från 
litteraturlistor 

   2 2 

 Totalsumma 304 35 11 11 

**Dubbletter 
 

4.3 Urvalsprocess  
 

4.3.1 Urval steg 1  

 
Databassökningarna i MEDLINE, CINAHL och PsycINFO resulterade i 304 artiklar där 
titlar och sammanfattningar lästes igenom för att skapa ett helikopterperspektiv kring 
området. Detta innebar att abstracts lästes kritisk med ett öppet och kreativt 
förhållningssätt för att få en översiktsbild kring området och få grepp om karaktären av 
studierna (Friberg, 2017). Artiklar exkluderades då de utifrån titel och abstract inte 
ansågs svara på litteraturöversiktens syfte. Detta resulterade i ett första urval på 45 
artiklar varav 10 var dubbletter. Detta gav en inklusion på 35 artiklar i urval 1. 

4.3.2 Urval steg 2  

 
De 35 artiklarna lästes igenom i sin helhet med fokus på metod samt resultat för att 
korrelera med litteraturöversiktens syfte. Artiklar exkluderades då de hade fel urval av 
yrkesgrupp då de var riktade mot den psykiatriska sjuksköterskeprofessionen eller då 
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sjuksköterskors attityder inte gick att särskilja mot övriga yrkesgrupper i studien. 
Ytterligare exkluderades artiklar som behandlade psykisk ohälsa inom den somatiska 
vården men som inte behandlade attityder till ämnet. Av de 35 artiklarna inkluderades 9 
artiklar i urval 2. 
 

4.3.3 Manuella sökningar  

 
Utifrån artiklar utvalda i steg 2 söktes referenslistorna igenom och ytterligare 2 artiklar 
kunde identifieras. Dessa lästes igenom noggrant med fokus på metod och resultat och 
inkluderades i urval 2. 
 

4.3.4 Urval steg 3  

 
De 11 artiklarna kvalitetsgranskades enligt Hälsohögskolans mall för kvalitativa (Bilaga 
2) samt kvantitativa artiklar. (Bilaga 3) Här analyserades artiklarna utifrån relevans till 
litteraturöversikten samt styrkor och svagheter i metod och resultat. Inga artiklar 
exkluderades i detta stadium då alla artiklar ansågs upprätthålla god kvalitét.  Detta 
resulterade i ett slutgiltigt resultat på 11 artiklar varav 9 presenterade kvalitativa studier 
och 2 var kvantitativa studier.   
  

4.4 Dataanalys  
  
Dataanalysen genomfördes enligt Friberg (2017) med inspiration från Whittemore & 
Knafl (2005) och Sandelowski et al. (2006) där det beskrivs hur data analyseras i en 
litteraturöversikt. Detta sker i 4 steg där det fjärde steget är ett tillägg då en integrativ 
litteraturöversikt genomförts (Friberg, 2017). I första steget lästes artiklarna ett flertal 
gånger för att få grepp om innehållet och för att få ett sammanhang. För ytterligare 
förståelse sammanfattades artiklarna kort för att inte missa viktig information. I steg 2 
identifierades likheter och skillnader. Dessa skrevs ihop i en tabell för att underlätta 
kommande jämförelser. De likheter och skillnader som analyserades är som beskrivet av 
Friberg (2017) metod, analys och syften. Efter detta jämfördes likheter och skillnader i 
resultaten genom att färgkoda sammanhängande fynd. I steg 3 gjordes en 
sammanställning där fynd från steg 2 sorterades och ordnades. Informationen 
kategoriserades med stöd i Sandelowski et al. (2006) där det analytiska fokuset låg på att 
transformera fynd för att tillåta dem att kombineras. I steg 4 drogs slutsatser av hur 
framkomna data hängde ihop för att finna underliggande mönster. Detta innebar att 
resultat har tolkats för att sedan syntetiseras till en omfattande skildring av området och 
skapat en ny helhet. Kvantitativa data har analyserats utifrån de statistiska beräkningar 
som gjorts och därefter konverterats till kvalitativ form för att kunna kombineras med 
resterande kvalitativa data och genomgå kvalitativ analys (Tabell 2). Information från de 
kvantitativa artiklarna kategoriserades utifrån statistiska beräkningar som gjorts och 
omformulerades sedan in som övergripande områden/teman (Friberg, 2017; Whittemore 
 & Knafl, 2005; Sandelowski et al. 2006). Information som extraherades från kvalitativa 
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artiklar hade ett fokus på ord och kategoriserades in som teman.  

 
 

4.5 Etiska överväganden  
  
Etiska överväganden som görs i planeringen och under genomförandet av en vetenskaplig 
studie kallas forskningsetik (Sandman & Kjellström, 2018). Forskningsetik syftar till att 
värna om människors grundläggande rättigheter och värden. En etisk utmaning vid 
forskningsstudier är att undvika att involverade människor utnyttjas eller kommer till 
skada på något sätt. Genom etiska principer kan säkerheten och välbefinnandet hos 
deltagarna ökas (Sandman & Kjellström, 2018). För att bedriva humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning har Vetenskapsrådet (2002) framställt fyra 
grundläggande krav inom forskningsetik för att skydda individen. Dessa krav är 
informationskravet, som innebär att forskaren ska informera deltagaren om syftet med 
forskningen och de villkor som avses vid deltagandet. Att deltagaren själv har rätt att när 
som helst avbryta sin medverkan utan konsekvenser. Ett samtycke ska alltid inhämtas av 
forskaren från deltagaren. Samtycket ska alltid vara inhämtad på ett adekvat sätt, till 
exempel om deltagaren är under 15 år krävs samtycke även från vårdnadshavare. 
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Samtyckeskravet ska säkerhetsställa och skydda deltagarens självbestämmande och 
frihet. För att obehöriga inte ska få ta del av personuppgifter finns kravet på 
konfidentialitet. Detta innebär bland annat att forskaren och berörda som har hand om 
etiskt känsliga uppgifter är förbundna till tystnadsplikt och sekretess. Nyttjandekravet 
innebär att insamlade uppgifter om enskilda människor endast får användas för 
ändamålsenlig forskning och inte användas i kommersiella- eller andra syften som inte är 
vetenskapliga (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
En litteraturöversikt kräver inget etiskt godkännande, dock har endast artiklar som är 
godkända av en etisk kommitté använts. Inkluderade artiklar genomgick 
Hälsohögskolans kvalitetsgranskningsprotokoll för artiklar med kvalitativ- och 
kvantitativ metod att säkerställa att ett etiskt godkännande fanns (bilaga 1) (bilaga 2). 
Detta för att undvika att resultat som inte uppfyller etiska krav presenteras och för att 
säkerställa att alla deltagare i studien har behandlats på ett etiskt sätt (Polit & Beck, 2016). 
Alla artiklar som inkluderats i studien var skrivna på engelska. Då språket var ett annat 
än svenska har avancerade ord och termer översatts på ett så korrekt sätt som möjligt 
med hjälp av ordbok och översättningsverktyg. Studien har i enlighet med CODEX (2019) 
inte plagierat, fabricerat eller på något sätt förvrängt den forskning som inhämtats i 
samband med skrivandet av litteraturöversikten. 

5. Resultat    
  
Litteraturstudiens resultat utgick från 11 artiklar varav 9 stycken med kvalitativ metod 
och 2 stycken med kvantitativ metod.  Utifrån dataanalys av artiklarna kunde tre teman 
identifieras: “Att ha en dömande attityd mot patienten” med undertema ”Att se 
sjukdomen istället för människan” och ”Kulturens inverkan på sjuksköterskors attityd”. 
“Undvikande attityder” med undertema ”Distansering” och “Empatiska attityder” med 
undertema ”En vilja att hjälpa” och ”Vägen till djupare förståelse” (Tabell 2). 

 
Tabell 3: Teman och underteman 

Att ha en dömande 
attityd mot patienten 

Undvikande attityder Empatiska attityder 

Att se sjukdomen istället 
för människan 

Distansering 

En vilja att hjälpa 

Kulturens inverkan på 
sjuksköterskors attityd 

Vägen till djupare 
förståelse 

 

  

5.1 Att ha en dömande attityd mot patienten  
  
Temat “Att ha en dömande attityd mot patienten” innefattar hur patienter med psykisk 
ohälsa uppfattades utifrån sjuksköterskornas åsikter och värderingar samt 
förhållningssätt. Attityderna som genomsyrade detta tema var genomgående negativa 
och kantade av diskriminering och stigmatisering gentemot patienter med psykisk ohälsa, 
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om hur rädsla, moral och kulturella influenser i samhället hade en inverkan på 
sjuksköterskornas attityder. Underteman som framkom var “Att se sjukdomen istället för 
människan” och “Kulturens inverkan på sjuksköterskors attityd” där olika attityder 
beskrevs mer ingående.  
 
5.1.1 Att se sjukdomen istället för människan  
  
Det förekom att sjuksköterskor upplevde rädsla över att konfronteras med patienter med 
psykiatriska sjukdomar (Da Silva Elias, De Melo Tavares & Antunes Cortez, 2013; 
Katakura, Yamamoto-Mitani & Ishigaki, 2010; Caplan et al., 2016). De ansåg att patienter 
med psykiatriska diagnoser var farliga för både sig själva och för andra patienter 
(Hildebrandt & Marcolan, 2016; Egbe et al., 2014; Osafo, Knizek, Akotia & Hjelmeland, 
2012; Kapungwe et al., 2010). Det beskrevs hur patienter med psykiatriska diagnoser 
kunde upplevas irrationella, oförutsägbara och obehagliga att vistas ibland (Jones, 
Krishna, Rajendra & Keenan, 2015; Hildebrandt & Marcolan, 2016; Osafo et al., 2012; 
Plant & White, 2013; Egbe et al., 2014; Katakura et al., 2010; Da Silva Elias et al., 2013; 
Ihalainen-Tamlander, Vähäniemi, Löyttyniemi, Suominen & Välimäki, 2016; Kapungwe 
et al., 2010). Det framkom hur sjuksköterskor menade på att patienter med psykiatrisk 
diagnos inte skulle vårdas på avdelningar med patienter med somatiska besvär och 
medicinska diagnoser (Hildebrandt & Marcolan, 2016; Jones et al., 2015). Det beskrevs 
att de kunde vara manipulativa (Plant & White, 2013; Hildebrandt & Marcolan, 2016) och 
aggressiva (Hildebrandt & Marcolan, 2016; Egbe et al., 2014; Caplan et al., 2016). 
Sjuksköterskor upplevde även att en stor del av patienterna bara sökte uppmärksamhet, 
att de var ständigt återkommande och drog fördel av systemet vilket kunde leda till att 
sjuksköterskorna kände sig utnyttjade (Plant & White, 2013).   
  
Sjuksköterskor var av åsikten att psykiatriska patienters friheter borde begränsas, 
exempelvis genom handfängsel, isolering eller genom att söva patienten (Kapungwe et 
al., 2010; Osafo et al., 2012). Det beskrevs åsikter som att patienter med psykiatrisk 
diagnos inte borde få jobba eller skaffa barn. Andra tyckte att patienterna själva inte 
förstod tillräckligt bra och inte kunde klara sig på egen hand och att sjukvårdpersonalens 
åsikter var överordnade patientens (Jones et al., 2015; Katakura et al., 2010). Åsikter 
uttrycktes om att det skulle vara möjligt att tvinga patienter att följa medicinska 
ordinationer eller behandlingar (Katakura et al., 2010; Ihalainen-Tamlander et al., 2016).  
  

5.1.2 Kulturens inverkan på sjuksköterskors attityd  
  
Jones et al (2015); Osafo et al., (2012) och Caplan et al. (2016) menade att sjuksköterskor 
var influerade av ett moraliskt förhållningssätt som ofta stod i korrelation med övriga 
samhällets syn på psykisk ohälsa. Detta hände när sjuksköterskor klev ut ur sin 
professionella roll och lät kulturella och religiösa övertygelser påverka attityden (Jones et 
al., 2015; Osafo et al., 2012; Caplan et al. 2016). Dessa moraliska förhållningssätt i 
samhället kunde leda till skambeläggning och stigmatisering av personer med psykiska 
problem (Hildebrandt & Marcolan, 2016). Sjuksköterskor med religiösa övertygelser 
kunde i mötet med suicidala patienter stigmatisera patienter. Sjuksköterskorna menade 
att suicid var fel enligt deras religiösa tro (Jones et al., 2015; Osafo et al., 2012). 
Sjuksköterskor beskrev en vårdkultur som stod i överrensstämmelse med samhällets syn 
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på psykisk ohälsa där psykiskt sjuka patienter blev förlöjligade, ignorerade och utsatta för 
fysiskt våld (Egbe et al., 2014). Utifrån den religiösa moralen i kombination med en stark 
hederskultur och ett samhälle som såg negativt på suicidala och psykiskt sjuka personer 
menade sjuksköterskor att en bättre lösning var att straffa och hota dessa personer istället 
för att vårda dem (Osafo et al., 2012; Jones et al., 2015).   
 

5.2 Undvikande attityder   
  
Temat “Undvikande attityder” behandlar motvilligheten att vårda patienter med psykisk 
ohälsa som sjuksköterskor kunde uppvisa. Sjuksköterskors prioritet vid psykisk ohälsa 
kontra fysisk ohälsa. Undertema är “Distansering”.  
   
5.2.1 Distansering 
 
Sjuksköterskor påvisade attityder som skapade distans i vårdrelationen mellan 
sjuksköterskan och patienten (Jones et al., 2015; Hildebrandt & Marcolan, 2016; Plant & 
White, 2013; Obando Medina et al., 2014; Da Silva Elias et al. 2013). Det fanns en ovilja 
att ha ett samarbete med den psykiatriska vården angående dessa patienter och 
sjuksköterskor menade att det fanns ett “vi och dem” tänkande, att somatisk och 
psykiatrisk vård var två skilda världar (Hildebrandt & Marcolan, 2016). Sjuksköterskor 
uppgav att psykisk ohälsa inte var deras vårdområde och därför var det inte den 
patientgrupp de var satta att vårda (Jones et al., 2015; Plant & White, 2013; Egbe et al. 
2014; Caplan et al., 2016; Obando Medina et al., 2014; Da Silva Elias et al. 2013). 
Sjuksköterskor på somatiska avdelningar uppvisade ett förhållningssätt och en attityd där 
vårdande av fysiska symptom prioriterades framför psykiska symptom (Jones et al., 2015; 
Plant & White, 2013; Da Silva Elias et al. 2013). Denna bortprioritering utgick till viss del 
ifrån en osäkerhet i hur de skulle bemöta och vårda patientgruppen uppgav 
sjuksköterskorna (Da Silva Elias et al. 2013). Andra faktorer till bortprioritering som 
framkom var en upplevd tidsbrist att utföra adekvat vård till patientgruppen där 
sjuksköterskorna upplevde en avsaknad av mänskliga resurser och även en brist på 
finansiella tillgångar (Jones et al., 2015; Hildebrandt & Marcolan, 2016; Caplan et al. 
2016; Obando Medina et al., 2014).  
  
Otillräcklig kompetens och brist på kunskap var enligt sjuksköterskor en annan faktor 
som riskerade att skapa fördomar om patienter med psykisk ohälsa och bidrog till att 
fokus lades på sjukdomen och inte på individen och dennes unika behov (Plant & White, 
2013; Caplan et al. 2016; Da Silva Elias et al. 2013). Brist på kompetens och kunskap 
kunde även leda till att sjuksköterskor hamnade i en situation där de upplevde maktlöshet 
inför att vårda dessa patienter, vilket skapade frustration (Plant & White, 2013; Obando 
Medina et al., 2014). Detta upplevdes skapa en barriär mellan sjuksköterska och patient 
där sjuksköterskan antog en återhållsam attityd och riskerade att distansera sig från 
patienten (Plant & White, 2013; Obando Medina et al., 2014). Sjuksköterskor beskrev 
också att patientgruppen var svår att kommunicera med då utbildningen inte gett 
tillräcklig kunskap om hur dessa patienter skulle bemötas och omhändertas (Plant & 
White, 2013; Caplan et al., 2016; Obando Medina et al., 2014; Katakura et al., 2013; Da 
Silva Elias et al., 2013). De beskrev komplexiteten i vårdandet av psykiatriska patienter 
och att det inte var lika påtagligt i det somatiska vårdandet (Plant & White, 2013). 
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Sjuksköterskor uppgav att i konfrontationen med en patient med psykisk ohälsa fanns en 
rädsla att göra fel eller att göra situationen värre vilket kunde leda till en avståndstagande 
attityd hos sjuksköterskorna (Plant & White). Sjuksköterskor valde då istället att 
remittera patienten vidare då de kände att de inte besatt kunskapen att vårda 
patientgruppen vilket kunde leda till att de skickas runt mellan olika vårdinrättningar 
(Obando Medina et al., 2014). Sjuksköterskor menade på att okunskapen kring området 
kunde spåras tillbaka redan till grundutbildningen där de pekar på minimal eller 
komplett avsaknad av adekvat utbildning kring psykisk ohälsa (Jones et al., 2015; 
Hildebrandt & Marcolan, 2016; Osafo et al., 2012; Plant & White, 2013; Egbe et al., 2014; 
Caplan et al., 2016; Kapungwe et al., 2010). Men även bristande tillgång till fortsatt 
utbildning och kunskapsinhämtning om psykisk ohälsa på arbetsplatsen (Hildebrandt & 
Marcolan, 2016).  
 

5.3 Empatiska attityder   
  
Det sista temat innefattar de positiva, förstående och närmande attityder som framkom 
hos sjuksköterskorna och underteman som framkommit är “En vilja att hjälpa” och 
“Vägen till djupare förståelse”. 
 
5.3.1 En vilja att hjälpa   
  
I kontrast till de sjuksköterskor som hade en negativ inställning till personer med psykisk 
ohälsa fanns det sjuksköterskor som påvisade positiva attityder gentemot gruppen (Jones 
et al., 2015; Osafo et al., 2012; Plant & White, 2013; Caplan et al., 2016; Obando Medina 
et al., 2014; Ihalainen-Tamlander et al., 2016; Kapungwe et al., 2010). Det fanns en vilja 
att hjälpa patienter med psykisk ohälsa men sjuksköterskorna saknade den önskvärda 
kunskap och erfarenhet som krävdes för att känna säkerhet i sitt vårdutövande gentemot 
patientgruppen (Hildebrandt & Marcolan, 2016; Plant & White, 2013; Caplan et al., 2016; 
Obando Medina et al., 2014). Däremot gjorde sjuksköterskorna så gott de kunde med den 
erfarenhet och kunskap de besatt (Plant & White, 2013). 
 

Sjuksköterskor beskrev att patientgruppen ingick i deras ansvarsområde och att hjälpa 
personer med psykisk ohälsa ingick i deras yrkesroll (Egbe et al., 2014; Jones et al., 2015; 
Osafo et al., 2012; Plant & White, 2013). Genom sin utbildning fick de lära sig att deras 
roll var att ta hand om och ömma för patienten i enlighet med den etiska förpliktelse som 
ingår i sjuksköterskeprofessionen (Plant & White, 2013; Caplan et al., 2016). 
Sjuksköterskor beskrev att patienterna är en extra utsatt grupp och behöver visas ömhet, 
kärlek och empati (Caplan et al., 2016; Osafo et al., 2012). Att ha ett holistiskt perspektiv 
beskrev sjuksköterskor hade hjälpt dem att se personen bakom diagnosen och därmed 
minskat deras fördomar och negativa syn på dessa patienter (Plant & White, 2013; 
Katakura et al., 2013). Istället för att kriminalisera eller döma akter som självmord eller 
självskadebeteende som utförts medan en person led av psykisk ohälsa ansåg 
sjuksköterskorna som tillämpade ett helhetsperspektiv att patienten befann sig i en 
situation där de var i behov av stöd och professionell vård (Jones et al., 2015; Osafo et al., 
2012; Plant & White, 2013; Katakura et al., 2013). Sjuksköterskor beskrev att de behöver 
lägga tid på att lyssna på patienten och försöka förstå utifrån patientens perspektiv (Jones 
et al., 2015). Sjuksköterskor uppgav att det kan vara svårt att identifiera när patienterna 
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var i behov av psykisk hjälp och att ämnet kunde vara svårt att prata om (Plant & White, 
2013; Obando Medina et al., 2014). Genom att vara lyhörd på patienten kunde 
sjuksköterskorna uppfatta bakomliggande orsaker eftersom vissa patienter upplevde det 
svårt att öppet prata om sina psykiska besvär (Obando Medina et al., 2014). 
 

5.3.2 Vägen till djupare förståelse 
 

Sjuksköterskor beskrev att de till en början underskattade patienternas förmåga till 
egenvård och att klara sig ensamma utan stöd i samhället. Under den tid de arbetade med 
patientgruppen utvecklade sjuksköterskorna en djupare förståelse om patienterna, att de 
kunde ge individen mer plats och att de kunde ta hand om sig själva i allt större 
utsträckning (Katakura et al., 2013). Reflektion och självinsikt kunde leda till 
attitydförändring hos sjuksköterskan i positiv riktning (Katakura et al., 2013; Plant & 
White, 2013). 
  
Hos sjuksköterskor fanns också en positiv inställning till att erhålla utbildning och 
kunskap inom området (Hildebrandt & Marcolan, 2016; Osafo et al., 2012; Egbe et al., 
2014; Ihalainen-Tamlander et al., 2016). Ålder, erfarenhet, träning inom psykisk ohälsa 
och personlig kontakt med patienter som upplevde psykisk ohälsa har visats ha en positiv 
effekt på sjuksköterskors attityd. Sjuksköterskor påstod att kollegor med längre 
arbetslivserfarenhet inom psykisk ohälsa upplevdes vara mer trygga i sin yrkesroll. De 
uppvisade en ökad förståelse för patientens situation och en ökad förmåga att ge en god 
vård till patientgruppen utifrån ett helhetsperspektiv (Hildebrandt & Marcolan, 2016; 
Katakura et al., 2013; Ihalainen-Tamlander et al., 2016; Kapungwe et al., 2010; Osafo et 
al., 2012; Plant & White, 2013). Sjuksköterskorna menade att utbildning inom området 
skulle kunna ha en reducerande effekt på fördomsfulla attityder och skulle kunna minska 
de barriärer som fanns i vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient (Plant & White, 
2013). Sjuksköterskorna uttryckte en strävan efter att utbilda familjer och samhälle mer 
inom området för att också här kunna reducera stereotypa fördomar (Egbe et al., 2014).   

6. Diskussion 
  

6.1 Metoddiskussion  
 
Litteraturöversikten är baserad på 9 kvalitativa och 2 kvantitativa artiklar. Alla framtagna 
artiklar har genomgått en urvalsprocess och kvalitetsgranskats för att säkerställa dess 
relevans till litteraturöversikten. Valet att blanda fynd från kvalitativa och kvantitativa 
artiklar är omtvistat i forskningssammanhang (Sandelowski et al., 2006). Friberg (2017) 
menar på att fokus i kvalitativa och kvantitativa resultat är annorlunda och de därför 
presenteras på olika sätt. Med grund i att resultaten är av olika art menar Friberg (2017) 
att exakta jämförelser inte kan göras utan kvalitativa resultat presenteras med fokus på 
vad som sägs i form av intervjuer och berättande medan kvantitativa resultat presenteras 
utifrån statistiska beräkningar. I litteraturstudien valdes ett tillvägagångssätt där de 
kvalitativa- och kvantitativa resultaten mixades samman med stöd i Sandelowski et al., 
(2006) som beskriver att denna mixade metod är applicerbar när de olika resultaten 
bedöms kunna bekräfta, förlänga eller motbevisa varandras resultat. Denna typ av 
resultatmix visar på styrka i att kunna påvisa effekt från de kvalitativa resultaten samt 
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förutsägbarhet från de kvantitativa (Sandelowski et al., 2006; Whittemore & Knafl, 
2005). I integrativa designer så grupperas artiklarna med fokus på resultat och inte 
metod. Fokus ligger på fynd som anses besvara samma frågor. Med stöd i detta anses 
resultaten kunna bekräfta varandra och vidare stärka resultatet (Sandelowski et al., 2006; 
Whittemore & Knafl, 2005). Då psykisk ohälsa och samverkan kring ämnet är ett område 
som inte är så utförligt beforskat (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 
[SBU], 2018) ansågs valet att använda integrativ metod vara väl motiverat. Ett 
användande av såväl kvalitativa- som kvantitativa studier ansågs ge ett bra 
informationsunderlag att basera ett resultat på och dra trovärdiga slutsatser utifrån. 
  
Inklusions- och exklusionskriterier har formulerats baserat på Friberg (2017). Till en 
början användes artiklar publicerade mellan 2000-01-01 och 2018-01-01, tanken var att 
jämföra likheter och skillnader under ett längre tidsintervall. Då resultatet ansågs vara 
för gammalt och därmed förkastligt samt att sökningen blev för stor ändrades sedan 
tidsintervallet till 10 år, 2009-01-01 till 2019-01-01. Tidsintervallet hade med fördel 
kunnat begränsas till 5 år eller kortare för att sammanställa mer ny och aktuellt 
framkommen information men kunde inte genomföras då artikelunderlaget blev för litet. 
Då endast artiklar skrivna på engelska har inkluderats kan relevanta artiklar ha 
exkluderats som var skrivna på ett annat språk än engelska. Ett globalt perspektiv valdes 
för att inte exkludera några artiklar baserat på land eller kultur. Då ingen av artiklarna 
var från Sverige kan det diskuteras huruvida resultatet är överförbart till patienter i 
svensk sjukvård (Henricson, 2017) eftersom det har visats geografiska skillnader i 
sjuksköterskors attityder gentemot psykisk ohälsa utifrån de artiklar som har använts. 
Med det sagt kan det också ses som en styrka att arbetet kan visa på att dessa skillnader 
existerar. Ett större urval av artiklar hade kunnat användas för att ha ett större underlag 
och stärka trovärdigheten i litteraturöversikten. Dataanalysen av artiklarna är beskriven 
på ett utförligt sätt som tolkas kunna följas på ett enkelt sätt och bibehåller en röd tråd 
vilket enligt Henricson (2017) anses stärka bekräftelsebarheten i litteraturöversikten. 
  
De kvalitativa artiklarna som använts har använt sig av intervjuer och material som 
transkriberats av forskarna. När transkriberat material används finns alltid en risk att fel 
kan uppstå då transkriberaren antingen medvetet eller omedvetet gör feltolkningar och 
att data kan missas vilket skulle kunna minska pålitligheten då detta material presenteras 
i litteraturöversikten (Polit & Beck, 2016). När en litteraturöversikt genomförs finns alltid 
en risk för snedvridning och feltolkning av data som presenteras i utvalda artiklar då 
medverkan vid genomförande av studierna ej har skett (Daldrup-Link, 2018). För att 
säkerställa att resultatet inte snedvridits, både på grund av att artiklarna var skrivna på 
ett annat språk än svenska samt komplexiteten i ämnet har diskussioner förts under hela 
arbetsprocessen och delar som har valts ut har tolkats sinsemellan skribenterna för att 
stärka att informationen tolkats på korrekt sätt. Henricson (2017) menar på att 
trovärdigheten ökar då tolkningarna har diskuterats mellan studiekamrater eller kollegor.  
  
Sökord som inkluderats i studien har identifierats utifrån litteraturöversiktens 
syftesformulering med hjälp av “MeSH” i MEDLINE, “CINAHL Headings” i CINAHL och 
Thesaurus i PsycINFO, dessa gav en riktning i sökningen vilket har minskat risken att 
relevant information sållats bort ifall synonymer till söktermerna i artiklarna har använts. 
Till dessa har kompletterande sökord använts. För att minska risken för misstag och för 
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att få en ökad förståelse för hur relevanta sökord kunde identifieras inhämtades hjälp från 
en bibliotekarie vid Högskolan i Jönköping. Då syftet var den psykiska ohälsan inom 
somatisk vård användes sökorden “Somatic care or general hospital or primary health 
care”, detta gjorde att färre resultat från den psykiatriska vården behövde sållas igenom. 
Sökord “Nurs*” eller “Nurse” leder in på rätt yrkesgrupp. Dock har flera yrkesgrupper 
inom vården varit inkluderade i vissa artiklar vilket i vissa fall kunde göra det svårt att 
urskilja vilka attityder som tillhörde vilken yrkesgrupp. Sjuksköterskors attityder har 
urskilts i den mån det var möjligt. Sökorden som var riktade mot attityder, stigma och 
stereotypisering identifierades att en risk förelåg att det riktade resultatet mot det 
negativa hållet men valdes att inkluderas då ett stort urval av relevanta artiklar kunde 
hittas. Det finns dock en risk att en del av det positiva resultatet kan ha missats i och med 
inkluderingen av dessa sökord. Även förförståelsen kring ämnet diskuterades angående 
hur denna skulle kunna bidra till ett selektivt urval, alltså att artiklar som endast svarar 
på den förkunskap som fanns inkluderades. Med denna förförståelse i beaktning har 
artiklar valts ut så objektivt som möjligt vilket stärker pålitligheten då inget vinklat 
resultat framförts (Henricson, 2017). Även en manuell sökning gjordes för att få 
inspiration till fortsatt sökning, en granskning av redan utvalda artiklars referenslistor 
gjordes då för att få fram mer relevant information samt potentiella nya sökord för en mer 
precis sökning (Friberg, 2017). Fler databaser hade kunnat användas då risken finns att 
relevant material missats som ligger i andra databaser än de som har använts. En 
avvägning gjordes gällande utökad sökning men ansågs inte vara relevant relaterat till 
storleken på översikten då tillfredsställande mängd artiklar kunde hittas i de databaser 
som använts.  
 

6.2 Resultatdiskussion 

  

6.2.1 Dömande attityd 

 

Litteraturstudiens resultat beskriver att sjuksköterskor inom somatisk vård ibland 
uppvisade fördomar och ett negativt förhållningssätt till att vårda patientgruppen. Viktigt 
att påpeka är att detta inte är generellt för alla sjuksköterskor. Ross och Goldner (2005) 
förklarar att professionella sjuksköterskor kan ha förutfattade meningar som utvecklats 
tidigt i livet utifrån olika faktorer som följer med in i yrkesrollen. Corker et al., (2013) 
beskriver att personer med psykisk ohälsa rapporterar sjuksköterskor som en frekvent 
källa till diskriminering inom vården.  
  
Att sjuksköterskan diskriminerar patienter med psykisk ohälsa leder enligt Schulze och 
Angermeyer (2003) till sämre vård där patientgruppen utsätts för icke respektfullt 
bemötande, längre väntetider och misstro. Sjuksköterskors negativa attityder förhåller sig 
inte bara till personer med psykisk ohälsa utan även till sina egna kollegor (Little, 
Henderson, Brohan och Thornicroft, 2011). Enligt Gerrety (2012) och Little et al. (2011) 
upplever sjuksköterskor som har någon form av psykisk ohälsa en rädsla för att själva 
avslöja sin sjukdom. Detta av rädsla för att kollegorna ser sjukdomen istället för 
människan bakom. Likaså skulle sjuksköterskorna undanhålla en eventuell psykisk 
diagnos i en arbetsansökan. Denna rädsla kan relateras till litteraturstudiens resultat där 
vissa sjuksköterskor ansåg att personer som har någon psykisk diagnos inte borde få 
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arbeta utan deras friheter skulle begränsas. Detta skulle kunna vara en indikation på hur 
genomträngande stigmatiseringen beträffande psykisk ohälsa faktiskt är. Socialstyrelsen 
(1999) och Eriksson (2015) förklarar att diskriminerande- och stigmatiserande attityder 
hos sjuksköterskor riskerar att öka på de svåröverkomliga barriärerna i omvårdnaden 
som redan existerar. Det kan leda till ett vårdlidande och hinder i omvårdnaden där 
personer med psykisk ohälsa slutar söka vård för sina problem i rädsla att bli 
diskriminerade. I resultatet beskrivs det hur en stor del av sjuksköterskorna fokuserar på 
en diagnos istället för den unika individen bakom och vårdar efter tidigare erfarenheter. 
Förutfattade uppfattningar i mötet med patienten går emot Travelbees (1971) 
omvårdnadsteori där patienten ska ses som unik och betydelsen av medvetenhet och 
självreflektion om de egna fördomarna och hur dessa kan påverka den individuella 
bedömningen av patienten med psykisk ohälsa. Detta kan även styrkas av Erikssons 
(2015) teori om att det är en förutsättning att sjuksköterskor visar vördnad för den 
enskilda individens subjektiva lidande för att kunna lindra.   
  

Sjuksköterskorna beskriver i resultatet personer med psykisk ohälsa med ord som farliga, 
oförutsägbara och aggressiva. Många sjuksköterskor upplever rädsla att vårda denna 
patientgruppen. Nairn (2007) beskriver hur media, både faktabaserad och fiktiv, ofta 
beskriver personer som psykiskt sjuka när det begåtts oförklarliga våldsdåd av hänsynslös 
karaktär. Om denna beskrivning är en sanning eller en felaktig tolkning av media som 
spelar på människors rädsla i syfte att öka sin försäljning krävs det mer forskning inom 
området för att hitta en tänkbar förklaring (Nairn, 2007). Det finns flera studier som har 
uppmärksammat ett samband mellan psykisk ohälsa och en ökad risk för våldsbrott 
(Bonta, Law & Hanson, 1998; Allen & Links, 2012; Yu, Geddes & Fazel, 2012; Eronen, 
Hakola & Tiihonen, 1996; Bennett., et al., 2011; Eronen, Tiihonen, Jari & Hakola, 1996; 
Fazel & Grann, 2006). Det framkommer att det finns en komplexitet bakom sambandet 
där flera kombinerade faktorer spelar in som förklarar den ökade risken (Bonta et al., 
1998). I forskning har det observerats att personer som upplever psykisk ohälsa i form av 
ett psykotiskt tillstånd utan samverkande faktorer löper en mindre risk för att begå 
våldsbrott (Bonta et al., 1998). De faktorer som noterats öka våldsrisken hos personer 
med psykisk ohälsa kan vara ett aggressivt beteende, bristande compliance till vård samt 
missbruk. Den sistnämnda utgör den allra största risken för våldsdåd, framförallt när det 
kommer till alkohol (Fazel & Grann, 2006; Eronen et al., 1996)   
  

6.2.2 Undvikande attityd 

 

Sjuksköterskor i resultatet uppvisade en ovilja till att vårda patienter med psykisk ohälsa. 
Liknande motvillighet dokumenteras i Socialstyrelsen (1999). I samband med vård av 
patienter med fysisk ohälsa uppmärksammades inte psykiska symtom. Sjuksköterskor 
såg inte psykiatriska problem som deras vårdområde. Andra hänvisade till tidsbrist och 
brist på mänskliga resurser och finansiella tillgångar inom sjukhusinrättningen för att 
kunna prioritera psykisk ohälsa beskriver Ross och Goldner (2009) i likhet till 
litteraturstudiens resultat. Vanligt förekommande var det med bortprioritering av 
personer med psykisk ohälsa av olika anledningar.   
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Sjuksköterskor som valde att undvika att arbeta med patientgruppen beskrev en rädsla 
för att göra fel och förvärra situationen då de inte upplevde att de hade en adekvat 
utbildning. Detta kunde leda till en medveten bortprioritering av patienter med psykisk 
ohälsa även om det fanns en optimism till att vårda patientgruppen. Andra sjuksköterskor 
beskrev en maktlöshet inför att inte veta vad de ska göra även om de hade liknande 
optimism. Sharrock och Happell (2006) menar på att sjuksköterskor försöker utifrån den 
förmåga de har att utföra omvårdnad utifrån ett holistiskt perspektiv men att de känner 
sig dåligt utrustade för att kunna göra detta på ett korrekt sätt. Luckan som uppstår 
mellan att bedriva omvårdnad ur ett holistiskt perspektiv i teorin och i praktiken blir 
tydlig och sjuksköterskorna upplever otrygghet och kommer därför istället att fokusera 
på den fysiska hälsan. Enligt Travelbee (1971) är en relation något som successivt växer 
fram. När sjuksköterskor med bristande kunskap och kompetens undviker patienter med 
psykisk ohälsa får den mellanmänskliga relationen inte tid att växa och sjuksköterskan 
kan då inte utveckla något sympatiskt engagemang och medkänsla. Förutsättningarna för 
att patienten ska få en god vård sjunker därmed eftersom en bra patientrelation inte kan 
etableras.  
 

6.2.3 Empatiska attityder 

 

I resultatdelen empatiska attityder framkom det tillmötesgående inställningar gentemot 
patienter med psykisk ohälsa hos sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna som uppvisade 
positiva attityder beskriver att vårdandet av psykisk ohälsa ingår i deras ansvarsområde. 
Det var vanligt förekommande att dessa sjuksköterskor såg patienten ur ett holistiskt 
perspektiv där förståelse fanns för hur kropp och själ integrerade med varandra. Detta är 
i enlighet med ICN:s etiska kod för sjuksköterskor där sjuksköterskan har ett 
professionellt ansvar att ge alla människor den individuella vård de är i behov av (ICN, 
2017). Det beskrivs att sjuksköterskan står för jämlikhet, social rättvisa, professionella 
värderingar och tar hänsyn till mänskliga rättigheter. I samma riktning beskriver 
Travelbee (1971) i sin omvårdnadsteori de empatiska attityderna som en oumbärlig 
komponent för att nå omvårdnadsmålet och på så sätt skapa en god utvecklande relation 
mellan sjuksköterska och patient. Ur sjuksköterskans empatiska förmåga utvecklas ett 
sympatiskt engagemang där medkänsla och en vilja att hjälpa framträder.  
  
Bland de positiva attityderna i resultatet uppmärksammas en gemensam nämnare där 
sjuksköterskor som hade kunskap antingen genom utbildning eller tidigare träning men 
också genom en längre tids erfarenhet, gav trygghet i yrkesrollen. I studien av Ng, Rashid 
och O’brian (2017) framkommer liknande resultat där en förekomst av träning och 
utbildning var förknippat med mindre stigmatiserande attityd. Erfarenheten kan komma 
från att ha arbetat en längre tid inom yrket där sjuksköterskan kommit i kontakt med 
personer med psykisk ohälsa. Sjuksköterskan har genom detta lärt sig känna igen 
symptom och vårda därefter. I likhet med resultatet ses ett samband där sjuksköterskor 
som har en mer personlig kontakt med en människa som lider av psykisk ohälsa, en 
familjemedlem, vän eller granne, har visat mindre stigmatiserande attityder och verkar 
skapa mer förståelse för patientgruppen (Socialstyrelsen, 2018; Summers & Happell, 
2003; Ross & Goldner, 2009; Angermeyer & Dietrich, 2006). Rüsch, Angermeyer och 
Corrigan (2005) och Ewalds-Kvist, Högberg och Lützén (2013) tar upp att sjuksköterskor 
som redan innan och i grundutbildningen kommer i kontakt med psykisk ohälsa på något 
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sätt uppvisar positivare attityder gentemot patientgruppen i framtiden. Men att det dock 
är beroende av hur kontakten med personer med psykisk ohälsa upplevs. Uppfattas 
kontakten som obehaglig så är det troligare att sjuksköterskan utvecklar en negativ attityd 
vilket står i enlighet med Ekehammars (2018) teori om attitydbildning. Füjii et al. (2018) 
förklarar att erfarenheter av god kontakt med patienter med psykisk ohälsa är ett effektivt 
sätt att minska stigmatiseringen. Sjuksköterskorna uppvisade också en förståelse för att 
mer kunskap inom området skulle kunna ha en reducerande effekt på stigmatiserande 
attityder och på så sätt minska barriärer. I överrensstämmelse med ICN:s etiska kod 
(2017) om att främja insatser till sårbara befolkningsgrupper så fanns en vilja att från 
sjuksköterskornas sida utbilda samhället för att på så sätt reducera fördomar.   
  
Det faktum att sjuksköterskor som arbetade på psykiatriska avdelningar inte uttryckte 
positivare attityder jämfört med sjuksköterskor som arbetade på somatiska avdelningar 
kan bero på en uppfattning av partiskhet (Linden & Kavanagh, 2011). Sjuksköterskor 
inom sluten psykiatrisk omvårdnad såg ofta patienterna återintas i ett svårt försämrat 
tillstånd och uppvisade därmed mindre tilltro till återhämtning jämfört med 
sjuksköterskor inom somatisk vård. Nankivell, Platania-Phung, Happell och Scott (2013) 
diskuterar om positiva attityder hos en sjuksköterska beror på utbildning och kunskap 
eller om andra faktorer spelar in. Faktorer som personen besitter redan innan valet att bli 
sjuksköterska påverkar den positiva attityden gentemot psykisk ohälsa och leder till mer 
öppenhet för attitydförändring.   
  
I motsatt riktning framkommer det i Nankivell et al. (2013) att sjuksköterskors attityder 
gentemot psykisk ohälsa är jämförbara mot övriga befolkningens attityder snarare än en 
reflektion av den professionella expertisen (Nankivell et al., 2013; Lauber, Nordt, Falcato 
& Rossler, 2004). Det går att se likheter med litteraturstudiens resultat där studier visade 
att sjuksköterskors moraliska förhållningssätt gentemot patienter med psykisk ohälsa 
stod i linje med övriga samhällets attityder. Detta var framförallt tydligast hos 
sjuksköterskor som var påverkade av religiösa och kulturella övertygelser. Angermeyer 
och Dietrich (2006) som gjort en stor internationell jämförelse mellan olika regioner och 
etniska grupper inom flera länder där det observerats betydande skillnader i 
uppfattningar om psykisk ohälsa och attityder. Där det finns indikationer på att 
befolkningen i icke-västliga regioner där religion och kultur ofta är starkt befästa uppvisar 
ett mindre allmänt vetande och kunnande om psykisk ohälsa och tenderar därför att 
istället förklara att individen själv är orsaken till den psykiska ohälsan. Litteraturstudiens 
resultat påvisar att utbildning kan ge positiva attityder hos sjuksköterskan under rätt 
förutsättningar. Men samhällets syn på personer med psykisk ohälsa verkar vara en stark 
faktor som påverkar sjuksköterskors attityd. För att kunna skapa en attitydförändring i 
samhällen krävs en anti-stigmakampanj mot samhällen och regioner där attityden 
tenderar att vara av en negativ karaktär. Det har tidigare dokumenterats positiva effekter 
på befolkningens attityder gentemot psykisk ohälsa efter anti-stigmakampanj (Evans-
Lacko, Corker, Williams, Henderson & Thornicroft, 2014). 
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6.3 Kliniska implikationer  

 
Litteraturöversiktens resultat visar på de olika attityder som finns hos sjuksköterskor. 
Resultat kan för ansvariga inom klinisk verksamhet visa på de brister som skapar 
barriärer i omvårdnaden, men visar också de möjligheter som finns för att bedriva 
personcentrerad omvårdnad med tillämpande av en helhetssyn på patienter med psykisk 
ohälsa. Men också öppna upp för reflektion hos den enskilda sjuksköterskan. Första 
steget i att lösa ett problem ligger i att identifiera att det finns. Genom att synliggöra 
medvetna och omedvetna attityder kan vården genomföra förbättringsarbeten där målet 
är en mer jämlik vård med hjälp av ökad kunskap om psykisk ohälsa och psykiatriska 
diagnoser samt ett främjande och uppmuntrande av de empatiska attityder som redan 
existerar.  
   
 

6.4 Slutsatser 

 
Diskriminerande och positiva attityder kan hittas hos sjuksköterskor. Däremellan finns 
sjuksköterskor som bortprioriterar att vårda patienter med psykisk ohälsa relaterat till 
yttre och inre omständigheter såsom ansvarsuppfattning, vårdkultur, brist på tillgångar, 
maktlöshet, hopplöshet. Utbildning och erfarenhet kan enligt litteraturöversiktens 
resultat ge positiva attityder hos sjuksköterskan under rätt förutsättningar men 
samhällets syn på personer med psykisk ohälsa verkar vara en stark faktor som påverkar 
sjuksköterskors attityd. Sjuksköterskans attityd mot personer med psykisk ohälsa 
korrelerade med samhället hen levde i. Framtida forskning skulle utifrån vad 
litteraturöversiktens resultat visar kunna genomgående studera de geografiska 
skillnaderna i sjuksköterskors attityder. Då eftersom vården ska vara jämlik kan det 
vara av relevans att mer genomgående undersöka hur kulturer och religioner påverkar 
omvårdnaden av psykiskt sjuka patienter. 
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det var obekvämt för dem att 
vårda psykiatriska patienter 
då man inte visste hur man 
skulle ta hand om dem. I ett 
av fallen hade en patient 
börjat skrika varpå 
sjuksköterskan avbröt 
omvårdnaden och lämnade 
rummet.  

Del 1: 4/4 
Del 2: 7/8 

Plant, L. D. & 
White, J.H.  
  
2013, USA  

Emergency Room 
Psychiatric 
Services: A 
Qualitative Study 
of Nurses’ 
Experiences  

Analys utefter en  
fenomenologisk 
ansats.  
  
10 sjuksköterskor 
totalt.  
  
Kvalitativ induktiv 
studie med 
fokusgruppsintervjuve
r  
  

Studien syftade till att 
undersöka, beskriva och 
tolka erfarenheterna hos 
sjuksköterskor som vårdar 
patienter med psykisk 
ohälsa på 
akutmottagningen.  
  

Resultatet visar att 
sjuksköterskorna uppvisar 
en negativ attityd gentemot 
att vårda patienter med 
psykisk ohälsa. Prioriterar 
hellre fysiska uppgifter före 
psykiska. Patienter med 
psykisk ohälsa upplevdes 
som jobbiga, manipulativa 
och 
uppmärksamhetssökande av 
sjuksköterskorna. 
Upplevelsen av brist på 
kunskap och utbildning att 
vårda patienter med psykisk 
ohälsa.  

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Egbe, C.O., 
Brooke-
Summer, C., 
Kathree, T., 
Selohilwe, O., 
Thornicroft, G 
& Petersen, I.  

Psyhciatric stigma 
and 
discrimination in 
South Africa: 
perspective from 
key stakeholders  

Kvalitativ studie där 
58 deltog i enskilda 
intervjuer och 19 i 
fokusgruppintervjuver 
förekom.  
  

Studiens syftar till att 
undersöka erfarenheterna 
av psykiatriskt stigma och 
diskriminering av patienter 
med psykisk ohälsa inom 
primärvården och inom 
familj och samhälle.  

Resultatet beskriver att en 
diskriminerande attityd hos 
sjuksköterskor förekommer, 
framförallt i form av att 
sjuksköterskorna inte vill 
vårda patienter med en 
psykisk ohälsa. Förskjutning 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 



 

  
2014, Sydafrika  

  
  
77 deltog  
10 sjuksköterskor  

av ansvaret. En del 
sjuksköterskor påvisade en 
positiv attityd till att hjälpa 
och har en icke-dömande 
attityd.  

Ihalainen-
Tamlander, N., 
Vähäniemi, A., 
Löyttyniemi, 
E., Suominen, 
T. & Välimäki, 
M.  
  
2016, Finland  

Stigmatizing 
attitudes in nurses 
towards people 
with mental 
illness: a cross-
sectional study in 
primary settings 
in Finland  

Tvärsnittsstudie med 
bekvämlighetsurval 
och självskattnings- 
formulär  
218 deltagare, 
ålderspann 24-67år, 
98% kvinnor  
  
Kvantitativ studie  

Att beskriva 
sjuksköterskors attityder 
gentemot personer med 
psykisk ohälsa och 
undersöka påverkande 
faktorer dessa attityder 
inom primärvården  

Nio stereotyper undersöktes. 
Högst score fanns bland 
attityden att vilja att hjälpa 
patienter med psykisk 
ohälsa. Höga poäng kunde 
också ses för att 
sjuksköterskor kände 
medlidande/tyckte synd om 
dessa patienter. Låga poäng 
noterades för att patienterna 
är farliga eller hotfulla och 
detsamma för att känna sig 
irriterad eller arg på 
patientgruppen. 
Sjuksköterskor uppgav att 
patienterna ska kunna 
tvingas till att följa 
medicinska åtgärder. Analys 
av data pekar på att ålder, 
träning inom området och 
personlig kontakt med 
patientgruppen är associerat 
med stigmatiserande 
attityder.  

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Jones, S., 
Krishna, M., 
Rajendra, R.G 
& Keenan, P.  
  
2015, Indien  

Nurses attitudes 
and beliefs to 
attempted  
suicide in 
Southern India.  

Semi-strukturerade 
intervjuer som är 
anpassade för 
attityder, övertygelser 
och kunskapsbas 
angående patienter 
som gjort 
självmordsförsök.  
  
15deltagare, alla 
kvinnor.  
  
Kvalitativ 
intervjustudie  
  

Studiens huvudsakliga 
syfte var att undersöka 
upplevelser och attityder 
hos sjuksköterskor som 
vårdar och hanterar 
patienter som utfört ett 
självmordsförsök och är 
inlagda på ett stort allmänt 
sjukhus i södra Indien.  

Studiens resultat visar att 
negativa attityder hos 
sjuksköterskor gentemot 
vårdandet av patienter som 
genomfört självmordsförsök 
är starkt kopplat till religiös 
tro och kultur. Majoriteten 
av sjuksköterskorna 
prioriterade fysisk hälsa före 
psykisk. Brist på utbildning 
inom psykisk ohälsa var ett 
genomgående tema.  

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Kapungwe, A., 
Cooper, S., 
Mayeya, J., 
Mwanza, J., 
Mwape, L. & 
Sikwese, A.  
  
2010, Zambia  

Attitudes of 
primary health 
care providers 
towards people 
with mental 
illness: evidence 
from two districs 
in Zambia  

Frågeformulär med 
öppna och slutna 
frågor.   
  
Totalt 111 
medverkande 
personer varav 26 var 
legitimerade 
sjuksköterskor  
  
Kvantitativ studie  

Utforska hälsoarbetares 
attityder gentemot 
personer med mentala 
sjukdomar. Att 
dokumentera olika typer 
(positiva/negativa) av 
attityder hälsoarbetare kan 
ha samt bakomliggande 
orsaker.  

Personer med mental ohälsa 
ansågs av en stor del vara 
farliga och kunde få återfall 
av psykisk ohälsa. En stor 
del tyckte att individuella 
och politiska rättigheter 
skulle begränsas och att 
dessa personer inte skulle få 
arbeta eller skaffa barn. En 
majoritet angav att de kände 
sig obekväma att hantera 
mentalt sjuka patienter och 
runt hälften ansåg att man 
skulle få begränsa 
individuella friheter hos 
mentalt sjuka med 
exempelvis handfängsel eller 
isolering.  

Del 1: 4/4 
Del 2: 7/8 

Katakura, N,. 
Yamamoto-
Mitani, N. & 
Ishigaki, K.  
  
 2010, Japan  

Home-visit nurses’ 
attitudes for 
providing effective 
assistance to 
clients with   
schizophrenia  

Kvalitativ-  
intervjustudie, 
Fenomenologisk  
  
Datainsamling gjordes 
med semi-
strukturerade 

Ett av studiens två syften 
var att identifiera attityder 
hos sjuksköterskor som 
verkade inom 
hemsjukvården med 
klienter med schizofreni. 
Den andra delen syftade på 

I resultatet beskrivs det att 
sjuksköterskorna i den 
initiala kontakten med 
patienterna uppvisade 
fördomar angående 
patienterna och 
underskattade deras egna 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 



 

inspelade individuella 
intervjuer.  
  
I studien deltog 7 
stycken 
sjuksköterskor  
Alla kvinnor. 30–60 
år.  
  

att utveckla ett ramverk för 
hur sjuksköterskor på bästa 
sätt erhåller positiva 
attityder.  
  

förmåga att klara av att leva 
ett väl fungerande liv. De 
fördomar som fanns och de 
negativa attityder som 
uppvisades initialt 
omvandlades till positiva av 
deltagande sjuksköterskor 
efter att ha arbetat med 
människor med schizofreni.  

Hildebrandt, 
L.M. & 
Marcolan, J.F.  
  
2016, Braslien  

Conceptions of 
nursing staff 
about psychiatric 
care in general 
hospital  

Kvalitativ studie med 
semi-strukturerade 
intervjuer och 
systematisk 
observation  
.  
Strategiskt urval.  

  
Innehållsanalys.  

  
30 deltagare totalt 
varav 9 
sjuksköterskor.  
Ålder mellan 20–59.  

Studien syftade till att 
förstå upplevelsen hos 
sjuksköterskor om 
sjukhusvistelsen av 
personer med psykisk 
ohälsa som antogs till den 
psykiatriska delen på 
allmän sjukhus.  

Resultatet från studien visar 
på diskriminerande och 
fördomsfulla attityder från 
sjuksköterskor. Upplevelsen 
av att patienterna är 
manipulativa, aggressiva och 
oförutsägbara. Negativa 
attityder till att blanda 
patienter med psykisk ohälsa 
med övriga patienter. En 
stark koppling mellan brist 
på utbildning/kunskap om 
psykisk ohälsa och 
fördomar/stigma var 
genomgående i studien.  

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Obando 
Medina, C., 
Kullgren, G. & 
Dahlblom, K.  
  
2014, 
Nicaragua  

A qualitative study 
on primary health 
care professionals’ 
perception of 
mental health, 
suicidal problems 
and help-seeking 
among young 
people in 
Nicaragua.  

Kvalitativ design. 
Datainsamling genom 
observation och 
individuella 
intervjuer.  
  
Transkribering av 
intervjuer för att 
undergå tematisk 
analys.  
  
Strategiskt urval  
  
12 deltagare totalt 
varav 7 allmänläkare 
och 5 sjuksköterskor.  

Studien syftade till att 
utforska hur sjuksköterskor 
och allmänläkare i 
primärvården upplever 
unga personer med psykisk 
ohälsa, 
självmordsbenägenhet och 
hjälpsökande.   

Resultatet i studien visar på 
en positiv attityd gentemot 
patienter med psykisk ohälsa 
ifrån sjuksköterskorna. Men 
att det finns en motvilja till 
att själva vårda och hantera 
dem relaterat till bristande 
kunskap/utbildning och 
tidsbrist som ofta ledde till 
bortprioritering och 
förskjutning av ansvaret hos 
sjuksköterskorna. 
Svårigheter i 
kommunikationen samt en 
känsla av maktlöshet 
upplevdes av 
sjuksköterskorna.   

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Osafo, J., 
Knizek, B.L., 
Akotia, C.S. & 
Hjelmeland, H.  
  
2012, Ghana  

Attitudes of 
psychologists and 
nurses toward 
suicide and suicide 
prevention in 
Ghana: a 
qualitative study  

Kvalitativ studie med  
semi-strukturerade 
intervjuer.  
  
Tolkning enligt 
fenomenologisk 
ansats.  
Urval enligt 
snöbollsteknik.  
  
17 deltagare totalt där 
8 är sjuksköterskor   
varav 4 män och 4 
kvinnor.  

Studien syftade till att 
utforska och förstå 
attityder hos 
sjuksköterskor och 
psykologer på 
akutmottagningen 
angående självmord och 
självmordsprevention.  

Studiens resultat visar att 
majoriteten av 
sjuksköterskorna höll en 
moralisk attityd gentemot 
självmord där man 
skuldbelägger och såg detta 
som kriminellt. Personliga 
åsikter utifrån kultur och 
religion formade negativa 
attityder hos 
sjuksköterskorna  
gentemot patienter som är 
självmordsbenägna. Hot av 
religiösa konsekvenser 
fungerade som 
självmordsprevention.  

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

 
 

 
 

 

  

 



 

Bilaga 2. Kvalitetsgranskning kvalitativa studier 

 

Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod 

 

Titel:  
Författare:  
Årtal:  
Tidskrift:  

 

Del I.  

Beskrivning av studien 

 

Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja                                Nej 

 

Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja                                Nej 

beskrivet? 

 

Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja                                Nej  

 

Är urvalet beskrivet?                  Ja                                Nej  

 

Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del II. Vid Nej på 

någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 

Del II 

Kvalitetsfrågor 

 

Beskrivs vald kvalitativ metod?                Ja                              Nej  

Hänger metod och syfte ihop?                Ja                               Nej  

(Kvalitativt syfte – kvalitativt metod) 



 

Beskrivs datainsamlingen?              Ja                               Nej 

Beskrivs dataanalysen?               Ja                                Nej  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/            Ja                               Nej 

ställningstagande?      

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och trovärdighet) i diskussionen? 

                                                           Ja                               Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?                  

                                                                                     Ja                               Nej  

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i diskussionen?  

                                                                       Ja                               Nej 

 

Är resultatet relevant för ert syfte? 

Om ja, beskriv: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

Deltagarkarakteristiska  

Antal……………………     

Ålder…………………....     

Man/Kvinna…………….     

 

Granskare sign: ………………………………………………. 

 

Framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping/henr 

 

 



 

Bilaga 3. Kvalitetsgranskning kvantitativa studier 

 

Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvantitativ metod 

 

Titel:  
Författare:  
Årtal:  
Tidskrift:  

 

Del I.  Beskrivning av studien 

Beskrivs problemet i bakgrund/inledning? Ja                               Nej 

 

Kunskapsläget inom det aktuella området är       Ja                               Nej 

beskrivet? 

 

Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja                              Nej  

 

Är urvalet beskrivet?                      Ja                                        Nej  

 

Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska inkluderas till fortsatt granskning. Vid Nej på 

någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 

 

Del II Kvalitetsfrågor 

Hänger metod och syfte ihop?                Ja                              Nej  

(Kvantitativt syfte – kvantitativ metod) 

Beskrivs statistiska metoder/analys?  Ja                              Nej  

Beskrivs datainsamlingen?                 Ja                              Nej 

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/               Ja                              Nej 

ställningstagande?  

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp validitet och reliabilitet i diskussionen?  

                                               Ja                              Nej  



 

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?        

                                                                                       Ja                             Nej  

Sker återkoppling till nyare forskning i relation till huvudfynden i diskussionen? 

                                              Ja                                         Nej  

 

Är resultatet relevant för ert syfte? 

Om ja, beskriv: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Forskningsmetod/-design (t ex RCT, tvärsnittsstudie) 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

 

Deltagarkarakteristiska  

Antal……………………     

Ålder…………………....     

Man/Kvinna…………….     

 

Granskare sign: ………………………………………………. 

 

Framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping/henr 

 


