
  
 
 

 

 

 

 

Therese Claesson och Gregorio Fernandez 

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, Institutionen för vårdvetenskap 

Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp, VKGV51, HT2017 

Grundnivå  

Handledare: Kristina Eivergård och Elisabeth Bos Sparén 

Examinator: Susanne Amsberg 

 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskors attityder gentemot patienter med psykisk 

sjukdom  

En litteraturöversikt 

 

 

Nurses attitudes towards patients with mental illness 

A literature review 

 

 

 



  
 
 

 

 Sammanfattning 

 

Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett utbrett och växande problem i samhället. Människor 

 med psykisk sjukdom möts ofta av negativa och skeptiska attityder i såväl 

 samhället som i vården. I den dagliga verksamheten möter sjuksköterskor 

 patienter med psykisk sjukdom såväl i den somatiska som i den psykiatriska

 vården och det ingår i sjuksköterskans profession att behandla alla patienter 

 på lika villkor.  

Syfte:  Syftet var att belysa sjuksköterskors attityder gentemot patienter med 

 psykisk sjukdom. 

Metod: En allmän litteraturöversikt har genomförts för att belysa sjuksköterskors 

 attityder gentemot patienter med psykisk sjukdom. Resultatet baserades på 

 tio vetenskapliga artiklar, två kvalitativa och åtta kvantitativa, vilka 

 hämtades från databaserna CINAHL Complete och PubMed. Samtliga 

 artiklar kvalitetsgranskades. 

Resultat: Denna litteraturöversikt visar att sjuksköterskorna uttryckte främst positiva 

  men även negativa attityder gentemot patienter med psykisk sjukdom. 

 Utbildning och erfarenhet visade sig vara de faktorer som främst hade 

 betydelse för sjuksköterskornas attityder men även organisationen, 

 vårdklimatet, åldern och genus, hade betydelse på olika sätt. 

Diskussion: Ökad kunskap i form av utbildning och erfarenhet, kan förbättra 

 sjuksköterskors attityder och därmed även bemötandet av patienter. I 

 enlighet med resultaten förefaller det finnas ett  behov för sjuksköterskor av 

 mer utbildning gällande psykiska sjukdomar, hanteringsstrategier för svåra 

 situationer samt även möjligheter till självreflektion.  

Nyckelord: Sjuksköterskor, attityder, psykisk sjukdom. 

 



  
 
 

 

  Abstract 

 

Background: Mental illness is a widespread and growing problem in society. People 

living with mental illness are often met with negative and skeptical 

attitudes in society as well as by health care professionals. In their daily 

working lives, nurse meet patients with mental illness in both somatic and 

psychiatric care and it is the nurses’ duty to care for all patients on equal 

terms. 

Aim: The aim was to highlight the attitudes of nurses towards patients with 

mental illness. 

Method: A general literature review has been performed to highlight the attitudes 

of nurses towards patients with mental illness. The result is based on ten 

scientific articles, two of which are qualitative and eight quantitative, 

retrieved from the databases CINAHL Complete and PubMed. All of the 

articles were reviewed according to quality. 

Results:  This literature review shows that nurses expressed primarily positive but 

also negative attitudes towards patients with mental illness. Education and 

experience proved to be the factors that were primarily relevant to nurses´ 

attitudes but also organization, healthcare climate, age and gender had 

significance in various ways. 

Discussion: Increased knowledge in the form of education and experience, can 

improve the attitudes of nurses and, consequently, the treatment of 

patients. According to the results, there seems to a need for nurses for 

more education regarding mental illness, management strategies for 

difficult situations and opportunities for self- reflection. 

Keywords: Nurses, attitudes, mental illness. 
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1 Inledning  

Som sjuksköterskor kommer vi att möta patienter med psykisk sjukdom såväl i den somatiska 

som den psykiatriska vården. Dessa möten kan komma att innebära starka upplevelser som 

kan berika arbetet som sjuksköterska men de kan kanske också upplevas frustrerande eller till 

och med skrämmande beroende på vilka attityder som vi sjuksköterskor bär med oss. 

Intresset för att undersöka sjuksköterskors attityder gentemot patienter med psykisk 

sjukdom, väcktes genom vårt egna personliga engagemang för detta område samt även genom 

professionella erfarenheter inom psykiatri. Vi har reflekterat över patienter med psykisk 

sjukdom, vilka faktorer som inverkar på sjuksköterskors attityder samt sjuksköterskors 

agerande gentemot dessa patienter. 

Genom att i denna litteraturöversikt belysa dessa attityder hoppas vi kunna bidra med nya 

perspektiv på relationen mellan sjuksköterskor och patienter med psykisk sjukdom.  

 

2 Bakgrund  

Historik 

Människor med psykisk ohälsa har historiskt sett marginaliserats, behandlats paternalistiskt 

och fråntagits sin självbestämmanderätt, såväl inom vården som i övriga samhället (Lilja & 

Hellzén, 2014). På medeltiden var det kyrkan som tog hand om människor med psykisk 

ohälsa och inte förrän 1851 blev psykiatri en medicinsk specialitet i Sverige, då riksdagen 

beslutade att psykiskt sjuka skulle ha rätt till läkarvård (Allgulander, 2014). Efter detta beslut 

grundades den första psykiatriska kliniken med den första professuren, på Konradsberg i 

Stockholm. 

 Så småningom byggdes fler statliga mentalsjukhus men under 1960-talet, i samband med 

att landstingen tog över den psykiatriska vården, började mentalsjukhusen dock att 

ifrågasättas. Vården och behandlingarna förändrades och den öppna vården byggdes ut. Under 

1990-talet genomfördes psykiatrireformen som innebar drastiska nedskärningar av antalet 

slutenvårdsplatser.   

Reformen drevs av besparingar men också av en strävan att minska sluten- och tvångsvård 

till förmån för ett friare och mer självständigt liv för patienterna. Senare års studier har dock 

visat att inte alla patienter klarat av att leva i samhället utan istället har farit illa av reformen. 

Ingen har längre ett helhetsansvar för patienter med psykisk ohälsa utan de återfinns ofta i 

väldigt olika vårdformer i allt från primärvård, socialvård, statlig institutionsvård, 

specialiserad psykiatri, vård för substansbrukare till kriminalvård (Allgulander, 2014). 
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Psykisk ohälsa och sjukdom  

Ordet psykiatri härstammar från de grekiska orden psyche som betyder själ och iatreia som 

betyder läkekonst (Allgulander, 2014). Psykiatri är det område inom den medicinska 

disciplinen som omfattar psykisk ohälsa i form av alltifrån enstaka, akuta och övergående 

kriser till livslånga tillstånd av psykisk funktionsbegränsning.  

Psykisk ohälsa är ett begrepp som ofta används för att inkludera alla former av psykiska 

sjukdomar, syndrom och störningar (Folkhälsomyndigheten, 2017). Begreppet psykisk hälsa 

inkluderar hälsorelaterad livskvalitet där välbefinnande, symtom och funktion i dagliga 

aktiviteter också ingår.    

 Världshälsoorganisationen (WHO, 2017) beskriver psykisk sjukdom som ett tillstånd med 

en kombination av avvikande tankar, uppfattningar, känslor och beteenden, samt svårigheter i 

relationer med andra. Orsaken till att en person drabbas av psykisk sjukdom är ofta komplex 

och beror på ett samspel mellan såväl biologiska som psykosociala faktorer (Skärsäter, 

2014a).  

Det finns tecken på att den psykiska ohälsan i Sverige ökar, framför allt bland unga och 

bland personer med högst förgymnasial utbildning (Folkhälsomyndigheten, 2017). Psykisk 

ohälsa räknas idag som ett av de stora folkhälsoproblemen. 

 

Diagnostisering   

Inom psykiatrin använder man sig, liksom inom den övriga medicinska vetenskapen, av 

diagnostisering som verktyg för att fastställa vilken sjukdom en viss person lider av 

(Allgulander, 2014). Ordet diagnos härstammar liksom psykiatri från grekiskan, närmare 

bestämt från dia och gnosis som betyder genom respektive kunskap, och innebär fastställande 

av sjukdom.  

Inom psykiatrin använder man olika begrepp för olika former av psykisk ohälsa, bland 

annat sjukdom, syndrom och störning (Allgulander, 2014). Diagnoser skapas på olika grunder 

och det finns inget enhetligt svar på vad sjukdom, syndrom eller störning är. Personal inom 

vård och omsorg använder sig av olika diagnostiska klassificeringssystem för att kunna 

dokumentera information om patienter på ett enhetligt och systematiskt sätt (Socialstyrelsen, 

2017). Bland andra används det internationella systemet International Classification of 

Diseases (ICD). Inom klinisk psykiatri är det dock det internationella systemet Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) som främst används. Den psykiatriska 

diagnostiken är ett resultat av åratal av psykiatrers forskning, erfarenheter och diskussioner 
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världen över men den säger ingenting om själva orsaken till en viss sjukdom (Allgulander, 

2014). En diagnos grundar sig på en bedömning av patientens psykiatriska status. Denna 

status bedöms utifrån främst läkares, men också sjuksköterskors och annan vårdpersonals, 

samtal med och observationer av patienten.  

 

Psykiska sjukdomar, syndrom och störningar 

Nedan presenteras kortfattade definitioner av vanligt förekommande psykiska sjukdomar, 

syndrom och störningar inom psykiatrisk vård och i våra undersökta artiklar. 

 

Depression 

Depression är ett sjukdomstillstånd som kännetecknas av ett flertal symptom såsom 

nedstämdhet, ångest, trötthet, skuldkänslor, bristande självkänsla, livsleda, sömnproblematik, 

dålig aptit, minnes- och koncentrationssvårigheter (Skärsäter, 2014b). Depressioner kan vara 

långvariga och/eller återkommande, vilket väsentligt kan försämra den drabbades förmåga att 

fungera på jobbet eller i skolan och att klara det dagliga livet. Svåra depressioner kan leda till 

allvarliga konsekvenser med risk för suicid eller suicidförsök. 

  

Bipolär sjukdom 

Bipolär sjukdom kännetecknas av markanta svängningar i stämningsläget och pendling mellan 

episoder av mani och depression. Mellan dessa episoder återgår stämningsläget till ett mer 

neutralt läge utan symptom (Allgulander, 2014).  

Maniska episoder karaktäriseras av ett högt stämningsläge eller påtaglig irritabilitet som 

pågår under minst en vecka (Allgulander, 2014). Karaktäristiska symptom är överaktivitet, 

ökad självkänsla, forcerat tal, tankeflykt, lättdistraherad och minskat sömnbehov. Det är också 

vanligt med impulsiva handlingar som leder till negativa följder som till exempel inköp, 

promiskuitet eller fortkörning. Vid akut och svår mani kan den sjuke tappa 

verklighetsförankringen och bete sig psykotiskt.  

 

Ångestsyndrom  

Ångestsyndrom är ett samlingsnamn för flera ångestsjukdomar såsom exempelvis 

panikångest, fobi och tvångssyndrom (Socialstyrelsen, 2016). En förutsättning för att en 

person skall diagnosticeras med ångestsyndrom är att symptomen upplevs som ett lidande och 

påverkar möjligheterna till ett fungerande vardagsliv (Sjöström & Skärsäter, 2014).  
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Vanliga symptom vid ångestsyndrom kan vara fysiska reaktioner som hjärtklappning, tryck 

över bröstet, andnöd, kvävningskänslor, svettningar, illamående och yrsel. Andra vanliga 

symptom kan vara av mer psykisk natur och ta sig uttryck i form av exempelvis 

overklighetskänslor, dödsskräck, rädsla att förlora kontrollen och bli tokig.   

 

Schizofreni och andra psykoser  

Psykos är ett samlingsnamn för alla psykossjukdomar vilka har gemensamt att de alla innebär 

en gravt störd verklighetsuppfattning (Allgulander, 2014). Schizofreni är en av de allvarligaste 

psykossjukdomarna och tillhör gruppen av så kallade funktionella psykoser (Mattsson, 2014). 

Funktionella psykoser beror huvudsakligen på psykisk ohälsa/sjukdom till skillnad från 

organiska psykoser som kan orsakas av somatisk sjukdom, missbruk, förgiftning eller vissa 

läkemedel som till exempel kortison.  

Vanliga symptom för schizofreni är snedvridningar i tänkande, uppfattning, känslor, språk 

och beteende (Mattsson, 2014). Många patienter upplever symptom i form av 

hörselhallucinationer och vanföreställningar. Patienterna saknar ofta sjukdomsinsikt vilket 

kan försvåra skapandet av konstruktiva relationer till sjuksköterska och annan personal. 

Sjukdomen kan göra det svårt för dessa patienter att leva ett normalt liv samt påverka deras 

livskvalitet.   

 

Attityder och stigmatisering 

Attityder och stigmatisering är begrepp som enligt Lilja och Hellzén (2014) är förknippade 

med en diskriminerande hållning gentemot psykiskt sjuka människor. Lilja och Hellzén 

(2014) menar att attityder och stigmatisering kan definieras på olika sätt men att attityder 

handlar om det sätt på vilket vi bemöter andra människor - medan stigmatisering kan 

beskrivas som det en person upplever. Det existerar således ett nära samband mellan attityder 

och stigmatisering.  

Inom socialpsykologin och andra vetenskaper används vanligen termen attityd för att 

beskriva en varaktig inställning och förhållningssätt. Dessa har i sin tur byggts upp av 

erfarenheter och kommer till uttryck genom att man är för eller emot något 

(Nationalencyklopedin, 2017). Attityder kan variera i styrka, från starkt positiva till starkt 

negativa.  

Inom socialpsykologi talas det också om tre komponenter som kan ses i en persons attityd: 

en kognitiv, en affektiv och en handlingskomponent (Lilja & Hellzén, 2014). Den kognitiva 
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komponenten innebär de faktiska kunskaper som en person har i en särskild fråga. Den 

affektiva komponenten innebär de känslor en person hyser inför någon eller något. 

Handlingskomponenten innebär personen agerar. Dessa tre komponenter kan i ett 

vårdsammanhang innebära vårdarens syn på patienten, vårdarens känslor inför patienten 

respektive vårdarens sätt att vara och agera gentemot patienten.  

Stigmatisering är enligt socialpsykologin en så kallad stämplingsteori som behandlar 

sambandet mellan avvikande beteende och det omgivande samhällets reaktion (NE, 2017). 

Enligt Goffman (2014) är stigma ett negativt laddat begrepp som oftast upplevs nedsättande. 

Goffman menar att människor med ett stigma inte passar in i den gängse normen av vad som 

anses som normala människor och därmed inte heller anses som fullvärdiga människor.  

För att kunna mäta sjuksköterskors attityder gentemot patienter, använder sig forskningen 

av olika typer av självskattningsformulär såsom Attitudes Toward Acute Mental Health Scale 

(ATAMHS 33), (Baker, Richards & Campbell, 2004), Mental Health Knowledge Scale 

(MAKS), (Evans-Lacko, Little, Meltzer, Rose, Rhydderch, Henderson, & Thornicroft, 2010), 

Reported and Intended Behaviour Scale (RIBS), (Evans- Lacko et al., 2011), Attitudes to 

Mental Illness Questionnaire (AMIQ), (Luty, Fekadu, Umoh, Gallagher, 2006) och The 

Community Attitudes towards the Mentally Ill Scale (CAMI), (Taylor & Dear,1981). 

Sjuksköterskorna som deltar i de olika studierna får i dessa självskattningsformulär besvara 

hur väl de instämmer i ett antal påståenden utefter en graderad skala. Dessa skalor kan 

exempelvis graderas från 1 till 5, där 1 innebär instämmer helt respektive 5 instämmer inte 

alls. De forskare som leder studierna analyserar sedan självskattningsformulärens resultat och 

slutsatser dras. 

 

Sjuksköterskans roll  

Inom Europeiska Unionen är det de enskilda länderna som är ansvariga för insatserna med 

avseende på psykisk hälsa (Europeiska kommissionen, 2017). Behovet av att lyfta fram psykisk 

hälsa som en viktig folkhälsofråga har uppmärksammats alltmer i EU under de senaste 

årtiondena, men insatser för psykisk hälsa har trots det inte prioriterats likadant i alla länder. 

Många personer med psykiska problem får inte den vård de behöver och det görs inte heller 

tillräckligt för att förebygga psykisk ohälsa eller främja psykiskt välbefinnande. Gemensamma 

åtgärder syftar dock till att förebygga psykisk sjukdom och förbättra vården för EU-invånare 

som lider av psykisk ohälsa.  
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De gemensamma riktlinjerna i International Council of Nurses (2014) skall vägleda alla 

sjuksköterskor verksamma såväl inom Europa som världen. Enligt dessa riktlinjer skall 

sjuksköterskor behandla alla patienter de möter med respekt och medkänsla. Sjuksköterskor har 

också ett ansvar för att alla patienter bemöts på lika villkor samt att de erhåller lämplig och 

relevant information. Enligt riktlinjerna skall all vård också ske med respekt för mänskliga 

rättigheter oavsett patientens ålder, hudfärg, sexualitet eller funktionsnedsättning. Det är också 

sjuksköterskans ansvar att bedriva en god vård genom att hela tiden uppdatera sina kunskaper 

och sin yrkeskompetens, samt att även stödja sina medarbetare till detta. Sjuksköterskans arbete 

bör präglas av ett holistiskt synsätt där patienten ses som en helhet och där fysiska, psykiska, 

sociala och andliga aspekter inkluderas (Foldemo, 2014).  

Bemötande och dess betydelse är en ständigt lika aktuell angelägenhet inom hälso- och 

sjukvård (Fossum, 2013). Det handlar om vårdpersonalens emottagande av patienterna och om 

det sker med vänlighet, värme, hjälpsamhet, engagemang och kvalitet, eller inte. All 

vårdpersonal, inte minst sjuksköterskor, kommer under sin yrkesverksamma tid att möta 

patienter som är osäkra, rädda och oroliga. Ibland kan det även ske möten med patienter som 

upplevs som oberäkneliga och farliga. Det sätt på vilket vårdpersonalen faktiskt bemöter 

patienterna kan ha en avgörande betydelse för hur patienterna upplever kvaliteten på den vård 

de erhåller. 

Patientlagen (PL, SFS 2014:821) består av de mest grundläggande bestämmelserna 

gällande patienters ställning inom hälso- och sjukvård och dess främsta syfte är att främja 

patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. I enlighet med PL skall 

sjuksköterskor medverka till att patienter erhåller en personcentrerad vård. Detta innebär att 

patienter ska synliggöras som personer och inte bara ses som olika diagnoser eller 

sjukdomstillstånd. 

Sjuksköterskor har både ett juridiskt och etiskt ansvar att upprätthålla en god attityd 

gentemot patienter med psykisk ohälsa (Alexander, Ellis & Barrett, 2016). Forskning visar 

dock att människor med psykisk sjukdom ofta möts av negativa och skeptiska attityder i såväl 

samhället som vården (Hansson, Jormfeldt, Svedberg & Svensson, 2011). Att arbeta som 

sjuksköterska eller annan vårdpersonal inom psykiatri kan innebära en utmaning då svåra 

situationer kan uppstå med patienter som beter sig suicidalt, utåtagerande och kanske till och 

med våldsamt (Lilja & Hellzén, 2014).  
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Arbetsmiljö, organisation och vårdklimat 

Arbetsmiljölagen (AML, SFS 1977:1160) ligger till grund för allt arbetsmiljöarbete och 

beskriver arbetsmiljöns inverkan på människan i arbetet, det vill säga både den fysiska och 

den psykosociala omgivningen. Enligt AML ska arbetsmiljön vara tillfredsställande med 

hänsyn till arbetets natur, och enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) ska det 

där hälso- och sjukvård bedrivs också finnas den personal, lokal och utrustning som behövs 

för att kunna ge god omvårdnad. AML (1977) och även ICN (2014) betonar att all verksam 

personal på arbetsplatsen ska medverka i arbetsmiljöarbetet.  

Hälsa- och sjukvård bedrivs i organisationer och dessa organisationer kan bestå av alltifrån 

små mottagningar till stora sjukhus (Hallin & Siverbo, 2003). Begreppet organisation används 

för att beskriva ett företags- eller förvaltningsstruktur med dess olika enheter och chefsnivåer, 

det vill säga det sociala systemets formella uppbyggnad. Ett sjukhus består av olika mindre 

organisationer i form av kliniker och avdelningar, såväl somatiska som psykiatriska sådana. 

Vårdorganisationen sätter ramarna för sjuksköterskors arbete. Detta gäller exempelvis tillgång 

på personal, tid och inte minst vilken typ av vårdenhet, somatisk eller psykiatrisk avdelning. 

Vårdklimat kan beskrivas som den atmosfär och kultur som präglar en vårdenhet, det vill 

säga ”det som sitter i väggarna” (Edvardsson & Wijk, 2014). Ett varmt och välkomnande 

klimat är en förutsättning för att kunna bedriva en god och personcentrerad vård. 

Vårdklimatet på en vårdenhet eller en avdelning, skapas av tre samverkande faktorer: den 

fysiska miljön, människors sätt att vara och göra, samt en närvarande eller frånvarande 

värdegrund i form av gemensamma värderingar. 

 

3 Problemformulering  

Psykisk ohälsa är ett utbrett och växande problem i samhället. Samtidigt är psykisk ohälsa, 

och inte minst psykisk sjukdom, än i dag omgärdat av såväl fördomar som stigmatisering. 

Människor med psykisk sjukdom möts ofta av negativa och skeptiska attityder i såväl 

samhället som inom vården. Sjuksköterskor möter dagligen denna patientgrupp, både i den 

somatiska och den psykiatriska vården, och det ingår i sjuksköterskans profession att 

behandla alla patienter på lika villkor. Kärnan i omvårdnad är att skapa förtroende och tillit i 

patientrelationen, och sjuksköterskans attityd gentemot patienten är därför avgörande.  

I den här litteraturöversikten ville vi belysa olika aspekter av sjuksköterskors attityder 

gentemot patienter med psykisk sjukdom. Vi ville också belysa de faktorer som kan bidra till 
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dessa attityder samt hur dessa faktorer kan relateras till det bemötande som sjuksköterskorna 

ger patienterna.  

 

4 Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskors attityder gentemot patienter med psykisk sjukdom. 

 

5 Teoretisk utgångspunkt  

Jean Watsons omvårdnadsteori för mänsklig omsorg 

Den teoretiska utgångspunkt som vi har använt oss av i denna litteraturöversikt är Jean 

Watsons omvårdnadsteori (1993). Watson utgår ifrån att omsorg är ett grundläggande 

mänskligt fenomen och att det är omsorg som är omvårdnadens hjärta. Watson belyser 

mellanmänskliga relationer och fokuserar på hälsa och välbefinnande snarare än att bota ett 

sjukdomstillstånd.  

Watsons teori om mänsklig omsorg föreföll mycket tillämpbar i denna litteraturöversikt då 

sjuksköterskans attityder påverkar relationen till patienten och därmed också omsorgen samt 

omvårdnaden av denne. Watson menar att omsorgshandlingar är beroende av sjuksköterskans 

synsätt samt påverkar hur hen närmar sig patienten. En sjuksköterska som inte kan se 

patienten som en unik person och inte är lyhörd för dennes känslor och behov, kan inte heller 

ge god omsorg. 

Watsons (1993) teori om mänsklig omvårdnad baseras på existentialism och fenomenologi. 

Teorin är människocentrerad och metafysisk och hon menar att människan är mer än summan 

av sina delar. Watsons teori är djupt förankrad i alla delar av de omvårdnadsvetenskapliga 

konsensusbegreppen människa, hälsa, miljö och vårdande (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Watson lyfter fram det ömsesidiga växelspelet mellan människa och miljö och hur det är 

integrerat i själva vårdandet samt därmed också till hälsa.  

Watson (2008) menar att allt omvårdnadsarbete som sjuksköterskan gör för en patient 

handlar om en människa till människa process. Denna mänskliga omsorgsprocess bygger, 

förutom själva relationen, på att de interventioner och handlingar som genomförs är fyllda 

med såväl avsikt som vilja. Processen innebär en syn på omsorg som ett moraliskt ideal, med 

avsikt att bevara det mänskliga.  

Watson (2008) har utvecklat tio så kallade caritasprocesser som sammanfattar och 

uttrycker den filosofiska och etiska värdegrund som Watson anser att omvårdnad ska vila på. 
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Nedan följer dessa caritasprocesser i enlighet med Wiklund Gustin & Lindwalls (2012) 

översättning och tolkning: Ett kärleks- och omsorgsfullt sinnelag; att vara autentiskt 

närvarande; att utveckla sitt andliga liv; hjälpsamma och tillitsfulla omsorgsrelationer; att ge 

utrymme för känslor; att tillämpa kunskap på ett kreativt sätt; personlig mening som grund 

för lärande interventioner; att skapa en helande miljö; att respektera personliga behov och 

att vara öppen för livets mysterier. 

Eftersom denna litteraturöversikt handlar om sjuksköterskors attityder kommer fokus 

främst att ligga på fyra caritasprocesser. Dessa beskriver den nära relationen mellan 

sjuksköterska och patient, samt hur sjuksköterskans attityder och förhållningssätt direkt 

påverkar patienten och dennes hälsoprocesser men också vårdmiljön i stort. 

 

Ett kärleks- och omsorgsfullt sinnelag 

Watson (2008) menar att ett kärleks- och omsorgsfullt vårdande också kräver ett kärleks- och 

omsorgsfullt sinnelag hos sjuksköterskan. För att kunna ge god omsorg till patienterna är det 

viktigt att sjuksköterskan hela tiden försöker utveckla sitt sätt att vara och inte bara sitt sätt att 

göra. En sjuksköterska som uppnått harmoni i sig själv, med sinnesro och balans, dömer 

varken sig själv eller någon annan. När sinne, kropp och själ fungerar som en harmonisk 

enhet så bidrar denna enhet till hälsa, både för det egna jaget men även för andra. Genom att 

utveckla en medvetenhet i sina handlingar ökar också förutsättningarna för att dessa 

handlingar inte heller sker utifrån rutin.  

För att orka vara omsorgsgivare och inte tyngas ner av ansvaret att alltid vara närvarande 

för patienten måste sjuksköterskor se till sina egna behov (Watson, 2008). Genom olika 

övningar, såsom exempelvis mindfullness och meditation, kan sjuksköterskor lära sig att 

hantera de känslomässiga svårigheter som de kan komma att ställas inför. När sjuksköterskor 

utvecklar sitt eget förhållningssätt skapar de samtidigt en kärleksfull miljö som i sin tur ligger 

till grund för omsorgen av patienterna. Watson menar att detta förhållningssätt har en positiv 

inverkan inte bara på relationen mellan sjuksköterska och patient utan också på den övriga 

omgivningen.  

Watson (2008) uttrycker viss förvåning och skepsis inför det faktum att 

sjuksköterskeutbildningens innehåll främst fokuserar på sjuksköterskors praktiska uppgifter 

och inte lägger större vikt vid hur sjuksköterskor ska vara. 
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Hjälpsamma och tillitsfulla omsorgsrelationer 

För att skapa en genuin omvårdnadsrelation måste sjuksköterskor kunna sätta sin yrkesroll åt 

sidan och möta patienterna som människor (Watson, 2008). Att lyckas skapa en genuin 

omvårdnadsrelation är en omvårdnadshandling i sig, men relationen skapar också 

förutsättningar för andra omvårdnadshandlingar. Detta eftersom själva relationen bidrar till 

sjuksköterskans förståelse av patientens behov men också eftersom relationen underlättar för 

patienten att ta till sig information samt att vara delaktig i sin vård.  

Watson (2008) beskriver vårdande ögonblick, som tillfällen med glimtar av ljus när något 

särskilt händer mellan sjuksköterska och patient. Dessa vårdande ögonblick kan infinna sig 

när sjuksköterskan inte gömmer sig bakom sin yrkesroll utan möter patienten som människa 

och en djupare kontakt uppstår dem emellan. Watson beskriver denna kontakt som två 

fenomenologiska fält som möter varandra och flätas samman. Dessa vårdande ögonblick 

dröjer sig kvar hos både sjuksköterska och patient och medför en positiv verkan. 

Enligt Watson (2008) har sjuksköterskor både ett etiskt och mänskligt ansvar att bidra till 

en omsorgsfull miljö och atmosfär. Förutom sjuksköterskans relationer till patienterna har 

också hens relationer till anhöriga, kollegor, familj och övriga samhället betydelse för detta 

bidrag. 

 

Att ge utrymme för känslor 

Sjuksköterskor måste vara i kontakt med sina egna känslor för att till fullo kunna vara ett stöd 

för patienten (Watson, 2008). Hen måste skapa utrymme för såväl positiva som negativa 

känslor både hos sig själv och hos patienten. När detta utrymme skapas ger det möjlighet till 

autentiska möten mellan sjuksköterska och patient samt bidrar därmed till att tillit skapas i 

relationen. Genom en ökad förståelse och acceptans av både positiva och negativa känslor blir 

det lättare att förstå hur dessa känslor påverkar olika människors beslutsfattande och agerande 

utan att värdera vad som är rätt och fel. Först då är det möjligt att inte bara lyssna till  

patienten, utan att också på ett djupare plan förstå dennes känslor och vilka behov de faktiskt 

ger uttryck för. 

Att vara en närvarande sjuksköterska även när patienten ger uttryck för lidande är något av 

en konst och kräver också ett visst mod (Watson, 2008). Sjuksköterskan måste då sätta sitt 

eget jag, med allt vad det innebär av värderingar, prestige och bekvämlighet, åt sidan för att 

verkligen kunna möta patienten i dennes livsrum med alla dess tankar och känslor. 

Sjuksköterskan måste också våga låta sig bli berörd av dessa tankar och känslor. När 
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patienten får möjlighet att uttrycka sina känslor och få de bekräftade så ökar patientens 

möjlighet att förstå sig själv och hälsoprocessen främjas. 

 

Att skapa en helande miljö 

Vårdmiljö handlar om att skapa en helande vårdmiljö på alla plan, det vill säga den fysiska, 

den psykiska, den sociala och den andliga vårdmiljön (Watson, 2008). Den fysiska miljön är 

viktig och sjuksköterskor bör hela tiden sträva efter, att i så stor utsträckning som möjligt, 

påverka den i positiv riktning. En ren och harmonisk miljö är betydelsefull för människors 

hälsa och förmåga till återhämtning. 

Vidare menar Watson (2008) att sjuksköterskan är miljön och därmed också ett vårdande 

fält. Genom sjuksköterskans sätt att vara påverkar hen patientens energifält i positiv eller 

negativ riktning och det är därför viktigt att i alla möten med patienten vara verkligt 

närvarande samt att också låta hjärtat vara med. Med hjälp av det sjuksköterskan upplever i 

mötet med patienten, och i kombination med sin professionella kunskap, kan sjuksköterskan 

medvetet välja hur hen agerar.  

Inom psykiatrisk vård kan miljön behöva formas på ett sådant sätt att patienten inte kan 

skada sig själv eller andra (Watson, 2008). Sjuksköterskan bör sträva efter att få patienten att 

uppleva den fysiska vårdmiljön såväl som vårdrelationen som en trygg plats. Vårdmiljön bör 

ses som en helhet som består av fysiska förutsättningar, ett mellanmänskligt samspel och ett 

ömsesidigt utbyte av energier.  

Miljö handlar inte bara om den omedelbara omgivningen utan även om världen i ett globalt 

perspektiv samt det universum som vi alla är en del av (Watson, 2008). Vi interagerar med 

världen både på en medveten nivå och omedvetet genom våra energifält. 

 

6 Metod 

Design  

Designen för detta arbete är en allmän litteraturöversikt, vilket ger en bred översikt av 

internationella forskningsresultat (Friberg, 2017). En litteraturöversikt syftar till att skapa en 

uppfattning om befintlig forskning inom ett visst område och att samtidigt skapa en översikt 

för att beskriva detta område (Friberg, 2017). Detta görs genom att tidigare publicerade 

forskningsresultat letas fram och sammanställs.  

När författarna till detta arbete konstaterat att tillräckligt med forskning inom det valda 

området existerade, lades fokus på att hitta relevanta vetenskapliga artiklar som svarade till 
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syftet (Friberg, 2017). Både kvalitativa och kvantitativa studier eftersöktes. Kvalitativa studier 

ger en mer fördjupad förståelse, för vårt arbete en fördjupad förståelse för sjuksköterskans 

attityder i arbetet med patienter med psykisk sjukdom, medan kvantitativa studier ger ett mer 

mätbart och generaliserbart resultat inom detta område. 

 

Datainsamlingsmetod 

Sökningen efter relevanta vetenskapliga artiklar genomfördes främst via databaserna PubMed, 

CINAHL Complete och PsycINFO samt sökmotorn Google Scholar. Handledning med 

bibliotekarie bokades via högskolans bibliotek för utveckling och förfinande av sökord samt 

vidareutbildning av framförallt databaserna CINAHL Complete och PubMed. För att få fram 

engelska sökord har vi använt oss av Swedish MeSH (Medical Subjekt Headings). 

Sökningarna gjordes under augusti och september 2017. Sökorden ska möjliggöra ett 

sökresultat som ligger så nära syftet som möjligt och därför har följande sökord använts: 

attitudes, attitudes towards, stigma, mental health, mental illness, nurses, nursing staff, mental 

health professionals, psychiatric care staff, perceptions, experience, Europe, Sweden. 

Olika kombinationer av sökorden skapades för att optimera möjligheten till ett så 

heltäckande och relevant resultat som möjligt. Även olika typer av begränsningar användes. 

Inledningsvis användes endast sökoperatorn AND som begränsning. Sedan lades andra 

begränsningar till, såsom peer reviewed, det vill säga vetenskapligt granskade artiklar 

(Segesten, 2017). Språket engelska valdes för att det är internationellt accepterat och är det 

språk som används främst av forskare inom Europa samt i de akademiska databaserna 

(Östlundh, 2017). Årsintervallet 2007 – 2017 användes för att få fram den senaste och mest 

aktuella forskningen. Vid några sökningar användes också begränsningen Human och full 

text. Human för att endast erhålla resultat gällande människor och full text för att underlätta 

införskaffandet av de kompletta artiklarna. Databassökningarna redovisas i sökmatrisen (se 

Bilaga 1.). 

Endast originalartiklar var av intresse för denna litteraturöversikt. De artiklar som ligger 

till grund för resultatet redovisas i en separat matris (se Bilaga 2.). 

 

Urval  

Urval av artiklar avgjordes utifrån syfte och skulle beskriva sjuksköterskors attityder 

gentemot patienter med psykisk sjukdom. Fokus har legat på sjuksköterskans perspektiv. Från 

början söktes främst artiklar av kvalitativ design då författarna till denna litteraturöversikt 



  13 (41) 
 

utgick från att de skulle vara främst förekommande med tanke på ämnet attityder. Sökandet 

fick utökas till att inkludera artiklar av kvantitativ design då majoriteten av de relevanta 

artiklar som påträffades visade sig vara just kvantitativa. Ett annat kriterium som lades till i 

urvalet var att artiklarna skulle vara europeiska.  

För att erhålla en övergripande förståelse av artiklarna som sållats fram, lästes abstrakt med 

ett kritiskt perspektiv, detta för att inte bedöma artikeln efter titel (Friberg, 2017). Abstrakt 

som inte svarade på syftet gallrades bort medan de andra studierna lästes i sin helhet. Totalt 

lästes 56 abstrakt och 25 stycken utav dessa valdes ut för ytterligare granskning. Detta för att 

kontrollera huruvida de hade ett tydligt formulerat syfte och metod, om de var kvalitativa eller 

kvantitativa, om de uppfyllde ovan nämnda kriterier, om de var etiskt granskade, hur data 

hade analyserats, vad resultatet visade och hur författarna tolkat resultatet. Det slutliga urvalet 

resulterade i de tio artiklar som redovisas i bilaga 2. 

 

Analysmetod 

Analysen av artiklarna har genomförts med hjälp av Fribergs (2017) analysmetod i tre steg. 

Det första steget i analysen innebar att båda författarna till denna litteraturöversikt läste alla 

de valda artiklarna för att få en grundläggande uppfattning om och förståelse för innehållet. 

Detta gjordes upprepade gånger för att undvika missuppfattningar. I det andra steget 

granskades resultatet i artiklarna för att kunna urskilja likheter och olikheter. I det sista steget 

sorterades och kategoriserades materialet in i de olika teman som framträtt som centrala för 

artiklarnas resultat. 

Sjuksköterskors attityder grupperades efter likheter och skillnader för att sedan sorteras 

under rubriker. Tre rubriker användes och varje rubrik innehöll de attityder som liknade 

varandra. För att underlätta överskådligheten skapades en tabell där nyckelfynden 

kategoriserades (Bilaga 3.). Detta resulterade i tre olika återkommande teman: kunskap, miljö 

och grupptillhörighet. Dessa teman organiserades i sin tur till sex subteman: utbildning, 

erfarenhet, organisation, vårdklimat, ålder och genus. Utifrån dessa subteman sorterades 

sedan materialet in efter resultat. 

 

7 Forskningsetiska överväganden  

Forskningsetik skall tillämpas även i en litteraturöversikt vilket innebär en kontinuerlig 

reflektion i arbetets alla moment så att människors rättigheter och värden hela tiden värnas 

och beaktas (Kjellström, 2012). 
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All bearbetning av materialet, såsom urval, läsning, granskning samt presentation av 

resultat har genomförts med intentionen av ett så opartiskt och objektivt förhållningssätt som 

möjligt. Författarna har varit medvetna om att missförstånd kan uppstå vid analys av artiklar, 

detta på grund av exempelvis läsarnas olika tolkningar samt bristande kunskaper i det 

engelska språket. För att undvika denna typ av missförstånd har båda författarna noggrant 

studerat samtliga artiklar samt fört en kontinuerlig diskussion gällande artiklarnas innehåll. 

Enligt Friberg (2017) är det viktigt att granska vetenskapliga studiers kvalitet vilket innebär 

en kontroll av etiska överväganden och godkännanden men också krav på studiernas 

uppbyggnad och struktur. Samtliga artiklar i denna litteraturöversikt är granskade och 

godkända av etiska kommittéer.  

Stor vikt har lagts vid att inte fabricera eller falsifiera data, att inte kopiera andras texter 

eller att på något sätt förvränga andras resultat. 

 

8 Resultat 

Kunskap 

Utbildning 

Resultaten visade att kunskap och utbildning hade störst betydelse för sjuksköterskors 

attityder gentemot patienter med psykisk sjukdom och att sjuksköterskor med god kunskap 

om psykisk sjukdom uttryckte en mer positiv attityd till dessa patienter (Björkman, Angelman 

& Jönsson, 2008; Chambers, Guise, Välimäki, Botelho, Scott, Staniuliéne & Zanotti, 2009; 

Ihalainen- Tamlander, Vähäniemi, Löyttyniemi, Suominen & Välimäki, 2016; Munro & 

Baker, 2007; Mårtensson, Jacobsson & Engström, 2014; Staniuliéne, Chambers, Kantaris, 

Kontio, Kuosmanen, Scott, Botelho, Zanotti, & Välimäki, 2013 & Švedienė, Jankauskiene, 

Kusleikaite & Razbadauskas, 2009). Sjuksköterskor med goda kunskaper om psykisk 

sjukdom var också mindre stigmatiserande än de med mindre kunskap (Mårtensson et al., 

2014). 

Resultaten visade även att sjuksköterskors attityder skilde sig åt mellan olika europeiska 

länder (Chambers et al., 2009). Dessa attityder var främst positiva i samtliga länder men 

portugisiska sjuksköterskor visade sig vara mer positiva medan litauiska sjuksköterskor 

visade sig vara mer negativa. Resultaten speglade märkbara kulturella skillnader mellan 

länderna gällande sjuksköterskors typ av utbildning samt omvårdnadskvalifikationer 

(Chambers et al., 2009 & Švedienė et al., 2009). Fynden återspeglar bland annat strukturella 

skillnader i omvårdnadsträning i de undersökta länderna. 
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 Ett resultat visade att majoriteten av de deltagande sjuksköterskorna hade en positiv attityd 

gentemot patienter med psykisk ohälsa men att drygt en tiondel av dem dock uppgav att de 

helst undvek dessa patienter (Švedienė et al., 2009). Mindre än hälften av sjuksköterskorna 

ansåg sig ha tillräckligt med kunskap för att vårda patienter med psykisk ohälsa men ändå var 

det också just dessa sjuksköterskor som visade sig ha såväl utbildning som erfarenhet inom 

psykiatri. På grund av bristande kunskap och färdigheter upplevde sjuksköterskorna på 

somatiska vårdavdelningar, att de var oförberedda och oförmögna att tillhandahålla god 

omvårdnad till patienter med psykisk ohälsa. En stor del av sjuksköterskorna ansåg även att 

patienter med psykisk ohälsa endast bör tas hand om specialiserad personal inom psykiatrisk 

vård. 

En ledande yrkesroll inom vårdverksamheten innebar också mer positiva attityder 

gentemot patienter med psykisk sjukdom (Chambers et al., 2009 & Švedienė et al., 

2009).  Resultaten visade att personal i mer underordnade positioner såsom till exempel 

undersköterskor var konsekvent mer negativa och stigmatiserande än de i högre och ledande 

befattningar. 

Resultaten i en av studierna (Björkman et al., 2008) visade att inga skillnader hade 

påträffats mellan sjuksköterskor och undersköterskor inom den psykiatriska vården när det 

gäller attityder gentemot patienter som lider av psykisk ohälsa. 

 

Erfarenhet 

De sjuksköterskor som hade tidigare yrkeserfarenhet samt varit i nära kontakt med psykisk 

sjukdom visade sig ha en mer positiv attityd gentemot patienter med psykisk sjukdom, inte 

minst gentemot patienter med specifika psykiatriska sjukdomar såsom schizofreni (Björkman 

et al., 2008). Detta gällde såväl förutsättningar till förbättring med behandling som utsikterna 

för tillfrisknande. En av studierna (Mårtensson et al., 2014) visade också att om 

sjuksköterskan för närvarande har eller hade haft en vän med psykisk sjukdom, var attityden 

generellt sett positivare. Ökad medkänsla för patienter med psykisk ohälsa kunde också ses 

hos sjuksköterskor med mer erfarenhet av att arbeta med denna patientgrupp (Ihalainen- 

Tamlander et al., 2016). 

Två av studierna (Ihalainen-Tamlander et al., 2016 & Švedienė et al., 2009) lyfte också 

fram bristande erfarenhet, förutom kunskap, som en faktor som bidrar till rädsla hos 

sjuksköterskorna och då främst rädsla för uppkomst av våld. I den ena studien (Švedienė et 

al., 2009) uppgav sjuksköterskorna att de inte tror att vare sig bristande kompetens eller 

erfarenhet är bidragande orsaker till fler incidenter av våld. 
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Enligt en studie (Björkman et al., 2008) var de sjuksköterskor som hade kortare 

yrkeserfarenhet än tio år mer personfokuserade än de med längre erfarenhet och nyutbildade 

sjuksköterskor hade generellt en mer positiv attityd gentemot patienter med psykisk ohälsa. 

Sjuksköterskestudenter som hade tidigare erfarenhet av personer med psykisk sjukdom 

hade en påtagligt mer positiv attityd, jämfört med de studenter som saknade denna erfarenhet 

(Ewald-Kvist, Högberg & Lützén, 2013). Resultaten visade inte att sjuksköterskestudenter 

hade en mer positiv attityd gentemot personer med psykisk sjukdom jämfört med den svenska 

befolkningen i allmänhet. 

 

Miljö 

Organisation 

Vårdorganisation, i detta sammanhang somatisk eller psykiatrisk, visade sig vara en faktor 

som hade betydelse för sjuksköterskors attityder gentemot patienter med psykisk sjukdom 

(Björkman et al., 2008; Ihalainen- Tamlander et al., 2016; Staniuliéne et al., 2013 & Švedienė 

et al., 2009). Resultaten visade att sjuksköterskor och undersköterskor i somatisk vård 

uppvisade mer negativa attityder, i högre grad än de som arbetade inom psykiatrisk vård. 

Detta gällde särskilt gentemot patienter med schizofreni som sjuksköterskorna uppfattade som 

farligare och mer oförutsägbara (Björkman et al., 2008). Enligt Björkman et al. (2008) kan de 

negativa attityderna gentemot patienter med schizofreni leda till att denna patientgrupp 

upplever diskriminering och till och med avstår från att söka vård. 

Sjuksköterskorna som vårdade psykiskt sjuka patienter inom den somatiska vården, 

uttryckte olämplig vårdmiljö, tids- och personalbrist samt frånvaro av psykiatrisk kompetens 

som hinder och svårigheter i vårdarbetet (Švedienė et al., 2009). Sjuksköterskorna upplevde 

att tiden inte räckte till och kände sig tvungna att välja mellan att ge en god fysisk vård eller 

att ta hand om den psykiska hälsan. Den psykiska hälsan nedprioriterades då detta inte var 

deras primära uppgift. Endast en tredjedel av de deltagande sjuksköterskorna ansåg sig ha de 

kvalifikationer som krävdes för att kunna hantera denna typ av incidenter. Sjuksköterskorna 

uppgav också att själva miljön på en somatisk avdelning var ett orosmoment, då de vanligtvis 

inte är anpassade för att vårda psykiatriska patienter. 

 

Vårdklimat 

Resultaten i tre av studierna (Eivergård, Enmarker & Hellzén, 2016; Mårtensson et al., 2014 

& Munro & Baker, 2007) visade att den generella attityden och vårdklimatet på en 
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vårdavdelning är ett resultat av alla sjuksköterskors enskilda attityd sammantaget. En av 

studierna visade också att attityderna hos sjuksköterskor gentemot personer med psykisk 

sjukdom, utvecklas och förs vidare på arbetsplatserna via underliggande grupperingar, 

subkulturer, bland sjuksköterskorna (Mårtensson et al., 2014).  

Resultaten uppenbarade även skillnader i attityd bland vårdpersonalen beroende på 

patienternas psykiatriska diagnos (Munro & Baker, 2007; Rao, Mahadevappa, Pillay, Sessay, 

Abraham & Luty, 2009). Sjuksköterskor inom akut psykiatrisk vård visade ett brett spektrum 

av attityder gentemot patienter med psykisk sjukdom (Munro & Baker, 2007). Resultaten 

visade på främst positiva men också på mer negativa attityder och stigmatisering gentemot 

vissa patientgrupper, såsom patienter med kronisk schizofreni. Sjuksköterskor var dock 

mindre stigmatiserande gentemot denna patientgrupp jämfört med övrig vårdpersonal med 

lägre utbildningsgrad.  

I studien av Rao et al. (2009) visade resultaten främst negativa attityder. Vårdpersonalen 

uttryckte kraftigt stigmatiserande attityder särskilt gentemot patienter från rättspsykiatri och 

patienter med ett aktivt substansberoende. Attityderna var dock mindre stigmatiserande till de 

substansberoende som var under tillfrisknande. Vårdpersonal hade också stigmatiserande 

attityder gentemot patienter med kronisk psykisk sjukdom såsom schizofreni och de patienter 

som vårdades inom slutenvården.  

Sjuksköterskor på psykiatriska avdelningar använde ett vardagligt språk med kulturellt 

vanliga ord och begrepp under såväl de muntliga rapporterna som under ronderna (Eivergård 

et al., 2016). De vardagliga orden och begreppen visade på förekommande attityder som 

kunde vara av såväl positiv som negativ art och detta innebar enligt Eivergård et al. (2016) att 

personalen socialiserades in i verksamhetens syn på patienterna. 

 

Grupptillhörighet 

Ålder  

Enligt Björkman et al., 2008 & Ihalainen-Tamlander et al., 2016, fanns det ett signifikant 

samband mellan ålder och en negativ stigmatiserande attityd gentemot patienter med psykisk 

sjukdom. Äldre sjuksköterskor var mer tillmötesgående, visade större acceptans och verkade 

inte tycka att psykiska sjukdomar var lika skrämmande som de yngre sjuksköterskorna. Yngre 

sjuksköterskor och de sjuksköterskor som saknade psykiatrisk vidareutbildning uttryckte 

däremot rädsla för patienterna.  
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Genus 

Positiva attityder gentemot patienter med psykisk sjukdom visade sig främst vara förknippade 

med kvinnliga sjuksköterskor (Björkman et al., 2008; Chambers et al., 2009 & Munro & 

Baker, 2007). Män hade generellt sett en mer negativ attityd och särskilt gentemot patienter 

med schizofreni, än vad kvinnor hade. Detta gällde inte minst möjligheterna till förbättring 

och tillfrisknande vid behandling av schizofreni. 

 

 

9 Diskussion  

Metoddiskussion  

Design 

Metoden litteraturöversikt användes vilken anses vara en bra metod för att få en bred bild 

över kunskapsläget inom ett visst område (Friberg, 2017). En svaghet med metoden är att den 

bygger på tidigare forskning och därför ger marginellt med ny kunskap. Styrkan med en 

litteraturöversikt är att den breda bilden av kunskapsläget gör att det blir tydligt att se var det 

finns mer respektive mindre kunskap inom det valda området. 

Denna litteraturöversikt baserades på främst kvantitativa artiklar eftersom relevanta 

kvalitativa studier var svåra att finna. En svaghet med att främst använda kvantitativa artiklar 

är att man inte får fram känslor och fenomen av mer personlig karaktär.   

 

Datainsamling 

Inledningsvis var syftet med denna litteraturöversikt att belysa sjuksköterskors upplevelser i 

arbetet med patienter med psykossjukdom. Efter att ha genomfört ett stort antal sökningar 

med sökord anpassade till detta syfte kunde det konstateras att det fanns ett mycket begränsat 

material att tillgå. Då upplevelser är ett relativt vagt begrepp så togs ett beslut att justera syftet 

till det mer konkreta attityder. Samtidigt beslutades att även bredda syftet till att gälla 

patienter med psykisk sjukdom och inte bara psykoser eftersom det föreföll mer intressant i 

förhållande till attityder.  

Denna litteraturöversikt behandlar endast europeiska artiklar. Detta för att undvika ett 

alltför brett och generellt resultat som ett globalt urval skulle kunna resultera i, men också ett 

alltför snävt och specificerat resultat som ett enbart svenskt urval skulle kunna resultera i. 

Detta skulle eventuellt kunna ses som en nackdel eftersom vården i övriga världen kan se 

annorlunda ut och ge ett större perspektiv på syftet. Synen på personer med psykisk sjukdom 
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kan skilja sig åt mellan olika länder beroende på till exempel kultur och traditioner men också 

gällande socioekonomiska faktorer. I resultatdiskussionen gjordes inga begränsningar 

gällande geografiskt ursprung, utan kopplingar gjordes till den tidigare forskning som fanns 

tillgänglig och ansågs relevant. 

 

Urval 

Artiklarna som valdes var baserade på olika typer av självskattningsenkäter med 

flervalsfrågor gällande attityder gentemot psykisk sjukdom såsom till exempel AMIQ (Luty et 

al., 2006). Gemensamt för enkäterna är att någon variant av Likertskala har använts, där 

måttenheten bestämts genom olika sifferskalor eller genom att negativa/positiva påståenden 

har använts (Nationalencyklopedin, 2017). Attitydmätningarna har utgått ifrån deltagarnas 

svar i form av sifferskalor eller negativa/positiva påståenden för att bygga upp ett index för 

jämförelse.  

De begränsningar som användes vid databassökningarna var goda hjälpmedel för att hitta 

de mest relevanta vetenskapliga artiklarna. Att enbart engelska artiklar användes kan 

eventuellt innebära nackdelen att en del artiklar av intresse försvinner då de är skrivna på 

andra språk. Fulltext kan också innebära att artiklar som innehåller väsentlig information 

försvinner men användes ändå för att underlätta införskaffandet av artiklarna. 

Tidsbegränsningen 2007 - 2017 innebar även den att relevanta artiklar åsidosattes men 

bedömningen gjordes att vikten av att erhålla den senaste och mest aktuella forskningen 

övervägde. Att begränsningen Human användes i några av sökningarna kan i efterhand anses 

onödigt, men eftersom Human trots allt har använts så har det också redovisats.  

 

Analysmetod 

Efter att resultatanalysen och tematiseringen genomförts framgick inledningsvis fyra teman: 

kunskap, miljö, grupptillhörighet och upplevelser. Även om temat upplevelser var viktigt så 

ansåg författarna att det inte riktigt stämde in med övriga teman utan snarare kunde ses som 

en aktiv komponent i dessa teman. Således resulterade detta i att arbetet fortskred utifrån tre 

teman och sex subteman (se Bilaga 3.).  

 

Resultatdiskussion 

Samtliga studier som ingår i resultaten, förutom studien av Eivergård et al. (2016), använder 

sig av begrepp i form av positiva och negativa attityder. Detta är relativt vaga begrepp då det 
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är oklart vad respektive författare tolkar in i positivt respektive negativt. Enligt 

beskrivningarna av de olika självskattningsformulären (Baker et al., 2004; Evans-Lacko et al., 

2010, 2011; Luty et al., 2006; Taylor & Dear, 1981) används graderade skalor, från 

exempelvis 1 till 5, för att mäta graden av användarens instämmande i formulärens olika 

påståenden. Detta innebär en slags polarisering av skalans båda ändar vilket skulle kunna 

förklara att studiernas resultat gärna förklaras i termer av positiva respektive negativa 

attityder. Negativa attityder skulle således representeras av den sida av skalan som graderats 

med låga tal och positiva attityder av sidan graderad med högre tal. 

Författarna till denna litteraturöversikt har valt att tolka sjuksköterskors positiva attityder 

som att de är välvilliga, tillmötesgående och icke stigmatiserande gentemot patienterna med 

psykisk sjukdom. Detta till skillnad från de negativa attityderna som författarna tolkar som att 

sjuksköterskorna är mer avoga, avståndstagande och stigmatiserande gentemot patienterna.  

 

Kunskap  

Utbildning 

En majoritet av studiernas resultat i denna litteraturöversikt, visade att utbildning hade stor 

betydelse för sjuksköterskors attityder gentemot patienter med psykisk sjukdom samt att 

sjuksköterskors brist på utbildning ledde till mer negativa attityder gentemot dessa patienter.  

Tidigare forskning (Alexander et al., 2016) tyder på att kunskapsbrist gällande orsaker, 

symptom och behandlingsalternativ vid psykisk ohälsa samt brist på personlig kontakt med 

dessa patienter, kan leda till missuppfattningar och diskriminering inom vården. Denna 

forskning visar också att det är vanligt bland sjuksköterskor med förutfattade meningar 

gällande psykisk ohälsa, mycket på grund av en skev rapportering från media men också som 

en spegling av samhällets syn i allmänhet. Sjuksköterskor med erfarenhet och kunskap inom 

psykisk ohälsa har ofta en mer positiv inställning till patienter som lider av detta. Många 

sjuksköterskor har även en önskan om att få mer undervisning gällande psykisk ohälsa för att 

kunna känna sig mer säkra på hur de ska ta hand om dessa patienter.  

Resultaten visade också skillnader gällande sjuksköterskors attityder mellan olika 

europeiska länder. Även om ICN:s (2014) gemensamma riktlinjer gäller för alla 

sjuksköterskor, såväl i Europa som övriga världen, så existerar det skillnader i 

sjuksköterskeutbildningen. Detta skulle kunna bero på olika kulturella skillnader såsom 

exempelvis religion och traditioner men även på historiska, politiska, socioekonomiska och 

andra relaterade faktorer.  
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Enligt Watson (2008) handlar omvårdnad om att visa omsorg. Genom att värna om vår 

egen och andras mänsklighet främjar vi hälsa, inte bara för patienterna vi möter utan också för 

hela universum. Våra handlingar sprids som ringar på vattnet och påverkar mänskligheten 

globalt. Detta resonemang innebär att varje enskild sjuksköterskas attityder, i varje enskilt 

land, har betydelse för mänskligheten i stort. Alla länders bidrag till att förbättra 

sjuksköterskors attityder interagerar på så sätt med omvärlden och medverkar till förbättringar 

globalt.  

Ju mer kunskap och utbildning om patienterna och deras livsvärld som sjuksköterskor och 

annan vårdpersonal besitter, desto mer kan de också förstå dessa patienter och på så sätt 

motarbeta sina negativa attityder (Serafini, Pompili, Haghighat, Pucci, Pastina, Lester & 

Girardi, 2011). 

Patienter bär på kunskap om sig själva och sjuksköterskor bär på generell kunskap samt 

yrkesmässiga erfarenheter (Johansson & Eklund, 2003). Samspelet mellan sjuksköterskor och 

patienter bygger på en ömsesidig respekt för varandras kompetenser och relationen dem 

emellan har betydelse för vårdkvaliteten. Kunskap och förmåga att förstå patienters unika sätt 

att uttrycka sig är viktiga byggstenar i möten med patienter. 

I enlighet med Watson (2008) är det viktigt att sjuksköterskan försöker utveckla sitt sätt att 

vara och inte bara sitt sätt att göra. Förutom akademisk utbildning och goda kunskaper om 

psykisk sjukdom krävs det att sjuksköterskan utvecklar sin förmåga till självreflektion och ett 

öppet sinne. När sjuksköterskan utvecklar en större medvetenhet kring sina handlingar 

minskar risken för att dessa sker på rutin.  

Vidare menar Watson att sjuksköterskeutbildningen borde lägga större vikt vid hur 

sjuksköterskor ska vara och inte bara på de praktiska uppgifterna. Enligt detta resonemang 

borde tillfällen för självreflektion och diskussion vara lämpligt att införliva i 

sjuksköterskeutbildningen för att på så sätt bidra till sjuksköterskors medvetenhet kring det 

egna jaget och relationer till andra människor. Sjuksköterskor som förstår och trivs med sig 

själva har mindre benägenhet att döma vare sig själva eller andra. Öppna och medvetna 

sjuksköterskor har bättre förutsättningar för en ökad förståelse av patienters unika sätt att 

uttrycka sig och kan därmed leda till mer positiva attityder hos sjuksköterskor i deras arbete 

med psykiskt sjuka patienter. 

 

Erfarenhet 

Erfarenhet var en faktor som enligt denna litteraturöversikts resultat hade stor betydelse för 

sjuksköterskors attityder gentemot patienter med psykisk sjukdom. Sjuksköterskors 
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yrkeserfarenhet och tidigare kontakt med personer med psykisk sjukdom bidrog till en ökad 

förståelse och medkänsla, och därmed också till såväl positiva attityder som goda relationer 

till patienterna. 

Enligt Watson (2008) bör sjuksköterskan använda sig av hela sitt register som människa 

och förena sin inre och yttre värld. Alla erfarenheter en sjuksköterska har samlat på sig genom 

livet, i sin yrkesroll och privat, kan således vara till gagn för att främja hälsa. Watson menar 

att omvårdnad är en omsorgsprocess som kan ses som ett ömsesidigt transpersonellt samspel 

mellan sjuksköterska och patient. Således påverkas också sjuksköterskan av patienten och 

erhåller nya erfarenheter som bidrar till hens yrkesmässiga kompetens såväl som till hens 

person i ett bredare perspektiv.  

Enligt Watson (2008) är det också viktigt att vara verkligt närvarande när patienter 

uttrycker lidande. Egna erfarenheter av lidande kan hjälpa sjuksköterskor att våga möta 

patienter i deras livsrum och lidande, samt att låta sig bli berörda. 

Studien av Björkman et al. (2008) visade att nyutbildade och sjuksköterskor med kortare 

yrkeserfarenhet var mer personcentrerade jämfört med de som hade längre erfarenhet. I 

enlighet med PL (SFS, 2014;821) ska alla patienter inom hälso- och sjukvård erhålla en 

patientcentrerad vård, varför resultaten i studien av Björkman et al. (2008) kan antas spegla 

det ökade utrymmet för kunskap gällande personcentrerad vård även inom 

sjuksköterskeutbildningen på senare år.  

 

Miljö   

Organisation 

Enligt resultaten i denna litteraturöversikt hade vårdorganisationens utformning och det 

faktum att arbetsmiljön skiljde sig åt mellan somatiska och psykiatriska avdelningar, även 

betydelse för sjuksköterskors attityder gentemot patienter med psykisk sjukdom. Somatiska 

avdelningar är inte är anpassade för vård av patienter med psykisk sjukdom, exempelvis 

gällande förekomst av vassa föremål som patienterna kan skada sig själva eller andra med. 

Detta kan innebära att sjuksköterskor finner det svårt att vårda patienter med psykisk ohälsa 

på somatiska vårdavdelningar och att sjuksköterskorna känner sig otillräckliga. Om 

sjuksköterskorna inte kan ta hand om sina patienter på ett tillfredsställande sätt kan det leda 

till oro, rädsla, stress och frustration hos sjuksköterskorna, vilket i sin tur kan leda till negativa 

attityder gentemot patienterna.  
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En annan faktor som påverkade sjuksköterskornas attityder negativt var tidsbrist. Tidsbrist 

kan leda till etisk stress vilket innebär en upplevd konflikt mellan vad man upplever att man 

bör göra och vad omgivningen, organisationen eller arbetskamrater, kräver att man ska göra 

(Sandman & Kjellström, 2013). Den stress som sjuksköterskan kan uppleva i dessa situationer 

kan i sin tur påverka relationen till patienten och även vårdkvaliteten på ett negativt sätt.  

Enligt Lilja och Hellzèn (2014) existerar det också ett direkt samband mellan den tid som 

vårdaren tillbringar med patienten och vårdarens attityd gentemot patienten. Den tid som 

vårdaren tillbringar med patienten kan ses som ett uttryck för hens attityd gentemot patienten. 

Hellzén och Asplund (2006) visar i sin studie att de patienter som bekräftar vårdaren, som 

person eller som professionell, får mer uppmärksamhet och ägnas mer tid än de patienter som 

inte gör det. 

Resultaten i denna litteraturöversikt visade att sjuksköterskor ofta upplevde brist på 

support från övrig personal och kände krav på sig att ständigt vara tillgängliga överallt. 

Resultaten visade också att sjuksköterskor på somatiska avdelningar tyckte möjligheten att få 

stöd från psykiatriska avdelningar var viktig.  

Studier av Mavundla (2000) samt Reed och Fitzgerald (2005) bekräftar betydelsen av 

möjligheten för sjuksköterskor på somatiska avdelningar att ha en sjuksköterska med 

psykiatrisk erfarenhet på plats, eller åtminstone nära till hands, som stöd. Sjuksköterskor 

behöver en stöttande omgivning för att våga lita på den egna beslutsförmågan men även för 

att kunna förstå sig själva i relation till patienten. 

Enligt Watson (2008) är det viktigt att skapa en helande vårdmiljö. Watson (2008) betonar 

det ömsesidiga växelspelet mellan människa och miljö, att detta växelspel är integrerat i själva 

vårdandet samt därmed även i hälsa. En väl fungerande vårdorganisation bör skapa 

förutsättningar för en god vårdmiljö på alla plan eftersom sjuksköterskors attityder gentemot 

psykiskt sjuka patienter kan ses i relation till en god vårdmiljö och organisation. 

 

Vårdklimat 

Enligt Edvardsson & Wijk (2014) skapas vårdklimatet på en vårdavdelning bland annat av 

människors varande och görande, samt närvaron eller frånvaron av en gemensam värdegrund. 

Enligt detta resonemang kan sjuksköterskors attityder ses som en del av detta varande och 

görande samt även som ett uttryck för en närvarande/frånvarande värdegrund. 

Denna litteraturöversikts resultat visade att det rådande vårdklimatet på arbetsplatsen, i sin 

tur var ett resultat av interaktionen mellan vårdpersonalens individuella förhållningssätt och 

värderingar samt organisationens kultur. Vårdklimatet på arbetsplatsen kan således påverka 
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sjuksköterskans attityder gentemot patienter med psykisk sjukdom, i positiv eller negativ 

riktning, och vice versa. 

Resultaten visade att sjuksköterskor använde sig av ett vardagligt språk när patienternas 

tillstånd avhandlades, under personalens interna diskussioner (Eivergård et al., 2016). 

Sjuksköterskornas attityder avspeglades i deras språkbruk när de talade om patienterna och 

språkbruket kan ses som en förlängning av arbetsplatsens rådande vårdklimat samt den 

generella inställningen till patienterna. Att inte använda sig av ett medicinskt språkbruk och 

diagnostiska termer skulle kunna vara en fördel eftersom fackspråket kan skapa distans och 

missförstånd mellan sjuksköterska och patient. Att det innebär en fördel förutsätter dock att 

kommunikationen sker direkt med patienterna samt att de är närvarande vid personalens 

diskussioner. Eftersom bedömningar av och beslut gällande patienternas tillstånd och vård, 

avhandlades med ett vardagligt språk och utan patienternas deltagande så innebar det att det 

kunde försvåra möjligheterna för patienterna att själva förstå vad vården gick ut på. 

Enligt Watson (2008) har sjuksköterskor ett etiskt och mänskligt ansvar att bidra till en 

omsorgsfull miljö och atmosfär. Genom att reflektera över sitt eget förhållningssätt, attityder 

och värderingar ökar möjligheterna för sjuksköterskorna att skapa en kärleksfull miljö som i 

sin tur ligger till grund för omsorgen av patienterna. Watson (2008) menar att ett positivt 

förhållningssätt hos sjuksköterskan också har en positiv inverkan på relationen mellan 

sjuksköterska och patient, såväl som på den övriga omgivningen.  

Resultaten visade även skillnader i attityd bland vårdpersonalen beroende på patienternas 

psykiatriska diagnos. Detta kan bero på att generella fördomar och stigmatisering gällande 

vissa typer av diagnoser frodas i vissa vårdmiljöer och förs vidare på arbetsplatsen via de 

negativa subkulturerna. 

En anledning till att vården inte ser likadan ut för alla kan bero på att patienter med psykisk 

sjukdom inte passar in i uppfattningen om den ideala patienten, detta på grund av det 

avvikande beteende som psykiska sjukdomar kan medföra (Watson, 2008).  

 

Grupptillhörighet 

Ålder 

Enligt resultaten i denna litteraturöversikt existerade det skillnader i sjuksköterskors attityder 

kopplade förknippade med sjuksköterskornas ålder. Detta bekräftas även av andra studier 

såsom McCann, Clark, McConnachie och Harvey (2005); Neville och Roan, (2013); Ouzouni 

och Nakakis, (2013) samt Samuelsson, Åsberg och Gustavsson (1997). Resultaten visade att 

sjuksköterskors positiva attityder ökar med åldern vilket även McCann et al. (2005) och 
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Samuelsson et al. (1997) bekräftar. Däremot anser Neville och Roan (2013) samt Ouzouni 

och Nakakis (2013) att yngre sjuksköterskor har en mer tillmötesgående attityd än vad äldre 

sjuksköterskor har.  

Ålder är kopplat till erfarenhet och utbildning men även känslor såsom rädsla och 

osäkerhet. Yngre sjuksköterskor med kort erfarenhet kan känna rädsla och osäkerhet i mötet 

med psykiskt sjuka patienter och därmed också ha svårt att hantera problematiska situationer 

och incidenter. 

Att vara bildad i omsorgens språk är något som Watson (2008) beskriver som caritas 

literacy (2008). Detta kan förstås som de omsorgsfärdigheter som sträcker sig bortom 

teoretisk kunskap och medicinsk-teknisk färdighet och istället innebär att förstå och 

kommunicera omsorgens ordlösa språk, genom sina handlingar och som ett gensvar på vad 

patienten förmedlar. Ingen sjuksköterska blir någonsin fullärd, detta är en pågående process 

där kunskap och förståelse för omsorgens språk ständigt växer.  

I enlighet med detta resonemang bör sjuksköterskans ålder och erfarenhet stå i direkt 

samband med kunskap och förståelse för omsorgens språk. Med ökad ålder förfinas och ökas 

kunskapen och förståelsen och på sätt kan också sjuksköterskans attityder utvecklas och 

förbättras.  

När det gäller sjuksköterskestudenter hävdar dock McKenna, Boyle, Brown, Williams, 

Molloy, Lewis och Molloy (2011) att det inte existerar några statistiskt signifikanta skillnader 

avseende studenternas ålder och deras attityder gentemot patienter med psykisk sjukdom. 

Deras studie visar att sjuksköterskestudenter överlag uttrycker positiva attityder gentemot 

patienter med psykisk sjukdom även om det finns utrymme för förbättringar. 

 

Genus 

Denna litteraturöversikts resultat visade skillnader i attityd gentemot patienter med psykisk 

sjukdom beroende av sjuksköterskornas könstillhörighet. Enligt Strömberg och Eriksson 

(2010) kan genus beskrivas som en social struktur och konstruktion som samspelar med andra 

sociala strukturer och konstruktioner såsom sexualitet, klass, etnicitet och religion hos 

människor.  

Vidare menar Strömberg och Eriksson (2010) att vårdvetare gör gällande att vårdande är 

en allmänmänsklig verksamhet och förmåga, men att vårdande trots detta kan ses som en 

könsuppdelad verksamhet och att det fortfarande är kvinnor som i större utsträckning än män 

arbetar inom vård och omsorg.   
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Även om vårdande är en allmänmänsklig verksamhet och förmåga så visade resultaten på 

skillnader i attityder. Att kvinnliga mer än manliga sjuksköterskors attityder är mer positiva 

gentemot patienter med psykisk sjukdom skulle kunna förklaras av traditionella könsroller 

men även av den biologiska aspekten i form av kvinnors moderskap. Båda dessa fenomen kan 

ha bidragit till kvinnors större förmåga till omhändertagande och vårdande jämfört med 

männen. Genom att vårdande traditionellt har varit en kvinnlig domän kan detta ha medfört en 

ökad acceptans samt tolerans inför människors svagheter och olikheter som på så sätt lett till 

generellt mer positiva attityder hos kvinnliga sjuksköterskor. Detta bekräftas till viss del av 

Höglund och Holmström (2008) som i sin studie visar att patienter upplever det enklare att 

prata med kvinnliga sjuksköterskor och att detta har ett samband med kvinnors traditionellt 

moderliga och omhändertagande roll. 

Även sjuksköterskeprofessionens historia och tradition kan ha bidragit till det traditionella 

perspektivet på vårdande. Med förebilder i 1800-talets sjuksköterskor, som den engelska 

sjuksköterskan Florence Nightingale och den svenska Marie Cederschiöld, skapades 

riktlinjerna för professionen som än idag sätter sin prägel på sjuksköterskeutbildningens 

utformning (Christianson-Rykling & Norrman, 2001).  

Enligt Nilsson och Sätterlund Larsson (2005) kan sjuksköterskors ökade medvetenhet 

angående genus, skapa bättre förutsättningar för en större jämlikhet mellan manliga och 

kvinnliga sjuksköterskor. Sjuksköterskor kan därmed uppleva en större frihet att agera enligt 

vad de själva känner och inte enligt hur de förväntas agera utifrån sitt könsperspektiv. 

För Watson (2008) förefaller begreppet genus mindre intressant. Hon talar om människan 

som en i grunden andlig varelse och som en förkroppsligad del av universum. Genom 

förkroppsligandet har vi blivit olika separata individer men vi hör fortfarande samman med 

varandra och med universum. Människan bör ses som en helhet där våra kroppar, sinnen och 

vår andliga dimension knyter oss samman med universum.  

I enlighet med Strömberg och Erikssons (2010) påstående, att vårdvetare gör gällande att 

vårdande är en allmänmänsklig verksamhet och förmåga, utgår också Watson (2008) ifrån att 

omsorg och vårdande är ett grundläggande mänskligt fenomen. Vidare menar Watson (2008) 

att det handlar om hur sjuksköterskan, oavsett kön, utvecklar sin förmåga att använda alla 

källor till kunskap, att vara fullkomligt närvarande med alla sina sinnen, att använda hela sig 

själv i omsorgen av patienten och inte bara tillämpa kunskaper och färdigheter. 
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10 Kliniska implikationer  

Då det visat sig att sjuksköterskors attityder gentemot patienter med psykisk sjukdom till stor 

del grundar sig i faktorerna utbildning och erfarenhet så bör det vara betydelsefullt att utöka 

ämnesområdet psykiatri i sjuksköterskornas grundutbildning. Det bör dessutom vara 

angeläget att skapa tillfällen för vidareutbildning inom ämnet psykiatri på samtliga kliniska 

enheter, oavsett huruvida de är somatiska eller psykiatriska. Förslagsvis bör båda dessa 

former av utbildning involvera mer kontakt med personer med psykisk sjukdom, exempelvis i 

form av kontaktträffar, studiebesök, föreläsningar och seminarier.  

I enlighet med Watsons (2008) teorier borde det inom dessa utbildningar också ges 

utrymme för personlig utveckling, förslagsvis i form av workshops, där möjlighet ges till 

självreflektion genom att granska egna attityder, värderingar och eventuella fördomar 

gentemot människor med psykisk sjukdom. 

 

11 Förslag till fortsatt forskning 

Psykisk sjukdom och ohälsa ökar i vårt samhälle och därför anser författarna att det skulle 

vara av stor betydelse för framtida forskning med ytterligare studier av sjuksköterskors 

attityder gentemot patienter med psykisk sjukdom. 

Det finns behov av forskning som visar på vilken typ av åtgärder som effektivast kan 

förbättra sjuksköterskors attityder, men också av att också undersöka hur patienter med 

psykisk sjukdom uppfattar sjuksköterskors attityder. Detta för att kunna erhålla en större 

förståelse för dessa attityder, dess uppkomst och inte minst sambandet till bemötandet av 

patienten.  

Med hjälp av denna typ av forskning skulle det kunna bli möjligt med kraftfulla insatser 

för att förbättra de negativa attityder som finns inom vården gentemot patienter med psykiska 

sjukdomar.  

 

12 Slutsats 

Denna litteraturöversikt visar att sjuksköterskor uttryckte främst positiva men även negativa 

attityder gentemot patienter med psykisk sjukdom. Utbildning och erfarenhet visade sig vara 

de faktorer som främst hade betydelse för sjuksköterskors attityder men även organisation, 

vårdklimat, ålder och genus hade betydelse. 
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Ökad kunskap kan förbättra sjuksköterskors attityder och därmed även bemötandet av 

patienten. I enlighet med resultaten förefaller det finnas ett behov för sjuksköterskor av mer 

utbildning gällande psykiska sjukdomar, hanteringsstrategier för svåra situationer samt även 

möjligheter till självreflektion gällande det egna förhållningssättet. 

Att bedriva vård fri från negativa attityder skapar förutsättningar för en bra vårdmiljö för 

patienter med psykisk sjukdom, och ökar på så sätt förutsättningarna för möjligheter till 

förbättring och tillfrisknande. 
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Bilaga 1. Sökmatris 

Databas  Sökord  Antal 
träffar  

Begränsningar  Antal lästa 
abstrakt  

Antal lästa 
artiklar  

Valda artiklar till resultat, 
se bilaga 2.  

CINAHL Complete Mental illness  
AND nursing staff  
AND experience  

98 Peer reviewed, english,  
2007 - 2017  

55 

9 5 Björkman et al. (2008)  
Ihalainen et al. (2016)  

CINAHL Complete Nurses AND  
Mental illness AND attitudes  
AND Europe  

6 Peer reviewed, english,  
2007 - 2017  

5 

6 4 Chambers et al. (2009)  
Staniuliéne et al. (2013)  

CINAHL Complete Stigma AND mental health 
AND attitudes towards AND 
mental health professionals 

138 Peer reviewed, english,  
2007 - 2017, human, 
full text  

65 

9 4  Rao et al. (2009) 

PubMed  
  

Nursing staff AND attitudes
AND Mental illness AND 
Sweden  
 

37 
 

Peer reviewed, english,  
2007 - 2017  

37 
 

8 
 

6 
 

Mårtensson et al. (2014)  
Eivergård et al. (2016) 

PubMed  Swedish attitudes AND 
mental illness  

127 Peer reviewed, english,  
2007 - 2017, human, 
full text  

127 

10 3 Ewalds-Kvist et al. (2013)  

PubMed  
 

General nurse AND attitudes 
AND 
mental health problems  

90 Peer reviewed, english, 
2007–2017  
  

21 5 Švedienė et al. (2009)  

PubMed Acute mental health AND 
attitudes AND nursing AND 
staff  
 

172 Peer reviewed, english, 
human, 2007/01/01- 
2017/12/31  
                 84  
 

12 3 Munro & Baker (2007) 

   



  
                 
 

 

Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat 

Författare  Titel  År, land, 
tidskrift  

Syfte  Metod  
(Urval och datainsamling, 
analys)  

Resultat   

Björkman, 
T., Angelman, 
T., & Jönsson, 
M.  

Attitudes towards people
with mental illness: 
a cross sectional  
study among nursing  
staff in psychiatric and  
somatic care  

2008, 
  
Sverige,  
 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences.  

Att undersöka 
attityder gentemot 
psykisk sjukdom 
och personer med 
psykisk sjukdom, 
bland sjuksköterskor 
som arbetar inom 
psykiatrisk eller 
somatisk vård.  
  

Metod: Kvantitativ 
tvärsnittsstudie, 
enkätundersökning.  
Urval: 120 sjuksköterskor på 
en psykiatrisk och en 
somatisk avdelning på ett 
universitetssjukhus i Sverige.  
Datainsamling: Level of 
Familiarity Questionnaire. 
Analys: Pearson korrelations-
analys, students t-test och  
Mann-Whitney U-test. 
 

Resultaten visade att sjuksköterskor i 
somatisk vård uppvisade mer negativa 
attityder gällande personer med schizofreni, 
än vårdpersonal i psykiatrisk vård. 
Attityderna bland sjuksköterskor generellt är 
jämförbara med allmänhetens åsikter 
gällande psykisk sjukdom och psykiskt sjuka 
personer.  

 

Chambers, 
M., Guise, V., 
Välimäki, 
M., Botelho, 
MA., Scott, 
A., Staniuliéne, 
V. & Zanotti, 
R.  

  

Nurses´ attitudes to 
mental illness: A compar
ison of a sample of nurse
s from five European cou
ntries.  

2009,  
 
Finland, Portugal, 
Irland, Litauen och 
Italien,   
 
International 
Journal of Nursing
Studies.  

Att beskriva och 
jämföra 
sjuksköterskors 
attityder och de 
faktorer som har ett 
samband med dessa 
attityder, gentemot 
psykisk sjukdom 
och individer som 
upplever psykisk 
ohälsa inom 
psykiatrisk vård.   

Metod: Kvantitativ, 
enkätundersökning.  
Urval: 810 sjuksköterskor på 
72 psykiatriska  
slutenvårdsavdelningar och 
fem öppenvårdsmottagningar 
i fem olika europeiska länder.  
Datainsamling: The 
Community Attitudes  
towards the Mentally Ill Scale
- Swedish (CAMI-S). 
Analys: MANOVA,  
Box´s M och Games- Howell. 
 

Sjuksköterskornas attityder visade sig vara 
främst positiva men de skilde sig dock något 
åt mellan olika länder. Positiva attityder 
var förknippade med kvinnligt kön samt en 
ledande ställning inom verksamheten.  

 



  
                 
 

 

Eivergård, 
K., Enmarker, 
I., & Hellzén, 
O. 

The Talk About the 
Psychiatric Patient.  

 

2016,  
 
Sverige,  
 
Issues in Mental 
Health Nursing. 
  

Att beskriva hur 
personal inom 
psykiatrisk vård, 
talar om patienter på 
psykiatriska 
avdelningar samt 
vad samtalen 
handlar om och 
vilka konsekvenser 
de kan få för 
patientvården.  
 

Metod: Kvalitativ, 
etnografisk,   
Urval: Vårdpersonal på sex 
olika psykiatriska avdelningar 
i Sverige.  
Datainsamling: Ljud-
inspelningar från personalens 
interna diskussioner, vid totalt 
nio olika tillfällen,  
Analys: Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Resultaten visade att sjuksköterskorna 
använde kulturellt vanliga ord och 
begrepp när de beskrev patienternas humör, 
egenskaper och beteende.     

 

Ewalds-Kvist, 
B., Högberg, 
T., & Lützen, 
K.  

Student nurses and the 
general population in 
Sweden: Trends in 
attitudes towards mental 
illness.  

  

2013,  
 
Sverige,  
 
Nordic Journal of 
Psychiatry. 

 

Att utvärdera 
attityder hos   
sjuksköterske-
studenter som haft 
tidigare kontakt med 
psykisk sjukdom 
innan utbildning i 
psykiatrisk 
omvårdnad, jämfört 
med de som saknade 
denna erfarenhet. 
Vidare jämfördes 
också sjuk-
sköterskornas 
attityder gentemot 
psykisk sjukdom, 
med den svenska 
befolkningens 
attityder. 
 

Metod: Kvantitativ studie, 
enkätundersökning.   
Urval: 246 
sjuksköterskestudenter från 
tre olika högskolor i Sverige 
samt 2391 personer från den 
svenska befolkningen. 
Datainsamling: Student 
Nurses Attitude Index 
(SNAI).  
Analys: Cronbachs alpha och 
Jonkheers trendtest(J).  

Resultaten visade en påtagligt mer positiv 
attityd hos de sjuksköterskestudenter som 
hade tidigare erfarenhet av personer med 
psykisk sjukdom, jämfört med de studenter 
som saknade erfarenhet. 
Resultaten visade inte att sjuksköterske- 
studenter hade en mer positiv attityd 
gentemot personer med psykisk sjukdom 
jämfört med den svenska befolkningen i 
allmänhet.  
  

 

Ihalainen-  
Tamlander,   
N.,  

Stigmatizing attitudes in 
nurses towards people  

2016,  
 
Finland,  

Att beskriva 
sjuksköterskors 
attityder gentemot 

Metod: Tvärsnittsstudie, 
kvantitativ, 
enkätundersökning.  

Resultaten visade att sjuksköterskornas 
inställning till personer med psykisk 
sjukdom var generellt positiv.  Yngre 

 



  
                 
 

 

Vähäniemi, 
A.,  
Löyttyniemi, 
E.,  
Suominen, T., 
&  
Välimäki, M.   
 

with mental illness: 
a cross-sectional study 
in primary settings in 
Finland.  

  

  

  
Journal of  
Psychiatric and 
Mental   
Health Nursing.  
   

personer med 
psykisk sjukdom 
samt att undersöka 
de faktorer som är 
förbundna med 
deras attityder, inom 
primärvården.  

Urval: 264 sjuksköterskor 
ifrån 15 olika vårdcentraler i 
två finska städer.  
Datainsamling: Själv-
skattningsformulär: 
Attribution Questionnaire-27 
(AQ-27).   
Analys: Beskrivande statistik 
och flervägs variansanalys.   
 

sjuksköterskor och de sjuksköterskor som 
saknade psykiatrisk vidareutbildning 
uttryckte dock en rädsla för patienterna.  

Munro, S., & 
Baker, J.A. 

Surveying the attitudes 
of acute mental health 
nurses.  
 

2007,  
 
Storbritannien,  
 
Journal of 
Psychiatric and 
Mental Health 
Nursing 
 

Att genom specifika 
frågeställningar 
undersöka attityd 
och skillnader hos 
sjuksköterskor med 
avseende på kön och 
utbildning.  

 

Metod: Kvantitativ, 
enkätundersökning,  
Urval: 140 sjuksköterskor 
och undersköterskor, 
verksamma inom akut 
psykiatrisk vård i England.  
Datainsamling: Attitudes 
Toward Acute Mental Health 
Scale (ATAMHS 33). 
Analys: T-test. 
 

Resultaten visar ett brett spektrum av 
attityder gentemot psykiatripatienter, hos 
sjuksköterskor inom akut psykiatrisk vård. 
Totalt sett visar resultaten positiva attityder. 
Inga skillnader i attityd mellan 
sjuksköterskor och annan vårdpersonal 
kunde påvisas. Betydande skillnader hittades 
dock utifrån olika grad av utbildning samt 
kön, gällande vissa specifika frågor. 

 

 

Mårtensson, 
G., Jacobsson, 
J. W., & 
Engström, M.  

 

Mental health nursing  
staff´s attitudes towards  
mental illness: 
an analysis of related  
factors.  
  

2014,  
 
Sverige,  
  
Journal of  
Psychiatric and 
Mental Health 
Nursing.  
  

Att undersöka de 
faktorer som bidrar 
till vårdpersonalens 
attityder, gentemot 
personer med 
psykisk sjukdom.  

 

Metod: Tvärsnittsstudie, 
kvantitativ.  
Urval: 256 sjuksköterskor 
verksamma inom psykiatrisk 
vård och anställda av landsting 
respektive kommun.  
Datainsamling: CAMI-S, 
Reported and Intended 
Behaviour Scale (RIBS), Mental 
Health Knowledge Scale 
(MAKS)  
Analys: Cronbach`s Alpha,  

Resultatet visade att vårdpersonal med god 
kunskap om psykisk sjukdom hade en mer 
positiv attityd till personer med psykisk 
sjukdom än de med mindre kunskap.  

  

 

Rao, H., 
Mahadevappa, 
H., Pillay, P., 

 A study of stigmatized 
attitudes towards people 
with mental health 

2009, Att identifiera 
stigmatisering och 
attityder bland 

Metod: Kvantitativ, 
enkätundersökning 

Resultaten tyder på att negativa 
stigmatiserande attityder gentemot personer 

 



  
                 
 

 

Sessay, M., 
Abraham, A., 
& Luty, J. 

problems among health 
professionals 
 

England, 

Journal of 
Psychiatric and 
Mental Health 
Nursing 

sjukvårdpersonal 
inom den somatiska 
vården gentemot 
patienter med 
psykisk sjukdom. 

Urval: 108 anställda på fyra 
olika sjukvårdsmottagningar i 
England. 
Datainsamling: The Attitude 
to Mental Illness 
Questionnaire (AMIQ) 
frågeformulär. 
Analys: Mann- Whitney U-
test, the Stats Direct statistical 
package. 

med psykisk sjukdom är mycket vanligt 
förekommande bland vårdpersonal.  

Staniuliéne, V., 
Chambers, 
M., Kantaris, 
X., Kontio, R., 
Kuosmanen, 
L., Scott, 
A., Botelho, 
M.A., Zanotti, 
R., & 
Välimäki, M.  

The feelings and 
thoughts of mental  
health nurses concerning  
the management of  
distressed and disturbed  
in-patients: 
A comparative  
qualitative European 
study.  
  

2013,  
 
Litauen, England, 
Finland, Irland, 
Portugal och 
Italien, 
  
Open Journal of  
Nursing   
  

Att utforska tankar 
och känslor hos 
sjuksköterskor inom 
psykiatri, när de 
hjälper och vårdar 
oroliga och/eller 
störda patienter, i sex 
europeiska länder.  

  

Metod: Kvalitativ, 
enkätundersökning. 
Urval: 130 sjuksköterskor från 
sex europeiska länder, 
verksamma inom psykiatri. 
Datainsamling: Fokusgrupper, 
frågeformulär, ljudinspelning.  
Analys:  Kvalitativ 
innehållsanalys.  

Resultaten visade att 
psykiatrisjuksköterskor har olika 
upplevelser, olika känslomässiga dilemman, 
motstridiga känslor samt olika 
handlingsstrategier när man tar hand om och 
stödjer slutenvårdspatienter. 

 

Švedienė, L., 
 Jankauskiene, 
L., Kusleikaite, 
M.&  
Razbadauskas, 
A.  

Competence of general 
practice nurses caring for 
patients with mental 
health problems in the 
somatic departments.  

  

2009,  
 
Litauen,  
 
Medicina 
(Kaunas).  

  

Att undersöka   
allmänpraktiserande 
sjuksköterskors 
kompetens att vårda 
patienter med 
psykiska problem, i 
den somatiska 
vården.  

Metod: Kvantitativ metod, 
enkätundersökning.  
Urval: 128 allmän-
praktiserande sjuksköterskor 
från sju olika somatiska 
avdelningar. 
Datainsamling: Anonymt 
frågeformulär.  
Analys: Spearmans test och 
Kendalls W. 
  

Resultaten visade att majoriteten av de 
deltagande sjuksköterskorna hade en positiv  
attityd gentemot patienter med psykisk 
ohälsa. Knappt hälften av sjuksköterskorna 
ansåg sig dock ha tillräckligt med kunskap 
för att vårda patienter med psykisk ohälsa.  

 

 



  
 

 Bilaga 3. Artiklar sorterade efter Tema och Subtema 

Tema Subtema  
     
Kunskap Utbildning  
   Björkman et al. (2008) 

   Chambers et al. (2009) 

   Ihalainen-Tamlander et al. (2016) 

   Munro & Baker (2007) 

   Mårtensson et al. (2014) 

   Staniuliéne et al. (2013) 

   Švedienė et al. (2009) 

     

  Erfarenhet  
   Björkman et al. (2008) 

   Ewalds- Kvist et al. (2013) 

   Ihalainen-Tamlander et al. (2016) 

   Mårtensson et al. (2014) 

   Švedienė et al. (2009) 

     
Miljö Organisation   
   Björkman et al. (2008) 

   Ihalainen-Tamlander et al. (2016) 

   Staniuliéne et al. (2013) 

   Švedienė et al. (2009) 

     
  Vårdklimat  
   Björkman et al. (2008) 

   Eivergård et al. (2016) 

   Munro & Baker (2007) 

   Mårtensson et al. (2014) 

   Rao et al. (2009) 

     
Grupptillhörighet Ålder  
   Björkman et al. (2008) 

   Ihalainen- Tamlander et al. (2016) 

     
  Genus  
   Björkman et al. (2008) 

   Chambers et al. (2009) 

   Munro et al. (2007) 

     
     

  

   
 

 


	1 Inledning 
	2 Bakgrund 
	Historik
	Psykisk ohälsa och sjukdom 
	Diagnostisering  
	Psykiska sjukdomar, syndrom och störningar
	Depression
	Bipolär sjukdom
	Ångestsyndrom 
	Schizofreni och andra psykoser 

	Attityder och stigmatisering
	Sjuksköterskans roll 
	Arbetsmiljö, organisation och vårdklimat

	3 Problemformulering 
	4 Syfte
	5 Teoretisk utgångspunkt 
	Jean Watsons omvårdnadsteori för mänsklig omsorg
	Ett kärleks- och omsorgsfullt sinnelag
	Hjälpsamma och tillitsfulla omsorgsrelationer
	Att ge utrymme för känslor
	Att skapa en helande miljö


	6 Metod
	Design 
	Datainsamlingsmetod
	Urval 
	Analysmetod

	7 Forskningsetiska överväganden 
	8 Resultat
	Kunskap
	Utbildning
	Erfarenhet

	Miljö
	Organisation
	Vårdklimat

	Grupptillhörighet
	Ålder 
	Genus


	9 Diskussion 
	Metoddiskussion 
	Design
	Datainsamling
	Urval
	Analysmetod

	Resultatdiskussion
	Kunskap 
	Utbildning
	Erfarenhet

	Miljö  
	Organisation
	Vårdklimat

	Grupptillhörighet
	Ålder
	Genus



	10 Kliniska implikationer 
	11 Förslag till fortsatt forskning
	12 Slutsats
	13 Referensförteckning
	Bilaga 1. Sökmatris
	Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat
	 Bilaga 3. Artiklar sorterade efter Tema och Subtema

