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Abstrakt 
 

Bakgrund: Schizofreni är en psykiatrisk folksjukdom. Stigmatiserande attityder mot 

schizofreni förekommer både i samhället och hos vårdpersonal. Livsvärldsperspektivet 

har använts som teoretisk referensram. 

Syfte: Att belysa upplevelser av stigmatisering hos personer med diagnosen schizofreni 

från vårdpersonal inom somatisk vård. 

Metod: En systematisk litteraturstudie med induktiv ansats. Latent innehållsanalys har 

använts för att sammanställa litteraturen. Forsberg och Wengström (2013) har använts 

som inspiration. 

Resultat: Tre teman, Påverkade framtidsdrömmar, Bristande kommunikation och Att 

bli misstrodd, växte fram där personer som har schizofreni hade upplevelser av 

stigmatisering från somatisk vårdpersonal. De upplevde inte att de var en viktig part för 

mottagande av information om sin vårdsituation, vidare upplevde de att vårdpersonal 

inte tog somatiska symtom på allvar på grund av personernas psykiska sjukdom.  

Slutsats: Studien visar att personer med schizofreni känner sig annorlunda behandlade 

jämfört med personer som inte har en psykisk sjukdom inom somatisk vård. 

Vårdpersonal behöver bli medvetna om personernas upplevelser och de konsekvenser 

som ett negativt bemötande kan medföra. 
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1 Inledning 

Idén till syftet med litteraturstudien uppkom då båda författarna har med sig 

erfarenheter av att den somatiska vården kan vara stigmatiserande för personer som 

lider av psykisk sjukdom och i synnerhet schizofreni. Fokus lades på individuella 

erfarenheter för att få en djupare förståelse i detta problem. 

Ett internationellt medianvärde visar att 15 av 100 000 invånare insjuknar i sjukdomen 

schizofreni årligen (McGrath, Saha, Welham, El Saadi, MacCauley & Chant, 2004). 

När personer med sjukdomen schizofreni blir fysiskt sjuka behöver de vård i samma 

utsträckning som personer utan schizofreni. 

Psykisk sjukdom kan leda till att en person inte får adekvat vård när denne söker för 

somatiska problem vilket medför att de riskerar sämre hälsa. Vidare kan det innebära att 

personer som lider av psykisk sjukdom inte får lämplig eller snabb behandling i samma 

utsträckning som andra personer (Socialstyrelsen, 2011).  

 

2 Begreppsdefinitioner 
 

2.1 Psykisk sjukdom 

Begreppet ”psykisk” innebär själslig eller något som hör själen till (Lindskog, 2011). 

Ett sätt att se på begreppet ”sjukdom” är det strikt medicinska sjukdomsbegreppet vilket 

syftar till en läkarbedömning som lett till en diagnos (Helander, Swahn & Janzon, 

2016). I den här litteraturstudien syftar begreppet psykisk sjukdom till när en person har 

diagnostiserats av läkare med en sjukdom som drabbar det själsliga. 

 

2.2 Somatisk vård 

Ordet ”somatisk” innebär kroppslig och kommer från termen ”soma” som innebär 

kroppen i motsats till psyket (Lindskog, 2011). Med somatisk vård i den här uppsatsen 

menas alltså vård som mottages till följd av kroppsliga (fysiska) besvär och sjukdomar.  

 



  
 

5 

2.3 Vårdpersonal 

Lagens definition av ”hälso- och sjukvårdspersonal” inkluderar alla som arbetar inom 

sjukvården och medverkar i vård av patienter. Även personal som arbetar på exempelvis 

apotek och larmcentraler räknas in i begreppet (Socialstyrelsen, 2006).  

Genomgående i den här systematiska litteraturstudien när begreppet ”vårdpersonal” står 

skrivet så menas vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor och läkare som arbetar 

inom den somatiska vården. 

 

2.4 Stigmatisering 

En person som har en avvikande egenskap som på ett icke önskvärt sätt skiljer sig från 

de föreställningar som omgivningen har kan utsättas för stigmatisering. Det innefattar 

ofta diskriminerande handlingar, så som att andra vänder ryggen till och använder sig av 

stigmatiserande termer som, ofta oavsiktligt, påverkar personens livsmöjligheter 

(Goffman, 2014). Att stigmatisera kan definieras som att socialt stämpla (SAOL, 1998) 

eller att peka ut något som avvikande (Nordstedts, 2003). Stigmatisering betraktas som 

något som en person kan uppleva och som anses som något negativt för personen. Det 

associeras med att bli utstött och att inte bli sedd som normal av samhället (Lilja & 

Hellzén, 2014). 

 

 

3 Bakgrund 

3.1 Historisk bild av psykiatrisk vård 

Genom historiens gång har psykisk sjukdom varit den gren inom medicinsk vetenskap 

som varit svårast att förstå. Ofta har de som arbetar inom psykiatrin haft svårigheter att 

få sin expertis accepterad likväl som utformningen av den psykiatriska vården har varit 

svår att förändra (Qvarsell, 1991). Isolering från miljön där sjukdomen bröt ut var 

vanlig. En tanke var då att det skulle vara möjligt att omforma människan från grunden 

för att få bort de tankar och beteenden som inte var i enlighet med samhällets normer. 

Personer som led av psykisk sjukdom skulle därmed behandlas som barn för att lära sig 

hur en ”normal” människa uppför sig (Qvarsell, 1991).  

Fram till mitten av 1960-talet bestod den psykiatriska vården av institutioner där 

mentalsjukhus och slutenvårdsplatser hela tiden ökade i antal. Synen på psykiska 



  
 

6 

problem började betraktas som ett resultat av sociala interaktionsprocesser med 

uppmärksamhet på personens närmiljö snarare än individuella faktorer. Till följd av 

detta utvecklades under 1970-talet nya idéer om hur vården skulle bedrivas och därmed 

började institutionerna att stänga för att istället omforma öppenvården och slutenvården 

och nya professioner såsom psykologer och kuratorer tillsattes (Foldemo, 2014).  

År 1995 utfördes psykiatrireformen som hade som mål att ge personer med psykiska 

funktionsnedsättningar en starkare ställning och en bättre välfärd. Då detta inte 

uppfylldes tillsattes år 2003 en nationell psykiatrisamordnare för att se över olika 

aspekter som rör den psykiatriska vården. Vården kan fortfarande vara bristfällig för 

personer med psykisk sjukdom (Foldemo, 2014).  

 

3.2 Stigmatisering av psykisk sjukdom idag 

Statistik framtagna av Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI, 2013) 

visar tydligt att fördomar kring psykisk sjukdom i högsta grad existerar även idag. 

Bland annat ansåg mer än hälften av allmänheten i Sverige helt eller delvis att personer 

som behandlats på psykiatrisk klinik är opålitliga som barnvakter, cirka en femtedel 

uppgav att de helt eller delvis inte kunde tänka sig att arbeta tillsammans med en person 

som lider av en psykisk sjukdom och en tiondel ansåg helt eller delvis att personer med 

en psykisk sjukdom bör bemötas som utstötta från samhället (CEPI, 2013).  

Många som lider av psykisk sjukdom har upplevt diskriminering som följd. 

Erfarenheter av svårigheter med att behålla vänskapskontakter, diskriminering från den 

egna familjen och att allmänheten tagit avstånd på grund av deras psykiska sjukdom är 

inte ovanliga. Det kan medföra att många hemlighåller sina psykiska besvär från 

omgivningen (Hansson & Lundberg, 2012).  

 

3.3 Stigmatisering av personer med psykisk sjukdom inom 

primärvården 

Stigmatisering av psykisk sjukdom bland vårdpersonal inom primärvård kan påverka 

vilken behandling personer erbjuds. De som arbetar inom vården kan ha en mer negativ 

inställning till en persons förmåga att vara följsam i medicinering om denne lider av 

psykisk sjukdom (Corrigan, Mittal, Haynes, Han, Morris, Sullivan, & Reaves, 2014). En 

mer stigmatiserande attityd kring psykisk sjukdom finns hos vårdpersonal som upplever 
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att det skulle vara svårt att söka psykiatrisk vård om de själva skulle drabbas av psykisk 

sjukdom (Corrigan et al., 2014). 

Personer som vårdas inom primärvården för psykisk sjukdom kan uppleva 

stigmatisering från den vårdpersonal de möter. I perioder kan det vara så att tätare besök 

till läkaren behövs och då kan det leda till att personerna upplever att läkaren förminskar 

de psykiska symtom som personen visar samt får personen att känna sig krävande och 

besvärlig (Robinson, Springer, Bischoff, Geske, Backer, Olson, Jarzynka & Swinton, 

2012).  

 

3.4 Schizofreni 

Schizofreni är en allvarlig psykisk sjukdom som ingår i gruppen psykossjukdomar. 

Vanliga symtom vid insjuknandet är sömnstörningar, minnessvårigheter, aptitlöshet, 

ångest och overklighetskänslor (Mattsson, 2014). Symtomen uppstår ofta gradvis och 

kan uppfattas som en succesivt insättande personlighetsförändring. Det är vanligt att 

personen har en bristande sjukdomsinsikt och drabbas av hörselhallucinationer och 

vanföreställningar. Schizofreni brukar definieras som en djupare och långvarigare form 

av psykos (Mattsson, 2014). 

Sjukdomen behandlas vanligtvis med antipsykosläkemedel. Metabola biverkningar 

såsom viktuppgång, diabetesutveckling samt förhöjt blodtryck och blodfetter kan uppstå 

(Mattsson, 2014), vilket ger en ökad risk för fysisk sjukdom och somatiskt vårdbehov 

hos personer med schizofreni. 

Trots den frekventa förekomsten av schizofreni existerar många fördomar kring 

sjukdomen (Mattsson, 2014). Det är en vanlig uppfattning att personer som lider av 

sjukdomen är våldsamma eller farliga. Den förlorade verklighetsförankringen som 

uppstår hos vissa personer med schizofreni kan framkalla ett märkligt eller avvikande 

beteende som kan uppfattas som skrämmande för andra (Mattsson, 2014).  

Var tredje person som drabbas av schizofreni återhämtar sig helt från sjukdomen och 

klarar sig utan någon som helst kontakt med den psykiatriska vården. Vidare återhämtar 

sig var tredje person till den grad att de kan leva utan sociala besvär och behöver inte ha 

vård inom heldygnsvården. De kan ha en del kvarvarande symtom men det är oftast 

inget som personerna besväras av. Den sista tredjedelen får en mer omfattande 

funktionsnedsättning och är i större behov av psykiatriska insatser (Mattsson, 2014).  
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3.5 Stigmatisering kring schizofreni inom vården 

Psykiatrisk vårdpersonal kan känna samma reservation mot personer som lider av 

mental sjukdom som övriga allmänheten gör (Nordt, Rössler & Lauber, 2006). 

Schizofreni är den sjukdom som visar högst nivå av socialt avståndstagande jämfört 

med andra psykiska sjukdomar som bland andra depression (Nordt et.al., 2006).  

Vanligt bland vårdpersonal är att ha föreställningar som att personer med schizofreni är 

farliga och oförutsägbara och vårdpersonal kan även vara pessimistiska angående 

chanserna till återhämtning för personer med schizofreni. En mer negativ attityd har de 

som arbetar inom somatisk vård jämfört med psykiatrisk vårdpersonal (Angelman, 

Björkman & Jönsson, 2008). 

Personer som har schizofreni har beskrivit svårigheter att få till sig diagnosen av läkare. 

Att få en tydlig diagnos med information och stöd beskrivs som en viktig del i arbetet 

för att kunna acceptera och arbeta med sin sjukdom. Vidare framkommer att personer 

upplever att läkare inte ger dem något annat val än medicinering för den psykiska 

sjukdomen utan att informera om de biverkningar som kan uppstå. Även ändringar i 

medicineringen utan att ha pratat med personen har förekommit från läkarens håll, 

vilket har gjort att personerna drabbats av övergångsperioder utan att kunna förbereda 

sig inför det (Schneider, Scissons, Arney, Benson, Derry, Lucas, Misurelli, Nickerson & 

Sunderland, 2004). 

 

3.6 Teoretisk referensram – Livsvärld, ett fenomenologiskt perspektiv 

Det fenomenologiska perspektivet fokuserar på människans erfarenheter och har stor 

betydelse vid utforskning av hur människor upplever sin vardag. Ett fenomenologiskt 

begrepp är livsvärldsperspektivet (Rosberg, 2012). 

Livsvärlden innebär vårt sätt att förstå oss själva och vår omgivning, alltså personens 

upplevelser av världen. Förståelsen för personens livsvärld bygger grunden för 

personens delaktighet i vården och ger insikt i hur sjukdomen har verkan på personens 

känsla av mening och sammanhang i vardagen (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Livsvärlden influeras av både dåtid, nutid och framtid och det som är i förfluten tid kan 

upplevas här och nu i form av minnen. Negativa upplevelser kan därför påverka 

personen långt senare vilket i högsta grad kan inverka på dennes välbefinnande. Det kan 
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göra att en människa oroar sig mycket inför framtiden baserat på negativa upplevelser i 

det förflutna som påverkat personens livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Författarna valde att utgå från livsvärlden eftersom litteraturstudien genomförs ur ett 

perspektiv med fokus på hur personer med sjukdomen schizofreni upplever 

stigmatisering. 

 

3.7 Problemformulering 

Fördomar och rädslor kring schizofreni existerar hos vårdpersonal inom somatisk vård 

vilket kan leda till att personen inte får optimal vård och behandling för fysiska besvär. 

Stigmatisering kan influera personens upplevelse av den somatiska vården negativt och 

leda till att framtida möten i vårdsituationer påverkas av livsvärlden och de upplevelser 

som personen har med sig sedan tidigare. 

 

3.8 Syfte 

Syftet med uppsatsen var att belysa upplevelser av stigmatisering hos personer med 

diagnosen schizofreni från vårdpersonal inom somatisk vård. 

 

4 Metod 

Studien som utförts är en systematisk litteraturstudie vilket innebär en sammanställning 

av litteratur inom ett begränsat område efter att litteraturen har sökts systematiskt och 

granskats (Forsberg & Wengström, 2013). En induktiv ansats har använts i studien 

vilket innebär att forskarna objektivt samlar in fakta som är relevant för det valda 

problemområdet, därefter kan nya begrepp och teorier utvecklas (Forsberg & 

Wengström, 2013), vilket överensstämmer med problemformuleringen och syftet. 

 

4.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Det är viktigt att litteraturen som inkluderas i den systematiska litteraturstudien är 

relevant för syftet och att forskningen är aktuell (Forsberg & Wengström, 2013). I 

PsykInfo och Cinahl valdes årtalsbegränsningarna 2004-2015 och i PubMed valdes 

begränsningen 10 år. Då inga relevanta artiklar från 2004 återfanns i PsykInfo eller 

Cinahl valdes begränsningen 10 år i PubMed. I de databaser där alternativet peer-
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reviewed var en möjlig begränsning, valdes det, för att säkerställa att artiklarna är 

publicerade i en vetenskaplig tidskrift. Vi har även kontrollerat i Ulrich´s Periodicals 

Director för att säkerställa den vetenskapliga nivån på de tidskrifter som publicerat de 

inkluderade artiklarna (Linnéuniversitetet, 2015). Vidare skulle artiklarna vara skrivna 

på engelska eller svenska då det är språken författarna behärskar. 

 

4.2 Litteratursökning 

Vid skapandet av sökstrategin formulerades olika sökord som utgick från syftet med 

litteraturstudien för att hitta artiklar som var relevanta för studien (Kristensson, 2014). 

Databassökningar genomfördes i Cinahl, PubMed och PsykInfo då de innehåller mest 

relevant litteratur för det valda syftet. Alla tre är breda databaser; PubMed och Cinahl 

täcker omvårdnad, och PsykInfo täcker psykologisk forskning inom medicin och 

omvårdnad (Forsberg och Wengström, 2013). Den slutgiltiga sökningen genomfördes i 

november 2015.  

Vi genomförde en fritextsökning med olika kombinationer av sökord, som sedan 

begränsades med hjälp av den booleska operatorn ”AND” för att ge ett mer limiterat 

resultat (Forsberg & Wengström, 2013). Författarna valde att använda denna operatorn 

för att få ett mer hanterbart antal träffar i sökningarna. 

Då sökningen i databaserna gav ett begränsat antal artiklar av relevans för syftet 

genomfördes även manuella sökningar. Först kontrollerades referenslistorna i relevant 

litteratur för att hitta fler artiklar som berör ämnet och fortsatte sedan med att söka i 

utvalda tidsskrifter (Forsberg & Wengström, 2013). Den manuella sökningen 

genererade inga resultat.  

Se bilaga 1-3 för vidare information om databassökning.  

 

4.3 Urval och kvalitetsgranskning 

Urvalsprocessen genomfördes med att författarna läste alla titlar och abstrakt i 

sökningarna där antalet träffar var hanterbart. De abstrakt som uppfattades relevanta för 

syftet i uppsatsen lästes även i full-text. Vanliga anledningar till att artiklar valdes bort 

var att fokus var från vårdpersonalens perspektiv, där stigmatisering beskrevs utifrån 

andra tillfällen än just somatisk vård och studier som fokuserade på stigmatisering inom 
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psykiatrisk vård. Många artiklar fokuserade på medicinska besvär och följsamhet till 

läkemedelsbehandling snarare än upplevelser av stigmatisering. 

Vid läsningen av artiklar i full-text lades främst fokus på artikelns utformning, syfte, 

metod och resultat. De artiklar som till en början bedömdes relevanta, 19 stycken, 

inkluderades i den mer djupgående läsningen och sedan kvalitetsgranskades 10 stycken 

av dessa. De som valdes bort efter den djupgående läsningen var ej relevanta för syftet 

eller var otydliga i sin beskrivning av vem som upplevt stigmatisering och i vilken 

vårdsituation. Fem artiklar ingår i resultatet (bilaga nr 4). De artiklar som föll bort från 

kvalitetsgranskningen visade sig ha hade bristande kvalitet där exempelvis 

urvalsförfarandet inte var beskrivet och det inte fanns något etiskt godkännande eller 

resonemang med mera. Några av de artiklar som inte inkluderades i resultatet var 

kvantitativa artiklar som visade att personer med schizofreni upplevt stigmatisering 

inom somatisk vård men som inte beskrev några upplevelser av stigmatisering. 

Författarna var överens om att artiklarna därför inte tillförde någon information som var 

av värde för resultatet. Se mer information om artiklar som valts bort efter granskning i 

bilaga 7. 

Artiklarna delades upp mellan författarna som sedan kvalitetsgranskade dem 

individuellt. Efter de enskilda kvalitetsgranskningarna diskuterade författarna eventuella 

frågor som dök upp under granskningen och sökte gemensamt en lösning. Alla 

artiklarna som inkluderats var av kvalitativ metod varav en checklista för 

kvalitetsbedömning av kvalitativa artiklar har använts, se bilaga 5. Kvantitativa artiklar 

har granskats men ej inkluderats i resultatet, bilaga 6 visar checklistan för bedömning. 

Kvalitetsgranskningen utgick från Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

 

4.4 Analys 

För att analysera artiklarna genomförde författarna en latent innehållsanalys. En 

innehållsanalys används för att på ett systematiskt vis identifiera mönster och teman där 

syftet är att beskriva specifika fenomen (Forsberg & Wengström, 2013). Det utförs 

genom att identifiera meningsenheter, koda kategorier och arbeta fram teman. Vid en 

induktiv analys blir forskarna medvetna om kategorier som inte är tydligt uttalade i 

texten för att nå djupet i texten (Forsberg och Wengström, 2013). 
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Analysen inpirerades av Forsberg och Wengström (2013). Det första steget var att 

författarna översiktligt läste litteraturen flera gånger för att göra sig bekanta med 

innehållet. Olika meningsenheter som svarade på syftet valdes ut enskilt för att få en 

möjlighet att få en egen syn på innehållet för att minska risken att viktig information blir 

förbisedd. Forskartriangulering användes vilket innebär att flera forskare är delaktiga i 

analysen (Forsberg & Wengström, 2013). Enheterna kodades för att ge en översiktlig 

bild av innehållet. Vid den här tidpunkten i analysen arbetade forskarna gemensamt och 

fortsatte med detta resterande av tiden. Likheter och olikheter i enheterna identifierades 

och olika kategorier växte fram som sammanförde koderna. Olika teman arbetades fram 

till följd av kategoriseringen där flera kategorier kan passa in under samma tema, för att 

ge en ny helhet. Dessa teman utgör grunden för resultatet i studien (Forsberg & 

Wengström, 2013). 

 

Exempel på analys: 

Meningsenhet Kod Kategori Tema 

”Until they discovered what I had 

(kidney stones), they didn’t listen to me, 

it was all due to nerves, whenever my 

stomach ached, this side ached, it was 

nerves…” 

 

Underskattade 

somatiska 

symtom på grund 

av psykisk 

sjukdom 

Känslan av att 

inte bli tagen på 

allvar 

Att bli misstrodd 

They described different situations in 

which they were mistreated when they 

mentioned the possibility of having 

children. Without genetic consultation 

of any kind, health professionals and 

family members often stated their 

complete opposition.  

Läkares 

invändningar mot 

att skaffa barn 

utan medicinsk 

grund 

Negativ syn på 

att skaffa barn 

på grund av 

psykisk 

sjukdom 

Påverkade 

framtidsdrömmar 

They felt that they were not seen as an 

important party for recieving 

information or being included in the 

decision-making process regarding 

treatment.  

Personer 

upplevde att de 

inte fick 

information eller 

var delaktiga i sin 

vård 

Att inte bli sedd 

som viktig 

gällande sin 

vård 

Bristande 

kommunikation 

    

5 Forskningsetiska överväganden 

I en systematisk litteraturstudie är det viktigt att de inkluderade studierna är etiskt 

godkända eller har ett etiskt resonemang samt att redovisning av samtliga artiklar som 

har ett värde för studien redovisas. Detta för att minska risken för missvisningar och 
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förvrängda resultat (Forsberg & Wengström, 2013). Författarna har haft etiska 

överväganden i åtanke genom forskningsprocessens gång vilket innebär att alla artiklar 

som gett svar på syftet inkluderats i resultatet om de uppnått kvalitetskraven samt fört 

ett etiskt resonemang. 

Då inga studier som hittats har haft som syfte att beskriva just stigmatisering inom 

somatisk vård ur ett perspektiv som beskrivs av personer med schizofreni har noggrann 

reflektion kring studierna gjorts för att urskilja om händelserna tar plats i somatisk vård. 

För att en studie skulle inkluderas var det viktigt att det framgick tydligt att 

upplevelserna beskrevs av personer med schizofreni och att den stigmatisering som 

upplevts kommit från somatisk vårdpersonal. På grund av detta har flera studier som 

varit otydliga gällande de punkterna valts bort för att undvika att generera ett 

missvisande resultat.  

 

6 Resultat 

Vid analysen identifierades tre teman som påverkades av stigmatisering inom somatisk 

vård; påverkade framtidsdrömmar, bristande kommunikation och att bli misstrodd.  

 

6.1 Påverkade framtidsdrömmar 

Personer som har diagnosen schizofreni har upplevt att läkare inom somatisk vård kan 

ha en negativ inställning till att de vill bilda en familj (Mora-Rios, Ortega-Ortega & 

Guillermina, 2015; González-Torres, Oraa, Arístegui, Fernández-Rivas, Guimon, 2007). 

Utan något medicinskt underlag har läkare upplevts vara avvisande när personer nämnt 

möjligheten att bli förälder (González-Torres et al., 2007). Vid uttryckt önskan om att 

bli förälder har vårdpersonal visat motstånd. Argumenten som framkom för 

oppositionen var att sjukdomen skulle överföras till barnet och förmågan att ta hand om 

ett barn ifrågasattes. Ett kirurgiskt ingrepp för att förhindra möjligheten till graviditet 

har föreslagits av vårdpersonal (Mora-Rios et al., 2015). 

Det rapporteras även att vårdpersonal har uttryckt att sjukdomen förhindrar förmågan att 

slutföra studier eller arbeta inom önskat område (Schulze & Angermeyer, 2003). 
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6.2 Bristande kommunikation 

Personer med schizofreni har upplevt att vårdpersonalen inte delger dem tillräcklig 

information vid somatisk sjukdom (González-Torres et al., 2007). Det har framkommit 

att vårdpersonal tilldelat medicin men inte gett personen någon information om vad som 

hände. Vid utskrivning dagen hade inte information givits om vilken behandling som 

utförts eller vilket tillstånd som behandlats (González-Torres et al., 2007).  

Det var inte ovanligt att personer med schizofreni upplevde att de inte ansågs vara en 

viktig person gällande att ta emot information och inkluderas i de beslut som togs 

angående deras behandling (González-Torres et al., 2007).  

Det har även beskrivits att personer upplevde att deras behov inte tillgodosågs när de 

sökte vård för somatiska problem (Schulze & Angermeyer 2003). Brist på förståelse för 

sjukdomen från vårdpersonalens sida har rapporterats av personer med schizofreni 

(Rose, Willis, Brohan, Sartorius, Villares, Wahlbeck & Thornicroft, 2011). Många 

personer berättade om brist på förståelse angående att deras handlingar kunde vara 

relaterade till deras psykiska sjukdom (Mora-Rios et al., 2015). 

 

6.3 Att bli misstrodd 

Personer delger flera upplevelser där de blivit behandlade annorlunda eller orättvist 

inom somatisk vård jämfört med personer som inte lider av schizofreni (González-

Torres et al., 2006; Pyle & Morrison, 2014; Schulze & Angermeyer 2003). Att bli 

misstrodd (González-Torres et al., 2007) eller inte bli tagen på allvar vid somatiska 

symtom var en av upplevelserna (Schulze & Angermeyer 2003; González-Torres et al., 

2007). Upplevelser hos personer av att vårdpersonal inte trodde på att de hade 

schizofreni utan att de önskade sjukledighet för att undslippa arbete har rapporterats 

(González-Torres et al., 2007).  

Vid magsmärta som visade sig bero på njursten har vårdpersonal skyllt smärtan på det 

mentala tillståndet som orsakats av schizofreni (González-Torres et al., 2007). 

Somatiska symtom har ifrågasatts när en person som har schizofreni har sökt somatisk 

vård. Personer med schizofreni har upplevt att vårdpersonal kan förklara besvärliga 

symtom och svårfunna sjukdomar med att personen har en psykisk sjukdom och därför 
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kan ha uppfunnit sjukdomen i sitt huvud (Farrely, Jeffrey, Rüsh, Williams, Thornicroft 

& Clement, 2015).  

Vetskapen om en persons psykiatriska vårdhistoria har medfört att vårdpersonal inte 

tagit en person med schizofrenis fysiska besvären på allvar eller att en överflyttning till 

psykiatrisk vårdavdelning genast har övervägts (Schulze & Angermeyer 2003). 

Personer som har schizofreni har även upplevt att de har blivit anklagade för att vara 

”lata” eller ”överdramatiska” utifrån deras beteende (Mora-Rios et al., 2015).  

 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

7.1.1 Inklusions och exklusionskriterier 

För att få aktuella resultat valdes att göra en begränsning på publiceringsår (Kristensson, 

2014) vilket ledde till att studier publicerade före 2004 exkluderades. Vid en sökning 

utan årtalsbegränsning återfanns dock en artikel publicerad 2003 som inkluderats i 

studien. Författarna valde att ta med den i resultatet trots detta på grund av dess relevans 

för syftet och för att det var ett magert utbud på litteratur som svarade på syftet. 

Sökningen utan årtalsbegränsningar genomfördes i alla tre databaser och övervägande 

var samma resultat som tidigare. 

Det faktum att ytterligare en artikel hittades kan å ena sidan tyda på att sökningen borde 

gjorts om med en bredare sökning av årtal. På grund av den begränsade tiden kunde inte 

hela sökningen göras om med breddade årtalsbegränsningar, vilket innebär att relevant 

forskning gjord före 2004 kan ha missats (Kristensson, 2014). 

Ytterligare ett sätt att bredda litteraturstudien hade varit att fokusera på psykisk sjukdom 

i allmänhet istället för att ha begränsning till schizofreni. Det framkom i litteraturen att 

schizofreni är den diagnos som drabbas av mest avståndstagande jämfört med andra 

psykiska sjukdomar (Nordt. et al., 2006). Vårdpersonal inom somatisk vård hade även 

en mer negativ inställning till personer med schizofreni jämfört med personal som 

arbetar inom psykiatrisk vård (Angelman et al., 2008). Författarna fick då en 

uppfattning om att det borde finnas mycket forskning kring personer med schizofrenis 

upplevelser av att bli drabbade av stigmatisering av just vårdpersonal inom somatisk 
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vård. Författarna höll kvar vid syftet för att belysa ett behov av vidare forskning inom 

ämnet (Kristensson, 2014). 

 

7.1.2 Litteratursökning 

Tre databaser som är relevanta för studiens syfte användes för att ge ett omfattande 

resultat. Författarna anser att sökförfarandet är tydligt presenterat. Metoddelen ska 

innehålla information om vilka databaser och sökord som använts, vilka publiceringsår 

som inkluderats och övriga avgränsningar som gjorts. Antal träffar sökningen gett, urval 

och bedömning av vetenskapliga artiklar ska vara presenterat (Forsberg & Wengström, 

2013).  

Syftet med att dokumentera sökningen noga är att den ska kunna replikeras, alltså att en 

utomstående ska kunna upprepa den på ett identiskt sätt. En annan aspekt är att 

sökningen ska kunna evalueras, vilket innebär att det empiriska tillvägagångssättet och 

hur metoden överensstämmer med problemformuleringen ska kunna värderas 

(Backman, 2008).  

 

7.1.3 Urval och kvalitetsgranskning 

Artiklarna delades upp och kvalitetsgranskades individuellt. Eventuella frågor kring 

studierna diskuterades gemensamt. Mallen som är använd för granskningen lämnar 

utrymme för tolkningar vilket kan medföra skillnader i kvalitetsbedömningen. Det 

kunde ha varit fördelaktigt att båda författarna enskilt granskat alla artiklar istället för 

att ha gjort en uppdelning, då bedömningen av kvaliteten kunde ha blivit mer objektiv. 

Detta kan ha minskat tillförlitligheten i studien då författarnas individuella förförståelse 

kan ha influerat bedömningen. Artiklar med låg kvalitet inkluderades ej i 

litteraturstudien för att öka studiens kvalitet (Kristensson, 2014). 

Det finns ingen regel för hur många studier som ska inkluderas i uppsatsen, men det 

mest fördelaktiga är att ta med all relevant litteratur som berör problemområdet. Alla 

artiklar som svarat på syftet har inkluderats i resultatet förutom en vilken saknade etiskt 

godkännande och resonemang (Forsberg & Wengström, 2013). Artikelns kvalitet 

bedömdes även som låg och valdes därför bort (Kristensson, 2014).  

I litteraturstudien har enbart 5 artiklar inkluderats. Vid sökningarna som genomförts har 

ingen studie som fokuserar helt på det valda problemområdet hittats. Författarna 
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upplever att det finns väldigt lite forskning gjord inom ämnet då många provsökningar 

har genomförts vilka genererade många artiklar som beskrev stigmatisering inom flera 

områden av livet där somatisk vård i vissa fall var en av dem. I de utvalda studierna 

finns det relativt lite information som är av värde för syftet med litteraturstudien då det 

ofta presenteras som ett bifynd i ett sammanhang där personer med schizofreni ombetts 

att beskriva stigmatisering utifrån många aspekter i deras liv. Sökstrategin kan 

säkerligen utvecklas ytterligare men då både databassökning och manuell sökning 

genomförts flertalet gånger anser författarna att det inte finns mycket forskning gjord. 

Ytterligare en anledning till att så få artiklar inkluderats är att det kan vara mycket svårt 

att utläsa om stigmatiseringen personerna beskriver härstammar från personal som 

arbetar inom somatisk eller psykiatrisk vård. För att kunna utläsa detta krävs noggrann 

läsning av studiernas resultat vilket har lett till att en del studier har exkluderats för att 

minska risken för ett missvisande resultat i litteraturstudien.  

 

7.1.4 Analys 

För att analysera litteraturen genomfördes en latent innehållsanalys (Forsberg & 

Wengström, 2013). För att stärka resultatets tillförlitlighet och verifierbarhet användes 

triangulering vilket minskar risken att tolkningar utifrån endast en persons förförståelse 

influerar innehållet i litteraturen. Genom att beskriva analysprocessen utförligt och visa 

exempel på hur den latenta innehållsanalysen har gått tillväga ökar tillförlitligheten 

ytterligare (Kristensson, 2014).  

Författarna har presenterat sina tidigare erfarenheter inom det studerade området vilket 

ökar kvaliteten på studien genom att läsaren får en bild av utgångsläget för tolkningen 

(Forsberg & Wengström, 2013).  

 

7.1.5 Överförbarhet 

Överförbarheten berör huruvida resultatet kan vara giltigt i andra kontexter än de som 

representeras i studien. Kvalitativa studier syftar ej till att generaliseras utan till att 

uppskatta rimligheten vilket görs av läsaren (Kristensson, 2014).  

Båda könen är representerade i studierna vilket tyder på att resultatet är applicerbart i 

båda grupperna. Överförbarheten ökar då beskrivning av de som deltagit i studierna 

finns att tillgå (Kristensson, 2014).  
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7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa upplevelser av stigmatisering hos personer 

med diagnosen schizofreni från vårdpersonal inom somatisk vård. Resultatet visade att 

personer med schizofreni i olika grad mötte stigmatisering eller diskriminering vid vård 

av somatiska besvär och behandlades annorlunda än personer utan schizofreni. Bland 

annat framkom erfarenheter av att inte få adekvat information om sitt tillstånd och att bli 

misstrodd i somatiska vårdsammanhang. 

 

7.2.1 Påverkade framtidsdrömmar 

Personer med schizofreni beskriver hur vårdpersonal kan ha baserat de råd de har gett 

på sina egna föreställningar. Vårdandet ska beröra personens livsvärld och vårdare bör 

ha en vilja att förstå hur personen upplever och påverkas av hälsa, sjukdom, lidande och 

vårdande för att främja personens hälsoprocesser (Dahlberg & Segesten, 2010). När en 

person drabbas av sjukdom aktiveras dennes kärnföreställningar, det vill säga de mest 

betydelsefulla föreställningarna för personen. För att förstå personens upplevelse av 

sjukdom måste dessa föreställningar ställas i centrum (Wright, Watson & Bell, 2002).  

När vårdpersonal inte är medveten om eller förstår personens planer och drömmar kan 

de påverka dessa negativt genom att ge personen råd som endast är baserat på 

vårdpersonalens egna fördomar (Dahlberg & Segesten, 2010) vilket kan ge personen en 

känsla av hopplöshet inför framtiden. Det är därför viktigt att vårdpersonal tar sina egna 

föreställningar i beaktning och försöker sätta sig in i personens livsvärld innan de uttalar 

sig om aspekter som handlar om hinder i en persons framtid och drömmar om hur 

dennes liv ska formas (Dahlberg & Segesten, 2010). Underlättande föreställningar 

frambringar fler möjliga lösningar på ett problem medan hindrande föreställningar 

minskar antalet potentiella lösningar (Wright et al., 2002). 

Även om vårdpersonalen är en stor källa till stigmatisering kan de hjälpa personer med 

schizofreni att följa sina drömmar och planer genom att förse dem med information, 

emotionellt stöd och uppmuntrande processer. På så sätt kan vårdpersonal bidra till en 

positiv förändring hos personen (Mora-Rios et al., 2015).  

 

7.2.2 Bristande kommunikation 

I en vårdvetenskaplig ansats fungerar inte en ensidig kommunikation där vårdgivaren 

besitter all kunskap och personen är en passiv aktör. Livsvärlden måste vara en central 
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del för att möjliggöra att varje person förstår informationen som ges (Dahlberg & 

Segesten, 2010) och det är viktigt att varje person möts utifrån dennes förutsättningar i 

kombination med den erfarenhet som professionen besitter (Mattsson, 2014). För att 

förstå vad en person vill uttrycka utan att för den skull blint följa personens önskemål 

behöver vårdgivaren ha en god vårdvetenskaplig och medicinsk grund. Det krävs en fin 

balans mellan vårdpersonalens professionella kunskaper och personens expertis på sig 

själv och sina önskemål (Dahlberg & Segesten, 2010). Om en person inte möts utifrån 

sina egna individuella skillnader utan generaliseras med utgångspunkt i en vårdgivares 

bild över hur personen borde vara kan personen uppleva vårdlidande (Wiklund, 2009) 

och stigmatisering (Mattsson, 2014). 

Att en person ska få information om sin situation kan upplevas som en självklarhet, 

dock visar resultatet att så inte är fallet. Brist på information kan bidra till att personer 

känner oro och upplever att deras delaktighet i sin vård hämmas. Vårdare som möter 

personens livsvärld och lyssnar främjar att personen känner sig delaktig. Det är värt att 

nämna att delaktighet inte kan uppnås via information om personen känner sig avfärdad 

eller sviken (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

7.2.3 Att bli misstrodd 

När personer behöver vård är de mer eller mindre utsatta och sårbara till följd av det 

lidande som uppstår vid sjukdom. Upplevelsen av att inte vara värd vårdandet kan leda 

till besvikelse hos personen (Dahlberg & Segesten, 2010). Omedelbar förflyttning till 

psykiatrisk vårdavdelning kan tydligt signalera till en person att den är oönskad. 

Det kan upplevas som kränkande och förnedrande att vara i behov av vård men ändå 

inte bli uppmärksammad eller lyssnad till. Vid behov av vård är personen sårbar och 

därmed utlämnad till vårdarens vilja och förmåga att vara hjälpsam och välvillig 

(Dahlberg & Segesten, 2010). När personen upplever att vårdgivaren inte lyssnar eller 

tar personen på allvar kan det påverka dennes livsvärld negativt. 

Återkommande berättelser indikerar att personer inte blir trodda på och lyssnade till på 

grund av sin psykiska sjukdom vilket kan medföra att personen drabbas av vårdlidande 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Å ena sidan kan vårdpersonal ha grund för sin misstro då 

vanföreställningar är ett vanligt symtom på schizofreni vilket kan medföra att personens 

upplevelse inte överensstämmer med det som vårdaren ser (Mattsson, 2014). Å andra 
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sidan kan denna misstro landa i att fysiska sjukdomar missas (Jones, Howard & 

Thornicroft, 2008) samt att personens självkänsla sänks och att personen får en negativ 

upplevelse av vården och därmed i framtiden undviker att söka vård (Dahlberg & 

Segesten, 2010).   

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

I de sökningar som genomförts och alla studier som lästs och granskats har författarna 

inte hittat en enda studie vars syfte är att belysa upplevelser av stigmatisering inom 

somatisk vård hos personer som har schizofreni. Kvantitativ forskning visar att 

stigmatisering och diskriminering samt orättvis behandling förekommer i den somatiska 

vården mot personer med schizofreni (Adeosun, Adegbohun, Jeje & Adewumi, 2014; 

Corker, Beldie, Brain, Jakovljevic, Jarema, Karamustafalioglu, Marksteiner, Mohr, 

Prelipceanu, Vasilache, Waern, Sartorius, Thornicroft & the FEDORA group, 2015) 

men beskriver inte hur stigmatiseringen kommer till uttryck. Vidare forskning behövs 

inom området för att uppmärksamma hur personer med schizofreni upplever 

stigmatiseringen som förekommer inom somatisk vård. Kunskap inom området kan 

bidra till en större förståelse samt utgöra underlag för åtgärder som syftar till att  minska 

stigmatiseringen. Författarna föreslår både kvantitativ och kvalitativ forskning som 

fokuserar på problemområdet snarare än presenterar det som bifynd.  

 

8 Slutsatser 

Studiens resultat belyser personer med schizofrenis upplevelser av den stigmatisering 

som de upplevt inom den fysiska sjukvården. Det framgår att personerna känner sig 

annorlunda behandlade jämfört med personer som inte har schizofreni. Den somatiska 

vårdpersonalens föreställningar om personer med schizofreni kan leda till att personen 

blir misstrodd. Att personer inte blir trodda på och lyssnade till på grund av sin psykiska 

sjukdom kan medföra att personen drabbas av vårdlidande vilket kan påverka personens 

livsvärld negativt. Det är av vikt att upplysa vårdpersonal om dessa upplevelser för att 

skapa en medvetenhet om den problematik som uppstår när dessa personer upplever ett 

negativt bemötande inom vården. För att kunna dra slutsatser kring åtgärder till denna 

problematik krävs mer forskning som ger en djupare förståelse.  
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10.1 Bilaga 1 

Sökmatris PubMed november 2015 
 

Söknin

g 

Sökord Antal 

träffa

r 

Läst

a 

titlar 

Lästa 

abstrakt

s 

Lästa i 

fulltex

t 

Antal 

granskad

e 

Inkluderad

e i 

resultatet 

Artike

l nr 

#1 Schizophreni

a AND 

stigma AND 

experience 

*** 

101 101 101 29 3 3 1, 4, 5 

#2 Schizophreni

a AND 

Experience 

AND health 

care 

406 0 0 0 0 0  

#3 Schizophreni

a AND 

stigma AND 

experience 

AND health 

care 

*** 

49 49 49 16 0 0  

#4 Schizophreni

a AND 

stigma AND 

experience 

AND medical 

services 

*** 

5 5 5 2 0 0  

#5 Schizophreni

a AND 

stigma AND 

experience 

AND hospital 

*** 

26 26 26 9 0 0  

#6 schizophrenia 

AND stigma* 

AND hospital 

AND 

experience 

*** 

28 28 28 10 0 0  

#7 schizophreni

* AND 

stigma* AND 

subjective 

45 45 45 18 2 2 (1), (3) 

*** = Begränsningarna; english swedish, 10 years. ( ) = tidigare inkluderad 
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10.2 Bilaga 2 

Sökmatris CINAHL november 2015 
 

Sökning Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakts 

Lästa i 

fulltext 

Antal 

granskade 

Inkluderade 

i resultatet 

Artikel 

nr 

#1 Schizophrenia 

AND stigma 

AND 

experience 

***** 

66 66 66 20 4 0  

#2 Schizophrenia 

AND 

experience 

AND health 

care 

***** 

120 120 117 15 0 0  

#3 Schizophrenia 

AND stigma 

AND 

experience 

AND health 

care 

***** 

17 17 17 3 0 0  

#4 Schizophrenia 

AND stigma 

AND 

experience 

AND medical 

services 

***** 

3 3 3 1 0 0  

#5 Schizophrenia 

AND stigma 

AND 

experience 

AND hospital 

***** 

3 3 3 2 0 0  

#6 schizophrenia 

AND stigma* 

AND hospital 

AND 

experience 

** 

 

4 4 4 2 0 0  

#7 schizophreni* 

AND stigma* 

AND 

subjective 

** 

19 19 19 7 1 1 3 

***** = begränsningarna; english, year 2004-2015. ** = begränsning; peer reviewed 

  



  
 

III 

10.3 Bilaga 3 
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Sökord Antal 

träffa
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Lästa 

abstrak
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Lästa i 

fulltex
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Antal 

granskad

e 

Inkluderad

e i 

resultatet 

Artike

l nr 

#1 Schizophreni

a AND 

stigma AND 

experience 

**** 

187 187 187 34 3 3 (3), 

(2), 

(4),  

#2 Schizophreni

a AND 

experience 

AND health 

care 

**** 

473 0 0 0 0 0  

#3 Schizophreni

a AND 

stigma AND 

experience 

AND health 

care 

**** 

49 49 49 21 1 1 2 

#4 Schizophreni

a AND 

Stigma AND 

experience 

AND medical 

services 

**** 

11 11 11 3 0 0  

#5 Schizophreni

a AND 

stigma AND 

experience 

AND hospital 

**** 

66 66 66 34 2 1 (2)  

#6 schizophrenia 

AND stigma* 

AND hospital 

AND 

experience 

** 

73 73 73 32 2 2 (4), (2) 

#7 schizophreni* 

AND stigma* 

AND 

subjective 

** 

43 43 43 12 1 1 (3) 

**** = Begränsningarna; english, peer reviewed, year 2004-2015. ** = Begränsning; 

peer reviewed. 

( ) = tidigare inkluderad 
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10.4 Bilaga 4 

Artikelmatris 
 

Nr Titel Författare, årtal, 

tidskrift, land 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1 Subjective 

experience and 

resources for coping 

with stigma in people 

with a diagnosis of 

schizophrenia: An 

intersectional 

approach. 

Mora-Rios, J., Ortega-

Ortega, M. & 

Guillermina, N. 

(2015). 

 

Qualitative health 

research. 

 

Mexiko. 

Att undersöka den 

subjektiva 

upplevelsen hos en 

grupp personer som 

har pågående 

öppenvårdsbehandling 

för diagnosen 

schizofreni i Mexico 

City med fokus på 

stigmatisering och 

diskriminering 

relaterat till deras 

sjukdom samt de 

resurser de använder 

sig av för att hantera 

dessa erfarenheter. 

 

 

Kvalitativ ansats. 

Induktiv metod med 

procedurer baserade 

på Grounded Theory. 

Semistrukturerade 

djupgående intervjuer 

med ämnesguide där 

man ställde öppna 

frågor. 

Ändamålsenligt urval, 

23 personer 

diagnostiserade med 

schizofreni, 12 

kvinnor och 11 män. 

22 - 63 år gamla. 

Tematisk analys för 

att identifiera 

betydelsen av 

sociokulturella 

aspekter av 

deltagarnas 

erfarenheter av sin 

sjukdom. 

 

Analysen genererade 3 teman; 

Kulturella faktorer, mening och 

tillskrivande rörande 

schizofreni, Upplevelser av 

stigma och strukturell 

diskriminering samt Resurser 

för att hantera stigma och 

diskriminering. 19 av de 23 

personer som deltog uppgav att 

de hade blivit utsatta för 

stigmatisering eller 

diskriminering på grund av sin 

sjukdom. Huvudkällorna för 

stigmatisering var bland annat 

familj, somatisk vårdpersonal 

och vänner. Det framkom att 

somatisk vårdpersonal var en 

av huvudkällorna för 

stigmatisering, med de kunde 

även upplevas som ett stöd när 

de försåg personerna med olika 

typer av resurser. 

 

Hög 



  
 

V 

2 Stigma and 

discrimination 

towards people with 

schizophrenia and 

their family 

members. 

González-Torres, 

M.A., Oraa, R., 

Arístegui, M., 

Fernández-Rivas, A. & 

Guimon, J. (2007). 

 

Social Psychiatry 

Epidemol. 

 

Spanien. 

 

Att utforska 

upplevelser av stigma 

och diskriminering 

beskrivna av personer 

med schizofreni och 

deras anhöriga samt 

att reflektera över 

vilka konsekvenser av 

dessa upplevelser som 

uppstår hos patienter, 

anhöriga och övriga 

samhället. 

 

Kvalitativ ansats med 

semistrukturerade 

fokusgruppsintervjuer. 

Teoretiskt urval. 

Totalt deltog 44 

personer, 26 personer 

var 

familjemedlemmar till 

någon med 

schizofreni och 18 

personer hade 

pågående öppenvård 

för schizofreni. Av 

de18 deltagarna som 

fick vård för 

schizofreni var 9st 

män och 9st kvinnor. 

3st av personerna med 

schizofreni och 1 av 

familjemedlemmarna 

lyckades inte beskriva 

några upplevelser. 

Analysen genererade 6 

kategorier av stigmatisering 

och diskriminering i personerna 

med schizofrenis upplevelser: 

Psykisk sjukdom vs. Brist på 

vilja, Fördomar relaterade till 

farlighet, Överbeskyddande-

infantilisering, Daglig social 

diskriminering, Diskriminering 

i vården, Ättlingar och 

Undvikande-social isolering. 

Personer beskriver erfarenheter 

där de har blivit misstrodda av 

sjukvårdspersonal samt olika 

upplevelser av att bli behandlad 

annorlunda på grund av att de 

har diagnosen schizofreni. 

Otillräcklig information och 

brist på delaktighet i vården 

togs även upp. 

 

Medel 

3 Subjective 

experiences of 

stigma. A focus 

group study of 

schizophrenic 

patients, their 

relatives and mental 

health professionals 

Schulze, B. & 

Angermeyer, M.C. 

(2003). 

 

Social Science & 

Medicin. 

Att utforska den 

subjektiva 

upplevelsen av 

stigmatisering hos 

personer med 

schizofreni. 

Kvalitativ ansats med  

öppna, ostrukturerade 

fokusgruppsintervjuer 

med fördjupande 

frågor. För att få en 

heltäckande bild av 

hur stigma påverkar 

personer med 

4 dimensioner av stigma 

identifierades: Kommunikation 

mellan människor, Den 

allmänna synen på psykisk 

sjukdom, Strukturell 

diskriminering och Tillgång till 

roller i sociala sammanhang. 

Upplevelser från somatisk vård 

Medel 



  
 

VI 

 

Tyskland. 

 

schizofrenis liv söktes 

information även hos 

närstående och 

psykiatrisk 

vårdpersonal. 

Strategiskt urval med 

inklusions-kriterier. 

Totalt deltog 83 

personer i studien, 25 

personer med 

schizofreni, 31 

anhöriga och 27 

psykiatrisk 

vårdpersonal. 53 

kvinnor och 30 män 

deltog. Deltagarna 

delades in i 4 grupper 

med personer som 

lider av schizofreni, 4 

grupper med 

närstående och 4 

grupper med 

psykiatrisk 

vårdpersonal. 

var bland annat att inte bli 

tagen på allvar med sina fysiska 

problem eller att direkt bli 

förflyttad till psykiatrisk 

vårdavdelning. 

4 The link between 

mental health-

related 

discrimination and 

suicidality: service 

users perspectives 

Farrelly, S., Jeffery, 

D., Rüsch, N., 

Williams, P., 

Thornicroft, G. & 

Clement, S. (2015). 

 

Att beskriva 

proportionen av 

vårdtagare som låg i 

riskzonen för 

självmord och till 

vilken grad 

Mixad metod (vi har 

dock endast använt 

oss av den kvalitativa 

delen i studien). 

Kvalitativa intervjuer 

med deltagare som 

Diskriminering upplevs som en 

stressfaktor som överskrider 

ens coping resurser, vilket leder 

till en negativ självbild och 

uppfattningen att man har 

mindre stödjande nätverk/social 

Medel 



  
 

VII 

Psychological 

Medicine. 

  

Storbritannien. 

diskriminering har ett 

samband med 

självmord genom 

kvalitativa data. 

rapporterade ett 

samband mellan 

upplevelser av 

diskriminering och 

suicidalitet i den 

kvantitativa intervjun. 

Strategiskt urval med 

inklusions- och 

exklusionskriterier. 

Totalt deltog 194 

personer i studien, 

varav ett mindre urval 

gjordes ur 

deltagargruppen till 

den kvalitativa 

datainsamlingen. I 

kvalitativa intervjun 

deltog 58 personer 

mellan 20-65 år, 35 

kvinnor och 23 män. 

Deltagarna hade 

antingen depression, 

bipolär sjukdom eller 

schizofreni. Kvalitativ 

data analyserades 

genom en ramverks 

analys. 

struktur. Förberedelser inför 

nya eventuella negativa 

händelser och behandlingar 

samt den uppfattade bristen på 

stödjande nätverk ledde till att 

personerna i studien kände 

hopplöshet och sucidalitet. 

Diskriminering och isolering 

bland personer som lider av 

psykisk sjukdom kan vara 

sammankopplat med ökad risk 

för självmord. Studien 

beskriver upplevelser av 

diskriminering och 

stigmatisering. 

5 Reported stigma and 

discrimination by 

people with a 

Rose, D., Willis, R., 

Brohan, E., Sartorius, 

Syftet var att 

undersöka 

utsträckningen av den 

Kvalitativ metod. 75 

personer som har 

diagnosen schizofreni 

Studien återfann få skillnader 

mellan länderna i resultatet och 

hypotesen stöttades. Det som 

Medel 



  
 

VIII 

diagnosis of 

schizophrenia.  

N., Villares, C., 

Wahlbeck, K. &  

Thornicroft, G. (2011). 

 

Epidemiology and 

psychiatric Sciences. 

 

Brasilien, Bulgarien, 

Cypern, England, 

Finland, Grekland, 

Italien, Litauen, 

Malaysia, Rumänien, 

Slovakien, Slovenien, 

Turkiet och USA. 

stigma och 

diskriminering som 

rapporteras av 

personer med 

diagnosen schizofreni. 

Hypotesen var att när 

personerna som blir 

utsatta för stigma 

själva får berätta om 

sina upplevelser så 

kommer dessa att vara 

vitt bredda. 

blev intervjuade med 

hjälp av DISC. 45 

män och 30 kvinnor 

deltog. Åldern 

varierade mellan 19-

51 år och medianen 

var 37 år. En tematisk 

analys av innehållet 

utfördes.  

beskrevs som ”positiv 

diskriminering” ansåg 

forskarna vara sådan 

behandling som anses normal 

och förväntas av personer utan 

schizofreni. Teman som togs 

upp i resultatet är: 

Utstött/Avvisad, Isolering från 

samhället, Rättigheter på grund 

av psykisk sjukdom, Att bli 

hånad, Att bara kunna vara med 

andra brukare, Övergrepp, Brist 

på förståelse, Välmenande med 

negativt, Förhållanden som är 

för emotionellt krävande, 

Begränsade romantiska 

utsikter, och Biverkningar av 

medicinering. 
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10.5 Bilaga 5 

Kvalitativ kvalitetsgranskning 
 

Beskrivning av studien (Metodval) 

Finns det ett tydligt syfte?  Ja Nej Vet ej 

Patientkarakteristiska 

Antal: Ålder: Man/Kvinna: 

Är kontexten  presenterad? Ja Nej Vet ej 

Etiskt resonemang?   Ja  Nej Vet ej 

Urval relevant?   Ja Nej Vet ej 

Urval strategiskt?   Ja Nej Vet ej 

Metod för 

- Urvalsförfarande tydligt beskrivet?  Ja Nej Vet ej 

- datainsamling tydligt beskrivet?  Ja Nej Vet ej 

- analys tydligt beskriven?   Ja Nej Vet ej 

Giltighet 

- Är resultatet logiskt, begripligt?  Ja  Nej  Vet ej 

- råder datamättnad?   Ja Nej Vet ej 

- Råder analysmättnad?   Ja Nej Vet ej 

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt?  Ja Nej Vet ej 

- Redovisas resultatet i förhållande till  Ja Nej Vet ej 

teoretisk referensram? 

Genereras teori?   Ja Nej Vet ej 

Huvudfynd 

Vilket fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Hög Medel Låg 
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10.6 Bilaga 6 

Kvantitativ kvalitetsgranskning, RCT & CCT  
 

Beskrivning av studien 

Forskningsmetod (skriv i det som stämmer) 

- RCT: 

- CCT (ej randomiserad): 

-  Multicenter, antal center: 

- Kontrollgrupp/er: 

Patientkarakteristika 

- Antal: 

- Ålder: 

- Man/kvinna: 

 

Kriterier för inkludering/exkludering (ja/nej) 

- Adekvat inkludering/exklusion: 

Intervention (beskriv) 

 

Vad avsåg studien att studera? Dvs. vad var dess primära respektive sekundära 

effektmått? (beskriv) 

 

Är urvalsförfarandet beskrivet? (ja/nej) 

 

Representativt urval? (ja/nej) 

 

Är randomiseringsförfarandet beskrivet? (ja/nej/vet ej) 

 

Likvärdiga grupper vid start? (Ja/nej/vet ej) 

 

Analyserade i den grupp som de randomiserades till? (Ja/nej/vet ej) 

*Blindning av patienter? (Ja/nej/vet ej) 

 

*Blindning av vårdare? (Ja/nej/vet ej) 

 

*Blindning av forskare? (Ja/nej/vet ej) 

 

Bortfall 

Är bortfallsanalysen beskriven? (Ja/nej) 

 

Är bortfallsstorleken beskriven? (Ja/nej) 

 

Är den statistiska metoden adekvat? (Ja/nej) 

 

Etiskt resonemang? (Ja/nej) 

 

Hur tillförlitligt är resultatet? (Ja/nej) 

- Är instrumenten valida? 

- Är instrumenten reliabla?  



  
 

XI 

 

Är resultatet generaliserbart? (Ja/nej) 

 

Huvudfynd (beskriv detta utifrån punkterna) 

- Hur stor var effekten? 

- Hur beräknades effekten? 

- NNT 

- Konfidensintervall 

- Statistisk signifikans 

- Klinisk signifikans 

- Powerberäkning 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet (Hög/medel/låg) 
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10.7 Bilaga 7 

Bortvalda artiklar 
 

Titel Författare, år, 

land 

Metod Kvalitet Motivering för 

bortval av artikel 

”It’s just a 

very taboo 

and secretive 

kind of 

thing”: 

making sense 

of living with 

stigma and 

discrimination 

from accounts 

of people with 

psychosis 

Pyle, M. & 

Morrison, A.P. 

(2014). 

Storbritannien. 

Kvalitativ Medel Det går inte att utläsa 

i artikeln vilka 

upplevelser som 

beskrivs av personer 

med schizofreni då 

även personer med 

andra 

psykossjukdomar 

inkluderats. Det gick 

inte heller att utläsa i 

vilken situation 

stigmatiseringen tog 

plats. Författarna till 

studien har sökts utan 

resultat. 

Personal 

consequenses 

of the 

diagnosis of 

schizophrenia: 

a preliminary 

report from 

the inquiry 

into the 

schizophrenia 

label. 

Thomas, P., 

Seebohm, P., 

Wallcraft, J., 

Kalathil, J. & 

Fernando, S. 

 (2013). 

 Storbritannien 

Kvalitativ Låg Författarna till 

studien har lagt upp 

ett frågeformulär på 

internet som vem som 

helst kan svara på. 

Deltagarna ej 

beskrivet, det var 

svårt att utläsa vart 

och i vilka situationer 

stigmatiseringen 

upplevts.  

 Experiences 

of 

discrimination 

by people with 

schizophrenia 

in Lagos, 

Nigeria. 

 Adeosun, I. I., 

Adegbohun, A. A., 

Jeje, O. O. & 

Adewumi, T. A. 

(2014) 

Nigeria 

 

Kvantitativ 

 Medel  Författarna till 

litteraturstudien 

trodde ursprungligen 

att kvantitativa 

artiklar skulle kunna 

inkluderas i resultatet. 

Efter granskning när 

artiklarna skulle 

analyseras upptäcktes 

att artiklarna bara 

beskriver att 

stigmatisering 

existerar, men inga 

upplevelser av hur 

den kommer till 

uttryck framkommer. 

Då detta var syftet 

valdes dessa artiklar 

bort. 



  
 

XIII 

 Experience of 

stigma and 

discrimination 

reported by 

people 

experiencing 

the first 

episode of 

schizophrenia 

and those with 

a first episode 

of depression: 

The FEDORA 

project 

 Corker, E. A., 

Beldie, A., Brain, 

C., Jakovljevic, 

M., Jarema, M., 

Karamustafalioglu, 

O., Marksteiner, J., 

Mohr, P., 

Prelipcenau, D., 

Vasilache, A., 

Waern, M., 

Sartorius, N., 

Thornicroft, G. 

and the FEDORA 

study group 

(2015) 

Österrike, 

Kroatien, 

Tjeckien, Polen, 

Rumänien, Sverige 

och Turkiet. 

 

Kvantitativ 

 Medel  Se förklaring om 

kvantitativa artiklar 

ovan 

 Experiences 

of stigma and 

discrimination 

of people with 

schizophrenia 

in India 

 Koschorke, M., 

Padmavati, R., 

Kumar, S., Cohen, 

A., Weiss, H. A., 

Chatterjee, S., 

Pereira, J., Naik, 

S., John, S., 

Dabholkar, H., 

Balaji, M., 

Chavan, A., 

Varghese, M., 

Thara, R., 

Thornicroft, G. & 

Patel, V. 

(2014) 

Indien 

 Mixad 

metod 

 Medel Se förklaring om 

kvantitativa artiklar 

ovan. Den kvalitativa 

delen i artikeln 

beskrev endast de 

mest förekommande 

situationerna där 

personer med 

schizofreni upplevde 

stigmatisering, vilka 

inte inkluderade 

stigmatisering inom 

somatisk vård. Den 

kvalitativa data i 

artikeln var alltså inte 

relevant för 

litteraturstudiens 

syfte. 

  

 


