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Introduktion: Sjuksköterskor i den somatiska vården upplever att de har en 

svårighet att bemöta patienter med psykisk sjukdom och schizofreni. 

Allmänsjuksköterskor har också uppgett att de inte tycker om att vårda patienter 

med psykisk sjukdom och schizofreni, trots att de skall visa respektfullhet och 

lyhördhet i sin yrkesroll.   

 Syfte: syftet med litteraturstudien var att belysa allmänsjuksköterskors attityder 

gentemot patienter med schizofreni.  

 Metod: Metoden i Litteraturstudien utgick från Polit och Becks (2017) 

niostegsmodell.  Litteratursökningen gjordes i tre databaser, Cinahl, Pubmed och 

PsycInfo och de sökord som användes var ”somatic care”, ”nurse attitudes”, samt 

”schizophrenia”. Artiklarna granskades sedan utifrån syftet med granskningsmallar 

av (Forsberg och Wengström 2013). Efter urval tre återstod tio artiklar där nio var 

av kvantitativ metod och en var av kvalitativ metod.   

Resultat: Resultatet i litteraturstudien visar sjuksköterskors attityder utifrån två 

kategorier, som är affektiv eller kognitiv attityd. Varje kategori fick 

underkategorier.  

Slutsats: Det existerar både kognitiva och affektiva attityder hos 

allmänsjuksköterskor gentemot patienter med schizofreni, och dessa kan vara 

fördomar, rädsla, kunskap och erfarenhet.  
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Introduktion 
Sjuksköterskor bör visa respektfullhet, vara lyhörda, ha medkänsla och trovärdighet i sin 

yrkesroll. Sjuksköterskor ska ha ett eget ansvar för kvalitén i sitt utövande av yrke och 

underhålla sitt lärande för att uppdatera sin yrkeskompetens kontinuerligt. Att jobba för 

jämlikhet och sträva efter social rättvisa för patienter och anhöriga, visa integritet och 

samtidigt vara ödmjuk i sitt möte med människor med olika bakgrund, etnicitet och 

sjukdomssituation är av vikt för att möta de krav som ställs på sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening 2014). Sjuksköterskor i somatisk vård upplever att de har en ignorans 

gällande psykisk ohälsa och en svårighet att bemöta patienter med psykisk sjukdom på rätt 

sätt. De har även uppgett att de inte tycker om att vårda patienter med psykisk sjukdom 

(Mavundla 2000). Schizofreni tillhör gruppen psykisk sjukdom och är en av de allvarligaste 

former som ofta leder till kroniskt tillstånd och funktionsnedsättning (Statens Beredning för 

medicinsk Utvärdering, [SBU], 2012). Trots att cirka 21 miljoner världen över är drabbade av 

schizofreni upplever personer med schizofreni diskriminering (WHO 2017). I samhället 

utsätts dessa personer för diskriminering i situationer som vårdtillfällen, jobbsammanhang 

eller relationer (Thornicroft et al 2009).  

 

Bakgrund 
I flera århundranden har psykisk störning och ohälsa varit sammanflätat med uppfattningen 

om att personer med psykisk sjukdom har varit besatta av onda andar och därför straffats av 

Gud på grund av synd. Under 1400 - 1700-talet blev människor med psykisk sjukdom brända 

på bål och torterades då de ansågs vara farliga och fulla med galenskap. De undanhölls från 

samhället av familjen då de förknippades med skam och vanvett. Under 1700-talet instiftades 

hospital där personer med psykisk sjukdom isolerades från omgivningen och kedjades fast i 

mörka celler utan kontakt med omvärlden och anhöriga (Neuman-Rahn 1955; Lyxell 1996). 

 

Under 1800-talet förändrades synen på uppkomsten av psykisk sjukdom. Nya idéer växte 

fram i samband med utvecklingen inom medicin och vetenskap. Hospital rekonstruerades för 

att anpassas lämpligt för sitt ändamål och placerades avskilt för patienternas säkerhet. Det var 

en fråga om att förbättra patientens sjukdomstillstånd genom isolering från samhället och 

samtidigt säkra omgivningen från de sjuka patienterna (Lindström 1994; Neuman-Rahn 1955; 

Lyxell 1996). I samband med denna reform infördes en specialisering av läkare och 

sjuksköterskor som särskilt ägnade sig åt patienter med psykisk sjukdom (Ajanki 1999). 

 

Trots den nya reformen under 1800-talet blev inte alternativen bättre för de patienter med 

psykisk sjukdom. Läkare, sjuksköterskor och skötare använde särskilda metoder för att 

återinföra förnuftet hos patienterna och dessa metoder var ofta baserade på skrämseltaktik och 

smärta. Skrämseltaktik skulle skrämma “den galna” till sans och förnuft och smärta skulle 

avleda patienten med psykisk sjukdom från sitt tillstånd. Mörka celler, kroppsaga och 

dårkistor var vanliga metoder som användes återkommande och kontinuerligt. Kända och 

inflytelserika läkare och professorer använde psykoterapi, en metod som även delegerades till 

sjuksköterskor för att applicera på patienten (Ajanki 1999). 
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I början av 1900-talet skilde vårdinstanser på botbara och icke botbara patienter. Icke botbara 

patienter blev instutierade på hospitalen, fråntagna sina rättigheter och ansågs inte längre vara 

kapabla att tala för sig själva (Cullberg 2005).  

 

Under mitten av 1900-talet kom en förändring inom vetenskap där socialpedagogik, psykologi 

och vetenskap inkluderades och det utvecklades en mer human bild och acceptans av 

människor med psykisk sjukdom. 1911 uppkom termen schizofreni av den schweiziske 

psykiatrikern Eugen Bleuler och begreppet kom att användas som en kraftigare form av 

psykossjukdom, tidigare endast benämnd som ”psykiskt sjuk person” (Cullberg 2005).  

 

I dagens samhälle är psykiskt långtidssjuka patienter fortfarande stigmatiserade och utsatta för 

fördomar vilket enligt Socialstyrelsen (2003) försvårar rehabiliteringen av dessa patienter. Det 

behövs bredare utbildning om orsak till varför människor drabbas av schizofreni för att 

förbättra behandlingsmetod men även för förutsättningar att vårda patienten. Att schizofreni 

kan botas eller att de drabbade kan återhämta sig är än idag en misstrodd teori från 

vårdpersonal. Schizofreni uppfattas ej som ett tillstånd, snarare som en del av personligheten 

(Topor 2004) 

 

Schizofreni som sjukdom och diagnos 
Schizofreni är en vanlig psykisk störning som ofta debuterar i ungdomen och har ett kroniskt 

förlopp. Trots forskning är orsakerna till utbrottet endast delvis kända och tidigare 

medicinering av sjukdomen har präglats av kraftiga biverkningar. Stress- och 

sårbarhetsmodeller har dock kunnat gett ökad förståelse för orsaksmönstret och dagens 

medicinering i samband med psykoterapi har gett lindrad symtombild (Ottoson 2009). 

Andelen drabbade i Sverige uppskattas vara cirka 0,5 - 1% och medelåldern vid insjuknandet 

är 24- 25 år för kvinnor/män. Det föreligger en könsfördelning där fler män än kvinnor 

insjuknar, proportionen är cirka 60/40. Prevalensen av utsatta varierar men det är av okänd 

anledning större antal drabbade i storstäder än på landsbygden (Cullberg 2005). I Sverige 

behöver mellan 30 000- 40 000 människor samhällets insatser på grund av schizofreni 

(Ottoson 2009). 

 

Vid debut av schizofreni föregås sjukdomen ofta av oro, irritation och sömnproblem. 

Aptitlöshet, nedstämd sinnesro och aggressivitet är några av de symtom som alarmerar att 

något är avvikande. Dessa symtom är dock icke-specifika, vilket kräver att de följs av tydliga 

symtom av schizofreni för att betecknas som prodromalsymtom, det vill säga debutsymtom 

(Ottosson 2009). 

 

När en individ drabbas av schizofreni existerar det fyra grundsymtom och dessa är som följer,  

1. Autistiska drag med social reservation och avstängd från stimuli utifrån. 

2. Associationsrubbning: Tankemönster hos den drabbade är svårbegripligt för 

utomstående och personen kan tala osammanhängande. 

3. Ambivalens: En kluvenhet vid valmöjligheter är typiskt, vilket kan vara kopplat till 

både föremål och känslor. Tveksamhetskänslor kan variera från uppskattning till avsky 

oberoende av objekt.    

4. Affektiv rubbning: Känslolivet har ett stormigt utfall där adekvata beteendemönster 

kan vara abnormala. Vid sorg kan såvida reaktioner av glädje och lycka uppkomma, 

skuldkänslor kan vara helt frånvarande och vid lyckliga besked kan personen te sig 

helt opåverkad (Cullberg, 2003).   
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Diagnosen schizofreni delas in i två olika rang där den första rangen innebär att personens 

fysiska upplevelse av integritet ter sig vara invaderad och störd. Personen kan höra sina tankar 

uttalas högt, höra kommenterande röster, känna kroppspåverkan och att någon annan har 

inflytande över känslolivet. Det är en integritetsförlust där jag-barriären till omvärlden är 

invaderad och präglas av ovälkomna bilder som kan vara sadistiska eller promiskuösa, vilket 

påverkar det generella tänkandet. Den andra rangen innebär en känsla av förföljelse. Det kan 

förekomma vanföreställningar som att vara bevakad av flygplan och bilar eller att höra 

meddelande i radio och TV som är riktade till en själv (Cullberg 2005). 

 

Riktlinjer och omvårdnad av patienter med schizofreni 
Socialstyrelsen (2011) har utformat riktlinjer vid vård av patienter med schizofreni, och syftet 

med dessa riktlinjer är att de ska finnas till som ett stöd vid beslutsfattande kring patienter 

med schizofreni inom kommuner och landsting, dessa skall kunna styra vården genom öppna 

och systematiska prioriteringar. Socialstyrelsen (2011) menar att rekommendationerna bör 

påverka resursfördelningen inom vården och omsorgen så att patienter med diagnosen 

schizofreni eller patienter som upplever schizofreniliknande tillstånd läggs på högre 

prioriterade tillstånd än de tillstånd som fått låg prioritet. Riktlinjerna, menar Socialstyrelsen 

(2011), avser främst att minska symtom och ge en bättre livskvalité till de patienter som lider 

av Schizofreni. Riktlinjerna skall också medföra en ökad funktion när det kommer till såväl 

boende, arbete och relationer. 

 

De nya riktlinjerna som Socialstyrelsen (2011) tar fram syftar till att förbättra tillvaron för de 

som lider av Schizofreni, däribland riktlinjer som: 

 Tidiga åtgärder för tidigt insjuknade patienter. 

 Åtgärder för att öka patientens deltagande i vård och omsorg. 

 Psykopedagogiska åtgärder för att öka kunskapen om sjukdomen. 

 Samordnande åtgärder för att tillgodose kontinuitet  i patientens vård och omsorg. 
 

Socialstyrelsen (2011) beskriver också vikten av evidensbaserad erfarenhet inom hälso- och 

sjukvård. Detta i praktiken innebär att aktivt involvera patienten i att planera, genomföra och 

följa upp de åtgärder som genomförts eller planerar att genomföras. Ett sådant arbetssätt 

skulle innebära att arbetet istället inriktar sig på patientens möjligheter till förändring och 

återhämtning oavsett individens allvarliga funktionsnedsättning. 

 

En psykos innebär en svår tid för den drabbade patienten samt för de närstående. En allians 

bör etableras genom en samverkan mellan patienten, vårdaktörer och närstående, detta för att 

uppnå lyckade stödinsatser och behandlingar. Behandling, bemötande och relation är 

förankrade till varandra och när en komponent av dessa saknas kan ett vårdutförande som 

exempelvis ge en injektion bli problematiskt. En behandlingsinsats kan få sämre respons om 

handling utförs på ett icke empatiskt och icke professionellt sätt där det saknas förtroende 

mellan vårdaktör och patient. Insatser från vårdpersonal blir bättre om vårdpersonal och 

patient upplever att de har en god relation (Mattsson 2010).  

 

En grundläggande faktor för god omvårdnad är bemötande. Ett bra bemötande av patient med 

schizofreni innebär respekt, förståelse och bekräftelse. Patienten skall bli sedd som människa, 

bli lyssnad till och få bekräftelse i sin utsatta situation, sina svårigheter och sitt lidande. Om 

kunskapen inte finns för att kunna applicera detta i mötet med patienten kan respekt, 

förståelse och bekräftelse räcka långt. Det är av vikt att ta hänsyn till de olika symtomen som 

patienten uppvisar och de drag som finns bakom psykosen (Mattsson 2010).  
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Sjuksköterskans kompetensbeskrivning och ansvarsområde 
Enligt Socialstyrelsen (2005) är sjuksköterskans uppgift att identifiera och uppmärksamma 

det friska hos varje patient och samtidigt ta hänsyn till de omvårdnadsbehov som finns hos 

varje individ. Utifrån den kompetensbeskrivning som Socialstyrelsen (2005) tagit fram skall 

sjuksköterskor möta patienten med en korrekt insats utifrån behov, lidande och 

sjukdomskänsla som varje patient upplever. Sjuksköterskan skall också besitta tillräcklig 

kunskap för att stärka patienten i att främja hälsa och förebygga ohälsa. 

Kompetensbeskrivningen beskriver också att en sjuksköterska skall: 

 Vara respektfull, lyhörd och medkännande i sin kommunikation med såväl patienter 

som med anhöriga.  

 Ge information och undervisning gällande aktuellt sjukdomstillstånd eller situation 

och säkerställa att information tolkas på korrekt sätt.  

 Iaktta de patienter som själva inte kan uttrycka sitt informationsbehov.  

 Besitta den kunskap som behövs för att ta hänsyn till patientens behov av trygghet och 

välmående vid undersökningar eller dylikt.  

Attityd 
Lilja och Hellzén (2010) menar att attityd är en oföränderlig mängd tankar, känslor och 

beteenden som visar sig på grund av de värderingar som finns i samhället, den folkgrupp 

individen tillhör, eller andra likartade fenomen. Attityder påverkar det sätt människor umgås 

med andra och är ett resultat av samspelet mellan individer. Lilja och Hellzén (2010) förklarar 

vidare att det finns tre komponenter som begreppet attityd delas in i.  

Lilja (2007) bekräftar ovanstående genom att förklara följande komponenter i ett 

vårdsammanhang. 

1. Kognitiv komponent, Det innefattar den kunskap som individen har i en specifik 

fråga. 

2. Affektiv komponent, som innebär vilka känslor och uppfattningar som existerar mot 

objektet. 

3. Handlingskomponent, visar hur personen agerar i sammanhanget. 

Skulle dessa komponenter användas i ett vårdsammanhang beskrivs den kognitiva 

komponenten som vårdarens syn på patienten, den affektiva komponenten innefattar de 

negativa och positiva känslor som vårdaren upplever gentemot patienten och slutligen 

beskrivs handlingskomponenten som vårdarens sätt att vara och agera gentemot patienten. 

Teorin innebär att de två första komponenterna kognitiv och affektiv tillsammans utgör 

handlingskomponenten. Dessa komponenter förklarar vilka faktorer som kan inverka på 

vårdpersonalens attityder (Lilja 2007).  

Problemformulering 
Psykisk sjukdom och ohälsa har ur ett historiskt perspektiv varit stigmatiserat och detta har 

återspeglats i vården där patienter blivit både inlåsta och åsidosatta. Sjuksköterskor inom 

somatisk vård upplever ett obehag i vårdmötet med patienter med psykisk sjukdom, såsom 

schizofreni. I vård av patienter med schizofreni skall sjuksköterskor visa respekt, förståelse 

och bekräftelse. Sjuksköterskan skall också se individen som en helhet och inte som en 

sjukdom att vårda. Attityder påverkas av tankar, känslor och beteende. Attityderna kan 

påverka hur sjuksköterskor integrerar med patienter. De attityder som allmänsjuksköterskor 

har kan leda till att respekt, förståelse och bekräftelse inte upprätthålls.  
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Syfte 
Belysa allmänsjuksköterskors attityder gentemot patienter med schizofreni.   
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Metod 
Genomförandet av studien strukturerades enligt en litteraturstudie vilket innefattade 

litteraturöversikt, forskningsidentifiering och litteraturgranskning. Cinahl, PubMed, Psycinfo 

ingick i studiens sökmoment, det var relevanta databaser som gav ett väsentligt och adekvat 

utbud av medicin- och omvårdnadsbaserade vetenskapliga artiklar (Forsberg och Wengström 

2013). Genomförandet av litteraturstudien innefattade olika steg, dock var kontentan av 

processen följande; söka, granska och sammanställa redan befintlig forskning inom det valda 

området. Syftet med en litteraturstudie kan exempelvis vara att identifiera brister i kunskap, 

tillföra ny kunskap och utvärdera behovet av ytterligare kunskap. Studien var upplagd efter 

Polit och Becks (2017) modell för litteraturstudier och formaterad enligt en nio stegs modell. 

Modellen är fritt tolkad och översatt från engelsk språk till svenska språket av författarna till 

denna studie. 
 

 

Figur 1. Polit och Becks nio stegs modell (Polit och Beck 2017).  

Inklusionskriterier 
Artiklar som är skrivna på svenska, norska och engelska tas med i studien. Studier som 

belyser sjukvård, hemsjukvård och primärvård. 

Steg 1: Formulera 
och förtydliga 

frågeställningar som 
är väsentliga för 

syftet 

Steg 2: Utforma en 
sökstrategi för att 

hitta relevanta studier 

Steg 3: Söka efter, 
identifiera och 

inhämta tänkbara 
studier 

Steg 4: Kontrollera 
studierna för relevans 

och lämplighet.   

Steg 5: Läsa samtliga 
studier 

Steg 6: Abstrahera 
och koda information 

från studierna 

Steg 7: Kritiskt 
granska studierna och 

värdera evidensen 

Steg 8: Analysera, 
integrera information, 

sök efter teman 

Steg 9: Förbereda 
kritisk 

sammanställning 
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Exklusionskriterier 
Artiklar som berör barn och ungdomar under 18 år. Studier som innefattar endast psykiatrisk 

vård, psykiatrisk primärvård och psykiatrisköterskor, samt litteraturstudier kommer 

exkluderas. Artiklar äldre än 20 år.  

 

Litteratursökning 
Steg 2 i Polit och Becks (2017) modell innebär att utforma en sökstrategi för att identifiera de 

studier som är relevanta för det syfte som är valt. Detta innebär att välja hur tillvägagångsättet 

går till för att finna lämpliga studier samt även bestämma inklusions- och exklutionsteorier. 

Till litteraturstudien valdes sökning av studier i databaser som insamlingsmetod. De databaser 

som valdes var Cinahl, Pubmed samt Psycinfo.  

Databaserna innehåller omvårdnad samt psykiatrisk forskning. Sökord relevanta för syftet 

valdes ut. I Cinahl används ämnesord som Headings, i Pubmed som MeSH (Medical Subject 

Headings), och i Psycinfo som Thesaurus. Följande sökord användes vid sökning: 

”Schizophrenia”, ”Nurse attitudes” samt ”Somatic care”. Sökord fördes ihop med hjälp av 

AND. Sökningen redovisas i de fyra tabellerna 1-4. 

När sökstrategi blivit utformad genomfördes sökningar med avsikt att urskilja och erhålla 

artiklar som passade till syftet i studien. Detta är steg tre i Polit och Becks (2017) modell. När 

sökningen genomfördes i databasen Cinahl, användes först sökorden ”schizophrenia” and 

”somatic care”, dessa sökord tillsammans gav för få artiklar att utgå ifrån, vilket gjorde att 

sökordet ”nurse attitudes” valdes istället och kombinerades med ”schizophrenia”. Resultatet 

visade 172 artiklar. I databsen Pubmed användes sökorden ”schizophrenia” and ”somatic 

care”, dessa kombinerades och resultatet blev det samma som i Cinahl, vilket gjorde att 

författarna valde att prova  ”nurse attitudes” kombinerat med ”schizophrenia” . Detta gav ett 

bredare resultat att välja artiklar utifrån, närmare bestämt 187 artiklar. I Psycinfo provade 

författarna att kombinera ”schizophrenia” och ”nurse attitudes”, vilket gav ett för litet utbud 

av artiklar.  Eftersom Psycinfo är en databas med främst psykiatrisk forskning, valde 

författarna istället att kombinera ”somatic care” med ”schizophrenia” och ”nurse attitudes”, 

anledningen till att ”somatic care” valdes ut som sökord, var för att författarna strävade efter 

artiklar som inte syftade till psykiatrin. Kombinationen gav för få träffar relevant till syftet 

med litteraturstudien, vilket gjorde att författarna istället valde att exkludera ”nurse attitudes” 

och resultatet av sökningen visade då ett bredare resultat av artiklar relevanta till syftet. 

Till den manuella sökningen efter artiklar använde författarna referenser i de studier som 

hittades i databassökningen. Författarna valde att skriva ner de artiklar vars namn på studien 

uppfattades som relevant för syftet och sökte sedan efter dessa på google scholar. Till urval 1 

hittades två artiklar genom manuell sökning.  

Urval 1 
Abstrakten till samtliga artiklar vars titel svarade på studiens syfte lästes igenom. I de studier 

där abstrakten inte var tillräckligt tydliga med om den borde exkluderats eller om syftet var 

irrelevant, lästes även introduktionen. Till urval 1 valdes 34 (inklusive manuell sökning) 

artiklar ut efter att dubletter exkluderats.  

 

Urval 2 
Nästa steg enligt Polit och Becks (2017) modell innebär att kontrollera de utvalda studierna 

samt att läsa dessa, detta är alltså steg fyra och fem. Alla 34 artiklar lästes igenom och 

jämfördes mot syftet och de inklusions- och exklusionskriterier som var bestämda. För att 
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bedöma artiklarnas användbarhet kontrollerades artiklarnas syfte, metod och resultat. Detta 

sammanställdes sedan i en matris för att få en tydligare överblick (se bilaga 1). Motiv till 

varför artiklar exkluderades var exempelvis för att de fokuserade på den psykiatriska 

sjukvården, endast berörde attityder från psykatrisjuksköterskor, att de jämförde schizofreni 

med andra sjukdomar eller att artiklarna berörde psykisk ohälsa överlag och inte alls 

schizofreni.  

I urval två valdes 12 artiklar ut (inklusive manuell sökning) som bedömdes vara relevanta för 

syftet med litteraturstudien. 

Urval 3 
I urval tre, steg 7 enligt Polit och Becks (2017) modell, granskades alla artiklar kritiskt enligt 

Forsberg och Wengström (2013). Två av artiklarna i urval tre (inklusive manuell sökning) 

exkluderas då de inte uppnådde samtliga krav för granskningen enligt Forsberg och 

Wengström (2013). Litteraturstudiens resultat byggde på 10 vetenskapliga artiklar.  
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Databassökning 

Tabell 1 

Databas Sök 

id 

Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Cinahl S1 Schizophrenia [Headings] 

 

12 532    

 S2 Nurse attitudes   38 872    

  S1 AND S2 172 15 6 5 

 

 

 

Tabell 2 

Databas Sök id Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Pubmed S1 Schizophrenia 

[MeSH] 

124 633    

 S2 Nurse attitudes 

[MeSH] 

46 572    

 S2 S1 AND S2 

 

187 17((7)) 4 3 

 

Tabell 3 

Databas Sökid Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

PsycInfo S1 Schizophrenia 129 484    

 S2 Somatic care 3 640    

  S1 AND S2 187 10((3)) 1 1 

 

 

Tabell 4 

Totalt urval av artiklar  Urval 1  Urval 2 Urval 3 

Cinahl 15  6 5 

Pubmed 10 4 3 

PsycINFO 7 1 1 
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Manuell sökning 2 1 1 

() = Interna dubletter.  (()) = Externa dubletter 
 

Forskningsetiskt ställningstagande 
Inför en litteraturstudie anser Polit och Beck (2017) att etiska överväganden är av stor 

betydelse. Vetenskapsrådet har sammanställt riktlinjer för stöld av vetenskapligt data, 

plagiering och förfalskning som skall beaktas särskilt och med vikt (Polit och Beck 2017). 

Resultatet skall presenteras och ursprungskällan skall redovisas utan författarnas förkunskap 

eller förförståelse (Forsberg och Wengström 2013). Artiklar skall vara noggrant översatta och 

tolkningen helt objektiv för att vara av värde i studien. Om eventuella citat används i studien 

skall dessa ej översättas från originalspråket, för att minska tolkningsrisk (Forsberg och 

Wengström 2013; Polit och Beck 2017).  

 
Författarna har med hjälp av lexikon, böcker och data, analyserat materialet, för att minska 

risken för misstolkning i översättning. De citat som använts i studien är inte översatta på 

grund av risk för tolkningsfel. Om det har förekommit ytterligare översättningssvårigheter, 

har författarna till studien diskuterat uppfattningen mellan varandra för att sedan dra slutsats. 

Allt som redovisats i studiens resultat har varit objektivt och om det funnits tveksamhet har 

detta diskuterats mellan författarna. Varje artikel som använts i studiens resultat har blivit 

kritiskt granskade ur ett etiskt perspektiv och följt mallen som Forsberg och Wengström 

(2013) utformat. Varje studie som inkluderats har också etiska överväganden tydligt 

beskrivet. Förkunskap och förförståelse har diskuterats av författarna under arbetets gång för 

att i så liten utsträckning som möjligt undvikas.  

Databearbetning 
I Polit och Becks (2017) åttonde och nionde steg till urval två valdes 12 artiklar ut i de tre 

databaserna. Dessa artiklar granskades sen i urval tre utifrån granskningsmall gjord av 

Forsberg och Wengström (2013). Efter denna granskning exkluderas två artiklar. Därefter 

lästes alla artiklar grundligt igenom med fokus på resultat och vad studierna kommit fram till. 

Olika begrepp som återkom i samtliga studier skrevs ner på post-it lappar för att få en 

struktur. Dessa lappar sorterades sen utifrån begreppen och huruvida de hör ihop, vilket 

gjorde att författarna tillslut kom fram till två huvudsakliga kategorier som beskriver de 

attityder som hittats i resultaten av artiklarna. Dessa redovisas i figur 2. 
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Resultat 
Litteraturstudiens resultat bygger på 10 vetenskapliga artiklar, 1 kvalitativ och 9 kvantitativa 

artiklar. Dessa presenteras i två olika huvudkategorier. Resultatet bygger på två 

huvudkategorier där samtliga attityder har samlats som underkategorier under kognitiv 

respektive affektiv attityd.  

 

 

Figur 2, Allmänsjuksköterskors attityder gentemot patienter med schizofreni. 

 

Kunskap och erfarenhet 
Sjuksköterskor med längre erfarenhet har en mindre negativ attityd angående att patienter 

med schizofreni är farliga och oförutsägbara (Björkman et al 2003). Sjuksköterskor med 

längre erfarenhet uppgav sämre tilltro till att behandlingsinsatser hjälper, men de har dock en 

mer ödmjuk förståelse till att tillståndet inte är befogat av patienten själv, till skillnad från 

sjuksköterskor med mindre erfarenhet. Sjuksköterskor som gjort sin utbildning relativt 

nyligen har en mer positiv attityd gentemot patienter med schizofreni och uppfattar dem inte 

annorlunda mot andra människor (Björkman et al 2003). Sjuksköterskor som arbetar inom den 

somatiska vården visar på en sämre attityd gentemot patienter med schizofreni i jämförelse 

med andra yrkesgrupper, såsom psykiatri sjuksköterskor och läkare (Björkman et al 2003). 

Ishige et al (2005) säger emot detta i sitt resultat där studien visar att allmänsjuksköterskor har 

en mer accepterande attityd mot patienter med schizofreni än andra yrkesgrupper som deltog. 

Enligt Björkman et al. (2008) har yngre sjuksköterskor och sjuksköterskor utan erfarenhet en 

större uppfattning om att schizofreni gör patienten farlig och oförutsägbar. 

 

Hellzén et al (2003) förklarar i sin studie att sjuksköterskor med lång erfarenhet blir mindre 

känslomässiga i relationer till patienter med schizofreni än mindre erfarna sjuksköterskor. 

Sjuksköterskor med mindre än 10 års erfarenhet tenderar att ha en mer personcentrerad vård 

än de sjuksköterskor med längre erfarenhet. Det tycks vara en faktor att lång arbetserfarenhet 

har en negativ effekt på sjuksköterskors attityder vid vård av patient med schizofreni (Hellzén 

Kognitiv 
attityd 

Kunskap  

Erfarenhet 

Affektiv 
attityd 

Fördomar och 
stigmatisering 

Rädsla 
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et al 2003). Katakura et al (2010) bekräftar detta genom ett resultat som visar att 

sjuksköterskors uppfattning om patienter med schizofeni förändras med erfarenhet.   

 

Ishige et al (2005) visar i sin studie ett resultat som pekar på att allmänsjuksköterskor har en 

mer accepterande attityd mot patienter med schizofreni än andra yrkesgrupper som deltog, 

detta inkluderar bland annat psykiatrisk personal, då de träffar patienter i miljö utanför 

institutioner, såsom i hemsjukvård. 

 

Filipcic et al (2003) visar att 30% av de sjuksköterskor som deltog i studien svarade “jag vet 

inte” på 40 % av frågorna i det frågeformulär som användes i studien. Det påvisar enligt 

Filipcic et al (2003) att sjuksköterskor har en okunskap och en osäkerhet.  

 

Grausgruber et al (2006) studie visas en signifikant mindre social distans gentemot patienter 

med schizofreni om personalen är mer utbildad.    

 

Fördomar och stigmatisering 
Fördomar och stigmatisering speglar sociala relationer och attityder som finns i samhället. 

Forskning visar att de mest signifikanta dimensionerna av stigmatisering och fördomar är 

antaganden av våldsamt och farligt beteende, detta är vanliga fördomar om patienter med 

schizofreni (Serafin et al. 2011 & Gausgruber et al. 2006 & Björkman et. al 2008).   

 

Serafini et al (2011) har forskat i hur psykopatologisk orsak kan påverka sjuksköterskors 

attityder till patienter med schizofreni. I studien presenteras två olika vinjetter för 

informanterna där den ena vinjetten är av genetisk art av schizofreni och i den andra vinjetten 

är sjukdomen miljöpåverkad. Resultatet visade att sjuksköterskor som svarade på vinjetten 

med genetisk orsak, ansåg att patienter med schizofreni behövde distansering och var mer 

oförutsägbara. Detta till skillnad från vad sjuksköterskor med vinjetten av miljöpåverkan 

trodde, där det inte gav samma stigmatiserade svar. I studien framgår även att hälften av alla 

deltagande har negativa eller extremt negativa attityder gentemot patienter med schizofreni 

(Serafini et al 2011). 

 

Stewart et al. (1998) undersökte om sjuksköterskors attityder och normer återspeglas i 

handlande, reflekterande och emotionellt gentemot patient med schizofreni. Det framkommer 

att deras handlande är mer negativt än vad de förväntat sig agera utifrån sina egna normer och 

attityder. Resultatet i Stewart et al. (1998) studie visar att sjuksköterskor har ett negativt 

tankesätt men samtidigt visar deras känslor gentemot målgruppen ”patienter med schizofreni” 

ett överensstämmande med vad som förväntas av sjuksköterskor enligt studien. 

 

Sjuksköterskor inom primärvården har signifikant negativa attityder, och även synen 

gentemot patienter med schizofreni är mer negativ, än mot patienter utan diagnosen 

schizofreni (Mittal et al 2014). 

 

Katakura et al. (2010) beskriver att sjuksköterskor inom hemsjukvård inte besitter tillräckligt 

med jämställdhetstänk vid första mötet med patienter med schizofreni men efter upplevelse av 

närkontakt i vård påbörjades en omvärdering av den stigmatisering som tidigare hägrat hos 

sjuksköterskorna. Katakura et al. (2010) förklarar också att sjuksköterskorna inte trodde att 

patienterna skulle klara sitt dagliga vardagsliv och hade en relativt liten tilltro till patienterna. 

Sjuksköterskorna som deltog i studien förklarade också att innan de träffat patienten med 

schizofreni uppfattade de att patienterna endast kunde leva i ett samhälle om familj eller 
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vården tog hand om de. Sjuksköterskorna menade också att en patient med schizofreni 

behövde professionell hjälp när de skulle ta viktiga beslut. Filipcic et al (2003) styrker detta i 

sin studie med att 40% av informanterna tror att personer med schizofreni inte kan ta egna 

beslut.  

 

Rädsla 
Grausgruber et al. (2006) har identifierat olika rädslor relaterat till förutfattade meningar om 

att patienter med schizofreni är farliga, vilket har lett till att sjuksköterskor har en motvilja att 

frivilligt integrera med patienter med schizofreni. Studien visar att sjuksköterskor och 

anhöriga dock har lättare att acceptera patienter med schizofreni än den generella 

befolkningen. Aydin et. al (2003) genomsyrar i sitt resultat att majoriteten sjuksköterskor som 

deltog i studien, vill hålla en social distans gentemot personer med schizofreni för att de är 

rädda. Filipcic et al (2003) styrker detta med resultat som visar att 60 % av informanterna i 

studien anser att patienter med schizofreni bör avvisas och isoleras från övriga samhället. 

 

Filipcic et al (2003) beskriver i sin studie att sjuksköterskor upplever att de är båda rädda och 

besvärade av patienter med schizofreni, och menar också att informanterna i studien styrker 

faktumet att fördomar och stigmatisering förekommer hos sjuksköterskor och andra 

yrkesgrupper (Filipcic et al 2003). 

 

I Mittal et al (2014) visar forskning återigen att sjuksköterskor i primärvård vill ha mer socialt 

avstånd mot patienter med schizofreni än mot patienter utan diagnostiserad schizofreni på 

grund av rädsla. Grausgruber et al (2006) säger dock emot detta i sin studie och menar att de 

svaranden som arbetade inom vården, inklusive sjuksköterskor, hade en acceptans inför att ha 

en person med schizofreni som kollega eller familjemedlem.  
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Diskussion  

Resultatdiskussion  
Identifiering av vän och fiende, samt statusnivå i samhället är av stor vikt och indirekt något 

människan gör hela tiden omedvetet. För en fysisk och social överlevnad är människor 

beroende av varandra. I teorin är stigmatisering och fördomar inte ursprungligen riktat mot 

individer, utan mot grupper eller karaktärer som hotar vår hälsa, sociala position, materiella 

välfärd, världsbild eller säkerhet. Stigmatiseringen är en repetition av samhällets värderingar 

och normer och det har ett samband med den sociala konstruktionen i samhället. Den 

stigmatiserade reaktionen grundas i hur stor ångest och rädsla hotet framkallar. Den egna 

självkänslan hos grupp eller individ stärks eller rättfärdigas i jämförelsen med grupper och 

karaktärer i samhället med annan lägre status. Med lägre status syftas till grupper som upplevs 

ovärdiga, omoraliska eller med självförvållat öde (Lundberg 2010). 

 

Fördomar och stigmatisering har ur ett historiskt perspektiv funnits länge och vårdpersonalens 

attityd mot patienten har under lång tid varit fördomsfull. Vissa sjuksköterskor gjorde en klar 

skillnad hierarkiskt mellan sig själva och patienter. I avseenden av auktoritet utnyttjades 

maktposition genom att sjuksköterskor satte upp tydliga gränser om vad som var tillåtet och 

moraliserade patienters utseende och beteende (Bates et al 2013). Patienter med schizofreni 

spärrades in på institutioner eller i hemmet då de ansågs vara avvikande från omgivningen. 

Dessa patienter ansågs inte vara lämpliga att finnas ute i samhället och krävde speciell 

behandling och omgivning för att vårdas (Ajanki 1999). Författarna diskuterar hurvida dessa 

antaganden från sjuksköterskepersonal förr omedvetet medföljer även idag?  Som 

sjuksköterska i vården i nutid är mötet med patienter med schizofreni en utmaning där det kan 

vara nödvändigt för sjuksköterskor att handskas med både utåtagerande och suicidalt beteende 

hos patienter. I vårdmöten likt dessa kan stress uppstå och relationen mellan sjuksköterskor 

och patienter kan bli ansträngda. Sådana omständigheter kan möjliggöra en objektifiering av 

patient och förstärka de negativa attityderna ytterligare. Sjuksköterskor som möter patienter 

med schizofreni i vårdmiljö kan utsättas för oförutsägbara beteenden och detta kan ha 

inverkan på sjuksköterskans tålmodighet (Lilja och Hellzén 2010). 

 

Samtliga studier i denna litteraturstudie visar att sjuksköterskors attityder präglas av 

stigmatisering och fördomar mot patienter med schizofreni. Sjuksköterskor har förutfattade 

meningar om att patienter med schizofreni är såväl farliga som våldsamma (Serafini et al. 

2011 & Gausgruber et al. 2006 & Björkman et. al 2008). Detta leder till att sjuksköterskor är 

rädda och besvärade när de ska vårda patienter med schizofreni (Filipcic et al 2008). En 

vanlig myt om schizofreni är att sjukdomen är ett uttryck för personlighetsklyvning och att 

personer med denna diagnos inte kan arbeta, är ointelligenta och saknar vilja och pålitlighet. 

Allmänheten tenderar tycka att det är självförvållat (Lundberg 2010).   

 

Hur kan då sjuksköterskans attityder angående fördomar och stigmatisering förbättras? 

Sjuksköterskans attityder gentemot psykisk ohälsa härleds enligt Mårtensson et al (2014) från 

stigmatiserande kunskaper sjuksköterskan har sedan tidigare, vart någonstans sjuksköterskan 

arbetar och vilka personliga erfarenheter sjuksköterskan har i förhållande till psykisk ohälsa 

sedan tidigare. Angelöw et al (2015) förklarar att handlande utifrån vad som förväntas i en 

arbetsgrupp är en enkel utväg för att inte riskera att vara avvikande i den sociala 

arbetsgruppen i vårdmiljön. Människor som exempelvis trotsar fördomar och normer i 

arbetsgrupper utses som syndabockar och blir utstötta av resterande (Angelöw et al 2015). 

Författarna till denna studie diskuterar möjligheten att sjuksköterskor tar sig an en avdelnings 



19 
 

osagda värderingar och negativa attityder, oavsett tidigare kunskap, av rädsla att inte passa in 

i arbetsgruppen, därav fortlever de fördomsfulla attityderna. 

 

Om sjuksköterskors attityder härstammar från andras uppfattningar på avdelningen där de 

arbetar, utgår attityden från den förvärvade inställningen som sjuksköterskor har gentemot 

olika saker och som sjuksköterskorna tolkar på ett specifikt sätt (Angelöw et al 2015). Om 

sjuksköterskan tror att patienten med schizofreni är farlig kommer sjuksköterskan att utgå från 

att patienten är det, även om det är en obefogad tanke, vilket leder till att attityden hos 

sjuksköterskan kommer att utgå ifrån den känslan i vårdmötet. Om sjuksköterskan har 

erfarenheter av relationer, möten eller kontakt med sjukdomen schizofreni sedan tidigare, kan 

attityden vara annorlunda och inställningen vara mindre fördomsfull. Detta då sjuksköterskan 

har erfarenhet av att patienter med schizofreni inte är farliga eller hotfulla (Angelöw et al 

2015).  

 

Författarna tolkade resultatet i denna litteraturstudie som att sjuksköterskor upplever att de 

saknar kunskap och att de även upplever att ytterligare kunskap skulle förbättra attityden. 

En studie gjord av McCann et al (2009) motsäger det författarna tolkat och visar att kunskap 

och erfarenhet inte förändrade sjuksköterskors attityder gentemot patienter med schizofreni i 

någon märkbar utsträckning. Att kunskap inte skulle ha god effekt motsägs dock av 

Gyllensten et al (2011) som har påvisat att vidareutbildning med minst 10 veckor inom 

specifikt sjukdom schizofreni gett resultat gällande positiva attityder. Mavundla (2000) 

styrker Gyllensten et al (2011) och redovisar att en bristfällig kunskap leder till att 

sjuksköterskan får ett sämre självförtroende i sin kompetens och i sitt bemötande.  

 

Mavundla (2000) förklarar att sjuksköterskor uttryckte åsikter om hur viktiga färdigheter och 

kunskap var för att förstå en patient med psykisk ohälsa. Det framkommer att sjuksköterskor 

upplever att de kan se patientens försämring i sinnesro, dock hindrar kunskapsbristen 

sjuksköterskorna från att kunna göra en insats då de inte besitter tillräcklig kompetens i 

områden inom psykisk ohälsa. Majoriteten upplevde att dessa komponenter skulle förbättra 

mötet med patienten. Detta visar på ett samband då sjuksköterskor överlag som arbetar inom 

den somatiska vården känner en bristfällig kunskap kring den psykiska ohälsan och inte bara 

kring schizofreni.  

 

Crossland (1998) bekräftar ovanstående med att redovisa hur sjuksköterskor upplever att de 

inte besitter tillräcklig kunskap för att kunna bemöta patienter med psykisk ohälsa. Det 

framkommer att sjuksköterskor upplever att de kan se patientens försämring i sinnesro, dock 

hindrar kunskapsbristen sjuksköterskorna från att kunna göra en insats då de inte besitter 

tillräcklig kompetens i områden inom psykisk ohälsa. Majoriteten av sjuksköterskorna är 

öppna för en ökad ubildningsnivå inom psykiskt välmående. Detta menar även Mavundla 

(2000) som redovisar att sjuksköterskor upplever att om personalen har mer färdigheter och 

kunskap om psykisk ohälsa, skulle detta leda till att den allmänna uppfattningen om patienten 

hos sjuksköterskan skulle vara betydligt mer positiv (Crossland 1998; Mavundla 2000). 

  

Som framgått i resultatet, upplever sjuksköterskor att det är svårt att kommunicera med 

patienter med schizofreni. Detta är enligt författarna till denna litteraturstudie relaterat till 

frågan om kunskapsbrist. Är det svårt att kommunicera med patienten om sjuksköterskan 

saknar tillräcklig kunskap om schizofreni? Ross och Goldner (2009) bekräftar ovanstående 

och menar att många sjuksköterskor är rädda för att uttrycka sig olämpligt eller säga något 

triggande till patienten, vilket skulle kunna aktivera en negativ reaktion som är okontrollerbar 

och därav skadligt för patienten själv.  
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Uppfattningen om Schizofreni delas med en allmän uppfattning av sjuksköterskor där psykisk 

sjukdom överlag är förankrad med våldsbenägenhet och fara. Upplevelser som frustration, 

missnöje och rädsla upplevs av sjuksköterskor i somatisk vård av patienter med psykisk 

sjukdom. Detta leder även till irritation och ilska bland sjuksköterskegruppen och vidare 

uttrycks det att sjuksköterskor direkt ogillar psykiskt sjuka patienter (Poggenpoel et al 2011). 

En studie framtagen av Reed & Fitzgerald (2009) beskriver dock att även om sjuksköterskors 

uppfattning överlag innefattar en rädsla för psykiskt sjuka patienter, uttrycker sjuksköterskor 

tillika en motsats och menar att detta är fördomar. Ändock, trots sjuksköterskors insikt av 

möjliga fördomar, visar studien att sjuksköterskorna var rädda för dessa patienter även om de 

ansåg att patienter med schizofreni eller psykisk sjukdom inte utgör någon större fara (Reed & 

Fitzgerald 2009). 

Författarna till denna litteraturstudie lyfter därför frågan; vad är det som gör sjuksköterskorna 

rädda? En studie gjord i Danmark visar att personer med schizofreni har en liten, men 

betydelsefull, ökad våldsbenägenhet trots att faktorer som drogmissbruk eller 

socialgruppstillhörighet har exkluderats. Dock är detta något som endast stämmer in på en 

liten del av den grupp människor som är diagnostiserade med schizofreni. Studien visar att 

långt ifrån alla människor med diagnosen schizofreni är mer våldsamma än de människor utan 

diagnostiserad schizofreni (Brennan et al 2000).  

Rädsla framkommer i litteraturstudiens resultat och tycks vara relaterat till oförutsägbarhet 

hos patienter (Filipcic et al 2003; Serafini et al. 2011; Grausgruber et al. 2006; Björkman et. al 

2008; Stewart et al 1998; Katakura et al 2010). Brennan et al (2000) diskuterar att 

sjuksköterskors osäkerhet och rädsla tycks grunda sig i patientens växlande sinnesro. Trots att 

det inte framgår vilken psykisk sjukdom patienten har, är den gemensamma nämnaren att det 

är oförutsägbarhet som skapar en oro bland personal i mötet med en patient med psykisk 

sjukdom (Brennan et al 2000).  

 

Metoddiskussion 
Avsikten med denna litteraturstudie var att belysa allmänsjuksköteskors attityder gentemot 

patienter med schizofreni. Studien har utformats och strukturerats enligt Polit och Beck 

(2017) niostegsmodell. 

 

Databaserna som användes till litteratursökningen var Cinahl, Pubmed och Psycinfo, dessa 

databaser innehåller forskning inom omvårdnad och psykiatri (Forsberg och Wengström 

2013). Processen med att söka efter artiklar började med fritextsökningar där målet var att 

finna relevanta sökord att använda i förhållande till syftet. Sökordet ”somatic care” i 

databaserna Cinahl och Pubmed genererade inte tillräckligt många träffar, vilket gjorde att det 

ordet exkluderas i dessa databaser. Dock genererade sökordet ”somatic care” fler relevanta 

träffar till syftet när det användes i Psycinfo, då denna databas innehåller mest psykologisk 

forskning, och eftersom författarna strävade efter allmänsjuksköterskans attityder gav 

sökordet mer relevanta träffar i den databasen. ”Nurse attitudes” som sedan användes i Cinahl 

och Pubmed genererade i relevanta sökningar då de kombinerades med ”schizophrenia”. 

Termerna som användes i sökningen diskuterades mellan författarna så att sökningen inte 

skulle generera i artiklar som endast beskrev negativa attityder. De valda sökorden ansågs 

dock vara relevanta till syftet med litteraturstudien.  

 

Urvalsprocessen resulterade i nio artiklar med kvantitativ ansats, och en artikel med kvalitativ 

ansats. Det kan tänkas ge en djupare förståelse av attityderna om fler kvalitativa studier 
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använts i resultatet, då dessa metoder är lämpliga för att beskriva företeelser i olika 

sammanhang (Forsberg och Wengström 2016).  Majoriteten kvantitativa studier motiveras 

dock av att dessa studier främst svarade till litteraturstudiens syfte med att finna attityder.  

 

Mätinstrumenten i studierna som användes var frågeformulär, enkäter och vinjetter. Tre 

studier använder sig av vinjetter där olika scenarion illustreras för att fånga informanternas 

uppfattning av patienten, beroende på vilket utförande som illustreras (Mittal et al 2014; 

Serafini et al 2014; Aydin et al 2003). I samtliga studier, exkluderat den kvalitativa studien 

(Katakura et al 2010), som redovisas i resultatet används olika skalor för att bedöma 

informanternas attityder i olika scenarion och situationer där samspel med patienter med 

schizofreni ingår. Det kan tänkas ge annorlunda resultat om de tillfrågade i studien fick vinjett 

eller frågeformulär. Därför har författarna valt att jämföra dessa och kommit fram till att 

vinjetter ger olika perspektiv på patienten vilket frågeformulär inte gör. Författarna till denna 

litteraturstudie anser att skalor gav resultatet relevans och en god överskådning och vinjetter 

gav en flerdimensionell bild av sjuksköterskors attityder ur olika aspekter och förutsättningar. 

  

Artiklarna som inkluderas i litteraturstudiens resultat är gjorda i olika delar av världen. 

Eftersom att studierna ursprungligen kommer ifrån olika delar av världen, kan det tänkas leda 

till att resultatet blir annorlunda. Detta har under arbetets gång övervägts för att studier inte 

skall misstolkas. Den geografiska spridningen av artiklarna är Japan, Australien, Kroatien, 

Sverige, USA, Italien, Tyskland och Turkiet. Det kan antas att dessa länder skiljer sig från den 

svenska vården, och därför kan resultatet inte ha belysts i så stor utsträckning i Sverige.     

 

En inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara publicerade inom ett 20års spann. Det kan 

tänkas vara ett stort åldersspann, men författarna till studien ansåg att ett stort åldersspann gav 

en mer historisk bild och utveckling av attityderna hos sjuksköterskorna. Därför slutade det 

med att artiklarna fick åldersspannet 1998-2014.  

 

När resultatet bearbetades utgick författarna utifrån en beskrivning om attityder av Lilja 

(2007), där det finns i huvudsak tre komponenter, en kognitiv, en affektiv och en 

handlingskomponent. Det kan tänkas vara ofullständigt att endast beskriva två komponenter i 

resultatet, men enligt Lilja (2007) är det den kognitiva och den affektiva komponenten som 

tillsammans utgör handlingskomponenten, därför anser författarna att handlingskomponenten 

inte hör till syftet med litteraturstudien. Kopplingen mellan kognitiv attityd och kunskap i 

resultatet gjordes av författarna med definitionen av begreppet där kunskap och 

föreställningar beskriver den kognitiva komponenten. Kopplingen mellan affektiv attityd och 

fördomar, stigmatisering och rädsla i resultatet gjordes av författarna med definition av 

begreppet där känslor och uppfattningar beskriver den affektiva komponenten.   

 

Något som kan betraktas som en styrka med litteraturstudien är att studierna som inkluderats i 

resultatet har lästs av författarna en gång separat och flera gånger tillsammans, detta för att 

säkerställa att materialet tolkats på ett likvärdigt sätt. Om otydligheter har uppkommit vid 

översättning av text har författarna använt sig av lexikon.  
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Klinisk betydelse 
Under 3 års studier på sjuksköterskeprogrammet har författarna till denna studie upplevt en 

brist i systemet mellan psykiatri och somatisk vårdenhet. Personal på vårdavdelning inom 

medicin har liten eller otillräcklig kunskap om hur en patient med psykisk sjukdom, såsom 

schizofreni skall bemötas eller hanteras. Problematiken uppstår i mötet med somatisk vård då 

psykiatrin inte alltid hanterar medicinpatienter, trots deras tillhörighet till psykiatrisk 

vårdavdelning. Författarna har av ovanstående anledning funnit situationer under 

praktikplatser där patienter med schizofreni hamnar mellan två stolar i två olika 

sjukhusenheter, somatisk vårdenhet och psykiatrisk vårdenhet, och har därför intresserat sig 

för attityden hos allmänsjuksköterskor. Resultatet av denna litteraturstudie visar att det finns 

en kunskapsbrist som inverkar på sjuksköterskors attityder i vården av patienter med 

schizofreni. Detta är något som bör användas inom verksamheten och i omvårdnaden - att lära 

sjuksköterskor och annan personal hur de bäst bemöter en patient med psykisk ohälsa i 

allmänhet men också schizofreni i synnerhet. Resultatet visar också att det förekommer 

fördomar och stigmatisering bland sjuksköterskor, vilket påverkar deras attityder i omvårdnad 

och bemötande. Fördomar och stigmatisering förekommer också som ett resultat av den 

okunskap och den oerfarenhet som allmänsjuksköterskor besitter.  

Förslag till fortsatt forskning 
Forskningen idag inom somatisk vård i samband med psykisk sjukdom upplever författarna 

som relativt fattig. Forskningen behöver uppdateras samt utvidgas för att bemötandet av 

patienter med psykisk sjukdom, särskilt schizofreni, skall vara mindre komplext. De flesta 

studier riktar in sig på många yrkesgrupper, men inte specifikt sjuksköterskor inom den 

somatiska vården, vilket krävs för att öka insikten av kunskapsbehov hos 

allmänsjuksköterskor. Författarna till studien föreslår därför en fortsatt forskning i huruvida 

allmänsjuksköterskor bemöter patienter med schizofreni och vad det har för konsekvenser för 

patientens fortsatta vårdupplevelse. Författarna anser också att dessa studier endast bör rikta 

sig till allmänsjuksköterskor och inte psykiatrisjuksköterskor, då dessa har en annan 

kunskapsbredd.  

 

Slutsats 
Litteraturstudien visar att sjuksköterskors attityder innefattar affektiva och kognitiva 

komponenter. Den affektiva komponenten innehåller fördomar, stigmatisering, och rädsla. 

Den kognitiva komponenten syftar till kunskap och erfarenhet. Sjuksköterskor upplever att de 

har en otillräcklig kunskap om sjukdomen och att detta påverkar deras inställning. 

Upplevelser som rädsla och fara är vanliga i samband med mötet av patienter med schizofreni, 

men dessa fördomar grundas främst i stigmatisering och okunskap. Majoriteten av de 

sjuksköterskor som deltagit i de studier litteraturstudien använt, besitter negativa attityder mot 

patienter med schizofreni men sjuksköterskor uppger också att kunskap om sjukdomen skulle 

inverka på deras attityder så att de blir mer positiva.  
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Bilaga 1 

 

Författare, årtal, land 

och namn på studien. 

Syfte Metod Resultat 

Författare: Aydin, A, 

Yigit, A, Inandi, T & 

Kirpinar, I.  
Årtal: 2003 
Land: Turkiet 
Titel: Attitudes of 

hospital staff toward 

mentally ill patients in 

a teaching hospital, 

Turkey.  

 

 

Syftet med studien var 

att utvärdera och 

jämföra 

sjukhuspersonalens 

attityder och kunskap 

gentemot patienter 

med Schizofreni.  

Metod: Kvantitativ  
Design: Frågeformulär 
Urval: Slumpmässigt 
Deltagare: 160 st.  
Bortfall: 13 st.   

Resultatet visar 

att sjuksköterskor 

i studien generellt 

har sämre 

attityder gentemot 

patienter med 

schizofreni, än 

övrig personal på 

sjukhuset. 

Författare: Björkman, 

T, Ankelman, T & 

Jönsson, M.  
Årtal: 2008 
Land: Sverige 
Titel: Attitudes 

towards people with 

mental illness: a cross-

sectional study among 

nursing staff in 

psychiatric and 

somatic care.  

Syftet med studien var 

att undersöka attityder 

gentemot personer 

med psykisk sjukdom, 

(schizofreni) bland 

sjuksköterskor som 

arbetar inom den 

psykiatriska eller 

somatiska vården.  

Metod: Kvantitativ 
Design: Tvärsnittsstudie 

frågeformulär 
Urval: Bekvämlighetsurval 
Deltagare: 120 st 
Bortfall: 30 st 

Resultatet visar 

att 

yrkeserfarenhet 

påverkar 

attityden. 

Sjuksköterskor 

upplevde 

Schizofrena 

patienter som 

svåra att tala med, 

oförutsägbara, och 

farliga. 

Sjuksköterskor 

inom den 

somatiska vården 

hade en mer 

negativ attityd än 

sjuksköterskor 

inom den 

psykiatriska.  



 
 

Författare: Filipcic, I, 

Pavicic, D, Filipcic, A, 

Hotujac, L, Begic, D, 

Grubisin, J, & 

Dordevic, V.  
Årtal: 2003 
Land: Kroatien 
Titel: Attitudes of 

medical staff towards 

the psychiatric label, 

schizophrenic patient, 

tested by an anti 

stigma questionnaire.  

Studiens syfte var att 

undersöka åsikter och 

attityder hos 

sjukvårdspersonal 

(sjuksköterskor)   

gentemot patienter 

med Schizofreni.  

Metod: Kvantitativ 
Design: Frågeformulär 
Urval: Strategiskt 
Deltagare: 700  
Bortfall: 100 

Resultatet visar 

fördomar och 

stigmatiserande 

attityder hos 

sjuksköterskor. 

Studien visar att 

sjuksköterskor har 

en misstro, rädsla, 

och osäkerhet 

gentemot 

patienter med 

schizofreni. Den 

visar också att 

sjuksköterskor 

anser att patienter 

med schizofreni är 

våldsamma och 

aggressiva.  

Författare: 

Grausgruber, A, 

Meise, U, Katsching, 

H, Shöny, W & 

Fleischhacker, W.  

Årtal: 2007 

Land: Tyskland 

Titel: Patterns of 

social distance 

towards people 

suffering from 

sxhizophreni in 

Austria, a comparison 

between the general 

public, relatives and 

mental health staff.  

Syftet med studien var 

att identifiera olika 

aspekter av attityder 

gentemot personer 

med schizofreni, och 

identifiera faktorer 

som påverkar dessa 

attityder. Samt få 

information om hur 

stigma och 

diskriminering kan 

reduceras.  

Metod: Kvantitativ 

Design: Enkätundersökning 

Urval: Slumpmässigt 

Deltagare: 2899 st 

Bortfall: Framgår ej i 

studien.  

Resultatet visar 

att det finns stora 

skillnader mellan 

de tillfrågade 

grupperna 

gällande attityder 

till framgång av 

behandling, 

upplevd farlighet 

och viljan att 

integrera med 

personer som har 

schizofreni.  



 
 

Författare: Hellzén, 

O, Kristiansen, L & 

Norbergh, K. 
Årtal: 2003 
Land: Sverige 
Titel: Nurses attitudes 

towards older 

residents with long-

term schizophrenia.   
 

Syftet med studien var 

att undersöka om 

sjuksköterskors 

attityder mot en äldre 

patient med demens är 

annorlunda än om 

patienten har 

diagnostiserad 

schizofreni.  

Metod: Kvantitativ 
Design: Frågeformulär 
Urval: Bekvämlighetsurval 
Deltagare: 93 st 
Bortfall: 18 st  

Resultatet visar 

att sjuksköterskor 

och 

undersköterskor 

med lång 

arbetserfarenhet 

har olika attityder 

i relationen med 

sin patient. De 

sjuksköterskor 

med lång 

erfarenhet har 

enligt resultatet en 

negativ påverkan 

på attityden.  

Författare: Ishige, N 

& Hayashi, N 

Årtal: 2005 

Land: Japan 

Titel: Occupation and 

social experience: 

Factors influencing 

attitude towards 

people with 

schizophrenia.  

Studiens syfte var att 

undersöka attityder hos 

de som jobbar inom 

den psykiatriska 

vården och andra 

yrken inom vården 

(sjuksköterskor) för att 

avgöra hur 

förhållandena är 

mellan yrke, social 

erfarenhet och 

attityder.  

Metod: Kvantitativ 

Design: Enkätundersökning 

Urval: Slumpmässigt 

Deltagare: 786 st (83 

sjuksköterskor) 

Bortfall: Framgår ej i 

studien 

Resultatet visar 

att attityder hos 

sjuksköterskor var 

av hög 

emotionellt och 

social acceptans 

medan de andra 

yrkesgrupperna 

visade en lägre 

social acceptans.  

Författare: Katakura, 

N, Yamamoto-Mitani, 

N & Ishigaki, K.  
Årtal: 2010 
Land: Japan 
Titel: Home-visit 

nurses attitudes for 

providing effective 

assistance to clients 

with schizophrenia.  

Studien hade två 

syften: 

1. Att identifiera 

attityder av 

sjuksköterskor som 

träffar Schizofrena 

patienter i hemmet.  

2. Utforma en 

arbetsplan för att 

sjuksköterskor skall 

förstå hur attityder 

påverkar vården.  

Metod: Kvalitativ 
Design: Intervju 
Urval: Strategiskt 
Deltagare: 7 st 
Bortfall: Framgår ej i 

studien 

Resultatet visar 

sjuksköterskors 

attityder i 

hemsjukvård. 

Attityderna som 

lyfts är olika 

förutfattade 

meningar som 

sjuksköterskor har 

angående 

patienter med 

Schizofreni. 

Studien lyfter hur 

en förändring av 

dessa kan 

förändra attityden  

i framtida 

vårdmöten.  



 
 

Författare: Mittal, D, 

Sherman, M, Han, X, 

Reaves, C, Morris, S, 

Corrigan, P, Chekuri, 

L, Mukherjee, S & 

Sullivan, G.  
Årtal: 2014 
Land: USA 
Titel: Healthcare 

providers attitudes 

toward persons with 

schizophrenia.  

Studiens syfte var att 

jämföra attityder 

gentemot patienter 

med schizofreni 

mellan 

sjukvårdspersonal, 

däribland 

sjuksköterskor, som 

arbetade med 

mentalvård och 

primärvård.  

Metod: Kvantitativ 
Design: Tvärsnittstudie 
Urval: Strategiskt 
Deltagare: 351 
Bortfall: Framgår ej i 

studien 
 

Resultatet visar 

att 

allmänsjuksköters

kor har sämre 

attityder gentemot 

patienter med 

schizofreni, än 

mot patienter utan 

schizofreni.  

Författare: Serafini, 

G, Compili, M, 

Haghighat, R, Pucci, 

D, Pastina, M, Lester, 

D, Angoletti, G, 

Tatarelli, R & Girardi, 

P.  
Årtal: 2011 
Land: Italien 
Titel: Stigmatization 

of schizophrenia as 

perceived by nurses, 

medical doctors, 

medical students, and 

patients.  

Studiens syfte var att 

jämföra vårdaktörers 

stigmatiserande 

attityder och se 

skillnader i dessa 

attityder beroende på 

om sjukdomen var en 

gentetisk eller 

miljöpåverkad 

sjukdom. 

Metod: Kvantitativ metod 
Design: Frågeformulär, 

deskriptiv.  
Urval: Bekvämlighetsurval 
Deltagare: 2200 
Bortfall: 240  

Resultatet visar 

att det finns 

skillnader i 

attityder hos 

sjuksköterskor 

beroende på om 

sjukdomen är 

genetisk eller 

miljöpåverkad. 

Författare: Stewart 

Rogers, T & Kashima, 

Y.  
Årtal: 1998 
Land: Australien 
Studiens namn: 

Nurses responses to 

people with 

schizophrenia.  

Syftet med studien var 

att undersöka 

skillnader i attityder 

hos sjuksköterskan 

och hur dessa kan 

påverka hur de bör 

agera, och hur 

sjuksköterskan faktiskt 

agerar i situationer 

med patienter med 

schizofreni.  

Metod: Kvantitativ 
Design: Frågeformulär 
Urval: Slumpmässigt 
Deltagare: 91 
Bortfall: Framgår ej i 

studien. 

Sjuksköterskorna 

som deltog i 

studien bedöms 

enligt studien ha 

mer negativa 

attityder i 

huruvida de 

tänker gentemot 

hur de agerar mot 

patienter med 

schizofreni.  

 

 



 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

. 

 

 

 

 


