
	  

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 
 

 

 

 

 

Mötet med psykisk ohälsa 
Sjuksköterskans roll i arbetet mot stigmatisering 

 

 

 

 

 

Författare:        Handledare:   

Magnus Josephson      Joakim Magnusson 

Mikael Härkänen      

          

Examensarbete i Vårdvetenskap, 15 hp  Examinator: 

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp   Ulrika Pöder 

VT 2015 

  



	  

SAMMANFATTNING 

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva vilka uppfattningar sjuksköterskor har 

kring stigmatisering av patienter med psykisk ohälsa, hur de bemöter patienter ur 

denna patientgrupp, samt hur sjuksköterskor kan arbeta för att motverka 

stigmatisering. 

Metod: Undersökande design med kvalitativ innehållsanalys av 

fokusgruppsintervjuer. Nio deltagare intervjuades fördelade på två fokusgrupper. 

Resultat: Resultaten visade att negativa attityder mot psykisk ohälsa förekom inom 

vården och att detta bidrar till stigmatisering. Patienter med psykisk ohälsa bidrar till 

stigmatiseringen själva genom att leva upp till den bild stigmat kräver. Kunskap, hur 

man bemöter patienter med psykisk ohälsa, samt nya strategier för att integrera 

psykiatrisk och somatisk vård var åtgärder som respondenterna såg som viktiga för att 

motverka stigmatisering. 

Slutsats: Negativa attityder finns inom vården vilket skapar lidande för patienten med 

psykisk ohälsa och bryter mot de riktlinjer och den vårdvetenskapliga grund som 

sjuksköterskan ska arbeta utifrån. Bemötande och kunskap om psykiatrisk omvårdnad 

är viktiga steg för att förstå hur sjuksköterskor kan motverka stigmatisering. 

Problematiken kring detta ämne behöver uppmärksammas och vidare forskning 

behövs som hjälp att belysa och motverka stigmatiseringen. 
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ABSTRACT 

Aim: The aim of this study was to describe how nurses perceive stigmatisation of 

patients with mental illness, how they approach this group of patients and how nurses 

can work against stigmatisation. 

Method: Explorative design with qualitative content analysis of focus group 

interviews. Nine participants were included in the study divided into two focus 

groups. 

Results: The results revealed that negative attitudes were present in health care and 

that these attitudes contribute to stigmatisation. Patients with mental illness do 

contribute themselves to this phenomenon by acting out the role that the stigma asks 

of them. Knowledge, how to approach people with mental illness and new strategies 

on how to integrate psychiatric and somatic care were seen as important areas of 

focus needed to progress the work against stigmatisation. 

Conclusion: The approaches and attitudes that lead to the stigmatisation of mental 

illness are not in accordance with the guiding principles or foundations of nursing 

science, which nurses should follow. How to approach these patients and knowledge 

about psychiatric nursing, and how it can be integrated into somatic care, are 

important areas to understand to progress the work against stigmatisation. The 

problem of stigmatisation of mental illness is something that needs attention and 

further research has to be done to further progress the work against stigmatisation. 
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BAKGRUND 

Stigmatisering 

Stigmatisering är ett mångfaceterat begrepp som kan tolkas och användas på olika vis 

(Lundberg 2010). Enligt Goffman och Matz (2011) är stigmatisering en typ av 

märkning som avviker från det normativa och drabbar en person eller grupp och 

utesluter denne eller dessa från gemenskapen som övriga medlemmar av samhället 

inkluderas i. Inom vården kan detta praktiskt innebära att patienter som lider av 

psykisk ohälsa inte erhåller samma rätt till vård som övriga patientgrupper. Vidare 

menar Lilja och Hellzén (2014) att man kan skilja på stigmatisering och attityder när 

man talar om begreppet stigma. Attityder handlar om det sättet vi bemöter varandra 

på medan stigmatisering handlar om något en person upplever. Lundberg (2010) 

menar att stigma bör förstås som ett övergripande begrepp som innefattar både yttre 

dömande och inre känslor så som skam och ångest. Major och O’brien (2005) har i 

socialpsykologisk forskning visat att stigmatiserade individer själva upprätthåller 

stigmat genom att agera så som de förväntas göra. På så vis kan stigmatisering ses 

som en process där tryck utifrån skapar ett stigma och att den som utsätts för stigmat 

själv hjälper till att upprätthålla detta genom att agera som det förväntas. Detta bidrar 

givetvis till ett ökat lidande och skapar dessutom en stor kostnad för samhället. 
 

Samhällets kostnader för psykisk ohälsa 

Kostnaden för psykisk sjukdom i Sverige uppgår till 7.7 miljarder euro per år, eller 2 

% av Sveriges BNP, där 50 % kommer från behandling av sjukdomarna och de 

resterande 50 % kommer från arbetsfrånvaro, samt arbetslöshet som kräver ersättning 

(OECD, 2013). Trots detta har psykiska sjukdomar inte samma status som somatiska 

sjukdomar och det finns studier som menar att vissa psykiatriska diagnoser borde 

erhålla samma status som de fyra stora somatiska diagnoserna: hjärt-kärlsjukdomar, 

diabetes typ II, cancer och kroniska lungsjukdomar. Ett av argumenten är att 

psykiatriska diagnoser så som ångest och depression leder till ökad komorbiditet och 

därför bör räknas till de stora folksjukdomarna och därmed rättfärdiga att större 

preventiva åtgärder sätts in för att minska samhällets kostnader (O’Neil et al., 2015; 

Prince et al., 2007). Ett av förslagen är att förbättra kunskapen om psykisk ohälsa 



	   2	  

inom primärvården (Prince et al., 2007). Även räknat i så kallade DALYs, vilket är ett 

samlingsbegrepp för antal år förlorade till följd av sjukdom för både för tidig död 

samt funktionsförlust. Med detta mått är neuropsykiatriska sjukdomar den största för 

kvinnor och den andra största sjukdomsbördan för män, i Sverige (Allebeck, Moradi 

& Jacobsson, 2006). 
 

Psykisk sjukdom och psykisk ohälsa 

Definitionen av sjukdom beror på vilken del av vården som är berörd. Exempelvis 

kan förekomsten av pneumokocker användas för att diagnostisera pneumoni inom 

somatisk vård (Ågren, 2008, s. 19). Inom den psykiatriska vården används olika 

nivåer för att diagnostisera sjukdom, vilka förtydligas i DSM (The Diagnostical 

Manual of Mental Disorders) (American Psyciatric Assosiation, 2000). I psykiatrin 

uppmärksammas kroppsliga symptom, men stor vikt läggs vid hur patienten hanterar 

sitt sociala liv med arbete och relationer för att säkerställa en diagnos (Ågren, 2008, s. 

19). Den psykiatriska omvårdnaden fokuserar på att patienten ska kunna leva ett 

meningsfullt liv med sin psykiska ohälsa, och i detta arbete handlar mycket om att 

förstå patienten, dennes livsvärld och att vårdare och patient tillsammans kan skapa en 

förståelse för hälsa (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, 2014). Vissa 

väljer att tala om psykisk sjukdom istället för psykisk ohälsa, eller så används båda 

begreppen synonymt (Lundberg, 2010; Ågren, 2008). I denna studie har det bredare 

begreppet ohälsa valts för att belysa psykisk ohälsa ur ett vårdvetenskapligt 

perspektiv, där hälsa ses som en process snarare än ett vara eller icke-vara (se vidare 

under “Hälsa”) (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 

Sjuksköterskans värdegrund och ansvar 

Dahlberg och Segesten (2010, s. 104) menar att sjuksköterskan har ett etiskt ansvar att 

hjälpa och ge den vård som mötet mellan vårdare och patient kräver. Lilja och 

Hellzén (2014) menar att maktstrukturen mellan vårdare och patient bör synliggöras 

för att kunna bekräfta patienten i den individ den ursprungligen är och inte reducera 

denne till en diagnos. Wiklund-Gustin (2014) fortsätter och menar att denna 

maktstruktur gör patienten beroende av vårdaren. Denna maktstruktur kan potentiellt 

utgöra en grund för stigmatisering att födas, mellan den normala vårdaren och den 
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onormala patienten. Här blir sjuksköterskors etiska ansvar Dahlberg & Segesten 

(2010) talar om viktigt att belysa, och är en viktig del av sjuksköterskors ansvar. 
 

Andra viktiga delar av ansvaret skriver Svensk sjuksköterskeförening (2010) om, 

uttryckt som olika begrepp som utgör sjuksköterskors värdegrund. Ett omskrivet 

begrepp är lidandet, vilket för sjuksköterskor innebär att inte orsaka patienten något 

lidande om det kan undvikas. Det är viktigt att se lidandet ur den unika individens 

perspektiv, där det kan innebära mer än något som är direkt förknippat med ohälsan. 

Därför handlar en stor del av sjuksköterskans arbete om att synliggöra och därmed 

också bekräfta lidandet. Utgångspunkten för sjuksköterskan är således att lindra det 

lidande som går att lindra (Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  

 

Ett annat begrepp är hopp, där sjuksköterskan innehar en avgörande roll i att ge 

patienter upplevelse av hopp. Det är en viktig uppgift, att även i de svåraste stunder 

ingjuta en mening och en upplevelse av att situationen inte upplevs som hopplös. Att 

ge patienten en upplevelse av hopp innebär således att synliggöra en ljus framtid och 

på så vis minska lidandet i nuet och öka motivationen till förändring i hälsoprocessen 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

 

Ett annat viktigt begrepp är integritet, där sjuksköterskan bör har förståelse för 

patientens situation och värna om integriteten. Integritet innebär att vara hel eller 

orörd, vilket i praktiken innebär att ingen har rätt att göra intrång i någon annans 

fysiska eller psykiska kropp. Därmed måste patientens integritet respekteras genom 

att förstå denne som en helhet och var gränserna för denna helhet går, för att inte ett 

intrång i integriteten ska göras (Svensk sjuksköterskeförening, 2010; Tännsjö, 1998, 

s. 109). 
 

Attityder i mötet med psykisk ohälsa 

Bemötandet vårdpersonalen inger emot patienten är viktigt och patientens delaktighet 

i vården är av stor betydelse (Socialstyrelsen, 2011). Tidigare sågs en persons 

psykiska ohälsa som synonymt med personligheten och inte genom ett 

förhållningssätt där relationen mellan vårdare och patient får utgöra grunden för att 

förstå en patient med psykisk ohälsa, utan snarare ett maktförhållande där vårdaren 
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bestämmer hur patienten upplever sig själv. Tyvärr lever mycket av denna kultur kvar 

och det gamla synsättet är svårt för vårdpersonalen att lämna (Lilja & Hellzén, 2014). 

Genom ett mer relationellt förhållningssätt, där vårdare och patient ses som mer 

jämlika kan patientens identitet frikopplas från diagnosen och vården inriktas mot att 

lindra lidandet (Rehnsfeldt, 2014). En stor del av bemötandet handlar om vilka 

attityder som förekommer och detta kan ha betydelse för stigmatisering av specifika 

patientgrupper. Studier har visat att det förekommer negativa attityder bland 

sjuksköterskor mot patienter som lider av psykisk ohälsa (van der Kluit & Goosens, 

2011; Ross & Goldner, 2009; Araviniti et al., 2009; Thornicroft, Rose & Kassam, 

2007). Liggins och Hatcher (2005) har visat att patienter med en psykiatrisk diagnos 

upplevde denna diagnos som något negativt, vilket uppfattades som stigmatisering. 

Hugo (2001) menar att vårdpersonal som arbetar med psykisk ohälsa har en mer 

negativ bild av möjligheten till tillfrisknande än allmänheten. Studien visar och 

argumenterar för hur detta bidrar till stigmatisering, då den negativa bilden förs över 

på patienten i vårdandet. 
 

Mårtensson, Jacobsson och Engström (2014) menar att positiva attityder på 

vårdplatser gentemot psykisk ohälsa kan förebygga ogynnsamma kulturer på 

vårdplatser och på så vis motarbeta stigmatisering. Chambers et al. (2009) och 

Björkman, Angelman och Jönsson (2008) har funnit att psykiatrisjuksköterskor har en 

mer positiv inställning till patienter med psykisk ohälsa jämfört med sjuksköterskor 

utan vidareutbildning i psykiatri. Björkman et al. (2008) har jämfört 

psykiatrisjuksköterskor med sjuksköterskor i den somatiska vården och funnit att 

psykiatrisjuksköterskor uppfattar patienter med schizofreni som mindre farliga än vad 

sjuksköterskor inom den somatiska vården gör. Vidare menar van der Kluit och 

Goosens (2011) att sjuksköterskor som innehar en högre utbildning eller är äldre 

uppvisar en mer positiv attityd emot denna patientgrupp. Det finns studier som visar 

att studenter som exponeras för psykisk ohälsa uppvisar en mer positiv attityd än de 

som inte gör det (Ewalds-Kvist, Högberg & Lützén, 2013; Curtis, 2007). 
 

Teori 

Det finns olika teorier om vad vårdvetenskap innebär. Det har funnits en förståelse för 

de så kallade konsensusbegreppen, vilka är människa, hälsa, miljö och omvårdnad. 
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Dahlberg och Segesten (2010) har byggt vidare på dessa begrepp och menar att de 

inte enskilt kan definiera vårdvetenskapen. Enligt teorin innebär omvårdnad det 

praktiska utövandet av vård med en vårdvetenskaplig grund. Begreppen utgör på så 

vis en grund för vårdvetenskap och denna teori menar att en förståelse av denna 

vetenskap är en förutsättning för god vård. En förståelse av stigmatisering av psykisk 

ohälsa kan underlättas av många av dessa begrepp. Nedan redovisas några av de som 

har betydelse. 
 

Hälsa 

Hälsa bör förstås som en process. Hälsa är uppnått när hela individen är i balans med 

de holistiska värdena som definierar människan. Dessa värden innefattar 

meningsfullhet, sammanhang, livskraft, aktivitet, stillhet, vila och många fler. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att en biologisk förståelse av människan inte är 

tillräcklig för att förstå hälsa. Vårdvetenskapen har till uppgift att klargöra vad som är 

viktigt för den enskilda individen, och då kan dessa värden vara till hjälp för att förstå 

behoven och därmed underlätta en hjälp till patienten att kunna återuppta en balans i 

hälsoprocessen (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 47-56). Ohälsa kan därför förstås som 

ett tillstånd i hälsoprocessen då värdena som är väsentliga för den enskilde individen 

inte är i balans. 
 

Patient och livsvärld 

Patientperspektivet inom ramen för vårdvetenskap kan förstås utifrån olika aspekter. 

En patient är den som är aktuell för vård på grund av att något avviker i den 

hälsoprocess som är patientens. Dessutom är patienten den som har bäst kunskap om 

sig själv, medan vårdaren är den som har det professionella perspektivet. Därför blir 

patientperspektivet ett verktyg för att kunna hjälpa patienten till en balans i den 

hälsoprocess som är viktigast för patienten. Vidare är det etiska perspektivet viktigt 

vid tal om patienter. När vårdaren möter en individ i behov av stöd för att kunna 

komma tillbaka till en hälsoprocess så uppstår en etisk skyldighet och en plikt. Denna 

plikt uppstår då en förståelse för patienten synliggör ett lidande och därmed får 

vårdaren ett ansvar i att hjälpa patienten tillbaka mot hälsan, bland annat genom att 

lindra lidandet (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 105-107). Begreppet patient har 

vidareutvecklats genom att även inkludera begreppet livsvärld, vilket synliggör 
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patientens upplevelse av sig själv i sitt unika sammanhang. Enligt teorin uppstår ett 

verkligt vårdande först när livsvärlden bejakas och förståelse skapas för hur ohälsa 

kan påverka denna värld (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 126-128). 
 

Problemformulering 

Patienter	  utsätts	  för	  onödigt	  lidande	  genom	  stigman.	  Sjuksköterskor	  har	  en	  roll	  i	  

detta,	  då	  stigmatiseringen	  delvis	  kommer	  till	  uttryck	  i	  bemötandet	  av	  patienter	  

med	  psykisk	  ohälsa.	  Genom	  att	  bejaka	  patientperspektivet	  och	  låta	  förståelsen	  av	  

hälsa	  vägleda	  såväl	  praktik	  som	  teori	  kan	  fokus	  läggas	  på	  bemötandet	  och	  hur	  

sjuksköterskor	  genom	  att	  motverka	  stigmatisering	  samtidigt	  kan	  lindra	  lidande.	  

På	  så	  vis	  kan	  ett	  vårdvetenskapligt	  teoretiskt	  perspektiv	  belysa	  stigmatisering	  av	  

psykisk	  ohälsa.	  
 

Syfte 

Studiens syfte är att beskriva vilka uppfattningar sjuksköterskor inom den 

psykiatriska vården har kring stigmatisering av patienter med psykisk ohälsa, hur de 

bemöter patienter ur denna patientgrupp, samt hur sjuksköterskor kan arbeta för att 

motverka stigmatisering. 

 

METOD 

Design 

För att besvara syftet valdes en undersökande design med en kvalitativ 

innehållsanalys av fokusgrupper. Designen passar sig för att beskriva komplexa 

fenomen på djupet (Sharts-Hopko, 2001), samt att förstå fenomen ur ett holistiskt 

synsätt där en helhet behöver beskrivas (Polit & Beck, 2014, s. 825). Problemet med 

denna ansats är att resultaten inte går att generalisera, då enbart subjektiva 

uppfattningar kan återges (Henricson & Billhult, 2012). Detta sågs inte som något 

problem då syftet med studien inte var att kunna generalisera resultaten. Därför har 

denna kvalitativa ansats valts för att beskriva vilka uppfattningar som finns kring 

stigmatisering, hur detta påverkas av bemötandet och hur sjuksköterskan kan arbeta 

med att motverka stigmatisering. 
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Urval 

För att få ihop informanter till fokusgrupperna användes ett strategiskt urval. Efter 

reflektion utifrån metodlitteratur (Wibeck, 2012) bestämdes att fokusgrupperna skulle 

bestå av minst fyra, och inte fler än sex deltagare. Därför bedömdes ett lämpligt antal 

att kalla till fokusgrupperna till sex, med bortfall inräknat som en faktor. För att få en 

fördjupad förståelse av fenomenet stigmatisering eftersträvades homogenitet (Wibeck, 

2012) i urvalet och därför kontaktades olika avdelningar där sjuksköterskor med 

erfarenhet av psykisk ohälsa arbetade. Inklusionskriterier för deltagande i 

fokusgrupperna var att deltagarna skulle arbeta som sjuksköterskor på en psykiatrisk 

avdelning, och att de skulle ha minst ett års arbetserfarenhet från detta område. 

Exklusionskriterier var om deltagarna inte längre arbetade som sjuksköterskor inom 

psykiatrin. Bortfallet utgjordes av tre personer totalt, en i den första fokusgruppen och 

två i den andra. Urvalet bestod av tre män och sex kvinnor totalt för de två 

fokusgrupperna. I den första fokusgruppen var en deltagare från en rättspsykiatrisk 

avdelning, en från en psykosavdelning, medan de resterande tre var från affektiva 

avdelningar. I den andra fokusgruppen var samtliga deltagare från en rättspsykiatrisk 

avdelning. Sex informanter hade specialistutbildning i psykiatri och tre informanter 

var grundutbildade sjuksköterskor. 
 

Datainsamlingsmetod 

Som datainsamlingsmetod användes fokusgruppsintervjuer då dessa nyttjar gruppens 

interaktion som i sin tur skapar en djupare förståelse över fenomenet (Sharts-Hopko, 

2001). Till fokusgrupperna användes semistrukturerad diskussionsmetod där sex 

huvudfrågor, med tillhörande följdfrågor hade förberetts (se intervjuguide, bilaga 1). 

Frågorna kretsade kring sjuksköterskors uppfattningar kring stigmatisering av psykisk 

ohälsa, hur de bemöter patienter med psykisk ohälsa och hur stigmatisering kan 

motverkas. Frågorna utformades efter att litteraturgenomgång påbörjats för att 

säkerställa att frågorna skulle få ett djup som relaterade till det valda ämnet. 
 

Tillvägagångssätt 

Tillstånd söktes från verksamhetschefer inom områdena barn- och ungdomspsykiatri 

(BUP), psykosvård, rättspsykiatrisk vård, beroende- och neuropsykiatri, akut- och 
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konsultpsykiatri, samt affektiva verksamhetsområdet. Tillstånd beviljades från BUP, 

rättspsykiatrisk vård, psykosvård, samt det affektiva verksamhetsområdet. Detta 

ansågs tillräckligt för att börja samla ihop intressenter. Därefter kontaktades 

avdelningschefer på samtliga avdelningar inom de verksamhetsområden där tillstånd 

erhållits, via e-post med bifogat informationsbrev (se bilaga 2). Efter samråd med 

handledare bestämdes det att besök på avdelningarna var en lämplig metod för att få 

deltagare till fokusgrupperna. Informationsbrev (se bilaga 2) delades ut och muntlig 

information gavs till personal på avdelningarna. Efter att 15 sjuksköterskor anmält 

intresse gick arbetet vidare med kallande till fokusgrupperna. Samtliga intressenter 

kallades via e-post till ett första utvalt datum och tid. Intressenter som inte svarade på 

e-post kontaktades via telefon. Efter att ha fått positivt svar från sex intressenter 

ansågs antalet deltagare vara tillräckligt för en första fokusgrupp. Innan 

genomförandet av den första fokusgruppen utfördes pilottest av fokusgruppen, med 

tre sjuksköterskestudenter som rekryterats från sjuksköterskeprogrammet i Uppsala. 

Den första fokusgruppen ägde rum på psykiatrins hus i Uppsala, i ett mötesrum på 

affektiva avdelningen och varade i 55 minuter.  
 

För den andra fokusgruppen erhölls hjälp med insamlande av deltagare från en 

anställd vid rättspsykiatriska avdelningen. Datum och tid för fokusgruppen bestämdes 

och efter att sex deltagare svarat positivt ansågs antalet deltagare vara tillräckligt för 

att genomföra den andra fokusgruppen. Denna fokusgrupp ägde rum i ett lånat 

mötesrum på en rättspsykiatrisk avdelning på Ulleråkersområdet, i Uppsala. Den 

andra fokusgruppen varade i 60 minuter. Båda fokusgrupperna spelades in med 

ljudupptagning genom att placera två mobiltelefoner med ljudupptagning på bordet. 

Frågor ställdes enligt intervjuguiden (se bilaga 1) och gruppen fick samtala fritt kring 

frågorna. Dialog uppmuntrades genom att ställa följdfrågor och poängtera olikheter i 

deltagarnas svar. Förtydligande frågor ställdes vid behov för att säkerställa att inga 

missförstånd uppstått. Stor vikt lades vid att inte bekräfta vissa deltagares uttalanden i 

för stor utsträckning, då Wibeck (2012) menar att detta kan ge en bild av vad som 

uppfattas som rätt eller fel att uttrycka i gruppen. 
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Intervjumiljö 

Studiens fokusgrupper genomfördes i Uppsala, dels på psykiatrins hus och dels på en 

rättspsykiatrisk avdelning på Ulleråkersområdet. Den första fokusgruppen, som ägde 

rum på psykiatrins hus, genomfördes i ett litet mötesrum på en affektiv 

öppenvårdsmottagning, som var belägen på tredje våningen. Det var beläget längs en 

korridor med ett öppet kontorslandskap på ena sidan och mötesrum på den andra. I 

rummet fanns en whiteboardtavla, ett litet bord med en krukväxt och lite 

whiteboardpennor, samt ett ovalt bord med 14 stolar. Deltagarna satte sig samlade 

kring den ena bordsänden och författarna intog positioner mitt ibland informanterna, 

på varsin sida om bordet. 
 

Den andra fokusgruppen genomfördes i ett mötesrum på en rättspsykiatrisk avdelning. 

Rummet var beläget på andra våningen i en korridor med låsta dörrar. Säkerheten i 

byggnaden var hög och flera dörrar låstes upp för att komma in. Rummet var 

rektangulärt utformat med en whiteboardtavla på ena kortsidan, en projektor 

hängandes i taket och ett ovalt bord med 12 sittplatser. Ena väggen täcktes av fönster 

som vätte ut mot en innegård. Under första delen av fokusgruppen flödade levande 

musik genom väggarna då det i rummet intill bedrevs musikterapi. Deltagarna satt 

kring mitten av bordet och författarna placerade sig mitt ibland deltagarna på varsin 

sida om bordet. 
 

Forskningsetiska överväganden 

Deltagarna garanterades konfidentialitet. Detta innebär i denna studie att obehöriga 

utomstående ej får tillgång till de transkriptioner eller ljudupptagningar som skapats 

från fokusgrupperna (Vetenskapsrådet, 2002), och att inget av det som sagts heller 

sprids vidare muntligt. Däremot informerades deltagarna om att utomstående kunde 

behöva ta del av materialet. I denna studie kunde det till exempel innebära att 

examinatorn fick tillgång till materialet vid granskningsbehov (Vetenskapsrådet, 

2011, s. 67-70). Detta informerades deltagarna om. 
 

Deltagarna informerades om syftet med deras medverkan, att deltagandet var frivilligt 

och kunde avbrytas närsomhelst. Vidare informerades om studiens metod och vilka 

som var ansvariga för studien. Samtycke fodrades efter att denna information givits. 

Informationen gavs i skriftlig form, via informationsbrev (se bilaga 2) och e-post vid 
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kallandet till fokusgrupperna, och även muntligt före fokusgruppsintervjuernas start. 

Nyttjandekravet efterföljdes genom att det insamlade materialet endast kommer att 

användas för forskningsändamål och de enda som har möjlighet att tillgå materialet är 

författarna och vid behov examinatorn (Vetenskapsrådet, 2002). 
 

Bearbetning och analys 

Analysen genomfördes enligt den modell som förespråkas av Graneheim och 

Lundman (2003). Fokusgruppsintervjuerna transkriberades ordagrant. Därefter lästes 

transkriptet igenom två gånger och diskussioner fördes kring innehållet. 

Meningsbärande enheter valdes ut som svarade mot syftet och helheten i beaktande. I 

vissa fall skapades abstraktioner, vilka diskuterades grundligt, för att säkerställa 

studiens trovärdighet (se metoddiskussion). Sedan kondenserades dessa och slutligen 

fick samtliga kondenserade enheter koder. Koderna bestämdes med helheten av 

dialogen som förts under fokusgrupperna i beaktning. Slutligen kategoriserades 

koderna efter sådant som överensstämde med syfte och den dialog som förts under 

fokusgrupperna tagen i beaktning (se tabell 1 & tabell 2).  

 

RESULTAT 
 

Tabell 1. Kategorier från innehållsanalysen 

Negativa attityder i bemötandet 

Patienter med psykisk ohälsa stigmatiserar sig själva 

Sjuksköterskor har ett ansvar i att motverka stigmatisering 

Psykiatri och somatik är åtskilda 

 

Tabell 2. Exempel på innehållsanalys     

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kod Kategori 

”Jag tänker på hur man blir 
särbehandlad. På ett negativt sätt. På 
grund av, ehh, en ehh psykiatrisk 
diagnos, eller eh psykisk ohälsa i 

Patienter med 
psykiatrisk diagnos blir 
negativt särbehandlade. 

Särbehandling en del 
av negativa attityder 
i bemötandet. 

Negativa attityder i 

bemötandet. 
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samhället.” 

“Eller att man känner sig, mindre värd 
på grund av karaktärsdrag. Kanske 
upplever det själv, att man själv tror att 
andra tycker att det är…” 

Upplever sig själv som 
mindre värd för att 
andra tycker det 

Självupplevd mindre 
värd 

Patienter med 
psykisk ohälsa 
stigmatiserar sig 
själva 

“Jag tycker också vuxengöra 
patienterna. Vi har väl en tendens eller 
har haft en tendens att ta ifrån ansvar å 
inte förvänta oss att patienterna skall 
klara vissa saker.. å att inte bolla 
tillbaka: "-vad tycker du då"” 

Sjuksköterskan har ett 
ansvar i att vuxengöra 
patienten och visa att 
de klarar av saker. 

Sjuksköterskans 
ansvar att vuxengöra 
patienter. 

Sjuksköterskor har 
ett ansvar i att 
motverka 
stigmatisering 

 

Negativa attityder i bemötandet 

I båda fokusgrupperna framkom historier som berättade om hur patienter med psykisk 

ohälsa utsattes för negativa attityder i bemötandet från vårdpersonal. Dessa historier 

innefattade hur patienter upplevts som farliga utan att de agerat på ett sådant vis, att 

vårdpersonal ofta pratade om patienten utan att tilltala denne direkt trots att de befann 

sig i rummet, eller till och med att vissa aktivt valde bort att prata med patienten på 

grund av deras psykiska ohälsa.  
 

“4: Å även att de pratar över huvudet på patienten. 

1: Ja, precis, pratar inte ens med patienten. 

4: Så att det handlar, så att det också rör sig om ett slags 

förståndshandikapp nästan. ehm, faktiskt, och det är ju ganska 

oroväckande, tycker jag.” 

 

Informanterna uppgav även att de märkte stigmat i hur denna patientgrupp förhåller 

sig till vården. Historier om hur de inte fått något bra bemötande eller förståelse för 

sin sjukdom har gjort att de har dröjt med, eller helt undvikit att kontakta vården. Det 

framkom också historier om hur negativa attityder finns inom den psykiatriska 

vården, till exempel i överrapporteringar där sjuksköterskor beklagat sig över att 

patienten varit besvärlig, utan att förstå att det tillhört sjukdomsbilden. Informanterna 

beskrev även hur de ibland upplever att ett gammalt agerande lever kvar, som färgar 

arbetsplatskulturen än idag. Informanterna menade att detta gamla agerande 

karaktäriseras av en föråldrad människosyn där vårdaren tar makt över patienten. 
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“Det finns en stark ehh... kulturell... eeeehhhh.. grej där att... 

det fanns ingen mediciner innan ehh, 19, 1952, så det fanns 

ingen hjälp att få, det var stängt, man låste in folk, och [...] 

gjorde dem här insulinchocker, mm aa, elchocker utan narkos 

och allt möjligt. Så klart det blir en väldigt speciell bild som 

hängt med i många många år. Det tar lång tid att ändra på den 

bilden.” 

 

Patienter med psykisk ohälsa stigmatiserar sig själva 

Det framkom historier om hur patienter med psykisk ohälsa refererade till sig själva 

med nedvärderande terminologi. 
 

“..senast idag var det en person som sa, "Men jag är ju bara ett 

mongo.", (skratt), det kommer inte bli nån ändring på mig, vad är 

det för, vad kommer det ifrån, såna kommentarer, det var ett 

skämt men nånstans.., finns det ingen allvar i skämt, så är de inte 

gångbara. Så att man upprätthåller det på något vis.” 

 

Vidare vittnades det om hur denna patientgrupp ofta såg sig själva som mindre värda, 

för att de märkte att människor inte ser dem för vad de är. En informant berättade om 

hopplösheten som hon kunde se hos vissa patienter i deras lidande. I fokusgrupperna 

tydliggjordes att dessa upplevda känslor bidrog till ett beteende som ytterligare 

befäster stigmat. Informanterna menar att patienterna ur denna patientgrupp till slut 

levde upp till den bild de blivit stämplade med. 
 

“...andra har en bild av... hur det ska vara och så, sen så eh hur de eh 

blir väl liksom fastlåst vid den, ehm, uppfattningen, och, och det går 

inte att ändra och se det på nått annat sätt, utan man är liksom, 

stigmatiserad, man är liksom fast i ett sätt att handla och uppfatta…” 

 

Sjuksköterskor har ett ansvar i att motverka stigmatisering 

Det som framförallt berördes i fokusgrupperna var hur sjuksköterskor kan bemöta 

denna patientgrupp. Vikten av att se patienten som en vuxen individ med förmåga till 
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ansvar lyfter här fram som en viktig del i detta arbete. En annan viktig aspekt som 

informanterna lyfte fram var att inte se den psykiska ohälsan och individen som två 

saker och att det kan bidra till mer stigmatisering om det inte klargörs för patienten att 

den psykiska ohälsan går att behandla och att patienten därmed kan få behålla sin 

identitet. Informanterna påpekade också att arbetet blir lättare för att det kan fokuseras 

mer på att lindra lidandet istället för att hjälpa en patient som upplever sin identitet 

förändrad. Ett annat stort tema i båda fokusgrupperna var hur vårdpersonal pratade 

om och benämnde patienterna. En annan viktig aspekt för att motverka stigmatisering 

som informanterna tog upp var att ett kontinuerligt arbete med förhållningssätt 

gentemot patienterna ansågs viktigt för att medvetandegöra sig själva om hur de 

bemöter patienterna och vad det kan ha för verkan. 
 

“... allting handlar inte om att bara fila bort allting som avviker 

från normen... utan att liksom. du får vara ojämn, och du får vara 

jättebra på det och inte så bra på det... vi ska försöka ta bort 

lidandet, men man behöver inte liksom säga att allting som inte är.. 

typiskt ska bort.” 

 

Kunskap var även ett återkommande tema i båda fokusgrupperna, där informanterna 

menade att mer kunskap om psykisk ohälsa minskar stigmatiseringen. Främst för att 

det märks hur mycket som kan utföras för att hjälpa denna patientgrupp med hjälp av 

kunskap. Informanterna ansåg att utbildningen på sjuksköterskeprogrammet kunde 

förbättras väsentligt, genom att erbjuda ett utökat fokus på psykiatrisk omvårdnad och 

att en större exponering av psykiatrisk omvårdnad skulle göra studenter mindre rädda 

i mötet av psykisk ohälsa. Specialistutbildningen lyftes här fram som ett exempel på 

ett steg i rätt riktning. Generellt sågs utbildning som något positivt och en av 

informanterna menade att man märker att vårdkvaliteten ökar ju högre utbildning en 

sjuksköterska har. Kunskapen sågs även som en trygghet som gjorde att relevant hjälp 

och vård kunde ges. 
 

“... det är många kompisar som frågar mig, är det inte jobbigt att 

sitta och prata med en person som har så mycket ångest att den 

vill ta livet av sig? Jag bara så här, jo, visst att det är jobbigt, att 

en person ska få känna så, sen är det lika jobbigt att sitta och 
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prata med en person som kanske har brutit sitt ben, men att det 

är lättare för att jag har fått, kunskap, alltså jag är mer 

förberedd på ett samtal med en person som har brutit sitt ben än 

en person som säger till mig att den mår dåligt.” 

 

Psykiatri och somatik bör förenas 

En återkommande punkt i båda grupperna var också hur den psykiatriska och 

somatiska vården skiljs åt. Detta menade informanterna bidrog till stigmatiseringen 

och att det behöver arbetas bort. Informanterna menade att det märktes hur den 

psykiska ohälsan inte bemöttes och respekterades på ett acceptabelt sätt i den 

somatiska vården. Konkreta förslag på hur detta förenande skulle ske uteblev, men 

flytten av den psykiatriska vården från Ulleråkersområdet till samma område som 

Akademiska sjukhuset togs upp som ett positivt exempel. Informanterna menade att 

den psykiatriska omvårdnaden behövde uppvärderas i jämförelse med den idag högre 

stående somatiska omvårdnaden, som ett led i att överbrygga skillnaden mellan de 

olika områdena.  
 

“.man får ju verkligen försöka att alltså.. motverka det där [...] Att 

det inte är psykiskt sjuk eller somatiskt sjuk eller.. försöka föra dem 

samman det är ju också en sjukdom precis som vilken.. diabetes 

eller.. att inte särskilja dem så väldigt.” 

 

DISKUSSION 
 

Resultatet visar att sjuksköterskorna som deltog i denna studie uppfattar 

stigmatisering som något som sker på grund av yttre påverkan, i form av attityder och 

bemötande, samt att den stigmatiserade patienten själv upprätthåller stigmat genom att 

leva upp till hur denne förväntas vara. Informanterna menar dessutom att 

uppdelningen mellan psykiatri och somatik bidrar till stigmatisering genom att 

psykisk hälsa inte förstås i tillräcklig grad inom den somatiska vården. Sjuksköterskor 

kan motverka stigmatisering genom att bemöta patienterna med ett vårdvetenskapligt 
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perspektiv i åtanke, och upprätthålla detta bemötande genom att kontinuerligt 

utvärdera hur de förhåller sig till patienterna. 
 

Resultatdiskussion 
 

Negativa attityder i bemötandet 

Flera studier påpekar att det förekommer negativa attityder gentemot patienter med 

psykisk ohälsa (van der Kluit & Goosens, 2011; Ross & Goldner, 2009; Araviniti et 

al., 2009). Detta är något som även framkom tydligt i fokusgrupperna. Resultatet visar 

att personer med psykisk ohälsa utsätts för negativa attityder, som kan ses som ett 

uttryck för stigmatisering (Goffman & Matz, 2011; Lundberg, 2010). Informanterna 

återgav berättelser om patienter som har uppfattats som farliga utan att de uppträtt på 

ett sådant vis, och informanterna menar att ett sådant bemötande har uppstått för att de 

vart medvetna om den psykiska ohälsan och att de sett patienterna som farliga på 

grund av det. Studier har visat att det finns vissa diagnoser inom psykiatrin som 

uppfattas som farliga av vårdpersonal. Schizofreni är ett sådant typexempel 

(Björkman et al., 2008). Informanternas historier om hur patienter med psykisk ohälsa 

undviker vården på grund av ett tidigare dåligt bemötande och låg förståelse är något 

som även Wang et al. (2005) visar på i sin studie om hur lång tid det tar för individer 

med psykisk ohälsa att kontakta vården för hjälp. Resultaten visar att individer med 

vissa psykiatriska diagnoser väntar åtta till nio år med att kontakta vården. En möjlig 

förklaring till detta avvaktande skulle kunna vara just det dåliga bemötande av och 

bristande förståelse för psykisk ohälsa som informanterna i denna studie vittnar om. 

Hugo (2001) menar att vårdpersonal som arbetar med psykisk ohälsa har en mer 

negativ prognosbild av psykisk ohälsa än vad allmänheten har. Detta kan ses som en 

möjlig förklaring till varför ett nedlåtande språkbruk används. Om vårdpersonal inte 

själva har en tro på att en patient med psykisk ohälsa kommer komma i hälsobalans på 

nytt är det lätt att befästa ett sådant tänk med ett språkbruk som indikerar detsamma. 

En annan förklaring kan vara att det gamla sättet att behandla psykisk ohälsa lever 

kvar inom vården, där symptomen på psykisk ohälsa ses som en del av individen och 

att vårdpersonalens uppgift därför är att föra denne individs talan eftersom de inte kan 

ta hand om sig själva. Detta synsätt lever till viss del kvar, där personalen bestämmer 
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ramarna för hur patienten med psykisk ohälsa ska agera (Lilja & Hellzén, 2014, ss. 

384-385). 
 

Patienter med psykisk ohälsa stigmatiserar sig själva 

Lundberg (2010) menar att en del av stigmat upprätthålls av patienterna själva och 

lyfter fram inre känslor som förstärker stigmat som patienten upplever. Det finns stöd 

för detta tankesätt kring stigmatisering inom socialpsykologisk forskning, att attityder 

och förväntningar utifrån som riktas mot en stigmatiserad individ eller grupp skapar 

ett beteende som lever upp till förväntningarna (Major & O’brien, 2005). Lilja och 

Hellzén (2014, s. 384) menar att det går att skilja på attityder utifrån och stigmat som 

det som upplevs inifrån. Således skiljer sig den teoretiska förståelsen åt i hur 

stigmatisering uppfattas. Vissa menar att det är ett samspel mellan yttre förväntningar 

och ett agerande från den stigmatiserade (Lundberg, 2010; Major & O’brien, 2005), 

medan andra ser en skillnad och att själva stigmat är det som individen agerar ut och 

tänker om sig själv (Lilja & Hellzén, 2014, s. 384). Informanterna i fokusgrupperna 

vittnar om båda delarna, men lyfter fram att båda delarna spelar en roll i 

stigmatiseringen. Samtidigt lyfts historier fram som pekar på att stigmat upprätthålls 

av patienter med psykisk ohälsa, framförallt i hur de refererar till sig själva som 

individer. I ett arbete mot stigmatisering kan det ses som klokt att ta båda delarna i 

beaktning, för att inte sätta för mycket fokus på att individen ska förändra sig för att 

bli av med ett stigma. Den hopplöshet en informant nämner är något som är viktigt att 

hjälpa patienten med, då detta är en av ledorden som Svensk sjuksköterskeförening 

(2010) trycker på i sin värdegrund. 
 

Sjuksköterskor har ett ansvar i att motverka stigmatisering 

Inom vårdvetenskap är patienten ett centralt begrepp. Patienten bör ses för den individ 

den är för att en god vård ska kunna ges och patienten återfå sin hälsobalans 

(Dahlberg & Segesten, 2010, s. 105-107). Den vårdvetenskapliga förståelsen av hälsa 

präglas av en holistisk människosyn där biologi och individens självuppfattning 

förstås som ett samspel som definierar vad hälsa är. Med ett sådant perspektiv blir 

patientens uppfattning av sammanhang och meningsfullhet minst lika viktigt som den 

rent biologiska hälsan (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 47-56). Utifrån resultatet växer 

en bild fram där mycket av stigmatiseringen beror på ett negativt bemötande och en 
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oförståelse för patienten som lider av psykisk ohälsa. Därför borde arbetet mot 

stigmatisering grunda sig i den människosyn som präglar den vårdvetenskapliga 

synen, där symptom på något inte bör ses som en del av individen, utan snarare som 

en indikation på att hjälp behövs för att lindra lidandet och återfå en hälsobalans 

(Dahlberg & Segesten, 2010; Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Med detta synsätt 

blir lidandet en del av symptombilden och stigmatiseringen kan ses öka detta lidande. 

Om detta uppmärksammas bör också den etiska plikt som Dahlberg och Segesten 

(2010, s. 104) menar uppstår i mötet mellan vårdare och patient. Lilja och Hellzén 

(2014) lyfter denna aspekt och menar, likt det som framkom i resultatet, att det inte 

handlar om att normalisera utan snarare stärka patientens identitet och påvisa det som 

fungerar och arbeta med det. Detta, menar Wiklund-Gustin (2014, s. 28) är ett sätt att 

inte missbruka den makt som mötet mellan patient och vårdare möjliggör. Denna 

människosyn är något som överensstämmer väl med det arbete som bör utföras för att 

stärka patientens integritet (Tännsjö, 1998; Svensk sjuksköterskeförening, 2010) 

genom att denne får behålla sin identitet utan att som en informant uttryckte det 

“allting som inte är typiskt… ska bort”. Mer kunskap var något som togs upp i 

fokusgrupperna som ett exempel på hur stigmatisering kan motverkas.  
 

Informanterna menade att ett större fokus på psykiatrisk omvårdnad kan motverka 

stigmatiseringen. Detta bekräftas av studier som menar att sjuksköterskor med 

vidareutbildning bemöter denna patientgrupp med en större förståelse (Björkman et 

al., 2008; Chambers et al., 2009; van der Kluit & Goosens, 2011). Samtidigt menar 

Hugo (2001) att vårdare som arbetar med psykisk ohälsa har en sämre prognosbild än 

allmänheten och på så vis bidrar till stigmatiseringen genom att befästa tankar om att 

ett tillfrisknande är svårt. Mårtensson et al. (2014) lyfter en annan aspekt av kunskap 

och menar att kunskap om stigma och attityder är viktiga att arbeta med för att skapa 

mer positiva attityder bland vårdpersonalen. Vidare menar Mårtensson et al. (2014) 

att personalen även bör delta i processer där deras attityder och fördomar utmanas. 

Detta överensstämmer väl med vad informanterna uppger, då fokusgrupperna berörde 

vikten av att hela tiden utvärdera sig själv och sin kunskap för att skapa positiva 

attityder gentemot patienter med psykisk ohälsa.  
 

Det blir alltså tydligt att den vårdvetenskapliga synen på patient och hälsa kan hjälpa 

oss att klargöra vad dessa begrepp innebär för patienten och på så vis hjälpa patienten 
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genom att dämpa lidandet. Utifrån denna diskussion blir det också tydligt att detta 

samtidigt motverkar stigmatiseringen, genom att låta patienten vara sin egen individ 

och istället fokusera på att minska lidandet. För att göra detta behövs kunskap, till 

exempel genom att ge mer fokus åt den psykiatriska omvårdnaden i utbildningen. Att 

vetskapen om hur lång tid ett tillfrisknande tar ger en mer reell verklighetsuppfattning 

har Hugo (2001) visat. Detta är något som snarare kan hjälpa oss förstå denna 

patientgrupp bättre, att uppmärksamma att det ofta kan ta längre tid att bota en 

depression än ett brutet ben kanske kan bidra till en ökad förståelse som är förankrad i 

verkligheten.  
 

Det är tydligt att stigmatisering av psykisk ohälsa är ett komplext fenomen. 

Stigmatiseringen är något som bidrar till denna patientgrupps uppfattning av sig själva 

och sin hälsa. Ett brett samhällsperspektiv kan hjälpa oss förstå de kostnader som det 

skapar för samhället (OECD, 2013; Allebeck, Moradi & Jacobsson, 2006). 

Kopplingen mellan psykiska och somatiska besvär har belysts i studier och visar på 

hur sjukvården bör ta ett större ansvar för att preventivt arbeta mot denna ohälsa 

(O’Neil et al., 2015; Prince et al., 2007). I resultatet redovisas informanternas syn på 

att mer kunskap skulle kunna motverka stigmatisering. Att lyfta in mer av den 

psykiatriska omvårdnaden och den holistiska syn på patient och hälsa som 

vårdvetenskapliga teorier och praktik kan bidra med i all typ av sjukvård och 

utbildning som rör sjukvård kan ses som ett första steg i att sprida denna kunskap och 

därmed motverka stigmatisering. 
 

Psykiatri och somatik bör förenas 

I resultatet uppger informanterna att uppdelningen mellan den somatiska och den 

psykiatriska vården bidrar till stigmatiseringen, genom att åtskiljandet gör att den 

psykiska ohälsan inte tas i beaktning i den somatiska vården. Björkman et al. (2008) 

pekar på att det finns en större rädsla hos sjuksköterskor inom den somatiska vården 

inför patienter med schizofreni. Thornicroft et al. (2007) har studerat patienter med 

olika psykiatriska diagnoser och hur de blir behandlade på olika somatiska 

vårdavdelningar. Resultaten i denna litteraturstudie visar att patienter med psykisk 

ohälsa ofta får sämre behandling och bemötande på somatiska vårdavdelningar. Detta 

är exempel på det informanterna uppger som en inadekvat vård och en bristande 
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förståelse i bemötandet av patienter med psykisk ohälsa. Att den psykiatriska 

omvårdnaden därför skulle behöva högre status för att kunna minska lidandet hos 

denna patientgrupp är något som blir en tydlig väg framåt för sjuksköterskor inom den 

somatiska vården. Diskussionen för hur detta konkret skulle kunna genomföras finns 

inte utrymme för i denna studie, men att forskning bör fokusera på hur psykiatrisk 

omvårdnad kan inkluderas i omvårdnaden på somatiska avdelningar. En 

vårdvetenskaplig förståelse av vård hjälper till att förstå denna uppdelning mellan 

somatik och psykiatri som problematisk. Denna teoretiska förståelse visar på vikten 

av att se hälsa utifrån ett holistiskt perspektiv, där ohälsa måste förklaras med mer än 

bara biologi (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 56). Därför skulle all vård tjäna på att ha 

mindre uppdelning på somatik och psykiatri. Om det är så som informanterna i denna 

studie uttrycker, att psykiatrin är nedvärderad, är det ett problem som bör åtgärdas för 

att god vård ska kunna utföras från ett vårdvetenskapligt perspektiv. 
 

Metoddiskussion 

Förförståelse 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar att en medvetenhet och öppenhet 

kring förförståelsen kan bidra till att fördjupa förståelsen av ett fenomen. 

Förförståelsen av stigmatisering av psykisk ohälsa var att det kan ses ett stort problem 

som skapar lidande för denna patientgrupp. Denna förförståelse bekräftades relativt 

snabbt via genomgång av ämnesrelaterad litteratur. Den teoretiska kunskapen 

utgjordes på förhand av vårdvetenskapliga studier under nästan tre års tid, vilket har 

gett en viss förståelse för vårdandet och dess olika delar. Dock var den teoretiska 

kunskapen specifikt knutet till psykiatrisk omvårdnad begränsad till en delkurs under 

programmets gång och därför sågs den kunskapen samt tidigare erfarenheter av sådan 

omvårdnad som relativt låg. Dock användes den befintliga och snabbt växande 

förståelsen till att fördjupa frågeställningar och teman i fokusgrupperna. 
 

Delaktighet 

Inom kvalitativ forskning bedöms trovärdighet utifrån giltighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet och delaktighet. I denna studie har fokusgrupper använts som metod, 

vilket kan ses öka neutralitet i studien då mycket av kunskapen uppstår mellan 
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deltagarnas interaktion. Däremot ökar delaktigheten genom att förutbestämda frågor 

användes (se intervjuguide, bilaga 1). Dock fanns öppenhet för att följa intressanta 

spår under fokusgrupperna, även om de inte relaterade direkt till någon förutbestämd 

fråga. Detta kan ses minska delaktigheten i studien. Den kvalitativa 

forskningsdesignen utgår ifrån att forskaren är delaktig och inte helt kan distansera sig 

helt från deltagarna. Därmed inte sagt att medvetenheten kring delaktighetens 

betydelse är oviktig (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
 

Giltighet 

Giltighet kan ses som huruvida resultatet belyser och kopplar väl till det fenomen som 

studeras. Med denna definition av giltighet kan den anses vara hög i denna studie då 

resultat som inte ansetts relatera direkt till syftet exkluderats (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Detta anser vi vara möjligt att ifrågasätta. Denna definition gör 

nämligen att det som hamnar utanför syftet inte ses som giltigt, vilket det uppenbart 

kan vara. Det är på så vis enbart subjektiva uppfattningar som studeras, och genom att 

exkludera material från syftet ökar delaktigheten. Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012) menar också att giltigheten kan anses högre om utomstående forskare har fått 

studera resultatet och bedöma om kodning och kategorisering hade genomförts på 

samma vis utifrån materialet. Detta har inte gjorts, vilket kan ses som en svaghet ur 

giltighetsaspekten. Giltigheten är också avhängigt av variationen i urvalet. Variation 

kan till exempel uppnås genom att inkludera informanter av spridda åldrar, olika kön 

och att öka antalet informanter. I denna studie har respondenternas ålder ej tillfrågats 

och inte heller har försök gjorts för att jämna ut könsbalansen. Urvalet begränsades 

till 12 deltagare, i samråd med examinator och handledare. Ett bortfall på tre gjorde 

att nio deltagare återstod. Bortfallet ansågs inte som ett problem med tanke på den 

kvalitativa ansatsen. Nio deltagare fördelat på två grupper sågs som lämpligt antal 

deltagare med tanke på studiens omfattning, och med hänvisning till Wibeck (2012), 

som menar att ett mindre antal deltagare kan vara önskvärt då varje deltagare blir mer 

unik och får därmed större plats i gruppen. För att öka giltigheten har urvalet och 

analysförfarandet beskrivits noggrant och citat har stärkt vår analys i resultatdelen 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). I den andra fokusgruppen var samtliga 

informanter från samma arbetsplats, detta kan ses som en nackdel inom kvalitativ 

design om heterogenitet eftersträvas, vilket vissa förespråkar (Henricson & Billhult, 
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2012). Däremot finns det litteratur som menar att homogenitet är att föredra när 

fokusgrupper används som metod, eftersom en högre grad av trygghet gör att 

informanterna lättare kan uttrycka sina åsikter (Wibeck, 2012). 
 

Tillförlitlighet 

En styrka med denna studie är att den genomförts av två personer. Detta har 

underlättat analysarbetet och gjort det möjligt att göra abstraktioner av materialet. 

Tankar kring tolkningar och abstraktioner har kunnat diskuteras under arbetet med 

studien och tillförlitligheten kan därför tolkas som hög. Dessutom medför det faktum 

att två personer genomfört fokusgrupperna att variationen ökar i vilka kontroll- och 

fördjupningsfrågor som ställs (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). En annan 

styrka för tillförlitligheten är att litteraturgenomgångar utförs före och under arbetets 

gång. Denna rekommendation har efterföljts. Frågorna som ställdes under 

fokusgruppsintervjuerna testades i ett mindre pilottest där tre deltagare rekryterades 

till att svara och diskutera kring berörda frågor i intervjuguiden (se bilaga 1). Även 

detta har varit ett sätt att öka tillförlitligheten (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). I denna studie anses trovärdigheten öka då kontrollfrågor ställts under 

fokusgrupperna för att säkerställa att uttalandena tolkas korrekt. 
 

Överförbarhet 

Urvalet har beskrivits med hänseende till karaktäristika, med undantag av ålder. 

Datainsamling och analysförfarande har noggrant beskrivits. Därmed kan 

överförbarheten anses vara måttlig, och hade kunnat vara högre om ålder på 

deltagarna presenterats (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Kontexten är viktigt 

att beskriva för att öka överförbarheten. Denna studies resultat kan överföras till 

kontexter där sjuksköterskor möter psykisk ohälsa. Wibeck (2012) påpekar vikten av 

att de som intervjuar inte sitter bredvid varandra under fokusgrupperna och att bordets 

utformning har betydelse för gruppdynamiken. Ett rektangulärt bord kan till exempel 

göra att platserna på kortändan uppfattas som maktpositioner och därför har dessa 

undvikits av författarna. Dessutom har stor vikt lagts vid att inte styra samtalet genom 

att till exempel undvika att ge stor bekräftelse till det vissa av deltagarna säger, då 

detta kan påverka vad som uppfattas som korrekt att tala om inom gruppen, och 

därmed exkludera vissa uppfattningar (Wibeck, 2012). 
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Definition av psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är i denna studie brett definierat, som att patienter tillhör denna grupp 

om de har fått en diagnos enligt kriterier i DSM (American Psychiatric Association, 

2000). Under studiens gång har det märkts att definitionen av detta spelar stor roll för 

studiens syfte och resultat. Olika diagnoser kan komma att stigmatiseras på olika vis, 

därav kan det argumenteras för en snävare definition. Däremot kan även en ännu 

bredare definition också förespråkas, då definitionen inte möjliggör att se psykisk 

ohälsa ur ett bredare perspektiv, till exempel hos en individ som lider av psykisk 

ohälsa men inte fått någon diagnos. Detta skulle vara av intresse, speciellt i relation 

till problematisering och motverkandet av stigma. Däremot underlättar definitionen 

studiens genomförande, och utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv kan det vara av 

intresse att studera hur stigmatisering uppfattas och kan motverkas inom ramen för 

sjukvård och sjuksköterskans ansvar. Därför har diskussioner som rört sig utanför 

detta syfte inte tagits med i resultatet. 

 

Sjuksköterskor med specialistutbildning svåra att rekrytera 

Från början var ambitionen att få ihop specialistutbildade sjuksköterskor, då 

litteraturen antytt att dessa skulle ha en större medvetenhet och erfarenhet kring 

stigmatisering och hur arbetet mot detta skulle kunna ske (Björkman et al., 2008; 

Chambers et al., 2009). Denna planering stötte på problem då inte tillräckligt många 

sjuksköterskor med specialistutbildning anmälde intresse. Under arbetet med denna 

studie bestämdes, i samråd med handledare, att detta inte behövde ändra för mycket, 

utan att vi fortsatte att söka efter sjuksköterskor med erfarenhet av möten med 

patienter med psykisk ohälsa. Inklusionskriterierna ändrades till att sjuksköterskorna 

som skulle delta i fokusgrupperna skulle ha minst ett års erfarenhet av arbete inom 

psykiatrin. Detta bedömdes inte exkludera den diskussion kring utbildningsnivå som 

förts av van der Kluit och Goosens (2011). 
 

Forskningsetiska överväganden 

Deltagarna garanterades konfidentialitet genom att skriftligt (se informationsbrev, 

bilaga 2) och muntligt, inför fokusgrupperna, informeras om att utomstående ej får 
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tillgång till transkriptioner eller att det som sägs under fokusgruppsintervjuerna ej 

sprids vidare muntligen. Ett problem med fokusgrupper är att konfidentialitet blir 

svårare att lova då deltagarna har möjlighet att tala med utomstående om vad en 

annan deltagare berättat. Därför uppmuntrades deltagarna att inte sprida sådan 

information. Samtyckeskravet uppfylldes även då respondenterna informerades om 

studiens syfte, metod, vilka som var ansvariga för studien, att deltagandet är helt 

frivilligt och att det när som helst går att hoppa av studien. Detta framfördes skriftligt 

(se bilaga 2) och muntligt före fokusgruppsintervjun. Nyttjandekravet förtydligades 

även på så sätt att materialet från fokusgruppsintervjuer endast skulle användas till 

forskningsändamål och de som kunde ta del av materialet var författarna och i 

undantag examinatorn vid granskningsbehov. Därmed kunde inte informationen 

hanteras av en person som inte sägs verka under de etiska riktlinjer som styr det 

vetenskapliga arbetet (Vetenskapsrådet, 2002; Vetenskapsrådet, 2011). Deltagarna 

informerades om att ljudupptagning kommer att användas under fokusgrupperna för 

att samla in materialet och underlätta bearbetning och analys. Den tekniska 

utrustningen bestod av två mobiltelefoner som låg placerade strategiskt på bordet för 

att få bästa kvalitet på inspelningarna. Ljudupptagning kan ses som ett 

forskningsetiskt dilemma, då materialet kan spåras till enskilda individer. Deltagarna 

informerades att detta material förstörs efter avslutad examination. 
 

Vidare forskning 

Mer forskning behövs om stigmatisering av psykisk ohälsa generellt. Inom 

vårdvetenskaplig forskning skulle möjliga forskningsområden innehålla hur 

vårdpersonal talar om och benämner patienter med psykisk ohälsa, eller hur 

skillnaden mellan somatisk och psykiatrisk vård kan överbryggas och på så vis 

uppvärdera den psykiatriska omvårdnadens status. Utifrån ett patientcentrerat 

perspektiv skulle studier som undersöker hur patienter tror att stigmatisering kan 

motverkas vara av intresse. 
 

Slutsats 

Resultatet från denna studie visar att negativa attityder finns inom vården gentemot 

patienter med psykisk ohälsa. Detta skapar ett stort lidande för denna patientgrupp 

och vid belysande av vårdvetenskapliga värdegrunder är stigmatiseringen något som 
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strider mot patienternas rätt till en god vård. Bemötandet är en viktig del i 

stigmatiseringen av psykisk ohälsa och sjuksköterskan har ett ansvar i att bevara 

patientens integritet och identitet för att motverka detta. Stigmatiseringen kunde ses 

som resultat av flera faktorer, bland annat brist av förståelse från vårdarna och en 

kultur som lever kvar från ett historiskt synsätt. Studien visar att stigmatisering sker 

både av utomstående som stigmatiserar en individ eller grupp, och från de som utsätts 

för stigmat genom ett agerande som befäster bilden av stigmat. Denna studie visar att 

kunskap behövs om psykisk ohälsa och att det är viktigt att problematiken 

uppmärksammas. Vidare forskning behövs för att belysa, uppmärksamma och 

motverka problemet. 
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BILAGA 1: Intervjuguide 
 
 
Intervjuguide 
 
Först får deltagarna presentera sig (namn, arbetsplats, varför de är här) för varandra 
genom en s.k. presentationsrunda. 
 
Vad tänker ni på när ni hör ordet stigmatisering? 
 
I vårt projekt har vi utgått ifrån, med visst stöd i litteratur, att det finns en 
stigmatisering av patienter som lider av psykisk ohälsa. Vad tycker ni om den 
utgångspunkten? 

- Varför/varför inte? 
- Hur yttrar det sig? 
- Vill någon berätta någon historia som beskriver detta? 

 
Har sjuksköterskor en roll i att motverka en sådan stigmatisering? 

- Hur bör vi jobba med detta? 
 
Anser ni att det finns en skillnad i den omvårdnaden som utförs mellan en 
psykiatrisjuksköterska och en grundutbildad sjuksköterska? 

- Vad är det för skillnader? 
 
Finns det situationer då ni som sjuksköterskor bidrar och motverkar till stigmatisering 
av dessa patienter?  

- Vill ni berätta? 
 
Vad tror ni är anledningen till att det förekommer stigmatisering av denna 
patientgrupp? 
 
Märker ni av att era patienter får lida av detta? 

- Hur? 
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BILAGA 2: Informationsbrev 

Hej, 
 
Vi är två sjuksköterskestudenter som i vår kommer skriva vår kandidatuppsats inom 
vårdvetenskap. Uppsatsen handlar om psykisk ohälsa och stigmatisering. Studiens 
syfte är att undersöka vilken uppfattning psykiatrisjuksköterskor har kring 
stigmatisering av patienter med psykisk ohälsa och hur de bemöter patienter ur denna 
patientgrupp. 
 
Stigmatisering skapar onödigt lidande och sjuksköterskans roll är viktig för att 
motverka detta. Den litteraturgenomgång vi utfört antyder att sjuksköterskor med 
specialistutbildning inom psykiatri har ett bättre bemötande mot denna patientgrupp 
och kan på så vis sägas motverka stigmatiseringen och därmed lidandet för dessa 
patienter. Därför skulle vi vilja intervjua psykiatrisjuksköterskor om deras upplevelse 
av hur det är att möta patienter som lider av psykisk ohälsa och få till en dialog om 
hur stigmatisering kan motverkas. 
 
Vi ämnar utföra två fokusgruppintervjuer med ca fem deltagare i varje grupp. 
Intervjuerna kommer äga rum i slutet av mars/början på april på psykiatrins hus. 
Intervjuerna beräknas ta ca en timme och kommer kretsa kring ovanstående syfte. 
Inspelning av intervjuerna kommer ske med hjälp av ljudupptagning. 
 
Deltagandet är helt frivilligt och kan närsomhelst avbrytas utan närmare motivering. 
Vi garanterar dig som deltar konfidentialitet. Dina svar kommer inte kunna spåras. 
Resultatet kommer att presenteras i vår uppsats och vid ett seminarium. Insamlad data 
kommer förvaras oåtkomligt för utomstående till dess att uppsatsen är examinerad, 
d.v.s. i juni 2015. Efter avklarad examination av uppsatsen kommer insamlad data 
förstöras. Ni får självklart ta del av resultatet, om så önskas, då uppsatsen är klar.  
 
Vi vänder oss därför till er för att höra om det finns intresse av att delta i studien. 
Vänligen hör av er till undertecknande via e-mail snarast om intresse finns. Därefter 
kan vi komma överens om tid och plats för intervjun. Tveka inte att höra av er vid 
eventuella funderingar eller frågor. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Magnus Josephson    Mikael Härkänen 
magnus.josephson@gmail.com  mekluba@hotmail.com 
 
Handledare: Joakim Magnusson 
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