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Abstrakt 
Psykisk ohälsa är ett stort folkhälsoproblem och människor med psykisk ohälsa 

drabbas ofta av samhällets stigmatiserande attityder. Detta innebär att individen 

tillskrivs tillhörighet till en grupp och bemöts med stereotypa och 

nedvärderande attityder. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 

upplevelser av stigmatisering hos personer med psykisk ohälsa, varför en 

kvalitativ metod antogs. Analysen genomfördes med kvalitativ manifest 

innehållsanalys med induktiv ansats, där 16 vetenskapliga studier med 

kvalitativt innehåll ingick. Analysen resulterade i sex kategorier: -att känna sig 

maktlös, förminskad och misstrodd, -att känna sig stämplad och att bli bemött 

med stereotypa fördomar, -att bli exkluderad och känna sig socialt isolerad, -att 

vilja dra sig undan och undvika att söka vård, -att bli utsatt för våld och 

kränkning och att påverkas känslomässigt samt -att nedvärdera, skuldbelägga 

och tvivla på sig själv. Upplevelsen av stigmatisering genererade olika negativa 

känsloupplevelser för personer. Stigmatisering sågs som ett hinder för att 

tillfriskna och påverkade människors hälsa. Därför förespråkar författarna till 

denna studie implementering av personcentrerad omvårdnad, vilket kan 

generera effekter som minskar den upplevda stigmatiseringen inom hälso- och 

sjukvården.  
 

Nyckelord: Psykisk ohälsa, upplevelser, stigmatisering, kvalitativ 

innehållsanalys, litteraturstudie, omvårdnad 
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Psykisk ohälsa är ett stort folkhälsoproblem och enligt Folkhälsomyndighetens årliga rapport 

(2016) sade sig 37 procent av kvinnorna besväras av måttliga till svåra besvär av oro, ängslan 

eller ångest. Motsvarande siffra för män var 24 procent. Psykisk ohälsa är vanligare bland 

kvinnor och även hos yngre jämfört med äldre. I ett globalt perspektiv beskriver 

Världshälsoorganisationen (WHO, 2016) att psykisk ohälsa fortsätter att öka och att det har 

betydande effekter på människors hälsa, men det får även sociala och ekonomiska 

konsekvenser för drabbade människor. Socialstyrelsen (2015) definierar psykisk ohälsa som 

olika tillstånd med olika grad av psykisk ohälsa, allt ifrån besvär av oro eller nedstämdhet, till 

psykiska sjukdomar som kräver slutenvård. WHO (2016) beskriver inte begreppet psykisk 

ohälsa men definierar psykisk sjukdom som olika former av sjukdomar som gemensamt 

kännetecknas av avvikande tankar, uppfattningar, beteenden och svårigheter i relation till 

andra. Enligt Bremberg och Dalman (2015) innefattar begreppet psykisk ohälsa allt från 

lindrigare former av oro, nedstämdhet, ångest och sömnsvårigheter till mer komplicerade 

tillstånd som uppfyller kriterierna för psykiatriska diagnoser. I denna studie antas definition av 

psykisk ohälsa i enlighet med Bremberg och Dalman (2015). 

  

Innebörden av att leva med psykisk ohälsa ur ett patientperspektiv belyses i Kaite, Karanikola, 

Merkouris och Papathanassoglou (2015) där resultatet av 17 kvalitativa artiklar 

sammanställdes. Majoriteten av deltagarna beskriver den pågående kampen med att acceptera 

sin sjukdom och försonas med sig själv som en stor del i att leva med psykisk ohälsa. Men 

även lidandet och förlusterna som skapas av sjukdomen - förlust av identitet, sociala roller 

och kontrollen över sitt liv är en del. Deltagarna beskriver också saknaden av livet som det var 

innan insjuknandet. Slutligen konstateras att när människor med psykisk ohälsa kan försonas 

med sig själv och accepterar sin sjukdom är de bättre rustade för att möta begränsningar och 

utmaningar som sjukdomen för med sig, vilket även bidrar till lindrat lidande. Denna kunskap 

kan vara viktig som grund i denna studie med ett inifrånperspektiv. Rusch, Angermeyer och 

Corrigan (2005) beskriver i sin artikel att människor som lider av psykisk ohälsa ofta har 

dubbla bördor. De ska försöka acceptera och lära sig att leva med sin sjukdom som ofta 

medför symtom som gör det svårt att klara av vardagen, att sköta ett arbete och leva ett 

självständigt liv. Dessutom möts ofta dessa individer av samhällets fördomar och 

nedvärderande attityder. Som en ytterligare konsekvens av detta kan människor med psykisk 

ohälsa vända dessa fördomar mot sig själv, vilket leder till minskad självkänsla och 

självstigmatisering. 
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Rosen, Greenberg, Schmeidler, och Shefler (2007) definierar stigmatisering som begrepp, och 

beskriver innebörden så att individen tillskrivs tillhörighet till en grupp. Därigenom betraktas 

hen inte som en unik person med personliga egenskaper, utan bemöts med förutfattade 

meningar samt stereotypa och nedvärderande attityder. Denna definition av stigmatisering 

antas i denna studie. Vidare beskriver Rosen et al. (2007) att personer med psykisk ohälsa 

sedan länge har varit utsatta för stigmatisering och betraktade som främmande i samhället. 

Detta stärks av Mak, Poon, Pun, och Cheung (2007) som i resultatet av sin meta-analys 

beskriver att personer med psykisk ohälsa ofta drabbas av stigmatisering och att detta utgör ett 

hinder för tillfrisknande. Konsekvenserna av stigmatisering är många. Det påverkar individen 

negativt både på ett personligt och socialt plan. Interaktioner med familj, vänner och arbetsliv 

färgas av stigmatisering. Människor med psykisk ohälsa tenderar att diskrimineras i samhället 

vad gäller att få tillgång till arbete, bostad och hälsofördelar (Rosen et al. 2007). 

  

Utifrån ett kvantitativt perspektiv visar resultaten i Ostrow, Manderscheid och Mojtabai 

(2014) att patienter med psykisk ohälsa upplever svårigheter i tillgången till medicinsk vård, 

vilket dessa patienter relaterar till att de stigmatiseras. Jennings et al. (2015) menar att 

stigmatisering och självstigmatisering kan relateras till en mer negativ attityd gentemot att 

söka vård. Detta styrks också av Barney, Griffiths, Jorm och Christensen (2006) i vilken 

liknande resultat presenteras. Ur ett sjuksköterskeperspektiv redogör Björkman, Angelman 

och Jönsson (2008) för hur omvårdnadspersonal inom både psykiatrisk och somatisk vård ser 

på psykisk sjukdom och psykiskt sjuka personer. De visar på att omvårdnadspersonal inom 

somatisk sjukvård har en mer negativ attityd mot personer med schizofreni än 

omvårdnadspersonal inom psykiatrisk vård. De drar dessutom slutsatsen att 

omvårdnadspersonal i stort har samma syn på psykiskt sjuka personer som den syn som finns 

hos allmänheten. Chambers et al. (2010) som i sin studie undersöker attityden mot psykisk 

sjukdom och psykiskt sjuka personer hos sjuksköterskor i fem olika länder, kommer dock 

fram till att sjuksköterskor till största del har en positiv attityd gentemot psykisk sjukdom och 

personer som lider av detta. Att vårda personer som lider av psykisk ohälsa kräver kunskap 

inom området. Wynaden, O’Connel, McGowan och Popescu (2000) visar dock i sin 

australiensiska studie på att mer än hälften av sjuksköterskorna som deltog upplevde att de 

saknar kunskap och färdighet inom detta område, likväl som de upplever att de inte är trygga 

med sin egen förmåga. 
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I sjuksköterskans uppdrag ingår att bemöta alla människor med respekt, och att bevara deras 

värdighet och integritet. Sjuksköterskan ska också främja god kontakt med patienten och ta 

hänsyn till individens självbestämmande (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763, 2 

§). Sjuksköterskan måste ha en förståelse för hur sjukdom påverkar människan, individens 

unika upplevelse av lidande och hur sjukdom påverkar människans livssituation. Därför kan 

det ses vara av vikt att sjuksköterskan har en helhetssyn i mötet med människan. I enlighet 

med detta menar Zamanzadeh, Madineh Jasemi, Valizadeh, Keogh och Taleghani (2015) att 

människan är mer än summan av alla delar och ur ett holistiskt perspektiv bör människan ses 

som en helhet i interaktion med sin omgivning. Med ett holistiskt synsätt respekteras 

människans värdighet och relationen mellan sjuksköterska och patient genomsyras av 

ömsesidig respekt, jämlikhet och öppenhet. Patienten bör få begriplig information och ges 

möjlighet att vara delaktig i beslut som rör vård och behandling samt uppmuntras till 

egenvård vilket kan öka känslan av autonomi, hopp och värdighet (Zamanzadeh et al., 2015). 

Sjuksköterskan bör även sträva efter ett personcentrerat förhållningssätt där patientens behov, 

förväntningar och önskemål respekteras. En god relation och kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient är centralt inom personcentrerad omvårdnad (McCormack & 

McCance, 2006). 

  

Det kan alltså konstateras att patienter med psykisk ohälsa utifrån stigmatisering påverkas i 

sin kontakt med hälso- och sjukvården samt att stigmatisering kan vara ett hinder för att 

tillfriskna. Att sjuksköterskans kunskap inom området är värdefull har därför stöd i 

International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor (2012) som beskriver att 

kärnan i sjuksköterskans fyra ansvarsområden består i att: främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande. Detta rör den grundutbildade sjuksköterskan, oavsett inom 

vilket område hen är verksam i, då sjuksköterskan inom alla områden av hälso- och 

sjukvården vårdar patienter som lider av psykisk ohälsa (Wynaden et al., 2000). Det kan 

också ses att ett holistiskt synsätt och ett personcentrerat bemötande förutsätter att 

sjuksköterskan har kunskap om hur patienten upplever livet med psykisk ohälsa. 

 

Syftet med denna studie var att beskriva upplevelser av stigmatisering hos personer med 

psykisk ohälsa. 
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Metod 

En kvalitativ metod antogs i denna litteraturstudie, vilket stöds av Holloway och Wheeler 

(2010, s. 3) som beskriver att kvalitativa metoder utgår ifrån ett perspektiv med fokus på att 

skapa förståelse för, tolka och beskriva människors upplevelser, erfarenheter, känslor och 

beteenden. Holloway och Wheeler (2010, s. 11) beskriver också att kvalitativ forskning 

genererar viktig kunskap för vårdpersonal, eftersom den ger inblick i det perspektiv som 

förmedlas av patienterna de kommer att vårda. Litteraturstudier beskrivs av Polit och Beck 

(2012, s. 732) som en metod att kritiskt granska och sammanföra forskning inom ett område 

för att skapa förståelse för forskningsfrågan i sin kontext. 

  

Litteratursökning 

Inledningsvis genomfördes pilotsökningar i databaserna CINAHL, PubMed och PsycInfo, för 

att säkerställa att relevant litteratur, som svarade på syftet i denna studie fanns att tillgå. 

Detta beskrivs som nödvändigt enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 61). 

Karlsson (2012, s. 108) beskriver att första steget i litteratursökningen är att identifiera sökord 

som så nära som möjligt fångar det som avses att studeras. Syftet i denna studie ställdes upp 

enligt modell som Karlsson (2012, s. 108) demonstrerar, vilket resulterade i sökorden: 

Experiences, stigma, stigmatization, prejudice, discrimination, mental disorders, mental 

health, mentally ill, mental illness, qualitative studies och qualitative research. Därefter 

genomfördes systematiska litteratursökningar i ovanstående databaser, se tabell 1. Willman et 

al. (2011, s. 69-72) beskriver att databasernas ämnesordlistor bör användas för att finna 

sökorden och dess betydelse. Därför användes dessa i sökningarna, samt även de booleska 

sökoperatorerna AND och OR för att kombinera sökorden i sökblock, för att så grundligt och 

adekvat som möjligt söka den litteratur som var relevant relaterat till syftet (Willman et al. 

2011, s. 72). Sökningarna begränsades till peer reviewed articles i CINAHL, övriga 

begränsningar - english language och full text användes i samtliga databaser. I PubMed 

användes dessutom begränsningen abstract. Publikationsdatum begränsades till 2000-2016 i 

alla databaser. Genom att först läsa titlar och sedan abstrakt valdes 33 relevanta artiklar ut för 

kvalitetsgranskning.  
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökningen: Beskriva upplevelser av stigmatisering hos personer med psykisk ohälsa 

CINAHL 2016- 09-02 Begränsningar: English language, Peer-reviewed, Full text, Published Date 2000-2016 

 

Söknr *) Söktermer Antal artiklar Antal valda för granskning Antal valda 

1 FT Experiences 153106   

2 CH Stigma 7080   

3 FT Stigmatization 948   

4 CH Discrimination 6138   

5 CH Prejudice 2899   

6 CH Mental 

disorders 
29575   

7 FT Mental illness 12138   

8 CH Mental health 13802   

9 FT Mentally ill 3671   

10 CH Qualitative 

Studies 
58314   

11 FT Qualitative 

research 
8522   

12  S2 OR S3 OR 

S4 OR S5 
15510   

13  S6 OR S7 OR 

S8 OR S9 
50250   

14  S10 OR S11 60905   

15  S1 AND S12 

AND S13 

AND S14 

 68 10 6 
 

 

PubMed 2016- 09- 02 Begränsningar: Abstract, English language, Free full text, Published Date 2000-2016 

Söknr *) Söktermer Antal artiklar Antal valda för 

granskning 
Antal valda 

1 FT Experiences 514675   

2 FT Life experience 44730   

3 FT Patient 

experience 
52455   
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Forts. Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

PubMed 2016- 09- 02 Begränsningar: Abstract, English language, Free full text, Published Date 2000-2016 
 

Söknr *) Söktermer Antal artiklar Antal valda för 

granskning 

Antal valda 

4 FT Stigma 15475   

5 FT Stigmatization 11911   

6 MSH Discrimination 

(psychology) 
20379   

7 MSH Prejudice 25114   

8 MSH Mental disorders 1044465   

9 FT Mental illness 1084208   

10 MSH Mental health 26370   

11 MSH Mentally ill 

persons 
5574   

12 MSH Qualitative 

research 
28041   

13 FT Qualitative study 142296   

14  S1 OR S2 OR S3 582032   

15  S4 OR S5 OR S6 

OR S7 
66040   

 16  S8 OR S9 OR 

S10 OR S11 
1102610   

17   S12 OR S13 142296   

18  S14 AND S15 

AND S16 AND 

S17 

102        9               6 

 

PsycInfo 2016- 09- 02 Begränsningar: Linked full test, english language, Published Date 2000-2016 

 

Söknr 

 

*) Söktermer Antal artiklar Antal valda för 

granskning 
Antal valda 

1 FT Experiences 468133   

2 DE Stigma 8496   

3 FT Stigmatization 3812   

4 DE Prejudice 12284   

5 DE Discrimination 5310   

6 DE Mental Disorders 116959   
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Forts. Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

PsycInfo 2016- 09- 02 Begränsningar: Linked full test, english language, Published Date 2000-2016 

 

Söknr *) Söktermer Antal artiklar Antal valda för 

granskning 

Antal valda 

7 DE Mental Health 55328   

8 FT Mentally ill 18172   

9 FT Mental Illness 41272   

10 DE Mental Illness 

(Attitude 

Towards) 

3153   

11 DE Qualitative 

Research 
18825   

12  S2 OR S3 OR S4 

OR S5 
26488   

13  S6 OR S7 OR S8 

OR S9 OR 10 
183749   

14  S1 AND S11 

AND S12 AND 

S13 

43 14 4 

*) CH - CINAHL headings i databasen CINAHL, MSH - Mesh termer i databasen PubMed, 

DE - ämnesord i databasen PsycInfos thesaurus, FT - fritext sökning. 

 

 

Kvalitetsgranskning av artiklar 

För granskning av artiklarnas kvalitet har mall för granskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik i enlighet med SBU (2014) använts. Granskningsprotokollet modifierades 

för att passa aktuell granskning, vilket innebar att ej tillämpbara frågor ströks. Willman et al. 

(2011, s. 108) menar att det är nödvändigt att göra modifieringar för att anpassa 

granskningsprotokoll, eftersom vissa frågor inte är relevanta vid vissa typer av studier. Vid 

bedömningen av studierna gav varje positivt svar i protokollet ett poäng, ett nekande svar gav 

noll poäng. Ej tillämpbara frågor som strukits räknades bort. Poängen sammanräknades och 

omvandlades till procent, detta ökar enligt Willman et at. (2011, s. 108) möjligheten att 

jämföra studierna med varandra. I modellen som användes för kvalitetsbedömning av 

artiklarna, enligt ovan beskrivet upplägg, fick artiklarna bedömning såsom låg kvalitet 60-

69%, medel kvalitet 70-79% eller hög kvalitet 80-100% (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, 

s. 95-96). Av de 33 kvalitetsgranskade studierna inkluderades inledningsvis alla med hög och 

medelhög kvalitet, 14 stycken, för att ingå i analysen. Under processen upptäcktes dock att 

fler meningsenheter som svarade på syftet behövdes, varför två studier med låg kvalitet 
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inkluderades i analysen på grund av att de innehöll rika beskrivande upplevelser från 

deltagarna.  

  

Tabell 2. Översikt av artiklar ingående i analysen (n= 16 ) 

Författare/ 

(år)/ Land 
Typ av 

studie 
Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

medel, låg) 

Alvidrez, 

Snowden & 

Kaiser 2008, 

USA. 

Kvalitativ 34 Semistrukturerade 

intervjuer/Kvalitat

iv dataanalys 

Upplevelser av stigmatisering 

gjorde att deltagarna undvek 

eller fördröjde att söka vård. 

Deltagarna identifierade olika 

sätt att hantera stigmatiseringen. 

Hög 

Bonnington 

& Rose 

2014, 

England. 

Kvalitativ 29 Djupintervjuer, 

mini-

fokusgrupper/late

nt tematisk analys 

Deltagarna i studien upplevde 

stigmatisering i interaktionen 

med andra så som kulturell 

imperialism, maktlöshet, 

marginalisering och våld. 

Hög 

Davidson 

2005, 

Canada. 

Kvalitativ 40 Intervjuer med 

öppna 

frågor/analys 

baserad på 

grounded theory 

Upplevelser av att vara dömda 

som irrationella, oförmögna och 

känslomässigt svaga hos 

människor med olika typer av 

fobier. 

Medel 

 

 

Dinos et al. 

2003, 
England. 

Kvalitativ 46 Berättande 

intervjuer/Kvalitat

iv innehållsanalys 

Stigma orsakade betydande oro 

för nästan alla deltagare. 

Deltagare med psykoser och 

substansberoende påverkades 

mest. Deltagare med depression 

och ångest beskrev sig mest 

påverkade av nedlåtande 

attityder. 

Medel 

Edwards & 

Timmons. 

2005, 

England. 

Kvalitativ 6 Semistrukturerade 

intervjuer/Kvalitat

iv innehållsanalys 

Upplevelser av stigma från 

omgivningen och självstigma, 

En känsla av att vara stämplad, 

en dålig mamma och avsaknad 

av förståelse. 

Hög 

Fernandez Y-

Garcia et al. 

2012, USA. 

Kvalitativ 56 Fokusgruppsinterv

juer/Iterativ 

kvalitativ analys 

Upplevelser av att vara 

stämplad, negativt bedömd, 

uppläxad och avvisad av vänner 

och familj när deltagarna 

försökte prata om sin sjukdom. 

Medel 

Hamilton et 

al. 2014, 

England. 

Kvalitaiv 23 Strukturerade 

telefonintervjuer/

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Upplevelser av särbehandling, 

social distansering, brist på 

förståelse och överbeskyddning. 

Medel 
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Forts. Tabell 2. Översikt av artiklar ingående i analysen (n= 16 ) 

Författare/ 

(år)/ Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

medel, låg) 

Koschorke et 

al. 2014, 

Indien. 

Mixad design 36  Semistrukturerade 

djupintervjuer/Te

matisk induktiv 

analys 

Stigma har stor inverkan på det 

som är viktigast i deltagarnas 

liv och är kopplat till: negativa 

reaktioner, negativ syn och 

känslor på sig själv, att andra 

får veta, beteende och 

manifestationer av sjukdomen 

och minskad förmåga att möta 

rollförväntningar. 

Hög 

Loganathan 

& Murthy 

2008, Indien. 

Mixad design 200 Semistrukturerade 

intervjuer/kvalitati

v analys 

Berättelserna från deltagarna 

stödjer huvudfynden som var att 

dölja sin psykiska ohälsa, att bli 

förlöjligad, känna skam och 

diskriminering. Skillnader i 

upplevelser sågs mellan 

landsbygd och stad. 

Låg 

Mackay et al. 

2015, 

England. 

Mixad design 18  Semistrukturerade 

pardisukussioner 

följt av induktiv 

kvalitativ analys 

I studien rapporterades minskat 

självförtroende, förlust av hopp, 

en känsla av misslyckande, och 

att många drog sig tillbaka 

socialt för att skydda sig själva 

relaterat till självstigmatisering. 

Medel 

 

 

 

Mathias et al. 

2015, 
Indien. 
 

Kvalitativ 20 Djupintervjuer/ 
Kvalitativ 

innehållsanalys 

Den dominerande upplevelsen 

var att bli exkluderad och att bli 

negativt bedömd, socialt 

isolerad och självstigmatisering. 

Vissa deltagare beskrev 

däremot en känsla av 

tillhörighet och stöd från familj 

och omgivning. 

Medel 

Moses 2010, 

USA. 
 

Tvärsnittsstud

ie 
56 Semistrukturerade 

intervjuer/Kvalitat

iv innehållsanalys 

(induktiv) 

Upplevelser av olika grad av 

stigma i förhållande till vänner, 

familj och skolpersonal. 

Hög 

Mostafanejad 

2006, 

Australien. 

Kvalitativ 9 Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer med 

öppna 

frågor/Konstant 

jämförelseanalys i 

enlighet med 

grounded theory 

Upplevelsen av isolering är det 

största bekymret relaterat till 

livet med psykisk ohälsa. 

Isoleringen uppkommer för att 

samhället är exkluderande 

gentemot psykisk ohälsa och för 

att människor saknar kunskap 

och förståelse om livet med 

psykisk ohälsa. 

Medel 

    .  
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Forts. Tabell 2. Översikt av artiklar ingående i analysen (n= 16 ) 

Författare/ 

(år)/ Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

medel, låg) 

Probst 2014, 

USA. 

Kvalitativ 30 Intervjuer/tematis

k och narrativ 

analys 

Upplevelser av att få en stämpel 

med diagnosen som kunde 

medföra en känsla av skam och 

förlorad självkänsla 

Hög 

Tawiah et al. 

2015, 
Ghana. 

Tvärsnittsstud

ie med mixad 

design 

277 Fokusgruppsdisku

ssion, intervjuer/ 

kvalitativ tematisk 

innehållsanalys 

Olika former av stigmatisering 

upplevdes ekonomiskt, 

psykologiskt och socialt. Fler 

kvinnor än män upplevde 

stigmatisering inom arbetslivet. 

Medel 

Van den 

Tillaart, 

Kurtz & 

Cash 2009, 

Canada. 

Kvalitativ 7 Fokusgrupps 

intervjuer/tematis

k kvalitativ analys 

Deltagarnas berättelser visar på 

organisatoriska och personliga 

utmaningar när de sökte vård. 

Brister i tillgång på vård, 

hälsoundersökningar, screening 

och behandling. 

Låg 

 

 

Analys 

Datan analyserades i enlighet med Graneheim och Lundman (2004) som beskriver en metod 

som kan användas för kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats. Denna metod 

är bra när upplevelser avses beskrivas (Danielsson, 2012, s. 333). Induktiv ansats innebär att 

förutsättningslöst, utan att låta förförståelse påverka, studera och sedan redogöra för de fynd 

man gör (Priebe & Landström, 2012, s. 37). Graneheim och Lundman (2004) beskriver att det 

första steget i analysen är att bestämma sig för om analysen ska fokusera på det latenta eller 

det manifesta innehållet i datan. Det manifesta innehållet, som var i fokus i denna studie, 

innebar att en textnära analysmetod antogs. Detta bevarar innehållet i vad texten ordagrant 

säger, utan att göra en djupare tolkning. Vidare innebär metoden att de analysenheter som ska 

användas måste definieras. Detta innebar i denna studie resultatavsnitten i de studier som 

ingick. Först lästes resultatdelen i artiklarna för att skapa en känsla för innehållet. Därefter 

extraherades meningsenheter som svarade på syftet i denna studie, vilket av Graneheim och 

Lundman (2004) definieras som ord och meningar som är sammanlänkade i mening och 

kontext. De extraherade meningsenheterna översattes och kondenserades. Vilket enligt 

Graneheim och Lundman (2004) innebär att texten kortas ner samtidigt som enhetens kärna 

bevaras och inget viktigt innehåll förloras. Meningsenheterna tilldelades en märkning för att 

lättare kunna hitta tillbaka till dem under processen. Det första numret framför 

meningsenheten står för artikeln och det andra numret för meningsenheten. Ibland sågs att 
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meningsenheter innehöll flera upplevelser. I dessa fall delades och märktes meningsenheterna 

förutom ovanstående märkning med bokstäver. Exempel ses i tabell 3. 

 

 Tabell 3. Exempel på meningsenheter som översatts och kondenserats 

Syfte: Att beskriva upplevelser av stigmatisering hos personer med psykisk ohälsa  

Meningsenhet (Original) Översättning av meningsenhet Kondensering av meningsenhet 

1:1 Since they had become 

mentally unwell, people with 

mental disorder felt people were 

less willing to interact with them. 

In their communities, friends and 

neighbours would sometimes not 

acknowledge them and rarely sat 

to talk as they had done earlier. 

Sedan de insjuknat, kände 

deltagarna att människor var 

mindre benägna att prata med dem. 

Vänner och grannar ignorerade 

dem ibland och satte sig sällan ner 

och pratade som de hade gjort 

tidigare. 

Att känna sig ignorerad när 

människor är mindre benägna att 

prata med en 1:1 

6:3 Participants described 

impressions of being seen 

differently, or being the victim of 

judgements based on their 

diagnosis. 

Deltagarna beskrev intryck av att 

bli sedd annorlunda, eller att bli 

dömda på grund av deras diagnos. 

Att bli sedd som annorlunda eller 

bli dömd på grund av sin diagnos. 

6:3 

12:15b “Psychiatrists are the 

worst… they need to stop telling 

people 
it's their fault, it just makes a 

person [feel] worse.” 

“Psykiatriker är värst… de måste 

sluta säga åt människor att det är 

deras fel, det får bara en människa 

att må sämre” 

Att uppleva att psykiatriker är 

värst när de säger att det är ens 

eget fel, och att det får en att må 

sämre. 12:15b 

 

I nästa steg av processen radades de totalt 251 meningsenheterna upp efter varandra och lästes 

igenom flera gånger, av båda författarna till studien, för att få en helhetsbild av innehållet. 

Under analysprocessen sammanfördes de kondenserade meningsenheterna, genom en höjd 

abstraktionsnivå till subkategorier och kategorier, det vill säga en grupp med meningsenheter 

som har gemensamt innehåll. Ibland omprövades meningsenheternas tillhörighet till de olika 

kategorierna. I det första steget skiljdes de olika kategorierna åt genom färgmarkering och 

olika teckensnitt, vilket genererade 82 kategorier med ett smalt och specifikt innehåll. I steg 

två parades kategorierna ihop och angavs med kategorinamn och siffror 1-46. I det tredje 

steget sammanfogades kategorierna ytterligare och angavs bredare kategorinamn samt 

märktes med bokstäver A-T, totalt 20 stycken. I det sista och fjärde kategoriseringssteget 

sammanfogades kategorierna från föregående steg till sex kategorier och numrerades från 1-6 

samt fick de slutgiltiga kategorinamnen. Enligt Graneheim och Lundman (2004) svarar en 

kategori på frågan ‘vad?’ All data som svarade mot syftet inkluderades och kategoriserades. 
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Graneheim och Lundman (2004) menar att kategorisering är kärnan och kännetecknet för 

kvalitativ innehållsanalys. Analysprocessen genomfördes i samråd mellan författarna. 

  

Resultat 

I denna litteraturstudie med inifrånperspektiv analyserades 16 vetenskapliga artiklar som 

beskriver upplevelser av stigmatisering hos personer med psykisk ohälsa. Analysen 

genomfördes med kvalitativ manifest innehållsanalys. Detta genererade sex kategorier som 

nedan presenteras i brödtext och illustreras med citat. 

  

Tabell 4. Översikt kategorier (n=6) 

Kategorier 

Att känna sig maktlös, förminskad och misstrodd 

Att känna sig stämplad och att bli bemött med stereotypa fördomar 

Att bli exkluderad och att känna sig socialt isolerad 

Att vilja dra sig undan och undvika att söka vård 

Att bli utsatt för våld och kränkning och att påverkas känslomässigt 

Att nedvärdera, skuldbelägga och tvivla på sig själv 

 

 

Att känna sig maktlös, förminskad och misstrodd 

Upplevelser av att känna sig maktlös, förminskad och misstrodd hos personer med psykisk 

ohälsa var framträdande i denna litteraturstudie. Den känslan var genomgående i många olika 

sammanhang (Alvidrez, Snowden & Kaiser, 2008; Bonnington & Rose, 2014; Davidsson, 

2005; Edwards & Timmons, 2005; Fernandez Y-Garcia et al., 2012; Hamilton et al., 2014; 

Loganathan & Murthy, 2008; Mathias, Kermode, San Sebastian, Koschorke & Goicolea, 

2015; Moses, 2010; Mostafanejad, 2006; Probst, 2015; Van Den Tillaart, Kurtz & Cash, 

2009). Personer beskrev att de bemöttes annorlunda inom hälso- och sjukvården på grund av 

sin diagnos och att fokus riktades enbart på den mentala hälsan, det holistiska synsättet 

saknades (Bonnington & Rose, 2014; Van Den Tillaart, Kurtz & Cash, 2009). Detta gjorde att 

personer upplevde att deras fysiska hälsa äventyrades och riskerades samt att de blev 

osynliggjorda och nedtystade av hälso- och sjukvårdspersonal. Att bli tagen på allvar var inte 

något självklart och att behöva kämpa för att bli lyssnade till och få bekräftelse av vårdgivaren 
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var upplevelser som återgavs (Van Den Tillaart et al., 2009). Personer uttryckte att de fick 

dålig information om sin diagnos och att behandlingen upplevdes alltför kortvarig, 

oregelbunden och opersonlig från hälso- och sjukvårdens sida. Detta resulterade i att några 

valde att bryta kontakten med sin vårdgivare och lämnades utan stöd (Bonnington & Rose, 

2014). 

 

‘I don’t have a good relationship with my family physician. I did until (I got) sick (mental 

health illness) then he kinda took this king pin position’ (Van Den Tillaart et al., 2009, s. 158). 

 

Personer med psykisk ohälsa fick kämpa för att få sina behov tillgodosedda inom hälso- och 

sjukvården (Bonnington & Rose, 2014; Edwards & Timmons, 2005; Van Den Tillaart et al., 

2009). Att bli ansedd som någon hälso- och sjukvården inte kunde hjälpa och därför inte få 

behandling skildrades av deltagare (Bonnington & Rose, 2014). Vidare beskrevs en känsla av 

skam och förolämpning i samband med diagnostisering eftersom läkaren inte tog sig tid. 

Några berättade att de inte fick sin ohälsa diagnostiserad och att behandlingen därför 

fördröjdes (Edwards & Timmons, 2005). Personer i en studie (Van Den Tillaart et al., 2009) 

upplevde frustration över bristen på stöd och information rörande sjukdom och behandling. 

Behov relaterade till personers mentala hälsa nedtystades och ignorerades av hälso- och 

sjukvårdspersonal vilket gjorde att personer kände sig kränkta. 

 

‘I have less and less faith in the health-care system and health-care politics. You learn to do a 

lot on your own with little information. They don’t tell you very much. They don’t tell you why 

you have to take your meds or how they work or they think the little information is going to 

(help).’ (Van Den Tillaart et al., 2009, s. 158). 

 

En känsla av att vara maktlös som patient, att inte kunna påverka sin behandling eller att inte 

få behandling alls och foga sig när sjukvårdspersonalen missbrukade sin makt beskrevs 

(Bonnington & Rose, 2014). Det framkom även att inte kunna motsäga sig tvångsvård 

skapade en känsla av maktlöshet. Personer med psykisk ohälsa beskrev att de för tidigt blev 

friskförklarade och lämnade utan stöd trots att de fortfarande kände sig sårbara (Bonnington 

& Rose, 2014). En känsla av maktlöshet inför att vara övervakad och överbeskyddad beskrevs 

också (Bonnington & Rose, 2014; Hamilton et al., 2014). Dessutom upplevde personer att de 

saknade avskildhet och var inspärrade i ett fängelse, både i hemmet och på sjukhuset 

(Bonnington & Rose, 2014). 
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Det framkom i studier (Mathias et al., 2015; Hamilton et al. 2014; Moses, 2010) att personer 

kände sig ledsna och ignorerade när andra undvek dem och var ovilliga att prata med dem. 

Personer upplevde även att andra var ovilliga att lyssna när de försökte prata om sin sjukdom 

eller behandling (Davidsson, 2005; Fernandez Y-Garcia et al., 2012). Någon beskrev känslor 

av att vara obetydlig när andra inte värdesatte det personen sa (Loganathan & Murthy, 2008). 

 

“At one point in my life when I was really depressed, I tried to talk to my adult daughter who 

was a nurse, or my sister… and [they] say to me, you know, ‘I don’t want to hear it. That’s 

why you pay a psychiatrist. Go pay somebody to listen to you” (Fernandez Y-Garcia et al., 

2005). 

 

Personer i studier (Loganathan & Murthy, 2008; Mathias et al., 2015) uttryckte en känsla av 

att vara osynliga och förminskade av familjemedlemmar som talade över huvudet på dem och 

nonchalerade det de sa. Några upplevde att de fråntogs sin bestämmanderätt och att andra sa 

till dem vad de skulle göra (Mathias et al., 2015; Bonnington & Rose, 2014). En känsla av att 

bli ignorerad för att den egna förmågan underskattades beskrevs (Moses, 2010). 

 

En upplevelse av att bli misstrodd av andra var framträdande och beskrevs i flera studier 

(Alvidrez, Snowden & Kaiser, 2008; Bonnington & Rose, 2014; Hamilton et al., 2014; 

Mostafanejad, 2006; Probst, 2015; Van Den Tillart et al., 2009). Personer beskrev att de inte 

togs på allvar och att de fick sina sjukdomsupplevelser avfärdade av familj, vänner och hälso- 

och sjukvårdspersonal (Bonnington & Rose, 2014). I studien (Probst 2015) uttrycktes en 

känsla av att vara svag och fråntagen sin värdighet för att andra misstror sjukdomen. Att inte 

bli trodd för att sjukdomen inte syns på utsidan beskrevs också (Mostafanejad, 2006). En 

annan återkommande upplevelse var att sakna förståelse, stöd och empati från andra 

(Bonnington & Rose, 2014; Davidson, 2005; Hamilton et al., 2014; Moses, 2010; 

Mostafanejad, 2006). I studien (Davidson, 2005) beskrevs en upplevelse av att vara ovärdig 

på grund av brist på förståelse och att avsaknaden av förståelse skapade negativa upplevelser 

för personerna. Vidare beskrevs att på grund av bristande förståelse från andra blev 

personerna ansedda som oprofessionella och oförmögna på arbetet. Personer beskrev att på 

grund av befästa attityder och okunskap om psykisk ohälsa möttes de av oförstående från 

andra (Mostafanejad, 2006). 
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‘As far as the general population goes, I think most people don’t understand exactly what it 

means’. As a result, some members of the public believed that mental illness was a ‘made up 

thing’: ‘[They think] I’ve just been imagining [my symptoms] and making things up’ 

(Mostafanejad, 2006, s. 185). 

 

Att känna sig stämplad och att bli bemött med stereotypa fördomar 

Personer upplevde att de blev bemötta med stereotypa fördomar i varierande kontext, på 

grund av att de led av psykisk ohälsa (Alvidrez et al., 2008; Bonnington & Rose, 2014; 

Mostafanejad, 2006). I och med detta beskrev också personer upplevelsen av att andra 

människor betraktade dem så som om de skulle saknat verklighetsuppfattning och moral 

(Bonnington & Rose, 2014). Det var svårt att leva med upplevelsen av stereotypt bemötande. 

Personer upplevde att samhället placerade dem i fack, vilket resulterade i upplevelsen att inte 

bli bemött som en unik individ (Mostafanejad, 2006). I en studie (Bonnington och Rose, 

2014) beskrevs att personer upplevde maktlöshet och kände sig nedvärderade när de bemöttes 

stereotypt, genom att andra människor såg dem som sjukare eller friskare än de var. Att bli 

sedd som sjukare eller friskare än man är resulterade också i känslan av att av andra bli 

begränsad i sina förmågor. Personer upplevde också att andra människor gav dem budskapet 

att psykisk ohälsa är skamfullt eller dåligt (Alvidrez et al., 2008). 

 

Även inom hälso- och sjukvården sågs upplevelser av stereotypt bemötande (Bonnington & 

Rose, 2014; Van Den Tillaart et al., 2009). Upplevelsen var att de är sjukvårdspersonal, i 

större utsträckning än allmänheten, som skapade och applicerade stereotypa fördomar 

(Bonnington & Rose, 2014). 

  

“I don’t know if it is just because I have got a stigma of this mental thing or not, because they 

are very condescending in the hospital; they are very patronizing any way they treat you, like 

non people most of them, most of the staff does. But it seems to me more so when they find out 

you have been downstairs (to the Mental Health Unit), you know or that you have a mental 

problem.” (Van Den Tillaart et al., 2009, s. 159). 

 

Att media skapar stigmatisering, och påverkar andra människor att stigmatisera, var också en 

upplevelse som beskrevs av personer i studier (Bonnington & Rose, 2014; Mostafanejad, 

2006). Dessutom beskrev personer upplevelser av att andra människor applicerade negativa 

egenskaper på dem (Alvidrez., 2008; Fernandez Y-Garcia et al., 2012; Moses, 2010; 
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Mostafanejad, 2006). Till detta kan relateras att andra människor var rädda för dem, och 

stämplade dem som förväntade bråkmakare (Alvidrez et al., 2008; Moses, 2010). Personer 

kände också skam för att andra människor stämplade dem som lata (Fernandez Y-Garcia et 

al., 2012). Att andra såg en som lat, och en ovärdig samhällsmedborgare, resulterade då i en 

upplevelse av att behöva försvara sig själv och sitt mående (Mostafanejad, 2006). 

 

Att bli stämplad för att man söker psykiatrisk vård var också en upplevelse som personer 

beskrev. Det handlade om att av andra bli sedd som svag, galen eller ett skämt, vilket kunde 

leda till känslor av obekvämhet (Alvidrez et al., 2008). Samtliga personer i en studie 

(Edwards & Timmons, 2005) beskrev att de alla hade åtminstone en negativ upplevelse av att 

berätta om sin sjukdom. Personer beskrev att andra såg eller behandlade dem annorlunda på 

ett negativt sätt utifrån att de hade en psykiatrisk diagnos (Hamilton et al., 2014; 

Mostafanejad, 2006; Mathias et al., 2015; Moses, 2010). I en studie (Moses, 2010) beskrev 

personer att upplevelser av negativ och förnedrande behandling av skolpersonal fick dem att 

känna sig stigmatiserade. Upplevelser av att bli sedda som annorlunda, och därför dömda 

kunde också ses (Hamilton et al., 2014). 

 

“Well I think people that know that you have had mental health problems, they perhaps think 

to you, you know that, there’s something seriously wrong in your head, that’s how they 

actually judge you [...] People judge you in a different way” (Hamilton et al., 2014, s. 90). 

 

Att bli exkluderad och att känna sig socialt isolerad 

Personer redogjorde för att de blev exkluderade från olika sammanhang i samhället på grund 

av att de led av psykisk ohälsa (Bonnington & Rose, 2014; Mostafanejad, 2006). Personer 

skildrade också att de konsekvent blev exkluderade från utbildning, hemtjänst och sociala 

sammanhang på grund av synliga tecken av sin sjukdom såsom ärr eller utmanande beteende 

(Bonnington & Rose, 2014). I studien (Mostafanejad, 2006) beskrevs känslan av att vara 

utestängd från samhället för att andra tycker att det är tufft att möta någon med 

självmordstankar. Att känna sig förskjuten och att andra slutade hålla kontakt återgavs av 

personer (Alvidrez, Snowden & Kasier, 2008; Dinos, Stevens, Serfaty, Weich & King, 2004; 

Hamilton et al., 2014; Moses, 2010). Upplevelser av att det inte är okej att ha psykiska 

problem och att känna sig avvisad och ovärdig när andra exkluderade dem från vardagligt 

småprat beskrevs (Alvidrez et al., 2008; Mostafanejed, 2006). Andra beskrev dessutom att de 
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förlorade vänner, blev lämnade av sin partner eller förlorade sitt jobb när de drabbades av 

psykisk ohälsa (Moses, 2010; Tawiah et al., 2015).  

 

“I lost my job because I have a mental disorder, my wife left me, and the children are 

scattered, they sometimes come to me.” (Tawiah et al., 2015, s. 34). 

 

Personer beskrev en känsla av att vara ensamma och isolerade på grund av att de led av 

psykisk ohälsa (Davidson, 2005; Loganathan & Murthy, 2008; Mathias et al., 2015; 

Mostafanejad, 2006). I studien (Mostafanejad, 2006) skildrades en känsla av att vara mycket 

ensam på grund av isoleringen som följer med psykisk ohälsa. Vidare framkom att den sociala 

isoleringen gjorde att personer kände sig olyckliga och fick självmordstankar. Personer som 

berättade att de hade svårt att klara av sociala sammanhang på grund av sin sjukdom förlorade 

vänner på grund av detta (Davidson, 2005). Det framkom i studier (Koschorke et al., 2014; 

Mathias et al., 2015; Moses, 2010; Tawiah et al., 2015) att personer kände sig sårade, 

ovärdiga och övergivna när familjen tog avstånd. En känsla av att vara utanför och ibland 

även totalt förskjuten av familjen på grund av sitt beteende eller mentala hälsa framställdes 

(Moses, 2010). 

 

”I felt alone as being very lonely and I feel like a hidden outcast” (Mostafanejad, 2006, s. 

183). 

 

Att bli utsatt för diskriminering i arbetslivet och i kontakt med myndigheter beskrevs i studier 

(Bonnington & Rose, 2014; Dinos et al., 2014; Hamilton et al., 2014; Mostafanejad, 2006). 

Personer beskrev att de på grund av psykisk ohälsa ansågs vara olämpliga och inkompetenta 

för ett arbete. Vidare framkom upplevelser av svårigheter med att få och behålla ett arbete på 

grund av diskriminering av personer med psykisk ohälsa (Hamilton et al., 2014). Att bli 

negativt behandlad på arbetsplatsen och fråntagen sina utvecklingsmöjligheter var också 

erfarenheter som personerna beskrev. Vidare återgavs att kontakten med Försäkringskassan 

var den värsta diskrimineringen eftersom personen riskerade att bli utan ersättning på grund 

av att bedömningen endast grundades på de fysiska förmågorna (Bonnington & Rose, 2014). 

Personer beskrev att de blev orättvist anklagade för att göra fel och utsågs till syndabockar 

(Moses, 2010). 
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“I was taken to a meeting in which they [management staff] were all assembled and I was 

invited, as the subject matter, to present my case… because they wanted to get rid of me… I 

remember feeling hemmed in, um as though it was a constructive dismissal and that meeting 

was just to formalise that dismissal.” (Bonnington & Rose, 2014, s. 13). 

 

Att vilja dra sig undan och undvika att söka vård 

Känslan av att vilja dra sig undan och att undanhålla information för att undvika 

stigmatisering beskrevs i flera studier (Alvidrez et al., 2008; Davidson, 2005; Edwards & 

Timmons, 2005; Hamilton et al., 2014; Koschorke et al., 2014; Loganathan & Murthy, 2008; 

Mathias et al., 2015; Mostafanejad, 2006). Detta gestaltades i en studie (Mathias et al., 2015) 

genom personers uppfattning om att interaktioner i samhället upplevdes som för smärtsamma, 

och att de därför isolerade sig i största möjliga mån. Personer beskrev också att de förväntade 

sig att andra skulle bemöta dem med negativa attityder, vilket var en stor oroskälla för dem. 

Exempelvis oroade de sig för ryktesspridning, respektlös behandling, att bli skuldbelagda eller 

undvikna, varför de isolerade sig, och tog omvägar på väg till behandlande mottagning för att 

inte bli sedda (Koschorke et al., 2014). Personer drog sig också tillbaka på ett socialt plan 

därför att andras nedvärderande kommentarer relaterat till den psykiska ohälsan fick dem att 

känna sig som främlingar (Mostafanejad, 2006). 

 

“I wasn't going out to meet people, for the fear of people knowing about my illness. Nobody 

knows about my illness. I feel, the moment they get to know, they might look upon me 

unfairly” (Loganathan & Murthy, 2008, s. 4). 

 

Det framgick också att personer upplevde att de var tvungna att ljuga, eller undanhålla 

information, kring sin psykiska ohälsa för att inte förlora, eller för att få ett arbete (Davidson, 

2005; Hamilton et al., 2014). Personer upplevde också att stigmatisering, eller brist på 

acceptans för att det handlade om psykisk ohälsa, hindrade dem eller deras närstående från att 

erkänna att de hade psykiska problem (Alvidrez et al., 2008). Att känna rädsla för att berätta 

om sin sjukdom på grund av risken för stigmatisering var en upplevelse som kunde ses i flera 

av studierna (Alvidrez et al., 2008; Bonnington & Rose, 2014; Dinos et al., 2004; Fernandez 

Y-Garica et al., 2012; Koschorke et al., 2014; Loganathan & Murthy, 2008; Mostafanejad, 

2006; Van Den Tillaart et al., 2009). Personer kände sig rädda för att prata om sin sjukdom 

både med familjemedlemmar och sjukvårdspersonal med risken för att bli stämplade 

(Fernandez Y-Garcia, 2012). 
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“As far as discussin' [depression] with family members…I wouldn't feel comfortable 

doing that….they might put a label on me, you know, I’m crazy or something like that.” 

(Fernandez Y-Garica, 2012, s. 3). 

 

Att känna sig oroliga och bekymrade över hur de skulle hantera informationen om sjukdomen, 

och om de skulle berätta allt, eller bara en redigerad version var tankar personer hade (Dinos 

et al., 2004). Personer var också bekymrade över hur det skulle påverka äktenskap och arbete, 

både för dem själva och anhöriga om de skulle varit öppna med sin sjukdom (Koschorke et 

al., 2014). Upplevelsen att det var svårt att berätta om sin psykiska ohälsa framkom i en studie 

(Loganathan & Murthy, 2008). Det kunde ses som ett stort bekymmer och en rädsla att 

behöva berätta om sin bakgrund till någon annan läkare än den egna husläkaren (Van Den 

Tillaart et al., 2009). Personer var också oroliga för att bli diskriminerade (Alvidrez et al., 

2008; Dinos et al., 2004). 

 

Upplevelsen att rädsla för stigmatisering hindrar en från att söka vård framkom i flera studier 

(Alvidrez et al., 2008; Dinos et al., 2004; Koschorke et al., 2014; Mostafanejad, 2006; Van 

Den Tillaart et al., 2009). Rädslan kopplades dels till att själv bli stigmatiserad, men också till 

risken för stigmatisering av ens familj. Det framkom också skildringar då personer kände sig 

både skamsna och generade samt svaga, dåliga och annorlunda då de sökte vård (Alvidrez et 

al., 2008). 

 

“Even if I needed to go to * [mental health hospital] I wouldn’t go to *[mental health 

hospital] because you never can live it down” (Mostafanejad, 2006, s. 183). 

 

Personer upplevde också att hälso- och sjukvårdspersonal och sjukvårdssituationer fick dem 

att må dåligt, varför de undvek vården, vilket resulterade i att de egna vårdbehoven 

ignorerades (Van Den Tillaart., 2009). Det framkom att personer, på grund av tabun som 

rådde, inte upplevde att de hade kunskaper nog att förstå sina egna vårdbehov. De upplevde 

också rädsla för att söka vård relaterat till detta (Alvidrez et al., 2008). 

 

Att bli utsatt för våld och kränkning och att påverkas känslomässigt 

Upplevelser av att bli utsatt för fysiskt, psykiskt, verbalt och sexuellt våld inom flera olika 

kontexter på grund av sin psykiska ohälsa lyftes i personers berättelser (Bonnington & Rose, 

2014; Dinos et al., 2004; Koschorke et al., 2014, Mathias et al., 2015; Moses, 2010). Personer 
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i en studie (Bonnington & Rose, 2014) beskrev upplevelser av att bli utsatt för våld av 

sjukvårdspersonal och poliser, såväl som inom intima relationer och på arbetsplatsen. 

Personer beskrev att de blev utsatta för fysiskt våld av familj och grannar (Mathias et al., 

2015) och upplevelser av sexuellt våld skildrades (Koschorke et al., 2014).  

 

I studierna framkom också upplevelser av att bli förlöjligad på grund av sin psykiska ohälsa 

(Davidson, 2005; Fernandez Y-Garcia, 2012; Loganathan & Murthy, 2008; Mathias et al., 

2015). Relaterat till detta beskrevs att personer, då de blev förlöjligade, kände sig irrationella 

och ointelligenta. Personer uttryckte också att de blev “tokiga” när människor inte tog deras 

fobi på allvar (Davidson, 2005). Relaterat till andra människors kränkande behandling 

beskrev personer upplevelser av att bli sårade, lida och känna smärta (Bonnington & Rose, 

2014; Davidson, 2005; Dinos et al., 2004; Fernandez Y-Garcia et al., 2012; Hamilton et al., 

2014; Koschorke et al., 2014; Loganathan & Murthy, 2008; Mathias et al., 2015).   

 

“My little brother said something: ‘you crazy bitch’ whereas if I was a bit younger 

and without it [BD], he would have just said ‘you bitch’. It's that adjective before 

that's not necessary… And he knows it'll hurt me, you know?” (Bonnington & Rose, 

2014, s. 14). 

 

Att bli förlöjligad och kränkt resulterade i känslor av mindervärde, men också en upplevelse 

av att det inte är rätt av andra att en blir behandlad på detta sätt (Koschorke et al., 2014). Ett 

lidande i att bli stämplad som sjuk beskrevs också av personer (Fernandez Y-Garcia, 2012; 

Loganathan & Murthy, 2008). Uttalanden om att ens lidande inte var berättigat var också 

sårande (Fernandez Y-Garcia, 2012). Personer berättade om upplevelser av att andra 

människor städade toaletten efter att den lånats ut till dem. Detta upplevdes som mycket 

sårande (Mathias et al., 2015). En känsla av att det gör ont och att en känner sig ännu sämre 

när andra inte kommer nära och litar på en vittnade också personer om (Dinos et al., 2004). 

 

“It hurts, it's like... my two little nephews were there and Ryan wouldn't come near 

me, I don't know why, he must have been able to sense something... It makes you feel 

bad, it makes you feel even worse... when people don't trust you and you're going to 

do something to someone. I suppose it's understandable really, maybe if I was them I 

don't know if I'd feel that way.” (Dinos el al., 2004, s. 179). 
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Personer beskrev känslor av ilska och hjälplöshet som uppkom då andra människor 

förolämpade dem (Loganathan & Murthy, 2008). En känsla av att bli behandlad som om en 

var kriminell, och att det kändes som ett helvete, i samband med polishandräckning för vård 

beskrevs också i en studie (Bonnington & Rose, 2014). 

 

“The first time I was sectioned it was hell…I was taken off in the back of a police 

truck like criminal with my hands handcuffed behind my back, manhandled out of the 

house by about six police officers.” (Bonnington & Rose, 2014, s. 14). 

 

Att nedvärdera, skuldbelägga och tvivla på sig själv 

Upplevelser som kan härledas till självstigmatisering skildrades i studier (Mackay & 

Bradstreet, 2015; Van Den Tillaart et al., 2009). Personer med psykisk ohälsa såg sig själva 

med stereotyp attityd och hade en känsla av hopplöshet efter att de hade fått sin diagnos. Att 

inte ge sig själv uppskattning och en känsla av att vara misslyckad på grund av dålig 

självkänsla beskrevs (Mackay & Bradstreet, 2015). Personer uttryckte att egna fördomar 

påverkade hur de definierade sig själva efter att de fått en stämpel med diagnosen (Van Den 

Tillaart et al., 2009). En känsla av att vara ovärdig för att en lider av psykisk ohälsa återgavs 

också (Alvidrez et al., 2008; Loganathan & Murthy, 2008; Mathias et al., 2015; Mostafanejed, 

2006).  

 

“Once they said to me ‘If you hadn’t recovered and had remained mad, we wouldn’t have kept 

you in the house for a single minute’. I feel so sad that when I am fine, I am allowed to remain 

here but they would have thrown me out when I was not in my senses. Where could I have 

gone?” (Mathias et al., 2015, s. 6). 

 

I studier (Fernandez Y-Garcia, 2012; Koschorke et al., 2014) återgavs en upplevelse av egen 

skuld till sin psykiska ohälsa och personerna ansåg att andra hade rätt att kritisera dem. De 

kände även ett eget ansvar för att anstränga sig för att må bättre. Personer beskrev en känsla 

av att vara dömda för att andra vill ge dem skulden för sin psykiska ohälsa (Bonnington & 

Rose, 2014; Mathias et al., 2015). En känsla av att vara otillräcklig och att inte kunna leva upp 

till förväntningar skildrades (Bonnington & Rose, 2014; Edwards & Timmons, 2005; Van 

Den Tillaart et al., 2009). Detta orsakade en rädsla för att visa sig sårbar och att inte vara en 

bra och kapabel förälder som riskerade att förlora vårdnaden av sina barn. 
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”I was actually scared to hold him and I hated that, because I had this vision of, picture of 

how I would be as a mother and I didn’t live up to that expectation, so it made me feel quite 

bad. And I used to hate it if he cried and I couldn’t comfort him.” (Edwards & Timmons, 

2005, s. 477). 

 

Personer med psykisk ohälsa beskrev en upplevelse av identitetsförlust på grund av andras 

fördomar vilket resulterade i att de kände sig begränsade i att tolka den subjektiva upplevelsen 

av smärtan och att hitta effektiva sätt att hantera smärtan (Bonnington & Rose, 2014). Vidare 

framställdes att personer kände sig själva marginaliserade efter social rollförlust och att anta 

rollen som psykiskt sjuk kändes tryggast. Det framgår även en upplevelse av att bli fråntagen 

allt när en blev stämplad vilket skapade en osäkerhet på sitt människovärde och vem en är 

(Bonnington & Rose, 2014).  I studier (Davidson, 2005; Probst, 2015) skildrades upplevelser 

av att likställas med sin diagnos eller symtom vilket genererade en känsla av att bli 

nedvärderad och berövad sin mänsklighet. Att betrakta sig själv som annorlunda och med ett 

mindre människovärde för att en lider av psykisk ohälsa återgavs (Moses, 2006; 

Mostafanejed, 2006). 

 

“It was like being marked out differently. I'd struggled for so long not knowing who I 

was and then suddenly ‘here's a label’. Well, what does that tell me then? Am I not part 

of humanity?… it's made me very insecure about my worth as a person, who I am, 

because I used to be so capable and now I'm a nothing, a …nobody. It's taken 

everything away from me.” (Bonnington & Rose, 2014, s. 11). 

 

Diskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av stigmatisering hos personer 

med psykisk ohälsa. Analysen genererade sex kategorier: -att känna sig maktlös, förminskad 

och misstrodd -att känna sig stämplad och att bli bemött med stereotypa fördomar, -att bli 

exkluderad och känna sig socialt isolerad, -att vilja dra sig undan och undvika att söka vård, -

att bli utsatt för våld och kränkning och att påverkas känslomässigt samt -att nedvärdera, 

skuldbelägga och tvivla på sig själv. 

 

Resultatdiskussion 

Det framgår i resultatet att en relativt stor del i att känna sig maktlös, förminskad och 

misstrodd härrör från upplevelser som inträffat inom hälso- och sjukvården. Ur ett 
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patientperspektiv kan vi se att personer med psykisk ohälsa blir kränkta och marginaliserade 

som patientgrupp, med potentiella hälsorisker som följd. Samma sak kan också ses i 

kvantitativ forskning inom området där patienter lyfter att de inte blir lyssnade till (Morgan, 

Reavley, Jorm & Beatson, 2016) och att respektlös behandling från sjukvårdspersonal såsom 

att inte bli tagen på allvar, att diskrimineras och att inte respekteras skattas som svårast (Lawn 

& McMahon, 2015). Ur ett omvårdnadsperspektiv är detta viktigt att lyfta, eftersom det i så 

fall kan tänkas att sjuksköterskan i sin profession med kunskapen om detta kan påverka och 

förhindra att personer i framtiden skall behöva uppleva detta. Ur ett hälsoperspektiv är det 

också viktigt, eftersom personer klart och tydligt uttrycker att den personliga hälsan riskeras. 

Denna aspekt av upplevelser av stigmatisering kan då ses som central för sjuksköterskan ur ett 

hälsoperspektiv, med hänvisning till HSL (SFS 1982:763), 2 c §, vilken lagstadgar att hälso- 

och sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa. Det kan också tänkas att sjuksköterskan 

kan vara som en trygg hamn och ett stöd för personerna, och hjälpa dem att stå starka i övriga 

delar av samhället när de möts av misstro och känner sig förminskade och maktlösa. I enlighet 

med detta menar Hammer, Mogensen och Hall (2009) att sjuksköterskan kan stärka känslan 

av hopp hos patienter, exempelvis genom att i omvårdnadsrelationen bekräfta och stärka 

patienten.  

 

De upplevelser som resultatet redovisar, i kategorin att känna sig stämplad och bli bemött med 

stereotypa fördomar, kan i ett större perspektiv ses utmynna i att människan blir sedd som 

någon eller något hen inte är, vilket väcker känslor som för individen blir svåra att hantera. 

Det som beskrivs inom denna kategori i resultatet kan därför antas leda till en kränkning av 

människans värdighet. Vad värdighet innebär är inte alltid lättdefinierat, men Edlund, 

Lindwall, von Post och Lindström (2013) definierar det i sin studie som ett begrepp med flera 

dimensioner där vissa värden kan ses som flexibla och föränderliga till exempel beroende av 

kulturell kontext. Det centrala och beständiga i värdighet är dock kopplat specifikt till 

människan, som ses som en enhet i kropp, själv och ande och knyter an till värdena helighet, 

människovärde, frihet, ansvar, plikt och att tjäna sin nästa. Dessa värden är absoluta och inte 

möjliga att avsäga sig. Att inte bli sedd som en unik individ, eller någon man inte själv 

upplever att man är, blir då en dimension av stigmatisering där både människovärdet och 

människans helhet förloras. Känslorna som upplevelserna utmynnar i blir då också ännu 

lättare att förstå, liksom vikten av att sjuksköterskan arbetar för att upprätthålla värdigheten 

hos dessa personer ur ett medmänskligt perspektiv och dessutom i enlighet med HSL (SFS 

1982:763), 2 § och ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2012). 
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Det framkom i resultatet av denna litteraturstudie att personer med psykisk ohälsa blev 

exkluderade från olika sammanhang i samhället, men även att vänner och familj tog avstånd 

och var mindre benägna att hålla kontakt med dem. Det kunde till och med vara så att de blev 

lämnade av sin partner eller förlorade jobbet. Detta genererade en känsla av att vara mycket 

ensam och övergiven. Hur människor upplever ensamhet är individuellt, men det kan för vissa 

vara mycket smärtsamt. Ensamhet kan förknippas med flera olika sjukdomstillstånd, där 

psykisk ohälsa är en (Bekhet, Zauszniewski & Nakhla, 2008). I denna litteraturstudie 

resulterade känslan av social isolering ibland i att personen fick självmordstankar. Likheter 

ses med Nilsson, Nåden och Lindströms (2008) empiriska studie som beskriver innebörden av 

ensamhet hos personer som lever med allvarliga psykiatriska tillstånd. Där beskrev deltagarna 

att de upplevde sig vara exkluderade från det “normala livet” och att ensamheten kunde vara 

mycket plågsam samt att en tänkbar lösning kunde vara självmord. Ur ett 

omvårdnadsperspektiv är det betydelsefullt att identifiera dessa personer, att vara ett stöd och 

ge patienten utrymme att prata om sin ensamhet samt att våga lyfta frågan om 

självmordstankar. Att få sätta ord på sin ensamhet och prata med någon om sina 

självmordstankar kan ha en lindrande effekt. Att bli sedd och bekräftad i en 

omvårdnadsrelation kan bidra till återhämtning genom att öka människans känsla av 

samhörighet, hopp och empowerment (Ådnøy Eriksen, Arman, Davidson, Sundfør & 

Karlsson, 2014). Att ge förslag på hur ensamheten kan brytas genom att till exempel upplysa 

om patientorganisationer/förbund kan vara av betydelse. 

 

Att vilja dra sig undan och undvika att söka vård innebar enligt denna studie att personer med 

rädsla för att stigmatiseras drog sig undan i både privata och professionella sammanhang, 

likväl som att de distanserade sig från sjukvården. Detta för att andra människors reaktioner, 

eller tanken på deras potentiella reaktioner, var för svåra att hantera. När vi tolkar denna del 

av resultatet kan ses att det handlar om att personer som lider av psykisk ohälsa gör 

förändringar i sina liv och antar copingstrategier för att undvika de känslor som följer med 

stigmatiseringen. I det här fallet ses att det som är viktigt är att sprida kunskap om psykisk 

ohälsa, så att de negativa attityder som personer med psykisk ohälsa stöter på kan minskas. 

Ökad kunskap kan också leda till att personer med psykisk ohälsa upplever att de kan vara 

mer öppna, och inte behöver göra inskränkningar i sina liv för att skydda sig själva. 

Författarna till denna studie ser vidare att sjuksköterskan kan sprida kunskap kring psykisk 

ohälsa, samt vara ett stöd för personer med psykisk ohälsa när de möter negativa attityder. 

Thornicroft et al. (2016) lyfter dock att interventioner riktade mot samhället i stort också är av 
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betydelse, och att de mest effektiva metoderna för att minska stigmatiserande attityder består i 

utbildning och filmatiserad eller reell social kontakt med personer med psykisk ohälsa. Vidare 

beskrivs också att massmedia har en central roll i att förbättra kunskapen om psykisk ohälsa 

hos befolkningen. I resultatet till denna studie framkommer att personer upplever att det 

främst är inom sjukvården som stereotypa fördomar skapas och appliceras. Thornicroft et al. 

(2016) menar i linje med detta att finns en klar evidens för att hälso- och sjukvårdspersonal 

står för en stor del av stigmatiseringen som upplevs av personer med psykisk ohälsa och att 

interventioner för att minska stigmatiserande attityder hos hälso- och sjukvårdspersonal är 

ovanliga. Dessa utgörs vanligen av utbildning inom psykiatri, men resulterar ofta i en 

kortsiktig förbättring av bemötande och kunskap. Författarna till denna studie kan se att en 

utökad utbildning inom psykiatrisk omvårdnad för blivande sjuksköterskor kan vara av vikt 

då den färdigutbildade sjuksköterskan kommer att möta personer med psykisk ohälsa inom 

olika områden av hälso- och sjukvård. 

 

Inom kategorin att bli utsatt för våld och kränkning och att påverkas känslomässigt lyftes 

starka skildringar där personer blivit utsatta för våld och grova kränkningar, vilket resulterade 

i ett lidande för dessa personer. Med kunskap om detta kan sjuksköterskan på ett naturligt sätt 

möta patienter och vara ett stöd för dem, i berättelser om sina upplevelser och uppmuntra 

anmälan i de fall brott har begåtts. Det viktigaste arbetet för sjuksköterskan, i upplevelser 

inom denna kategori, är dock att förhindra att personer ska behöva uppleva våld och 

kränkning inom en sjukvårdskontext - vilket var upplevelser som redovisades av personer i 

resultatet till denna studie. Det kan tänkas att dessa upplevelser handlade om tillfällen då 

tvångsvård var i fråga. Författarna till denna studie ser ett stort värde i att sjukvårdspersonal i 

dessa fall tar sig an en personcentrerad omvårdnad, vilket i detta fall kan handla om att se 

patientens behov och fråga sig hur en bäst bemöter detta för att i minsta möjliga mån kränka 

patienten. Ejneborn Looi, Engström och Sävenstedt (2015) redovisar i sin studie patienters 

syn på tvångsåtgärder, utifrån hur de upplevt dessa i en reell kontext, samt alternativa 

lösningar - hur patienter skulle önskat bli bemötta. En önskan om att bli förstådd istället för att 

bli försummad, en önskan om en ömsesidig relation istället för misstro samt en önskan om 

professionalism istället för kontraproduktiv vård är de kategorier som studien resulterar i. 

Detta handlar bland annat om att patienter önskar att omvårdnadspersonal ser deras behov och 

människan bakom ett beteende och att en ömsesidig omvårdnadsrelation byggd på ärlighet 

och tillit kan förebygga behovet av tvångsåtgärder. Det handlar också om att bli bemött med 

kompetens och kunskap - till exempel att personliga omvårdnadsplaner används och att 
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interventioner är kunskapsbaserade, istället för att omvårdnadspersonal följer protokoll och 

vidtar disciplinära åtgärder. Författarna till denna studie ser att denna kunskap är användbar 

för att minska personers upplevelser av kränkning inom hälso- och sjukvården. 

 

I resultatet framkom att personer som lider av psykisk ohälsa ofta har dålig självkänsla och 

tenderar att nedvärdera, skuldbelägga och tvivla på sig själva, vilket kan relateras till att de 

påverkas av samhällets fördomar och applicerar dessa på sig själva. Detta får negativa effekter 

för individen som kan känna sig misslyckad och uppleva sig ha ett mindre människovärde. 

Den dåliga självkänslan kan också skapa upplevelser av identitetsförlust. Liknande resultat 

kan ses i Mahon, O’Brien och O’Conor (2014) där deltagarna med kroniska sjukdomar 

beskrev en känsla av identitetsförlust och att människor bara såg deras sjukdom eller 

funktionsnedsättning. De blev plötsligt inte betraktade som hela människor, utan en patient 

med en diagnos. Det är lätt att förstå att dessa aspekter kan utgöra ett hinder för att tillfriskna, 

vilket även beskrivs av Link, Struening, Nesse-Todd, Asmussen och Phelan (2001). Ur ett 

omvårdnadsperspektiv kan det vara viktigt att som sjuksköterska i mötet med personer med 

psykisk ohälsa ta detta i beaktning och sträva efter att öka patientens självkänsla och 

empowerment. Finfgeld (2004) beskriver att empowerment kan främjas genom att betrakta 

alla människor som personligt ansvariga med en förmåga till självbestämmande. Rusch et al. 

(2005) beskriver att om personer med psykisk ohälsa vågar vara öppna med sina erfarenheter 

kan det bidra till ökad självkänsla och välbefinnande men att det även finns risker med detta, 

såsom omgivningens ogillande. Rent generellt kan tänkas att ju fler som vågar prata om sina 

erfarenheter av psykisk ohälsa så bidrar det till att minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa i 

samhället. Även här har sjuksköterskan en viktig roll i att visa att det är okej att prata om 

psykisk ohälsa, att våga lyfta frågor som berör detta område. I enlighet med detta beskriver 

Lindgren, Söderberg och Skär (2015) att det är betydelsefullt att skapa en omvårdnadsrelation 

där empowerment och hopp kan stärkas hos patienten. Genom att som sjuksköterska vara en 

aktiv lyssnare och ställa relevanta frågor kan det hjälpa patienten att sätta ord på sina känslor, 

vilket gör att just det stöd som individen behöver kan utformas. 

 

Slutligen förespråkar författarna av denna litteraturstudie implementering av personcentrerad 

omvårdnad. Det kan generera effekter som minskar den upplevda stigmatiseringen inom 

hälso- och sjukvård, eftersom grundläggande värden inom personcentrerarad omvårdnad 

beskrivs vara att respektera patientens värdighet, en god kommunikation, och att se och 

bemöta patienten som en unik person med individuella behov. Att stärka patienters autonomi 
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och individualisera vården är viktiga aspekter för att säkra en hög kvalitet på omvårdnad 

(Lusk & Fater, 2013). 

 

Metoddiskussion  

Här diskuteras denna litteraturstudies kvalitet, fördelar och begränsningar relaterat till 

begreppet trovärdighet, vilket innebär en metodologisk soliditet och lämplighet, som kan 

bedömas genom begreppen tillförlitlighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet 

(Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-303; Wallengren & Henricsson, 2012, s. 487-488). 

 

Tillförlitligheten i denna litteraturstudie stärks av att författarna noggrant har beskrivit 

tillvägagångssättet under processen. Val av metod relaterat till syftet är motiverat, 

litteratursökning och kvalitetsgranskning av inkluderade studier beskrivs utförligt i löpande 

text och i tabeller. Författarna har dock liten erfarenhet av kvalitetsgranskning av 

vetenskapliga artiklar vilket eventuellt kan sänka tillförlitligheten. Två studier med låg 

kvalitet inkluderades i analysen vilket kan ses som en sänkning av tillförlitligheten. Men 

motiveras av författarna; att trots låg kvalitet innehöll dessa studier rika och beskrivande 

upplevelser, vilka är i fokus i denna studie med inifrånperspektiv. Att analysprocessen 

utfördes i samråd mellan författarna stärker tillförlitligheten. Tillförlitligheten ökar genom att 

författarna har sett forskningsproblemet ur ett personligt, socialt och omvårdnadsperspektiv 

samt inkluderat studier i analysen med deltagare inom olika åldersgrupper och diagnoser inom 

begreppet psykisk ohälsa (Wallengren & Henricsson, 2012, s. 487-488). Utomstående 

personer, studiekamrater och andra lärare än den egna handledaren, har tagit del av, granskat 

och lämnat synpunkter på metod, analysprocess samt överensstämmelsen i kategorier och 

innehåll, vilket kan ses som en höjning av studiens kvalitet. För att ett resultat skall kunna 

vara tillförlitligt beskrivs att deltagarna i studien måste kunna känna igen sig i resultatet, att 

det överensstämmer med vad de förmedlat. Detta är inte möjligt i en litteraturstudie, varför 

författarna förstärker resultatet med citat från originalkällor, vilket kan utgöra en ökning av 

tillförlitligheten trots detta (Holloway & Wheeler 2010, s. 303). 

 

Resultatet av denna litteraturstudie anses vara logiskt relaterat till syftet vilket kan stärka 

studiens pålitlighet. Dock ska kontexten för studien beskrivas i detalj, om pålitlighet ska 

kunna uppnås. Detta har inte författarna gjort, vilket minskar pålitligheten för denna studie 

(Holloway & Wheeler 2010, s. 302-303). Författarna har inte heller beskrivit sin förförståelse 

inom ämnet och har ringa erfarenhet av forskning. Detta kan ha påverkat datainsamling och 
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dataanalys och därigenom minskar studiens pålitlighet (Wallengren & Henricsson, 2012, s. 

488). 

 

Analysprocessen är noggrant beskriven så läsaren lätt kan följa tillvägagångssättet, vilket 

förutom tillförlitlighet även stärker studiens bekräftelsebarhet (Wallgren & Henricsson, 2012, 

s. 487-488). Författarna påvisar att resultatet framställts utifrån inkluderade studier, och att 

resultatet svarar på forskningsfrågan i syftesformuleringen, författarna har således inte låtit 

den egna förförståelsen påverka framställningen av resultatet, vilket kan ses som en styrka. 

Det bör dock nämnas att författarna till denna studie inte har engelska som sitt förstaspråk, 

vilket kan ha påverkat förståelsen av datan. Detta kan i så fall minska bekräftelsebarheten. Att 

alla källor som använts är redovisade, innebär dock att datan kan spåras till sin originalkälla. 

Att en kvalitativ innehållsanalys med manifest metod användes innebar att författarna 

arbetade textnära utan att tolka innehållet. De två sistnämnda aspekterna kan ses som en 

styrka relaterat till begreppet bekräftelsebarhet (Holloway & Wheeler 2010, s. 303). 

 

Henricson och Wallengren (2012, s. 488) beskriver att tillförlitlighet, pålitlighet och 

bekräftelsebarhet bör vara säkrade för att kunna bedöma studiens överförbarhet. Eftersom 

pålitligheten och till viss del tillförlitligheten i denna studie är begränsade kan studiens 

överförbarhet ifrågasättas. Som ovan nämnts, kan dock ses att studierna som ingår i analysen 

är utförda i varierande kontext, med olika ålder på deltagare- och att de upplevelser som 

beskrivs är överensstämmande. Detta kan indikera på att studiens resultat är överförbart 

(Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Författarna anser därför att resultatet kan vara 

överförbart till andra grupper som utsätts för stigmatisering och att föreslagna interventioner 

kan ha betydelse även för andra grupper. Att tillvägagångssättet är väl beskrivet gör att 

replikation är möjlig även i andra kontext, vilket kan bidra till ökad överförbarhet (Holloway 

& Wheeler, 2010, s. 303). 

 

Slutsatser  

Relaterat till syftet med denna litteraturstudie kan konstateras att personer med psykisk ohälsa 

upplever stigmatisering inom flera olika kontext. Det sker på ett personligt, ett socialt och ett 

professionellt plan, samt i kontakten med hälso- och sjukvården. Stigmatisering resulterade i 

många olika negativa känsloupplevelser för personer. Däribland finns maktlöshet, att känna 

sig förminskad, att känna lidande, att få sin värdighet kränkt, nedsatt självkänsla, 

identitetsförlust och att känna sig ensam och övergiven. Det var också tydligt att personer med 
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psykisk ohälsa antog copingstrategier för att undvika stigmatisering och de negativa känslor 

det gav upphov till, till exempel genom att inte söka vård och att dra sig undan från sociala 

sammanhang. Detta utgjorde ett hinder för att tillfriskna och påverkade hälsan negativt. 

Resultatet av denna litteraturstudie är viktig ur ett omvårdnadsperspektiv, dels för att fördjupa 

kunskaper och förståelse för hur stigmatisering upplevs, men också för att uppmärksamma att 

personal inom hälso- och sjukvård tenderar att bemöta personer med psykisk ohälsa med 

stigmatiserande attityder. Det bör dock nämnas att ingen av studierna som ingick i den här 

studien är utförd inom en nordisk kontext och att resultatet av denna studie diskuteras utifrån 

en svensk kontext, med hänvisning till exempelvis svensk lagstiftning. Hur stor betydelse 

resultatet har i klinisk praxis i Sverige är därför svårt att säga. Även om det kan ses att de 

upplevelser som framkommer verkar vara vanliga och likartade i de länder som ingår. Att 

belysa forskningsfrågan ur ett nordiskt perspektiv ses som ett förslag på vidare forskning. Det 

som framkommer i resultatet kan dock verka som en påminnelse om omvårdnadens 

värdegrund, vilken handlar om att bemöta alla människor med respekt och värna om 

människors värdighet. Identifierade interventioner som kan ha betydelse för klinisk praxis i 

mötet med, och omvårdnaden av, personer med psykisk ohälsa är att vara en aktiv lyssnare 

och att ge bekräftelse, att stärka människors empowerment och självkänsla, att inge hopp samt 

att sprida kunskap om psykisk ohälsa. Övergripande ses att implementering av 

personcentrerad omvårdnad kan vara betydelsefullt för att förhindra stigmatisering inom 

hälso- och sjukvården. Författarna till studien kan också se att det finns ett behov av forskning 

för att utveckla interventioner som riktar sig mot hälso- och sjukvårdspersonal, varför en 

framtida satsning inom detta område ses som viktig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

Referenser 
Alvidrez, J., Snowden, L., & Kaiser, D. (2008). The experience of stigma among Black 

mental health consumers. Journal Of Health Care For The Poor & Underserved, 19(3), 874-

893. 

Barney, L., Griffiths, K., Jorm, A., & Christensen, H. (2006). Stigma about depression 

and its impact on help-seeking intentions. Australian & New Zealand Journal Of Psychiatry, 

40(1), 51-54. 

Bekhet, A., Zauszniewski, J., & Nakhla, W. (2008). Loneliness: a concept analysis. 

Nursing Forum, 43(4), 207-213. doi:10.1111/j.1744-6198.2008.00114.x 

Björkman, T., Angelman, T., & Jönsson, M. (2008). Attitudes towards people with 

mental illness: a cross-sectional study among nursing staff in psychiatric and somatic care. 

Scandinavian Journal Of Caring Sciences, 22(2), 170-177. 

Bonnington, O., & Rose, D. (2014). Exploring stigmatisation among people diagnosed 

with either bipolar disorder or borderline personality disorder: A critical realist analysis.Social 

Science & Medicine, 1237-17. doi:10.1016/j.socscimed.2014.10.048 

Bremberg, S. & Dalman, C. (2015). En kunskapsöversikt: Begrepp, metoder och 

förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga. 

Hämtad 1 september 2016, från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, 

http://forte.se/wp-content/uploads/2014/12/kunskapsoversikt-begrepp.pdf 

Chambers, M., Guise, V., Välimäki, M., Botelho, M., Scott, A., Staniuliené, V., & 

Zanotti, R. (2010). Nurses' attitudes to mental illness: a comparison of a sample of nurses 

from five European countries. International Journal Of Nursing Studies, 47(3), 350-362. 

doi:10.1016/j.ijnurstu.2009.08.008 

Danielson, E. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 

teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad (s. 329-343). Lund: 

Studentlitteratur. 

Davidson, J. (2005). Contesting stigma and contested emotions: personal experience 

and public perception of specific phobias. Social Science & Medicine, 61(10), 2155-2164. 

Dinos, S., Stevens, S., Serfaty, M., Weich, S., & King, M. (2004). Stigma: the feelings 

and experiences of 46 people with mental illness. The British Journal of Psychiatry, 184(2) 

176-181. doi:10.1192/bjp.184.2.176 

Edlund, M., Lindwall, L., Post, I. v., & Lindström, U. Å. (2013). Concept determination 

of human dignity. Nursing Ethics, 20(8), 851-860. doi:10.1177/0969733013487193 

Edwards, E., & Timmons, S. (2005). A qualitative study of stigma among women 

suffering postnatal illness. Journal Of Mental Health, 14(5), 471-481. 

Fernandez y Garcia, E., Duberstein, P., Paterniti, D. A., Cipri, C. S., Kravitz, R. L., & 

Epstein, R. M. (2012). Feeling labeled, judged, lectured, and rejected by family and friends 

over depression: Cautionary results for primary care clinicians from a multi-centered, 

qualitative study. BMC Family Practice, 13, 64. http://doi.org/10.1186/1471-2296-13-64 

Finfgeld, D. (2004). Empowerment of individuals with enduring mental health 

problems: results from concept analyses and qualitative investigations. Advances In Nursing 

Science, 27(1), 44-52. 

Folkhälsomyndigheten. (2016). Folkhälsan i Sverige 2016: Årlig rapportering. Hämtad 

1 september 2016, från Folkhälsomyndigheten, 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/Folkhalsan-i-

Sverige-2016/#slut 

Graneheim, U., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 

24105-112. doi:10.1016/j.nedt.2003.10.001 

 

http://forte.se/wp-content/uploads/2014/12/kunskapsoversikt-begrepp.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/Folkhalsan-i-Sverige-2016/#slut
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/Folkhalsan-i-Sverige-2016/#slut


32 
 

 

Hamilton, S., Lewis-Holmes, E., Pinfold, V., Henderson, C., Rose, D., & Thornicroft, 

G. (2014). Discrimination against people with a mental health diagnosis: qualitative analysis 

of reported experiences. Journal Of Mental Health, 23(2), 88-93. 

doi:10.3109/09638237.2014.880408 

Hammer, K., Mogensen, O., & Hall, E. (2009). The meaning of hope in nursing 

research: a meta-synthesis. Scandinavian Journal Of Caring Sciences, 23(3), 549-557. 

Holloway, I., & Wheeler, S. (2010). Qualitative research: in nursing and healthcare 

(3rd ed.). Chichester, West Sussex, U.K: Wiley-Blackwell. 

International Council of Nurses. (2012). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad 11 

oktober, 2016, från Svensk sjuksköterskeförening, http://www.swenurse.se/globalassets/01-

svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf 

Jennings, K. S., Cheung, J. H., Britt, T. W., Goguen, K. N., Jeffirs, S. M., Peasley, A. 

L., & Lee, A. C. (2015). How are perceived stigma, self-stigma, and self-reliance related to 

treatment-seeking? A three-path model. Psychiatric Rehabilitation Journal, 38(2), 109-116. 

doi:10.1037/prj0000138 

Kaite, C., Karanikola, M., Merkouris, A. & Papathanassoglou, E. (2015) An Ongoing 

Struggle With the Self and Illness”: Α Meta-Synthesis of the Studies of the Lived Experience 

of Severe Mental Illness. Archives of psychiatric nursing 29(6), 458-473. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.apnu.2015.06.012 

Karlsson, E K. (2012). Informationssökning. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori 

och metod: Från idé till examination inom omvårdnad (s. 96-113). Lund: Studentlitteratur. 

Koschorke, M., Padmavati, R., Kumar, S., Cohen, A., Weiss, H. A., Chatterjee, S., & ... 

Patel, V. (2014). Experiences of stigma and discrimination of people with schizophrenia in 

India. Social Science & Medicine, 123149-159. doi:10.1016/j.socscimed.2014.10.035 

Lawn, S., & McMahon, J. (2015). Experiences of care by Australians with a diagnosis 

of borderline personality disorder. Journal Of Psychiatric & Mental Health Nursing, 22(7), 

510-521. doi:10.1111/jpm.12226 

Lindgren, E., Söderberg, S., & Skär, L. (2015). Swedish young adults’ experiences of 

psychiatric care during transition of adulthood. Issues In Mental Health Nursing, 36(3), 182- 

9. doi:10.3109/01612840.2014.961624 

Link, B. G., Struening, E. L., Neese-Todd, S., Asmussen, S., & Phelan, J. C. (2001). 

Stigma as a barrier to recovery: The consequences of stigma for the self-esteem of people 

with mental illnesses. Psychiatric Services, 52(12), 1621-1626. 

doi:10.1176/appi.ps.52.12.1621 

Loganathan, S., & Murthy, S. R. (2008). Experiences of stigma and discrimination 

endured by people suffering from schizophrenia. Indian Journal of Psychiatry, 50(1), 39–46. 

http://doi.org/10.4103/0019-5545.39758 

Looi, G. E., Engström, Å., & Sävenstedt, S. (2015). A Self-Destructive Care: Self-

Reports of People Who Experienced Coercive Measures and their Suggestions for 

Alternatives. Issues In Mental Health Nursing, 36(2), 96-103. 

doi:10.3109/01612840.2014.951134 

Lusk, J. M., & Fater, K. (2013). A Concept Analysis of Patient-Centered Care. Nursing 

Forum, 48(2), 89-98. doi:10.1111/nuf.12019 

Mackay, R., Bradstreet, S., McArthur, A., & Dunion, L. (2015). Dyad conversations 

about self-stigma in two Scottish communities. Psychiatric Rehabilitation Journal, 38(2), 

194-200. doi:10.1037/prj0000149 

 

http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf


33 
 

 

Mahon, G., O’Brien, B., & O’Conor, L. (2014). The experience of chronic illness 

among a group of Irish patients: a qualitative study. Journal Of Research In Nursing, 19(4), 

330. doi:10.1177/1744987113490417 

Mak, W., Poon, C., Pun, L., & Cheung, S. (2007). Meta-analysis of stigma and mental 

health. Social Science & Medicine, 65(2), 245-261. 

McCormack, B., & McCance, T. V. (2006). Development of a framework for person-

centred nursing. Journal Of Advanced Nursing, 56(5), 472-479. doi:10.1111/j.1365-

2648.2006.04042.x 

Mathias, K., Kermode, M., Sebastian, M. S., Koschorke, M., & Goicolea, I. (2015). 

Under the banyan tree - exclusion and inclusion of people with mental disorders in rural North 

India. BMC Public Health, 15, 446. http://doi.org/10.1186/s12889-015-1778-2 

Morgan, A. J., Reavley, N. J., Jorm, A. F., & Beatson, R. (2016). Experiences of 

discrimination and positive treatment from health professionals: A national survey of adults 

with mental health problems. Australian & New Zealand Journal Of Psychiatry, 50(8), 754-

762. doi:10.1177/0004867416655605 

Moses, T. (2010). Being treated differently: stigma experiences with family, peers, and 

school staff among adolescents with mental health disorders. Social Science & 

Medicine,70(7), 985-993. doi:10.1016/j.socscimed.2009.12.022 

Mostafanejad, K. (2006). Reducing the isolation of young adults living with a mental 

illness in rural Australia. International Journal Of Mental Health Nursing, 15(3), 181-188. 

Nilsson, B., Nåden, D., & Lindström, U. (2008). The tune of want in the loneliness 

melody -- loneliness experienced by people with serious mental suffering. Scandinavian 

Journal Of Caring Sciences, 22(2), 161-169. 

Ostrow, L., Manderscheid, R., & Mojtabai, R. (2014). Stigma and Difficulty Accessing 

Medical Care in a Sample of Adults with Serious Mental Illness. Journal Of Health Care For 

The Poor & Underserved, 25(4), 1956-1965. doi:10.1353/hpu.2014.0185 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence 

for nursing practice (9th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & 

Wilkins. 

Priebe, G. & Landström, C. (2012). Den vetenskapliga kunskapens möjligheter och 

begränsningar: grundläggande vetenskapsteori. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod: från idé till examination inom omvårdnad (s. 31-52). Lund: Studentlitteratur 

Probst, B. (2015). Queen of the Owls: Metaphor and Identity in Psychiatric Diagnosis. 

Social Work In Mental Health, 13(3), 235-251. doi:10.1080/15332985.2014.893946 

Rosen, D., Greenberg, D., Schmeidler, J., & Shefler, G. (2008). Stigma of mental 

illness, religious change, and explanatory models of mental illness among Jewish patients at a 

mental-health clinic in North Jerusalem. Mental Health, Religion & Culture, 11(2), 193-209. 

Rüsch, N., Angermeyer, M. C., & Corrigan, P. W. (2005). Mental illness stigma: 

Concepts, consequences, and initiatives to reduce stigma. European Psychiatry,20(8), 529-

539. doi:10.1016/j.eurpsy.2005.04.004 

SBU (2014). Utvardering av metoder i hälso- och sjukvarden: En handbok. (2 uppl.) 

Stockholm: Statens beredning for medicinsk utvärdering  

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Hämtad 2 september, 2016, från Riksdagen, 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--

och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763 

Socialstyrelsen. (2015). Att utveckla grunddata och indikatorer: För barn och unga med 

psykisk ohälsa och personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. 

Hämtad 10 september 2016, från Socialstyrelsen, 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19748/2015-3-2.pdf 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19748/2015-3-2.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19748/2015-3-2.pdf


34 
 

 

Tawiah, P. E., Adongo, P. B., & Aikins, M. (2015). Mental Health-Related Stigma and 

Discrimination in Ghana: Experience of Patients and Their Caregivers. Ghana Medical 

Journal, 49(1), 30–36. 

Thornicroft, G., Mehta, N., Clement, S., Evans-Lacko, S., Doherty, M., Rose, D., & ... 

O'Reilly, C. (2016). Evidence for effective interventions to reduce mental-health-related 

stigma and discrimination. Lancet, 387 North American Edition(10023), 1123-1132. 

doi:10.1016/S0140-6736(15)00298-6 

Van Den Tillaart, S., Kurtz, D., & Cash, P. (2009). Powerlessness, marginalized 

identity, and silencing of health concerns: voiced realities of women living with a mental 

health diagnosis. International Journal Of Mental Health Nursing, 18(3), 153-163. 

doi:10.1111/j.1447-0349.2009.00599.x 

Wallengren, C., & Henricsson, M. (2012). Vetenskaplig kvalitetssäkring av 

litteraturbaserat examensarbete. I Henricsson, M. (Red.), Vetenskaplig teori och metod: från 

idé till examination inom omvårdnad (1.uppl., s. 481-496). Lund: Studentlitteratur.  

Willman, A., Stoltz, P. & Bahtzevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad: En bro 

mellan forskning & klinisk verksamhet (2. uppl.). Studentlitteratur: Lund. 

Willman, A., Stoltz, P. & Bahtzevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro 

mellan forskning & klinisk verksamhet (3. uppl.). Studentlitteratur: Lund. 

World Health Organization (2016). Mental disorder. Hämtad 2016-09-30 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs396/en/ 

Wynaden, D., O'Connell, B., McGowan, S., & Popescu, A. (2000). The educational 

needs of nurses' in the area of mental health. Australian Electronic Journal Of Nursing 

Education, 6(1), 13p. 

Zamanzadeh, V., Jasemi, M., Valizadeh, L., Keogh, B., & Taleghani, F. (2015). 

Effective Factors in Providing Holistic Care: A Qualitative Study. Indian Journal Of 

Palliative Care, 21(2), 214-224. doi:10.4103/0973-1075.156506 

Ådnøy Eriksen, K., Arman, M., Davidson, L., Sundfør, B., & Karlsson, B. (2014). 

Challenges in relating to mental health professionals: Perspectives of persons with severe 

mental illness. International Journal Of Mental Health Nursing, 23(2), 110-117. 

doi:10.1111/inm.12024 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs396/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs396/en/

