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Sammanfattning  

Bakgrund: Psykisk ohälsa är vanligt förekommande och står för den största 

ökningen i sjukfrånvaro. Med stor sannolikhet kommer sjuksköterskor att möta 

dessa personer med psykisk ohälsa i sitt yrke. 

Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors attityder mot personer med psykisk 

ohälsa och vad som påverkar dessa attityder samt hur undersökningsgruppen 

beskrivs i de utvalda artiklarna. 

Metod: En beskrivande litteraturstudie. Tio artiklar inkluderades i studien varav nio 

stycken kvantitativa och en kvalitativ. Artiklarna hämtades från sökdatabaserna 

CINAHL och PubMed. 

Huvudresultat: I resultatet framkom att många sjuksköterskor påvisade positiva 

attityder till personer med psykisk ohälsa men också negativa attityder. De negativa 

attityderna kan bero på kunskapsbrist eller brist på klinisk erfarenhet. I resultatet 

framkom även vilka faktorer som kan påverka. 

Slutsats: Sjuksköterskor behöver mer kunskap och klinisk erfarenhet angående 

psykisk ohälsa för att nå samförstånd med patienten i omvårdnadssituationen. 

Nyckelord: psykisk ohälsa, sjuksköterskor, attityder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Background: Mental illness is commonplace and accounts for the largest increase 

in sick leave. In all likelihood, nurses will meet these people with mental illness in 

their profession. 

Aim: The purpose is to describe the attitudes of nurses towards persons with mental 

illness and what affects these attitudes and how the research group is described in 

the selected articles 

Method: A descriptive literature study. Ten articles were included in the study, nine 

of which were quantitative and one qualitative. The articles were retrieved from the 

search databases CINAHL and PubMed. 

Result: The outcome shows that many nurses demonstrated positive attitudes to 

people with mental health but also negative attitudes. The negative attitudes may be 

due to lack of knowledge or lack of clinical experience. The results also revealed 

what factors can affect. 

Conclusion: Nurses needs more knowledge and clinical experience about mental 

illness in order to reach a consensus with the patient in the nursing situation 

Keywords: mental illness, nurses, attitudes
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1. Introduktion  
 

Psykisk ohälsa är idag vanligt förekommande i samhället och enligt Socialstyrelsens 

lägesrapport (2017) har psykisk ohälsa ökat de senaste åren och kurvan pekar 

fortfarande uppåt. Denna lägesrapport beskriver också att sjukfrånvaron har följt samma 

utveckling och psykiatriska diagnoser står för den största ökningen. Genom att personer 

med psykisk ohälsa söker vård inom många olika verksamheter är det troligt att 

verksamma sjuksköterskor möter dessa personer i sitt yrke (Skärsäter 2014). I samhället 

möts många personer med psykisk ohälsa av negativa och stigmatiserande attityder som 

genererar i ett utanförskap (Sun et al. 2014). Författarna till föreliggande litteraturstudie 

har uppmärksammat detta problem under den verksamhetsförlagda utbildningen och i 

egen yrkeserfarenhet att dessa personer med psykisk ohälsa också åsidosätts på grund av 

vårdpersonalens attityder. Därför är det intressant för författarna till föreliggande 

litteraturstudie att belysa hur sjuksköterskors attityder är till personer med psykisk 

ohälsa och vilka faktorer som påverkar dessa attityder.  

 

1.1 Hälsa  
 

Hälsa beskrivs av världshälsoorganisationen som en mänsklig rättighet oavsett kön, 

troslära, politisk linje, etnicitet, hur denne lever socialt och oavsett dess ekonomiska 

förutsättningar. Det karakteriseras som ett tillstånd av fullständigt välbefinnande och 

inte bara frånvaro av sjukdom och lidande. Regeringen har ansvar för befolkningens 

hälsa och båda är beroende av hälso- och sjukvårdspersonalens insatser (WHO 2017). 

God hälsa innebär att människan ska kunna leva ett bra liv utifrån sin egen kapacitet, ha 

känslan av livskvalitet som inkluderar både psykiskt och fysiskt välbefinnande. Hälsa är 

också något individen formar av sina egna upplevelser (Willman 2014). 

 

1.2 Psykisk ohälsa  
 

Psykisk ohälsa skildras som ett samlingsnamn för olika psykiska tillstånd, alltifrån 

enklare som oro, sömnsvårigheter och ångest till svårare störningar som exempelvis 

psykoser, substansberoende, schizofreni och förstämningssyndrom (Pellmer, Wramner 

& Wramner 2012). Den psykiska ohälsan varierar i Sverige och kan bero på olika 

faktorer som till exempel kön, ålder, socioekonomisk tillhörighet och utbildning. Enligt 

senaste lägesrapporten med siffror från 2016 har till exempel vuxna i åldern 16 till 29 år 
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självrapporterat att 54 % av kvinnorna och 33 % av männen lider av psykisk ohälsa i 

form av lättare eller svårare ångestbesvär (Socialstyrelsen 2017). Etiologin för psykisk 

ohälsa beskrivs av Skärsäter (2014) som både psykosocial och biologisk, personer har 

en individuell sårbarhet som kan yttra sig som psykisk ohälsa när personen känner 

otillräcklighet eller har varit stressad under en längre tid. Psykisk ohälsa visar sig bli allt 

vanligare i samhället. Ungefär var fjärde person kommer någon gång i livet att drabbas 

av ångest och studier visar att till exempel personlighetsstörningar blir allt mer utbredd 

bland befolkningen (Perseius 2014). Att ha en familjemedlem med psykisk ohälsa 

upplevs i många familjer som en stressad situation och i många länder ses psykisk 

ohälsa som en bestraffning. De som är sjuka hålls i hemmen med ingen eller begränsad 

tillgång av vård (Sun et al. 2014). Personer med psykisk ohälsa kan förändras till sin 

egen oigenkännlighet och det dagliga mönstret sätts ur balans. Problem med att sova, 

äta och att kliva upp ur sängen kan visa sig vara en ouppnåelig ansträngning (Skärsäter 

2014).  

 

1.3 Sjuksköterskors roll 
 

I sjuksköterskornas huvudsakliga ansvar ingår att visa omtanke och hänsyn till 

personers hälsa och till sin yrkesprofession. De ska först och främst vända sig till 

individer med vårdbehov. En sjuksköterska ska respektera sina patienter utifrån deras 

vårdbehov, lagliga rättigheter och patienternas egna val. Sjuksköterskor ska visa 

omtänksamhet och respektera till exempel personers sexuella läggning, tro, oavsett 

ställning i samhället och åsikter gällande politik (Svensk sjuksköterskeförening 2014).  

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) har hela Sveriges befolkning rätt till vård på 

lika villkor. De fundamentala delarna i sjuksköterskans skyldighet gentemot sina 

patienter är bland annat att bidra till hälsosammare liv, förhindra ohälsa och lindra 

lidande (Svensk sjuksköterskeförening 2014). Stöd från verksamhetsledningen och 

arbetskollegor anses av sjuksköterskor främja yrkeskompetensen och professionen 

(Hällgren Graneheim, Slotte, Markström Säfsten & Lindgren 2014). Sjuksköterskor kan 

upplevas ha stort kontrollbegär och vara auktoritära av vissa patienter. Många gånger 

anses sjuksköterskorna inte ha tid att kommunicera utan lägger allt för stor tid på 

pappersarbete, det upplevs orättvist av patienterna för när sjuksköterskan behöver 

patientens uppmärksamhet har de stora krav på denne att få det (Steward et.al 2015).  
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När sjuksköterskor möter patienter är det angeläget och betydelsefullt att tidigt känna 

igen symtomen till psykisk ohälsa för att uppmärksamma och stödja dessa personer. Att 

gemensamt bygga upp ett förtroende med personen för att denne ska kunna handskas 

med sin oro och nedstämdhet och att kunna återvända till det normala i livet enligt 

Skärsäter (2012). Om sjuksköterskor tar sig tid och lyssnar till patienternas berättelser 

främjar det återhämtningen (Hällgren Graneheim, Slotte, Markström Säfsten & 

Lindgren 2014). Ndetei, Khasakhala, Mutiso och Mbwayo (2011) redogör att det finns 

bristande kunskap om personer med psykisk ohälsa hos sjukvårdspersonal. 

 

1.4 Attityder  
 

Nationalencyklopedin beskriver ordet attityd som ett begrepp som redogör för en 

persons förhållningssätt till en fråga eller ett sammanhang som visar om personen är för 

eller emot. Begreppet attityd kan delas upp i tre perspektiv. Det kognitiva innefattar vad 

personen tror eller vet om en händelse. Det affektiva exponerar vilken position personen 

väljer, för eller emot en företeelse. Slutligen påvisar det intentionella hur personen 

förbereder sig att agera mot den händelse den var för eller emot, positivt eller negativt. 

En persons attityd mot en händelse har ett brett spann, från mycket positiv till mycket 

negativ. Fördomar är en subgrupp till negativa attityder som ofta riktas mot personer 

med ett visst utseende eller etnicitet. Från fördomar uppkommer ofta diskriminerande 

handlingar (Nationalencyklopedin 2017).  

 

Sjöström (2014) beskriver en attityd som att ha ett kritiskt granskande förhållningssätt. 

Positiv attityd som beskyddar med omsorg eller en negativ attityd som dömer och 

bygger på förutfattade meningar (Sjöström 2014). Attityder förvärvas av påverkan från 

till exempel skola, vänner, arbete, massmedia och familjen är en grundkälla till våra 

första attityder enligt Bunkholdt (2004). Även Whang och Nilsson (2011) säger att 

social miljö som till exempel andras förväntningar, sätt att agera och vad människor 

utsätter sin omgivning för påverkar.  

 

Inom vårdsektorn har det visat sig att inställningen på arbetsplatsen är av betydelse för 

vårdarens attityder till patienterna (Lilja & Hellzén 2014). Papadopoulos, Foster och 

Caldwell (2012) skriver att när människor delar upp andra människor i kategorier och 

bemöter dem olika, kan statusförlust och diskriminering upplevas. I tidigare studier 

(Kaewprom, Curtis & Deane 2011; Smith, Mittal, Chekuri, Han & Sullivan 2012; Egbe 
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et al. 2014) nämns att sjukvårdspersonalens attityder kan påverka 

återhämtningsprocessen hos sjuka personer i både positiv och negativ riktning. Läkare 

kan i stor utsträckning vara socialt restriktiva till personer med psykisk ohälsa, redogör 

Sathyanath, Mendonsa, Thattil, Chandran och Karkal (2016). Vissa negativa känslor 

hos patienten kan förstärkas på grund av vårdpersonalens bemötande och därmed 

påverka tillfrisknandet hos personer med psykisk ohälsa (Alphonce 2015).  

 

1.5 Teoretisk referensram 
 

Travelbee’s omvårdnadsteori fokuserar på det mellanmänskliga mötet (Pokorny 2014) 

och därför har författarna till föreliggande litteraturstudie valt Travelbee’s 

omvårdnadsteori som teoretisk referensram då mötet med patienten är så viktigt för att 

en bra vårdrelation ska skapas. Joyce Travelbee’s omvårdnadsteori fokuseras på mötet 

mellan människor som utvecklas i olika steg tills mellanmänskligt förhållande nås. 

Syftet med omvårdnad är enligt Travelbee’s synsätt brett, det innefattar att stötta 

individen, dennes familj och gemenskap genom att förhindra sjukdomstillstånd och 

lidande men också att hantera erfarenheterna av dessa. Enligt Travelbee’s 

omvårdnadsteori kommer sjuksköterskans värderingar styra hur hon kommer att kunna 

hjälpa människor med behov av stöd. Travelbee menar att omvårdnad nås via en process 

från första mötet med patienten som utvecklas vidare i stadier av framväxande 

identiteter, där parterna utvecklar först empati och vidare sympati tills sjuksköterskan 

och patienten når samförstånd. Att i omvårdnaden kunna inge hopp anses mycket 

värdefullt för den mellanmänskliga relationen (Pokorny 2014).  

 

Att förstå en individs önskemål och kunna bedriva god och säker vård innebär att 

relationen mellan patient och sjuksköterska bör bli så god som möjligt. Sjuksköterskan 

bör använda sin professionella kunskap och komma i dialog med patienten för att kunna 

utöva vård som är anpassad utifrån individens önskemål och möjligheter. Ett samarbete 

mellan patient och sjuksköterska för att tillsammans identifiera problemet och bygga 

upp ett förtroende dem emellan genom meningsfulla möten och samtal är grunden i 

Travelbee’s teori. Vårdrelationen är speciell eftersom sjuksköterskor kommer sina 

patienter nära när dessa befinner sig i en utsatt situation och Travelbee belyser att 

samverkan genom medkänsla och inkännande är viktigt (Rogers, Fitzpatrick & Jones 

2012).  
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1.6 Problemformulering  
 

Hälsa är en rättighet för alla människor och den anses som grundläggande för fred och 

samarbete. Psykisk ohälsa är ett växande problem i Sverige och får stor påverkan i 

samhället, för dess individer och ekonomi. Hälso- och sjukvården får ta ett stort ansvar i 

detta och inte minst sjuksköterskorna. Sjuksköterskors attityder kan ha stor inverkan på 

återhämtningsprocessen hos personer med psykisk ohälsa. Många studier finns inom 

detta område dock finns få litteraturstudier som sammanfattar dessa. Därför avser 

författarna till föreliggande litteraturstudie att göra en sammanställning om 

sjuksköterskors attityder till personer med psykisk ohälsa och vad dessa attityder 

påverkar. Sådan kunskap anser författarna till föreliggande litteraturstudie kan ge 

förnyad kunskap i sjuksköterskans sätt att bedriva omvårdnad till människor i denna 

patientgrupp. Det kan också öka medvetenheten hos sjuksköterskorna för att de själva 

ska kunna identifiera sina egna negativa attityder och att reflektera över bakgrunden till 

dessa. Denna avsikt skulle kunna bidra till att människor som lider av psykisk ohälsa 

kan återfå god hälsa och välbefinnande samt minskade risker för utanförskap i 

samhället. 

 

1.7 Syfte  
 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors attityder mot personer med psykisk ohälsa och vad 

som påverkar dessa attityder samt hur undersökningsgruppen beskrivs i de utvalda 

artiklarna.  

 

1.8 Frågeställningar  
 

1. Vilka attityder beskriver sjuksköterskor att de har mot patienter med psykisk 

ohälsa?  

2. Vilka faktorer påverkar dessa attityder? 

3.  Hur beskrivs undersökningsgruppen i de inkluderade artiklarna, utifrån antal 

deltagare, kön och ålder?  

2. Metod   
 

I litteraturstudien användes tio vetenskapliga artiklar varav nio stycken var av 

kvantitativ design och en var av kvalitativ design. 
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2.1 Design  
 

En beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2012). 

 

2.2 Databaser  
 

Författarna gjorde datainsamlingen och urval av artiklar genom att söka i databaserna 

MedLine (PubMed), CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature) och PsycINFO den 22 augusti 2017. 

 

2.3 Sökstrategi 
 

Först valdes databasen MedLine (Medical Literature On-Line) via PubMed eftersom 

den enligt Polit och Beck (2012) är en av de främsta databaserna inom 

omvårdnadsvetenskap. De sökta artiklarna skulle finnas tillgängliga via Högskolan i 

Gävle, full text, skrivna på engelska samt ej vara äldre än 10 år, för att inte få fatt i 

föråldrad forskning. I PubMed användes ett kontrollerat ordförråd enligt Polit och Beck 

(2012) som benämns som MeSH-termer (Medical Subject Headings). Till att börja med 

gjordes en sökning med söktermerna 'Mental disorders',  'Nurses'  och 'Attitudes'. Sedan 

gjordes en sökning i CINAHL som Polit och Beck (2012) beskriver som en av de 

viktigaste databaserna med omvårdnadsforskning som nås genom EBSCOhost. 

Begränsningar som gjordes var att sökta artiklar ej ska vara äldre än 10 år, finnas 

tillgängliga via Högskolan i Gävle, skrivna på engelska för att det är ett språk som 

författarna till föreliggande litteraturstudie kan hantera. Dessutom valdes att artiklarna 

skulle vara "peer reviewed", vilket innebär enligt Polit och Beck (2012) att de är 

kvalitetsgranskade av andra forskare.  

 

I CINAHL användes så kallade CINAHL-headings som beskrivs som ett sökbegrepp av 

Polit och Beck (2012) för att ge bättre träffar. I CINAHL användes termerna 'Attitudes 

towards mental illness' och 'Nurse'. Sista databasen som användes var PsycINFO som 

tillhandahålls via EBSCOhost. Anledningen att den valdes var för att den av Polit och 

Beck (2012) beskrivs som potentiell och innehåller forskning inom psykologin. I 

PsycINFO gjordes samma begränsningar som i CINAHL. I PsycINFO användes 

sökbegrepp som benämns thesaurus för att hitta användbara artiklar, begreppen som 

nyttjades var termerna 'Attitudes towards mental illness' och 'Nurse'.  I samtliga 
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databaser gjordes sökningar på orden var för sig och sedan tillsammans med den 

booleska söktermen AND för att fastställa ett samband mellan de tre sökorden och på så 

vis få en högre kvalitét och träffsäkerhet i sökningen (Polit & Beck 2012). 

Sammanställning av sökstrategi se tabell 1. 

 

 

Tabell 1. Sammanställning av genomförd artikelsökning   

Databas Begränsningar  Söktermer Antal 

träffar  

Möjliga 

artiklar  

Valda 

artiklar 

Medline via 

PubMed 

10 år, 

engelska, 

tillgänglig via 

Högskolan i 

Gävle, full 

text 

'Mental disorders' 

[MeSH] AND 

'Nurses' [MeSH] 

AND 'Attitude' 

[MeSH] 

167 20 1 

EBSCOhost 

via 

CINAHL 

10 år, 

engelska, 

tillgänglig via 

Högskolan i 

Gävle, peer 

reviewed 

'Attitudes towards 

mental illness' 

AND 'Nurse' 

(CINAHLheadings) 

29 12 (varav 

1*) 

9 

EBSCOhost 

via 

PsycINFO 

10 år, 

engelska, 

tillgänglig via 

Högskolan i 

Gävle, peer 

reviewed 

'Attitudes towards 

mental illness' 

AND 'Nurse' 

(Thesaurus) 

61 23 (varav 

9*) 

0 

Totalt 

möjliga 

artiklar 

   45 

(exklusive 

dubbletter) 

10 

(exklusive 

dubbletter) 

*dubbletter 
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2.4 Urvalskriterier  
 

Efter de första begränsningarna i databaserna gjordes en inklusion genom att studera 

artiklarnas titel och abstract för att se de som var relevanta för att svara på 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Alla inkluderade artiklar har publicerats i 

vetenskapliga tidskrifter och var baserade på empiriska studier eftersom Polit och Beck 

(2012) förordar primärkällor.  

 

2.5 Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar  
 

Resultatet av sökningen blev 257 stycken tänkbara artiklar varav 167 stycken från 

PubMed, 29 stycken från CINAHL och i PsycINFO erhölls 61 stycken. Alla titlar lästes 

av båda författarna innan de eventuellt gallrades bort. Författarna till föreliggande 

litteraturstudie valde ut artikeltitlar som antogs svara på syftet samt frågeställningarna 

och granskade abstrakt på de artiklar vars titel inte svarade på syftet eller uppfattades 

som otydligt, allt för att inte missa de med relevant innehåll. I databasen PubMed togs 

147 stycken artiklar bort som inte svarade på syftet eller frågeställning. Av CINAHLS 

artiklar exkluderades 17 stycken och av artiklarna som återfanns i PsycINFO 

exkluderades 38 stycken på grund av att de inte svarade på syfte eller frågeställningar. 

Totalt 202 stycken exluderades och då fanns 55 stycken möjliga artiklar kvar. 

Sökningarna resulterade i flera dubbletter, i PsycINFO hittades 10 dubbletter som 

antingen redan var hittad i PubMed eller i CINAHL. Kvarvarande möjliga artiklar var 

45 stycken. 

  

Dessa 45 artiklar översattes till svenska och genomlästes av båda författarna till 

föreliggande litteraturstudie. Vid den första gallringen exkluderades 23 artiklar som inte 

svarade på föreliggande litteraturstudies syfte eller frågeställningar. De kvarvarande 22 

artiklarna lästes till sin helhet flera gånger då författarna ville försäkra sig om att inte 

missa viktiga data. Ytterligare 12 artiklar exkluderades efter noggrant övervägande på 

grund att de inte svarade på syfte eller frågeställningar. Av de möjliga 45 artiklarna 

exkluderades 19 stycken från PubMed, 3 stycken från CINAHL samt 14 stycken från 

PsycINFO. Till slut återstod 10 artiklar, nio från CINAHL, en från PubMed och ingen 

från PsycINFO.   
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Tabell 2. Översikt av genomförd dataanalys 

Antal artiklar Åtgärd Anledning till 

bortfall 

Återstående artiklar 

257 st Titelgranskning 202 svarar ej på 

syfte 

 

55 st 

 

55 st Abstract granskades 10 dubbletter 45 st 

 

45 st Artiklarna 

översattes till 

svenska 

 

23 st svarade inte 

på syfte 

22 st 

22 st Lästes fler gånger 12 svarade inte på 

syfte 

 

10 st 

 

 

2.6 Datanalys 
 

Alla inkluderade artiklar har översatts till svenska, lästs av båda författarna var för sig 

och tillsammans. Artiklarna har granskats ingående av båda författarna och flera gånger 

som enligt Polit och Beck (2012) bör göras för att inte missa några fakta. För att bevara 

objektiviteten lästes samtliga artiklar och granskades oberoende av varandra (Willman, 

Bahtsevani, Nilsson & Sandström 2016). Vid granskningen lades fokus på studiernas 

metod- och resultatdelar för att söka svar på föreliggande studies syfte och 

frågeställningar. I de inkluderade artiklarna förekom flera yrkeskategorier och 

författarna till föreliggande litteraturstudie har valt att analysera data från 

yrkeskategorin sjuksköterskor.  

 

De inkluderade artiklarna har sammanställts i tabell 3 för att enligt Polit och Beck 

(2012) få en överblick av innehållet i dem och på bästa sätt strukturera det.  Innehållet 

har systematiskt bearbetats och färgmarkerats för att enligt Polit och Beck (2012) är det 

lättare att jämföra och hitta likheter samt skillnader. Vid granskning av artiklarna 

redogjordes attitydernas ytterligheter hos sjuksköterskorna, varvid dessa valdes som 

rubriker. De olika rubrikerna är, Sjuksköterskans attityder, med underrubrikerna positiva 

attityder och negativa attityder, Faktorer som påverkar till dessa attityder, med 

underrubrikerna arbetsplats, erfarenhet att möta personer med psykisk ohälsa, 

sjuksköterskornas utbildning, kultur och religion, sjuksköterskornas kön och 

sjuksköterskornas ålder. Den sista rubriken gäller den metodologiska frågeställningen, 
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Beskrivning av undersökningsgrupperna, med underrubrikerna antal deltagare, kön och 

ålder redovisades i löpande text. Undersökningsgrupperna presenteras också i tabell 2. 

 

2.7. Etiska överväganden 
 

Vetenskapsrådet (2011) redogör att det är viktigt att visa god redlighet med sin 

forskning och redovisa alla resultat sanningsenligt utan att fabricera, förvanska eller 

utesluta data som framkommit i studien. Oredlighet som plagiat får inte ingå, det är 

viktigt att ange källa och hänvisa citat till dess ursprungliga författare eller upphovsman. 

Valda artiklar har bearbetats objektivt och granskats kritiskt av författarna för att inte 

förvanska eller falsifiera resultatet. Vidare har författarna använt egna ord vid 

bearbetning av texter för att undvika plagiat (Polit & Beck 2012). 

 

3. Resultat 
 

I denna litteraturstudies resultat ingick tio artiklar varav en med kvalitativ ansats och nio 

stycken med kvantitativ ansats. Resultatet presenteras under tre stycken rubriker och 

elva underrubriker enligt följande. 

  Sjuksköterskors attityder 

o Positiva attityder 

o Negativa attityder 

  Faktorer som påverkar till dessa attityder 

o Arbetsplats 

o Erfarenhet att möta personer med psykisk ohälsa  

o Sjuksköterskornas utbildning 

o Kultur och religion 

o Sjuksköterskornas kön 

o Sjuksköterskornas ålder 

 Beskrivning av undersökningsgrupperna 

o Antal deltagare 

o Kön 

o Ålder 
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3.1 Sjuksköterskors attityder 

3.1.1 Positiva attityder 

Att sjuksköterskor har positiva attityder till personer med psykisk ohälsa redogörs i flera 

av artiklarna och majoriteten av sjuksköterskorna visar förståelse för att personer som 

utsatts för stress och haft ogynnsamma levnadsvillkor kan drabbas av psykisk ohälsa 

(Ahmead, Rahhal & Baker 2010; Foster, Usher, Baker, Gadai & Ali 2008; Hamdan-

Mansour & Wardam 2008). Sjuksköterskor har också förståelse att det finns 

psykosociala orsakssamband till psykisk ohälsa (Ahmead, Rahhal & Baker 2010; Foster 

et al. 2008). Sjuksköterskorna vill visa sympati, hjälpa och stödja personer med psykisk 

ohälsa (Hsiao, Lu & Tsai 2015; Ihalainen-Tamlander, Vähäniemi, Löyttyniemi, 

Suominen & Välimäki 2016; Katakura, Yamamoto-Mitani & Ishigaki 2010). Att 

personer med psykisk ohälsa förtjänar lika mycket uppmärksamhet som personer med 

fysisk sjukdom anses av majoriteten av sjuksköterskorna i studierna, de har också insikt 

i att hur de bemöter och tilltalar patienterna kan påverka patienternas tillstånd (Ahmead, 

Rahhal & Baker 2010; Foster et al. 2008). Även om en person själv förvärvat svåra 

leverskador efter ett suicidförsök är de flesta sjuksköterskor positiva till att patienten 

bör erhålla effektiv behandling (Foster et al. 2008; Hamdan-Mansour & Wardam 2008). 

Att komma till insikt och bli medveten om sitt beteende för att omvärdera och ändra 

sina attityder till det positiva finns hos sjuksköterskorna i studien av Katakura, 

Yamamoto-Mitani och Ishigaki (2010).  

3.1.2 Negativa attityder 

Att sjuksköterskor kan ha negativa attityder till personer med psykisk ohälsa påvisas i 

alla inkluderade artiklar (Ahmead, Rahhal & Baker 2010; Björkman, Angelman & 

Jonsson 2008; Chambers et al. 2010; Foster et al. 2008; Hamdan-Mansour & Wardam 

2008; Hsiao, Lu & Tsai 2015; Ihalainen-Tamlander et al. 2016; Katakura, Yamamoto-

Mitami & Ishigaki 2010; Mårtensson, Jacobsson & Engström 2014; van der Kluit, 

Gossens & De Leeuw 2013). I några av studierna dominerade negativa attityder till 

personer med psykisk ohälsa hos sjuksköterskorna (Ahmead, Rahhal & Baker 2010; 

Hamdan-Mansour & Wardam 2008; Hsiao, Lu & Tsai 2015). Negativa attityder kan 

visa sig som att sjuksköterskorna anser att psykisk ohälsa beror på genetiska faktorer, 

att personer med alkoholberoende inte har någon självkontroll (Ahmead, Rahhal & 

Baker 2010; Fosteret al. 2008; Hamdan-Mansour & Wardam 2008) eller att det är bra 

att kontrollera ett störande beteende med psykiatriska läkemedel enligt sjuksköterskorna 
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(Ahmead, Rahhal & Baker 2010; Foster et al. 2008). Det framkommer också att 

sjuksköterskor underskattar, har förutfattade meningar eller visar på stigmatiserande 

attityder till personer med skiftande diagnoser där substansmissbruk och schizofreni 

dominerar (Ahmead, Rahhal & Baker 2010; Björkman, Angelman & Jonsson 2008; 

Hamdan-Mansour & Wardam 2008; Hsiao, Lu & Tsai 2015; Katakura, Yamamoto-

Mitami & Ishigaki 2010).  

 

3.2 Faktorer som påverkar dessa attityder 

3.2.1 Arbetsplats och land 

 Enligt Björkman, Angelman och Jonsson (2008) har sjuksköterskorna som är anställda 

inom psykiatrisk vård mer positiva attityder till personer med psykisk ohälsa än 

sjuksköterskor som anställda inom somatisk vård. Studien gjord av Hsiao, Lu och Tsai 

(2015) påvisar att sjuksköterskor som tjänstgör på psykiatriska vårdavdelningar har mer 

positiva attityder än de som arbetar på psykiatriska akutmottagningar. Enligt 

Mårtensson, Jacobsson och Engström (2014) påverkar arbetsplatsen sjuksköterskors 

attityder till personer med psykisk ohälsa och de menar att landstingens sjuksköterskor 

är mera positiva än kommunernas.  

Sjuksköterskors attityder skiljde sig avsevärt beroende på vilket land de arbetade i. 

Portugisiska sjuksköterskors inställning till personer med psykisk ohälsa var mycket 

mer positiv till skillnad mot de litauiska som hade de mest negativa attityderna av de 

länder som var med i studien (Chambers et al. 2010).   

3.2.2 Erfarenhet att möta personer med psykisk ohälsa  

Sjuksköterskor med erfarenhet är mer positiva till patienternas framtidsutsikter och 

deras återhämtning samt mindre rädda och stigmatiserande (Björkman, Angelman & 

Jonsson 2008; Hsiao, Lu & Tsai 2015). Att genom träning förvärva en vana kan skapa 

en känsla av kompetens och bidra till att sjuksköterskorna känner sig tryggare i sin roll. 

Då kan sjuksköterskornas förutfattade meningar eller låg tro om personer med psykisk 

ohälsa minska och sjuksköterskorna kan omvärdera sin situation (Katakura, Yamamoto-

Mitani & Ishigaki 2010; van der Kluit , Gossens & De Leeuw 2013). Enligt Ahmead, 

Rahhal och Baker (2010) finns ingen signifikans att sjuksköterskors erfarenhet att vårda 

personer med psykisk ohälsa påverkar deras attityder mot densamma. 

Om sjuksköterskor har haft en personlig kontakt eller nära vän som har eller har haft 

psykisk ohälsa påvisar de mer positiva attityder till personer med psykisk ohälsa menar 
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Björkman, Angelman och Jonsson (2008) samt Mårtensson, Jacobsson och Engström 

(2014). I studien gjord av Ihalainen-Tamlander et al. (2016) framkom att sjuksköterskor 

som haft personlig kontakt med personer med psykisk ohälsa, tycker mindre synd om 

den gruppen jämfört med sjuksköterskor som inte haft personlig relation. Och i motsats 

till detta påvisar van der Kluit , Gossens & De Leeuw (2013) att det inte finns något 

samband mellan dessa faktorer, om sjuksköterskan har eller har haft en nära vän med 

psykisk ohälsa och sjuksköterskans attityder till personer med psykisk ohälsa. 

3.2.3 Sjuksköterskornas utbildning  

Enligt Hamdan-Mansour och Wardam (2008) och Ihalainen-Tamlander et al.(2016) 

uppbär de sjuksköterskor som har extra utbildning i psykiatri en mer positiv attityd, de 

visar mer empati och mindre rädsla för personer med psykisk ohälsa, än sjuksköterskor 

som inte har speciell utbildning. Hsiao, Lu och Tsai (2015) redogör att taiwanesiska 

sjuksköterskor har negativa attityder trots speciell utbildning och antyder att orsaken 

kan vara kopplad till kulturellt stigma av personer med psykisk ohälsa. I en svensk 

studie (Mårtensson, Jacobsson & Engström 2014) framkommer att landstingets 

sjuksköterskor är högre utbildade och påvisar en mer positiv attityd än kommunernas 

sjuksköterskor till personer med psykisk ohälsa. Landstingets sjuksköterskor samarbetar 

mer i arbetslag och det är gynnsamt för att kunskap sprids och förvärvas av kollegor. 

Det ses som en starkare faktor än bara utbildningsnivå (Mårtensson, Jacobsson & 

Engström 2014). Enligt studien i Fiji, gjord av Foster et al. (2008) finns inget 

orsak/samband mellan sjuksköterskors utbildning och deras attityder till personer med 

psykisk ohälsa. 

 3.2.4 Kultur och religion 

Sjuksköterskors attityder till personer med psykisk ohälsa kan ha samband med den 

religion de har eller den kultur de lever i. Det kan exempelvis vara att personer med 

psykisk ohälsa är utsatta för kulturell diskriminering eller stigmatisering som i 

Jordanien, Kina och Litauen och sjuksköterskorna tar till sig dessa attityder (Hsiao, Lu 

& Tsai 2015; Chambers et al. 2009; Hamdan-Mansour & Wardam 2008).  

I studien som gjordes i Palestina (Ahmead, Rahhal & Baker 2010) framkom 

stigmatiserade attityder till personer med alkoholproblem och dessa författare diskuterar 

att det i den islamska religionen är förbjudet att bruka alkohol och det kan ses som en 

faktor, dock fanns inga bevis för det i studien. Enligt van der Kluit, Gossens & De 



 

14 

 

Leeuw (2013) finns ingen signifikans att sjuksköterskans religiösa åskådning är en 

orsak till sjuksköterskors attityder till personer med psykisk ohälsa. 

3.2.5 Sjuksköterskornas kön 

I inkluderade studier redovisas könstillhörighet hos deltagarna och flera av studierna 

visar att kvinnliga sjuksköterskor har mer positiva attityder till personer med psykisk 

ohälsa än manliga sjuksköterskor (Chambers et al. 2009; Hamdan-Mansour & Wardam 

2008; Mårtensson, Jacobsson & Engström 2014). I andra studier redogörs att kön inte 

kan associeras till sjuksköterskors attityder (Ahmead, Rahhal & Baker 2010; Foster et 

al. 2008; Hsiao, Lu & Tsai 2015; van der Kluit, Gossens & De Leeuw 2013). 

3.2.6 Sjuksköterskornas ålder 

Sjuksköterskans ålder är en faktor som korrelerar med sjuksköterskornas attityder till 

personer med psykisk ohälsa. Äldre sjuksköterskor har en mer positiv attityd, visar 

mindre stigmatisering och större tro på återhämtning för personer med psykisk ohälsa 

än yngre sjuksköterskor (Björkman, Angelman & Jonsson 2008; Hsiao, Lu & Tsai 

2015; Ihalainen-Tamlander et al. 2016). Sjuksköterskans ålder har inte något samband 

med hur sjuksköterskans attityd till personer med psykisk ohälsa är (Ahmead, Rahhal & 

Baker 2010; van der Kluit, Gossens & De Leeuw 2013). 

 

3.3 Beskrivning av undersökningsgrupperna 

3.3.1 Deltagare  

I de 10 olika studierna varierade deltagarantalet mellan sju deltagare i den kvalitativa 

studien(Katakura, Yamamoto-Mitani & Ishigaki, 2010) och 810 stycken (Chambers et 

al. 2009). I de kvantitativa artiklarna var deltagarantalet allt från 78 till 810 deltagare. 

Det totala antalet deltagare var 1 842 stycken, av dessa var 1 597 legitimerade 

sjuksköterskor.   

3.3.2 Kön 

I undersökningsgrupperna var deltagarna övervägande kvinnor. I sex av studierna var 

över 70 % av deltagarna representerade av det kvinnliga könet (Björkman, Angelman & 

Jönsson, 2008; Hamdan-Mansour & Wardam 2009; Hsiao, Lu & Tsai 2015; Ihalainen- 

Tamlander et al. 2016; Mårtensson, Jacobsson & Engström 2014; van der Kluit, 

Gossens & De Leeuw 2013). I Katakura, Yamamoto-Mitani och Ishigaki (2010) var 
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deltagarna endast kvinnor och resterande studier var antal kvinnor mellan 40 % och 70 

% (Ahmead, Rahhal & Baker 2010; Chambers et al. 2009; Foster et al. 2008).   

3.3.3 Ålder 

Åldern på deltagarna presenterades i sju av de tio inkluderade artiklarna. Åldern 

varierade mellan 20 år och upp till 73 år (Björkman, Angelman & Jönsson 2008; 

Chambers et al. 2009; Foster et al. 2008; Hamdan-Mansour & Wardam 2009; Hisiao, 

Lu & Tsai 2015; Ihalainen-Tamlander et al. 2016; Katakura, Yamamoto-Mitani & 

Ishigaki 2010).   Ahmead, Rahhal och Baker (2010) presenterade ålder på yngste 

deltagaren, 21 år men beskrev bara att de äldsta var över 50 år. I van der Kluit , Gossens 

och De Leeuw (2013) studie så var inte lägsta eller högsta ålder på deltagarna 

preciserat, deltagarnas ålder varierade från under 30 till över 50 år. I Mårtensson, 

Jacobsson och Engström (2014) studie angavs medelålder på 49,7 år. 

 

4. Diskussion 
 

4.1 Huvudresultat 
 

I de flesta studier så visade det sig att sjuksköterskorna hade positiva attityder gentemot 

patienter som drabbats av psykisk ohälsa och att sjuksköterskorna hade förståelse, 

sympati och insikt av rätt bemötande överlag gentemot patienterna. I alla studier 

konstaterades också att negativa attityder till personer med psykisk ohälsa fanns hos 

sjuksköterskor och främst då mot de personer som hade substansproblematik och 

schizofreni. I studierna framkom att de faktorer som påverkade var varierande och de 

faktorer som visade sig ha betydelse för sjuksköterskors attityder var arbetsplatser och 

dess klimat, erfarenhet av personer med psykisk ohälsa, både privat och professionellt. 

Dessutom visade det sig att sjuksköterskornas utbildning, kön och ålder kunna vara 

påverkande faktorer. Alla studier redovisade deltagarna som var övervägande kvinnor i 

varierade ålder, från de som nyss tagit examen till de som jobbat till över 

pensionsåldern. 

 

4.2 Resultatdiskussion   

4.2.1 Sjuksköterskans attityder 

Majoriteten av sjuksköterskorna i vissa studier hade positiva attityder till personer med 

psykisk ohälsa, de hade insikt att tillstånd av stress och ogynnsamma 
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levnadsförhållanden kan orsaka psykisk ohälsa hos envar (Ahmead, Rahhal & Baker 

2010; Foster et al. 2008; Hamdan-Mansour & Wardam 2008). Sjuksköterskorna visade 

på professionell kunskap genom att vara sympatiska och stödja personerna (Hsiao, Lu & 

Tsai 2015; Ihalainen-Tamlander et al. 2016; Katakura, Yamamoto-Mitani & Ishigaki 

2010) och det bekräftas att sjuksköterskorna har en mycket viktig roll när det gäller att 

skapa en personcentrerad omvårdnad genom att visa empati, vara aktivt lyssnande och 

ödmjuk (Cleary, Deacon, Jackson, Andrew & Wai-Chi Chan 2012). Om 

sjuksköterskorna kan avsätta tid till att lyssna på patientens berättelse är det främjande 

för den viktiga återhämtningen (Hällgren Graneheim et al. 2014). På så sätt skapas en 

dialog mellan två personer och det mellanmänskliga mötet kan bli en verklighet som 

Travelbee förespråkade (Pokorny 2014; Rogers, Fitzpatrick & Jones 2012).  

 

Att sjuksköterskor har negativa attityder till personer med psykisk ohälsa framkom i alla 

inkluderade studier artiklar (Ahmead, Rahhal & Baker 2010; Björkman, Angelman & 

Jonsson 2008; Chambers et al. 2010; Foster et al. 2008; Hamdan-Mansour & Wardam 

2008; Hsiao, Lu & Tsai 2015; Ihalainen-Tamlander et al. 2016; Katakura, Yamamoto-

Mitami & Ishigaki 2010; Mårtensson, Jacobsson & Engström 2014; van der Kluit, 

Gossens & De Leeuw 2013). Attityder som konstaterades var att sjuksköterskorna 

underskattade, visade förutfattade meningar eller hade en stigmatiserande attityd som 

riktades främst mot personer med substansmissbruk och schizofreni (Ahmead, Rahhal 

& Baker 2010; Björkman, Angelman & Jonsson 2008; Hamdan-Mansour & Wardam 

2008; Hsiao, Lu & Tsai 2015; Katakura, Yamamoto-Mitami & Ishigaki 2010). Då 

skapas diskriminering och statusförlust (Kaewprom, Curtis & Deane 2011) som kan 

försämra patientens tillstånd. Detta strider mot Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 

som ger alla människor rätt till vård på lika villkor och sjuksköterskans skyldighet att 

lindra lidande hos sina patienter (Svensk sjuksköterskeförening). Författarna till 

föreliggande litteraturstudie anser att denna diskriminering är ett stort och allvarligt 

problem som bör prioriteras och åtgärdas. Det stöds av Smith et al. (2016) som anser att 

riktade insatser bör göras för att minska stigmatiserande attityder från 

sjukvårdspersonalen och att det kan göras genom information och utbildning. De menar 

att sådan utbildning kan öka medvetenheten hos sjukvårdspersonalen om att deras 

negativa attityder orsakar hinder i återhämtningsprocessen för personer med psykisk 

ohälsa (Smith et al. 2016). 
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4.2.2 Faktorer som påverkar dessa attityder 

Arbetsplatsen redogörs som en viktig faktor, sjuksköterskor är mer positiva än andra 

beroende på var arbetsplatsen är belägen. Författarna i de inkluderade studierna har tittat 

på skillnader mellan akuta psykiatriska mottagningar och vårdavdelningar inom 

psykiatrin (Hsiao, Lu & Tsai 2015), skillnader mellan den psykiatriska vården och den 

somatiska (Björkman, Angelman & Jonsson 2008) samt hittat faktorer som de anser 

påverkar attityderna. Mårtensson, Jacobsson och Engström (2014) menar att 

arbetsplatsens huvudman är en faktor till skillnader. I en av studierna jämfördes 

sjuksköterskors attityder i olika länder och stora skillnader mellan dessa framkom 

(Chambers et al. 2009). Lilja och Hellzén (2014) menar att klimatet på arbetsplatsen bär 

orsak i hur sjuksköterskan väljer attityder. Det får författarna till föreliggande 

litteraturstudie att kritiskt reflektera till att sjuksköterskorna bör bli mer medvetna, få 

insikt vilket klimat som gäller på den egna arbetsplatsen och vem som styr över det. 

Även om arbetsgivaren bär yttersta ansvaret är det bra om det finns en ledare som kan 

kommunicera med och handleda personalen så de arbetar mot samma mål gällande 

arbetsplatsens klimat. Det stämmer in på Boekhorst (2014) som klargör att 

kommunikation är en viktig faktor för att skapa ett bra arbetsplatsklimat och det ligger i 

linje med Travelbee’s omvårdnadsteori (Pokorny 2014). Hällgren Graneheim et al. 

(2014), beskriver i sin studie att sjuksköterskor som känner stöd från ledningen och 

medarbetare på arbetsplatsen är mycket betydelsefullt för att kunna hantera stressiga 

situationer.  

 

Att ha erfarenhet av att umgås och kommunicera med personer som har eller har varit 

drabbade av psykisk ohälsa ger sjuksköterskorna erfarenheter och en vana, oavsett om 

det varit en vän eller en patient (Björkman, Angelman & Jonsson 2008; Hsiao, Lu & 

Tsai 2015) Just känslan av kompetens (Katakura, Yamamoto-Mitami & Ishigaki 2010; 

van der Kluit, Gossens & De Leeuw 2013) gör att sjuksköterskorna kan främja 

patienternas återhämtning (Hällgren Graneheim et al. 2014) och bedriva rättvis vård 

enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Att främja återhämtning är, enligt 

författarna till föreliggande litteraturstudie, det mest centrala i en sjuksköterskas 

uppdrag, ska sjuksköterskan vara professionell och följa ICN´s etiska kod (Svensk 

Sjuksköterskeförening 2014) så finns inga andra alternativ. Att som sjuksköterska verka 

utifrån Joyce Travelbee’s synsätt, och se omvårdnaden som en process (Pokorny 2014) 

ger sjuksköterskan en vana och känsla av kompetens som är framgångsrik och som 
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Reed och Fitzgerald (2005) bekräftar så behöver sjuksköterskorna erfarenhet och 

träning för att få denna grundläggande trygghet. 

 

Utbildning ses som en viktig faktor för sjuksköterskornas attityder till personer med 

psykisk ohälsa och att attityden hos sjuksköterskorna var mera positiv för att de hade 

speciell utbildning inom psykiatri (Hamdan-Mansour & Wardam 2008; Ihalainen-

Tamlander et al. 2016). Hsiao, Lu och Tsai (2015) menar att den utbildningen har ingen 

betydelse för sjuksköterskornas negativa attityder utan de kopplar ihop sjuksköterskors 

stigmatisering med kulturella orsaker. I en av studierna (Foster et al. 2008) hade 

författarna bevis för att utbildning inte har någon koppling till attityd. I det stora hela 

uppfattar författarna till föreliggande studie att sjuksköterskeutbildningen skiljer sig 

avsevärt mellan olika länder och i de inkluderade studierna till föreliggande 

litteraturstudie är det inte tydligt angivet vilken typ av extra utbildning sjuksköterskorna 

erhållit. Författarna till föreliggande studie resonerar att utbildning och kunskap är en 

förutsättning för att kunna möta människan och förstå varför psykisk ohälsa uppstår, hur 

den yttrar sig och hur man kan stödja den drabbade personen. På arbetsplatsen kan 

kunskaper förmedlas genom träning och erfarenhetsbaserade färdigheter kan integreras 

vilket skulle kunna förbättra effektiviteten i vården, detta tangerar slutsatsen i studien 

gjord av Ndetei et al. (2011) och de Jacq, Andreno Norful och Larson (2016) bekräftar 

att utbildningsnivån hos sjuksköterskan med stor sannolikhet hör ihop med mer positiva 

attityder. 

 

Stigmatiserande attityder till personer med psykisk ohälsa anses i flera studier härröras 

till dess kultur och religion som beskrivs vara traditionellt diskriminerande och 

sjuksköterskorna tar till sig dessa attityder(Ahmead, Rahhal & Baker 2010; Chambers et 

al. 2009; Hamdan-Mansour & Wardam 2008); Hsiao, Lu & Tsai 2015). Travelbee 

menar att sjuksköterskan styrs av sina värderingar (Porkorny (2014) och det stämmer 

nog även om de är negativa anser författarna till föreliggande litteraturstudie. Det går 

emot hur sjuksköterskans förhållningssätt ska vara, såsom att visa hänsyn, respekt och 

vara professionell (Svensk sjuksköterskeförening 2014). Författarna till föreliggande 

litteraturstudie ser det som att det behövs mer riktlinjer och tillvägagångssätt för hur 

sjuksköterskorna ska förhålla sig till personer med psykisk ohälsa och menar återigen 

att utbildning stärker sjuksköterskan i sin roll och det stödjs av de Jacq, Andreno och 

Larson (2016). 
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Om sjuksköterskan är av kvinnligt kön innehas mer positiva attityder till personer med 

psykisk ohälsa redovisas i tre av studierna (Chambers et al. 2009; Hamdan-Mansour & 

Wardam 2008; Mårtensson, Jacobsson & Engström 2014). En förklaring till detta anser 

författarna till föreliggande studie kan vara att samhället länge ansett att till kvinnliga 

egenskaper hör till exempel empati och omhändertagande, det går i linje med Bunkholdt 

(2004) som anser att samhället har stereotypiska övertygelser i vad som är kvinnligt och 

manligt och individer formas efter det. Men i fyra av studierna (Ahmead, Rahhal & 

Baker 2010; Foster et al. 2008; Hsiao, Lu & Tsai 2015; van der Kluit, Gossens & De 

Leeuw 2013) beskrivs motsatsen, det vill säga att könstillhörighet inte kan vara en 

faktor som påverkar attityderna. Att kvinnliga sjuksköterskor hade mer positiva attityder 

än manliga till personer med psykisk ohälsa får författarna till föreliggande 

litteraturstudie att reflektera att det bör vara lika fördelat mellan kön i undersökningar 

för att få ett mer rättvist perspektiv. Till exempel i studien gjord av Chambers et al. 

(2009) visade att det land som hade mest negativa attityder (Litauen) var 99 % kvinnor 

och författarna till föreliggande studie känner ett intresse av att se om utgången på 

resultat varit annorlunda om könsfördelningen varit mer jämn.  

 

Författarna i föreliggande litteraturstudie anser att äldre sjuksköterskor ofta är mer 

positiv till personer med psykisk ohälsa och det redovisas även i flera artiklar 

(Björkman, Angelman & Jonsson 2008; Hsiao, Lu & Tsai 2015; Ihalainen-Tamlander et 

al. 2016). Författarna till föreliggande litteraturstudie menar tillika att det kan vara 

komplext att mäta denna faktor då fler saker spelar roll. Det kan vara så att inte bara 

åldern är orsak till det mer positiva bemötandet sjuksköterskorna har, utan både dess 

kontext de arbetar i, och då menar författarna till föreliggande litteraturstudie både land 

och vilket klimat som finns på just den arbetsplatsen. Bunkholdt (2004) menar, att via 

erfarenheter genom yttre förhållanden påverkas attityder och agerande. 

Dessutom tror författarna till föreliggande litteraturstudie att erfarenhet spelar stor roll i 

det hela och att möten med människor i arbetslivet ger erfarenhet och Bunkholdt (2004) 

bekräftar att i möten med andra människor samlas attityder in efter vägen. Tidigaste 

formen att lära sig saker är genom att imitera de personer som finns runt omkring och 

insamling av attityder pågår ständigt och möten i arbetslivet anses som en viktig del av 

det (Bunkholdt 2014). Författarna av föreliggande litteraturstudie anser att deltagarnas 

ålder och brist på erfarenhet påverkar deras attityder avsevärt.  
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4.2.3 Metodologiska aspekter av undersökningsgruppen 

 Polit och Beck (2012) förklarar att i kvalitativa studier är lågt deltagarantal av 

sekundärt intresse gentemot ingående och detaljerade svar från de deltagare som är med 

i studien.  Om forskaren är erfaren och kompetent, deltagarna villiga att berätta och kan 

återge sina erfarenheter kommunikativt med djup, så kan datamättnad ändå uppstå trots 

litet deltagarantal (Polit & Beck 2012).  I den kvalitativa studien med sju deltagare fick 

dessa reflektera och tänka över frågorna noga, tyngden på svaren väger mer än 

deltagarantalet enligt Polit och Beck (2012) och författarna till föreliggande 

litteraturstudie instämmer. Så många deltagare som möjligt bör vara med i en 

kvantitativ studie för att få så korrekt resultat som möjligt men stora prover är ingen 

garanti för noggrannhet (Polit och Beck 2012). Deltagarantalet i inkluderade studier är 

att jämföra med det som rekommenderas enligt Polit och Beck (2012) och därför anser 

författarna till föreliggande studie att deltagarantalet i de kvantitativa studierna är 

godtagbara. 

 

Författarna av föreliggande litteraturstudie samtycker med Polit och Beck (2012) att 

fördelning av undersökningsgrupperna bör vara homogen i studierna för att kunna 

säkerställa ett objektivt resultat samt att få ett forskningsresultat som kan generaliseras. 

Det kan med fördel ses som en mer verklig bild av vårdsektorn att det är övervägande 

kvinnor i studierna eftersom de är överrepresenterade i de flesta vårdyrken idag anser 

författarna av föreliggande litteraturstudie.  

Åldern på deltagarna i studierna varierade mellan 20 och 73 år. Författarna till 

föreliggande litteraturstudie ser det som en styrka med stor spridning av ålder i 

undersökningsgrupperna och Polit och Beck (2012) förklarar att det är bäst att ha ett 

blandat spann för de flesta studier. 

 

4.3 Metoddiskussion  
 

I denna litteraturstudie har 10 artiklar granskats med syfte att studera sjuksköterskors 

attityder till personer med psykisk ohälsa och vilka faktorer som påverkar dessa 

attityder. Den föreliggande litteraturstudien valdes att presenteras med en beskrivande 

design för att frågeställningarna är av den art då de besvaras lämpligast genom detta 

(Polit & Beck 2012). För att söka relevant innehåll användes tre databaser, PubMed, 

CINAHL och PsycINFO och dessa är enligt Polit och Beck (2012) de främsta inom 

omvårdnadsforskning vilket författarna anser som en styrka i denna litteraturstudie 
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eftersom alla tre databaser är viktiga för sjuksköterskor, kodade för att lätt hitta 

information och är användarvänliga. 

 

Valet att använda MeSH-termer ( i PubMed), CINAHLheadings (i CINAHL) och 

therasures (i PsycINFO) till artikelsökningarna gjordes för att dessa är vedertagna 

begrepp och bistår till att identifiera nyckelord som speglar artiklarnas innehåll (Polit & 

Beck 2012). Genom att använda dessa MeSH-termer, CINAHLheadings och therasures 

anträffades artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte och frågeställningar samt att 

författarna till föreliggande litteraturstudie kunde granska och välja ut de som passade 

bäst. Att använda MeSH-termer, CINAHLheadings och thesaurus i denna 

litteraturstudie ses som en styrka. 

 

På grund av att författarna till föreliggande litteraturstudie valde vetenskapliga artiklar 

som skulle finnas tillgängliga kostnadsfritt via Högskolan i Gävle kan antalet artiklar till 

denna studie ha begränsats och eventuellt påverkat resultatets innehåll, vilket kan ses 

som en svaghet. Artiklarna är skrivna på engelska och författarna till föreliggande studie 

har inte engelska som sitt modersmål, vilket kan innebära att innehåll kan ha misstolkats 

och är i sådant fall en svaghet.  

 

En begränsning gjordes till att artiklarna som ingick i litteraturstudien skulle vara 

maximalt 10 år gamla för att den nyaste omvårdnadsforskningen skulle ingå. Det kan 

ses som en styrka och hjälpte till att undvika irrelevanta artiklar enligt Polit och Beck 

(2012) men det kan också ses som en begränsning genom att äldre forskning som 

fortfarande är aktuell inte ingår i denna studie. 

 

De inkluderade artiklarnas geografiska spridning blev stor och det kan ses som en styrka 

med en bred representation av olika länder. Polit och Beck (2012) anser det vara bra för 

det kan generaliseras till populationen. Syftet med de flesta prov bör spegla hela 

befolkningen. Trots stor spridning geografisk var innehållet i många artiklar 

samstämmiga och sjuksköterskor i olika länder har liknande attityder till personer med 

psykisk ohälsa och de faktorer som dessa attityder orsakas av är likartade. 

En styrka i den här studien är att artikelgranskningen och dataanalysen har gjorts av två 

personer som på varsitt håll läst och färgmarkerat i artiklarna innan skrivandet påbörjats 

för att inte påverka varandra. Under hela analysprocessen har författarna till 
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föreliggande litteraturstudie gjort sitt bästa för att bibehålla objektiviteten och inte 

påverka resultatet med egna åsikter eller förutfattade meningar (Willman, Bahtsevani, 

Nilsson & Sandström 2016) 

 

4.4 Kliniska implikationer  
 

Genom att psykisk ohälsa är ett mycket vanligt förekommande sjukdomstillstånd i vårt 

samhälle förutsätter författarna att de flesta blivande sjuksköterskor förmodas att 

komma i kontakt med denna patientgrupp oavsett arbetsplats. Eftersom många studier 

finns inom föreliggande studies syfte och frågeställningar anser författarna att det kan 

förenkla för andra sjuksköterskestudenter med att kunna ta del av en sammanställning 

av dessa studier. En sammanställning av sjuksköterskors attityder till personer med 

psykisk ohälsa och vad orsaken till dessa attityder beror på, kan genom föreliggande 

litteraturstudie uppmärksammas av blivande eller legitimerade sjuksköterskor. Dessa 

studenter och sjuksköterskor kan genom insikt tillföra att personer med psykisk ohälsa 

får god omvårdnad och bemötande och på så sätt bidra till bättre återhämtning samt 

delaktighet i samhället för denna patientgrupp. 

 

4.5 Förslag på framtida forskning 
 

Sjuksköterskors negativa attityder mot personer med psykisk ohälsa bör elimineras och 

att visa respekt oavsett personens bakgrund är ett måste för sjuksköterskans 

professionella roll. Vidare forskning kan göras hur sjuksköterskors negativa attityder 

påverkar relationen mellan patient och sjuksköterska i omvårdnadsarbetet. Resultatet av 

sådan forskning kan leda till att sjuksköterskor får insikt i och reflekterar över sin 

situation för att utvecklas som sjuksköterska. 

 

4.6 Slutsats  
 

Oavsett vilken inriktning sjuksköterskor väljer att arbeta inom så är det stor chans att 

möta personer med psykisk ohälsa. Erfarenhet från privatlivet och kliniskt arbete med 

personer som har psykisk ohälsa främjar sjuksköterskors positiva attityder och de visar 

mer empati mot dessa. Utbildning i psykisk ohälsa utöver grundutbildningen innebär att 

sjuksköterskorna erhåller större förståelse och mer positiva attityder gentemot personer 

med psykisk ohälsa. Författarna till föreliggande litteraturstudie har funnit att 

sjuksköterskor kan ha negativa attityder till personer med psykisk ohälsa och att det kan 



 

23 

 

bero på kunskapsbrist eller bristande erfarenheter. Sjuksköterskor behöver mer 

utbildning och klinisk erfarenhet för att upprätthålla positiva attityder till personer med 

psykisk ohälsa i omvårdnadsarbetet.  
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Palestina 

 

The attitudes of 

mental health 

professionals 

towards patients with 

mental illness in an 

inpatient setting in 

Palestine 

Tvärsnitts-

studie. 

 

Kvantitativ 

ansats 

 

 

 

Deltagare  

78 stycken 

varav 51 sjuk-

sköterskor 

42,3% kvinnor 

57.7% män 

Ålder: 21 - över 

50 år 

Frågeformulär  

ATAMHS-33  

  

 

Framkom ej 

Björkman, 

Angelman & 

Jönsson 

(2008) 

Sverige 

 

 

 

Attitudes towards 

people with mental 

illness: a cross-

sectional study 

among nursing staff 

in psychiatric and 

somatic carepeople 

with mental illness: a 

cross-sectional study 

among nursing staff 

in psychiatric and 

somatic care 

Tvärsnitts-

studie. 

 

Kvantitativ 

ansats 

 

 

 

 

Deltagare  

120 stycken 

varav 65 sjuk-

sköterskor  

73% kvinnor  

27% män  

Ålder 22 -64 år 

 

Frågeformulär 

 `Level of 

familiarity 

questionaire` 

 

Persons 

produktmomentk

orrelation 

Student T-test 

Mann-Whitney 

U-test 

Mulitpel 

regressions-

analys 

Chambers, 

Guise, 

Välimäki, 

Botelho, 

Scott, 

Staniuliené 

& Zanott 

(2009) 

Finland 

Italien 

Litauen 

Irland 

Portugal  

Nurses' attitudes to 

mental illness: a 

comparison of a 

sample of nurses 

from five European 

countries 

Tvärsnitts-

studie  

 

Kvantitativ 

ansats 

Deltagare 810 

stycken sjuk-

sköterskor 

67% kvinnor 

33% män. 

Ålder 20-73 år  

Medelålder 41 

år 

  

Frågeformulär 

CAMI-S 

 

 

 

MANOVA 

 

Box M test 

Pillais trace   

Games- Howell-

test  

Foster, 

Usher, 

Baker, Gadai 

& Ali 

(2008) 

Fiji 

 

Mental health 

workers' attitudes 

toward mental illness 

in Fiji 

Tvärsnitts-

studie 

 

Kvantitativ 

ansats 

Deltagare  

71 stycken 

varav 23 sjuk-

sköterskor 

62% kvinnor 

38% män. 

Ålder 20- 59 år 

Medianålder 40 

- 44 år.  

Frågeformulär 

ATAMHS-33  

 

Chi square-test  

 

 

 

Hamdan-

Mansour & 

Wardam 

(2009) 

Jordanien 

 

Attitudes of 

Jordanian mental 

health nurses toward 

mental illness and 

patients with mental 

illness 

Beskrivande 

korrelations-

studie. 

 

Kvantitativ 

ansats 

Deltagare  

92 stycken 

sjuksköterskor 

72% kvinnor 

28% män 

Ålder 22- 51 år 

Medelvärde 

32,7 år 

Frågeformulär 

ATAMHS-33 

 

Man-Whitney U 

test 

Chi-square test 

Kendalls Tau-b 

 

 



 

 

Författare Titel Design och 

ev. ansats 

Undersöknings-

grupp  

Datainsamlings-

metod 

Dataanalys-

metod 

Hsiao, Lu & 

Tsai 

(2015) 

Taiwan 

 

Factors influencing 

mental health nurses' 

attitudes towards 

people with mental 

illness 

Tvärsnitts-

studie 

Beskrivande 

korrelations-

studie 

 

Kvantitativ 

ansats 

Deltagare  

180 stycken 

sjuksköterskor  

83 % kvinnor 

17% män. 

Ålder 20 - 52 år 

Medelvärde på 

33 år 

Frågeformulär 

JSE-HP 

AMIQ 

 

 

ANOVA 

Pearsons 

korrelations-test 

Students T-test 

Scheffés post-hoc 

test 

Hierarkisk 

multipel 

reggressions-

analys  

Ihalainen-

Tamlander, 

Vähäniemi, 

Löyttyniemi, 

Suominen & 

Välimäki 

(2016) 

Finland 

Stigmatizing 

attitudes in nurses 

towards people with 

mental illness: a 

cross-sectional study 

in primary settings in 

Finland 

Tvärsnitts-

studie 

 

Kvantitativ 

ansats 

Deltagare  

218 stycken 

sjuksköterskor 

98% kvinnor 

2% män 

Ålder 24 - 67 år 

Medianvärde 48 

år. 

Frågeformulär 

AQ27  

MANCOVA  

(Multipel 

kovarians-analys) 

IQR 

 

Katakura, 

Yamamoto-

Mitani & 

Ishigaki 

(2010) 

Japan 

 

Home-visit nurses' 

attitudes for 

providing effective 

assistance to clients 

with schizophrenia 

  

Kvalitativ 

ansats 

Deltagare  

7 stycken 

sjuksköterskor 

100% kvinnor  

Ålder 30 -60 år  

Semi-

strukturerade 

bandinspelade 

individuella 

intervjuer. 

Schutz 

fenomenologiska 

sociologi  

Mårtensson, 

Jacobsson & 

Engström 

(2014) 

Sverige 

 

Mental health 

nursing staff's 

attitudes towards 

mental illness: an 

analysis of related 

factors 

Tvärsnittsstu

die 

Korrelations

studie 

Jämförandes

tudie 

Kvantitativ 

ansats  

Deltagare  

256 stycken 

varav 51 sjuk-

sköterskor 

73% kvinnor, 

27% män 

Medelvärde 

49.7 år  

Frågeformulär 

CAMI- S  

MAKS 

RIBS 

 

 

GEE 

T-test 

Chi square-test 

van der 

Kluit, 

Gossens & 

De Leeuw  

(2013) 

Nederländer

na 

Attitude 

Disentangled: A 

Cross-Sectional 

Study into the 

Factors Underlying 

Attitudes of Nurses 

in Dutch 

Rehabilitation 

Centers toward 

Patients with 

Comorbid Mental 

Illness 

Tvärsnitts-

studie 

 

Kvantitativ 

ansats 

Deltagare  

100 stycken 

sjuksköterskor  

 

88% kvinnor 

12% män 

Ålder från under 

30 - över 50 år 

 

Frågeformulär 

Delar av 

MHPPQ 

TIPI 

 

 

ANOVA 

Chi square-test 

Person´s 

korrelations-test 

Website of Soper 

 

AMIQ = Attitude of Mental Illness Questionnaire 

ATAMHS-33 = Attitudes Toward Acute Mental Health Scale-33 

AQ27 = Attribution Questionnaire-27  

CAMI- s = Community Attitudes toward Mentally Illness Scale 

JSE-HP = Jefferson scale of empaty-20 Health Proffessions   

MAKS = Mental health Knowledge Scale 

MHPPQ = Mental Health Problems Perceptions Questionnaire 

RIBS =The Reported & Intended Behaivor Scale 

TIPI = Ten Item Personality Inventory 

 

 



 

 

Bilaga 2. 
Tabell 4. Författare, syfte och resultat i inkluderade artiklar.  

Författare  Syfte  Resultat  

Ahmead, Rahhal & Baker  

  

Utvärdera 

sjukvårdpersonalens attityder 

till patienter med psykisk 

ohälsa  

  
  

Studien visar att 

sjuksköterskor på det enda 

psykiatriska sjukhuset i 

Palestina har övervägande 

negativa attityder gentemot 

patienter med psykisk 

ohälsa.  

Björkman, Angelman & 

Jönsson  

  

Undersöka vårdpersonals och 

studenters attityder mot 

psykisk sjuka och psykisk 

sjuka personer bland personal 

som arbetar inom somatiska 

och psykiatriska 

vårdinrättningar.  

Sjuksköterskor som arbetade 

i somatisk vård hade högre 

andel negativa attityder än 

de som arbetade i psykiatrisk 

vård. De negativa attityderna 

var fördelade olika beroende 

på sjukdom.  

Chambers, Guise, Välimäki, 

Botelho, Scott, Staniuliené 

& Zanott  

  

 Att från ett urval från fem 

länder (Portugal, Litauen, 

Italien, Finland och Irland) 

beskriva och jämföra 

sjuksköterskors attityder mot 

patienter med psykisk ohälsa 

och faktorer som påverkar 

dessa attityder.  

Sjuksköterskors attityd var 

positivt överlag gentemot 

patienter med psykisk ohälsa 

på alla skalor och länder.  

Skillnaderna är relaterade till 

sociala, kulturella och 

organisatoriska faktorer.  

  

Foster, Usher, Baker, Gadai 

& Ali  

  

Att undersöka mental 

hälsovårdspersonals attityder 

till patienter med psykisk 

ohälsa vid ett sjukhus i Fiji.    

Både positiva och negativa 

attityder fanns till person 

med psykisk ohälsa. Mer 

negativa attityder visade sig 

vid vissa diagnoser.   

Hamdan-Mansour & 

Wardam  

Att undersöka jordanska 

psykiatrisjuksköterskors 

attityder till patienter med 

psykisk ohälsa.  

Resultaten visar att 

sjuksköterskor har negativa 

attityder till patienter med 

psykisk ohälsa. Psykisk 

sjukdom ses som lägre 

prioriterad än fysisk 

sjukdom.  

Hsiao, Lu & Tsai  Undersöka faktorer som 

påverkar psykiatri-

sjuksköterskors attityder till 

patienter med psykisk ohälsa 

på den psykiatriska 

avdelningen vid sjukhus i 

Taiwan.  

Sjuksköterskors attityder 

visade sig vara olika 

beroende på patientens 

diagnos, sjuksköterskans 

ålder, vilken avdelning 

sjuksköterskan arbetade på, 

erfarenhet och position.  

  

  



 

 

Författare  Syfte  Resultat  

Ihalainen-Tamlander, 

Vähäniemi, Löyttyniemi, 

Suominen & Välimäki  

  

Att beskriva sjuksköterskors 

attityder mot patienter med 

psykisk ohälsa i primärvården 

och undersöka faktorer som 

påverkar dessa attityder.   

Sjuksköterskors attityder till 

personer med psykisk 

sjukdom var överlag 

positiva. Faktorer som 

påverkade var ålder, 

vidareutbildning och 

personlig erfarenhet.   

  

Katakura, Yamamoto-

Mitani & Ishigaki  

  

Identifiera attityder hos 

sjuksköterskor som utför 

hemsjukvård hos schizofrena 

personer för att utveckla ett 

arbetssätt som leder till att 

kunna ge kostnadseffektiv 

vård med positiva patienter.  

Sjuksköterskornas 

förutfattade meningar 

underskattade ofta 

patienternas förståelse för 

sin omgivning och deras 

förmåga att hantera sin 

situation och dagliga liv. 

Respekt och dialog leder till 

positiva patienter.  

  

Mårtensson, Jacobsson & 

Engström  

Undersöka faktorer som 

förknippas med 

sjukvårdspersonalens 

attityder till patienter med 

psykisk ohälsa.  

Arbetsgivare och 

arbetsplatsen har inverkan på 

personalens attityd till 

personer med psykisk 

ohälsa. Personalen har mer 

positiv attityd om de arbetar 

i landstinget gentemot 

kommunen, har en nära vän 

med psykisk ohälsa eller om 

deras kunskap om psykisk 

sjukdom är mindre 

stigmatiserande.  

van der Kluit, Goossens & 

de Leeuw  

Utforska och klargöra 

bakomliggande faktorer vid 

sjuksköterskors attityder mot 

patienter med psykisk ohälsa 

på ett rehabiliteringscentrum i 

Nederländerna.  

Viktigaste faktorerna bakom 

sjuksköterskors attityder är 

om de känner sig kompetent 

och har tidigare erfarenhet 

av att arbeta med patienter 

med psykisk ohälsa.  

 



 

 

  



 

 

 

 


