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SAMMANFATTNING 

Självstigma hos personer med allvarlig psykisk störning behöver undersökas med tanke 

på att den psykiska ohälsan ökar. Syftet med studien var att undersöka hur självstigma 

påverkat individer med allvarlig psykisk störning. Studien utfördes som en 

litteraturstudie och resultatet utgjordes av tre kategorier: Att bli sin diagnos, Att känna 

skam och Att känna hopplöshet. Självstigma påverkar personer med allvarlig psykisk 

störning genom att försvåra förutsättningarna till återhämtning. Kombinationen av en 

allvarlig psykisk störning och självstigma skapar negativa konsekvenser utifrån 

individens egna stereotypa och fördomsfulla föreställningar. Individerna har svårt att 

känna mening med livet och undviker att söka hjälp på grund av skam och hopplöshet. 

Detta i sin tur kan leda till förvärrade symptom och ökat lidande. Sjuksköterskan 

behöver därför vara medveten kring problematiken med självstigma och vara observant 

kring individens egna fördomar, skamkänslor och känsla av hopplöshet kring sin 

diagnos. Det är av vikt att skapa förutsättningar för empowerment i vårdsituationen. 

Interventioner och omvårdnad bör ha som målsättning att minska symptomen av 

självstigma hos individer med allvarlig psykisk störning. Interventioner torde kunna 

utformas, men behöver anpassas utifrån vilket samhälle som vården utförs i. Det finns 

begränsningar i aktuell forskning och fler studier där självstigma som fenomen belyses 

vore önskvärt, liksom longitudinella studier för att ge en djupare förståelse.  

  



 

 
 

 

 

 

 

Severe mental illness and Self-stigma 

”You are afraid to ask for help when you need it. 

There is so much shame…” 

 

 

 

 

 

 

 

Author:  Sabina Altnäs 

  Johanna Pärlsjö 

 
Nursing Thesis    

15 Credits  

Varberg  2015-05-27 

 

School of Health and Welfare  
P.O. 823 

S- 301 18 Halmstad 

 

 

 

 
  



 

 
Title  Severe Mental illness and self-stigma 

“ You are afraid to ask for help when you need it. There is so 

much shame…” 

 
Author  Sabina Altnäs & Johanna Pärlsjö 

 
Department School of Health and Welfare  
 
Supervisor  Eva-Lena Einberg, Lecturer  

  Doctoral student in Health and caring Science  

Examiner  Susann Arvidsson, Senior lecturer, PhD   

Period  Spring 2015   

Pages  18 

Key Words Hopelessness, nursing, self-stigma, shame, severe mental 

illness   

ABSTRACT  

Severe mental illness is a growing health problem. Severe mental illness and self-stigma 

in combination needs to be examined to clarify what impact they have in combination 

for each individual. The purpose of this study was to examine what kind of impact self-

stigma has to individuals with severe mental illness. The study was conducted as a 

literature review and the results consisted of three categories: Becoming ones illness 

Feeling of shame and Feeling of hopelessness. Self-stigma affects the individuals 

negatively and makes it harder for them to recover. The combination of severe mental 

illness and self-stigma creates negative consequences from the stereotypical and 

jaundiced. Individuals have problems with finding meaning of life and are reluctant to 

seek treatment for their symptoms because of the feeling of shame and hopelessness. In 

return the symptoms of the mental illness increases and provides more suffering and 

decreases the meaning of life. It is important that nurses are aware of and are mindful to 

the individuals prejudice, feelings of shame and hopelessness about their mental illness. 

Nurses need to make sure that it is possible to be empowered as a patient. Interventions 

and nursing that aim to reduce the symptoms of self-stigma in severe mental illness 

should be adapted to the prejudice of the society. More scientific research is needed 

because of the limited number of present studies concerning self-stigma. There is a need 

to further investigate self-stigma in severe mental illness. Preferably studies with 

longitudinal design that focus on the phenomenon self-stigma and how it affects people 

with severe mental illness, to give a greater understanding. 
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INLEDNING 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2013) så är det mycket som talar för att den psykiska 

ohälsan ökar i Sverige. Bland yngre medelålders individer (35-44 år) av båda könen har 

antalet med psykisk störning ökat sen 1990-talet, likaså har behovet av 

slutenvårdsplatser ökat.  

En person med en diagnostiserad allvarlig psykisk störning har i större delen av 

västvärlden goda möjligheter till återhämtning. Det finns dock faktorer som påverkar 

hur tillgänglig individen är för att ta emot hjälp och behandling såsom exempelvis 

motivation till behandling, förmåga till förändring och problemhantering. Forskare har 

identifierat att personens egna tankar och föreställningar kring sig och sin sjukdom har 

en tydlig påverkan på måendet. Detta beskrivs i litteraturen och forskningen som 

självstigmatisering (Corrigan & Rao, 2012; Kondrat & Teater, 2009; Mittal, Sullivan, 

Chekuri, Alee & Corrigan, 2012). 

Det finns ett antal stora studier gjorda i Europa där forskarna försökt kartlägga 

riskfaktorer för uppkomsten av självstigmatisering hos olika psykiatriska 

diagnosgrupper. Forskarna har funnit ett samband mellan ökad diskriminering mot 

individer med allvarlig psykisk störning i samhället och självstigmatisering. Upplever 

individen att den har kontroll över sin situation och kan lösa de problem som uppstår är 

risken för självstigma mindre (Brohan, Elgie, Sartorius & Thornicoft, 2010; Evans-

Lacko, Brohan, Mojtabai & Thornicoft, 2012; Krajewski, Burazeri & Brand, 2012).  

World Health Organization (WHO, 2013) har i sitt policydokument Mental Health 

Action plan 2013-2020, påtalat vikten av att hjälpa individer med psykisk störning att nå 

empowerment, kontroll över sin situation. De uppmärksammar behovet av att ta fram 

nationella strategier och planer för att förebygga psykisk ohälsa. Att minska 

stigmatiseringen för personer med psykisk ohälsa är en av de åtgärderna (Ibid.). 

Personer som självstigmatiseras har ett behov av att problematiken uppmärksammas för 

att få en förbättrad livskvalitet. God omvårdnad genom interventioner kan minska 

självstigma för dem med allvarlig psykisk störning och kan skapa förutsättningar till att 

självstigma minskar.  
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BAKGRUND 

PSYKISK HÄLSA OCH OHÄLSA 

Världshälsoorgansationen (WHO) beskriver hälsa som ”Ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom och 

handikapp. För att nå ett tillstånd av fullständig fysisk, psykisk och socialt 

välbefinnande måste en individ eller en grupp individer förstå sina önskemål, 

tillfredsställa sina behov och förändra och hantera sin omgivning” (WHO 1986, s.1). 

Psykisk hälsa beskrivs som att individen upplever tillvaron som meningsfull och 

innehar förmåga att hantera motgångar i livet genom att använda sig av sina inneboende 

resurser. För att uppnå psykisk hälsa behöver individen också känna sig som en del i 

samhället (Sveriges kommuner och landsting (SKL), 2015; WHO, 2015). En individ är 

aldrig helt frisk eller helt sjuk. Människan är i ständig rörelse mellan ytterligheterna 

frisk och sjuk. En stark känsla av sammanhang (KASAM) innebär en hög förmåga att 

hantera utmaningar utifrån tre kategorier; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

(Antonovsky, 1991). Psykisk ohälsa innefattar allt från psykisk sjukdom till psykiska 

besvär som stör välbefinnandet och påverkar individens dagliga liv (WHO, 2015). 

Folkhälsomyndigheten (2013) beskriver att psykisk hälsa eller ohälsa är svårdefinierat 

och att det är svårt att mäta. Det finns dock tydliga indikationer på att det är ett av de 

största folkhälsoproblemen (Ibid.). Enligt Socialstyrelsen har 20-40% av Sveriges 

befolkning någon form av psykisk ohälsa, i denna grupp beräknas 10-15% behöva 

någon form av psykiatrisk behandling av sjukvården. Dock finns inga siffror av hur 

många av dessa som har en allvarlig psykisk störning (Socialstyrelsen, 2013). Termen 

psykisk störning ersätter det tidigare begreppet psykisk sjukdom för att markera att ett 

biologiskt underlag inte alltid kan påvisas. Av olika anledningar kan symptomen av den 

psykiska störningen förvärras till en grad som stör och påverkar det dagliga livet.  

(Skärsäter, 2010). Allvarlig psykisk störning omfattar individer där symptomen och 

problemen som individen har är så svåra och påtagliga att det motiverar specialistvård 

(Ottosson& Ottosson, 2010). Ifall den psykiska störningen är allvarlig bedöms den 

utifrån störningens art och dess grad. Bedömningen sker snarare om allvarlighetsgraden 

av symtomen än om vilken typ av diagnos. Oftast handlar det om diagnoserna djup 

depression, psykotiska sjukdomstillstånd som exempelvis: schizofreni eller svårartade 

personlighetsstörningar (Socialstyrelsen, 2008).  

ALLVARLIG PSYKISK STÖRNING OCH BEHANDLING  

Förklaringsmodellerna för uppkomsten av en psykisk störning har skiftat genom 

historien mellan olika paradigm i olika tider och på olika platser i världen. 

Förklaringarna har varierat och varierar än idag mellan biologiska orsaker; såsom 

genetik, obalans i kroppsvätskor till tron om att övernaturliga krafter och andar intagit 

personen och att måendet påverkats av tidiga trauman (Drake, Green, Mueser & 

Goldman 2003; Ottosson & Ottosson, 2010; Overton & Medina, 2008; Åsberg & 
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Agerberg, 2009). Följaktligen har även behandlingsmetoderna haft stora variationer för 

att motsvara förklaringsmodellerna. Det som dock varit gemensamt, är att personer med 

psykisk störning bokstavligen flyttades ut från samhället. De har förpassats till speciella 

områden och hus och har av allmänheten ansetts som farliga och annorlunda 

(Allgulander, 2008; Drake et al., 2003). I Sverige och större delen av västvärlden kom 

den stora förändringen i samband med utvecklandet av potenta läkemedel på 1950-talet 

som minskade symptomen hos personer med psykisk störning. Detta revolutionerade 

möjligheterna för rehabilitering även för de med psykisk störning och återgång till 

samhället (Allgulander, 2008; Drake et al., 2003; Overton & Medina, 2008; Åsberg & 

Agerberg, 2009).  

Behandlingen utgår från de olika orsakerna för uppkomst av psykopatologin. Psykiatrin 

fokuserar på att behandla med somatisk terapi när hjärnans funktion är störd. 

Psykoterapeutisk behandling och sociala åtgärder används för att påverka individens 

upplevelse av sig själv och sin omvärld (Ottosson & Ottsosson, 2010). Ambitionen 

inom psykiatrin är att ha en holistisk grundsyn men det naturvetenskapliga synsättet 

dominerar fortfarande (Overton & Medina, 2008; Skärsäter, 2010). Återhämtning från 

psykiatriska symptom fokuserar på individens resurser. Detta innebär att personen själv 

kan vara aktiv i sitt liv och har förmåga att ta ansvar för sitt liv och är därmed delaktig i 

sin egen process för att nå ökad hälsa. Återhämtning från psykisk störning beskrivs inte 

som en bot utan som en förbättringsprocess där personen hittar hopp och mening kring 

sin situation (Topor, 2004). Det innebär att det finns en tro på att en individ med 

allvarlig psykisk störning kan ha tillfredställande autonomi och förmåga att påverka och 

ta beslut om sitt liv (Hansson & Björkman, 2005). 

HÄLSOFRÄMJANDE OMVÅRDNAD 

Omvårdnadsteoretikern Dorothea Orems (1991) egenvårdsteori bygger på att 

omvårdnaden genom en helhetssyn syftar till att patienten i möjligaste mån blir 

självständig genom att främja funktion och hälsa. Orem (1991) fäster stor vikt vid 

individens förmåga till problemlösning. När egenvårdskraven överskrider en individs 

förmåga att utföra handlingar som upprätthåller eller främjar ens liv, hälsa eller 

välbefinnande blir det omvårdnadens ansvar att kompensera denna brist, tills patienten i 

största möjliga mån har återfunnit sin egenvårdkapacitet (Ibid.). All omvårdnad bör 

baseras på en humanistisk grundsyn vilket betyder att människan ska ses som en del i ett 

sammanhang med ansvar för sitt liv och skall betraktas som en fri individ med förmåga 

att göra egna val. Varje individ bemöts utefter sina förutsättningar oavsett kulturell 

bakgrund, kön, ålder eller sociala villkor (Svensk sjuksköterskeförening (SSF), 2010). 

Det överordnade målet med omvårdnad är att individen skall utvecklas och nå sin 

optimala funktionsnivå, hälsa, välbefinnande och stärka dess resurser och förmågor för 

att ge förutsättningar att skapa en hälsoprocess (Orem, 1991; SSF, 2010). Empowerment 

är ett annat begrepp som beskriver vikten av att patienten har en aktiv roll i sin egen 

vård vilket är en väsentlig roll i hälsofrämjande omvårdnad. Liksom Orems 

omvårdnadsteori utgår empowerment från föreställningen om att alla individer har 
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resurser och en förmåga att hantera sina problem (Svensk sjuksköterskeförening (SSF), 

2008). Empowerment är förknippat med förbättrad livskvalitet, socialt stöd och 

självförtroende. Likaså finns det samband mellan empowerment och möjlighet till att få 

sina behov som patient tillgodosedda och därmed minska symptomen av allvarlig 

psykisk störning (Hansson & Björkman, 2005). Orem (1991) poängterar att vikten av 

omvårdnad bidrar till att människor tillägnar sig kunskaper och färdigheter för att kunna 

praktisera egenvård när livssituationen förändras och upprätthålla mänsklig funktion 

(Ibid.). Som sjuksköterska blir rollen att stödja, vägleda, undervisa och skapa en 

utvecklande miljö, mot egenvård och empowerment anpassat till den egna individens 

förutsättningar (SSF, 2008). 

SJÄLVSTIGMATSERING 

Självstigma innebär att individen som fått en psykiatrisk diagnos internaliserar fördomar 

och stereotypa föreställningar kring sin allvarliga psykiska störning och känner sig 

odugliga. Detta baseras på befolkningens normer, värderingar, okunskap och fördomar 

kring allvarlig psykisk störning (Corrigan & Rao, 2012). Stigmatisering i samhället 

leder ofta till att en individ eller grupp av individer blir förtrycka av andra i samhället 

genom diskriminering. Omgivningen dömer personer på förhand efter en stereotyp bild 

istället för att se helhetsbilden och individen. Ofta blir de stigmatiserade personerna 

avvisade i olika sammanhang (Kondrat & Teater, 2009; Overton & Medina, 2008¸ 

Rüsch, et al., 2013). Stereotyper är ett sätt att kategorisera personer. Ett exempel på en 

negativ stereotyp är att förutsätta att alla personer med allvarlig psykisk störning är 

farliga, odugliga och svaga. Stereotyper definieras av samhällets normer och 

värderingar som kan vara baserat på okunskap och fördomar. Dessa negativa stereotyper 

och fördomar finns även hos individen med allvarlig psykisk störning. Det kan leda till 

att personen som fått en psykiatrisk diagnos internaliserar fördomarna och känner sig 

värdelös (Corrigan & Rao, 2012; Overton et al., 2008; Rüsch et al., 2013).  

I en europeisk studie där flera olika länders befolkning deltagit, undersöks samband 

mellan acceptans av psykisk ohälsa och individuellt upplevda självstigma, 

diskriminering och empowerment hos personer med allvarlig psykisk störning. 

Frekvens av självstigma hos individen är lägre i de länder där den kulturella 

acceptansen för psykisk sjukdom är högre (Evans-Lacko et al., 2012). Typen av 

allvarlig psykisk störning och diagnos påverkar frekvensen av självstigma. Hälften av 

1229 personer med psykotisk störning har en måttfull till hög grad av 

självstigmatisering. Hos 1182 personer med en bipolär störning och depression har 

drygt en femtedel (21,5%) en måttfull till hög grad av självstigma (Brohan et al., 2010).  

PROBLEMFORMULERING 

Begreppet självstigma är relativt okänt inom psykiatrisk omvårdnad. Individer med 

allvarlig psykisk störning är särskilt utsatta för stigmatisering och självstigma. Därmed 

finns ett behov av att undersöka hur självstigma påverkar individen och den psykiska 



 

 5  

 

hälsan. Då andelen personer med psykisk ohälsa ökar är en sådan undersökning av 

intresse ur ett samhällsperspektiv. Det är av vikt att öka omvårdnadspersonalens 

medvetenhet kring självstigma för att reducera dess påverkan på individen.  

SYFTE 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka hur självstigma påverkar individer med 

allvarlig psykisk störning. 

FRÅGESTÄLLNING 

Hur påverkar självstigma individer med allvarlig psykisk störning?  

METOD 

Metoden som användes var litteraturstudie. Det är en genomgång av den forskning som 

finns inom det valda problemområdet och ger möjlighet att få överblick över ett bestämt 

problemområde. Det kan visa på brister i forskning, vad som finns skrivet och ge nya 

perspektiv till forskaren. Genom att studera redan genomförda studiers metod, urval och 

syfte kan det ge en ledtråd till hur ny forskning kan utformas (Forsberg & Wengström, 

2013).  

DATAINSAMLING  

Studien startade genom en inledande litteratursökning i relevant litteratur enligt Friberg 

(2006) för att få en överblick över valt problemområde. Litteratutsökningen skedde 

manuellt, med artiklar och litteratur som rörde aktuellt ämne, för att få en ökad kunskap 

kring vilken forskning som fanns och var lämpligast. Den manuella sökningen 

kombinerades med en fritextsökning i databaserna PubMed, PsycINFO och CINAHL 

utifrån frågeställningen och sökbegrepp på enstaka ord som kombinerades med boolska 

operatorer AND, OR och NOT (Forsberg & Wengström, 2013). Syftet med dessa 

sökningar var att få en översikt av begreppet självstigma. Databaserna PubMed, 

PsycINFO och CINAHL användes då dessa är aktuella för omvårdnadsforskning. Flera 

begrepp som beskriver självstigma återfanns: self-stigma, selfstigma, internalized 

stigma och stigmatization (Bilaga A). I PsycINFO gjordes en mer omfattande 

fritextsökning då denna databas både är inriktad på omvårdnad, psykologisk forskning 

och närbelägna områden såsom valt problemområdet. Problemområdet avgränsades och 

tydliga sökord formulerades utifrån frågeställningen. En systematisk litteratursökning 

påbörjades (Forsberg & Wengström, 2013). De sökordskombinationer som gav flest 

relevanta träffar på PsycINFO var de kombinationer som användes initialt även i de 

andra databaserna. I den systematiska sökningen används begreppet self-stigma vilket 

gav ett hanterbart antal träffar. För att säkerställa att ingen viktigt forskning missades 

användes även sökmotorernas ämnesordlistor för att klargöra vilket begrepp som 
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innefattade forskning om självstigma. Ämnesordet Stigma var aktuellt i databaserna 

PsycINFO och CINAHL och i PubMed var social stigma det aktuella ämnesordet 

(Bilaga A). Sökningarna enbart på dessa ämnesord och i kombination med andra sökord 

i databaserna resulterade i en ohanterlig mängd artiklar och har därför inte redovisats.  

I fritext- och manuell sökning visade det sig att sökbegrepp allvarlig psykisk störning 

gav väldigt få relevanta träffar i databaserna PubMed och CINAHL. Därmed användes 

en mindre specifik term; psykisk störning för att minimera risken att förlora relevanta 

artiklar. Sökordet psykisk störning hade olika ämnesord i de olika databaserna och 

därför användes mental illness, mental disorder, severe mental illness och chronic 

mental disorder beroende på vilken ämnesordlista sökningen skedde på (Bilaga A). I de 

systematiska sökningarna användes följande ämnesord i respektive databas  

CINAHL: Mental disorders, PsycINFO: Chronic Mental illness och PubMed: Mental 

illness (Bilaga B). Initialt användes termen konsekvenser ihop med de andra sökorden 

för självstigma och psykisk störning för att undersöka om det gav mer specifika artiklar 

kring hur självstigma påverkar individer med allvarlig psykisk störning. Detta gav inga 

ytterligare träffar och har därför inte redovisats i tabell. I den systematiska sökningen 

användes olika kombinationer av sökord, ämnesord och trunktörer i syfte att försöka 

säkerställa att ingen forskning missades (Friberg, 2012). Eftersom det fanns relativt få 

forskningsstudier som berörde självstigma var det inte nödvändigt att använda många 

”limits” vid sökningar (Bilaga B). Artiklarna skulle vara publicerade på engelska,  

peer rewieved och inte publicerade innan 2008. I databasen CINAHL gav sökningarna 

relativt många resultat där självstigma framförallt handlade om psykologiska effekter 

hos de individer som drabbats av sjukdomen HIV och AIDS. Då detta inte var relevant 

utifrån syfte och aktuell frågeställning användes boolska operatören NOToch HIV för 

att redan vid sökningen exkluderades dessa artiklar från sökningarna i CINAHL. 

Artiklar gällande individer drabbade av HIV och AIDS återfanns även bland 

sökningarna på PsycINFO och PubMed men det antalet artiklar var förhållandevis liten 

och kunde sorteras bort tidigt i urvalsprocessen. Det initiala kravet att resultatartiklarna 

inte skulle vara publicerade tidigare än år 2008 fick justeras. Det expanderas till år 2005 

i hopp om att hitta fler relevanta artiklar med kvalitativ forskningsmetod.  

När sökningarna var slutförda genomfördes en primär granskning av artiklarna. Ett 

första steg i urvalet var att läsa abstrakten på de artiklar vars titel överensstämde med 

frågeställningen med utgångspunkt från syftet. Återfanns dubbletter och 

litteraturöversikter kunde dessa gallras bort. Artiklar med syftet att göra jämförelser 

mellan olika mätinstrument och undersöka uppkomsten till självstigma sållades bort, 

likaså artiklar som beskrev självstigma utifrån familjeperspektiv, och/eller i 

kombination med psykisk störning kriminalitet och missbruk. Ett annat exempel på 

artiklar som inte inkluderas med utgångspunkt från syftet var artiklar som undersökte 

hur samhället påverkar förekomsten av självstigma. Därmed begränsades antalet artiklar 

och blev urval 1vilket presenteras i Tabell 2 (Bilaga B). 

I urval 2 valdes de slutgiltiga artiklarna ut, abstrakt och artiklar lästes i sin helhet för att 

erhålla en klar bild av artiklarnas syfte, problemformulering, metod, resultat och 
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slutsats. Samtliga artiklar granskades initialt individuellt för att möjliggöra en 

grundläggande, välgrundad, gemensam diskussion kring artikelns relevans gentemot 

litteraturstudiens syfte och frågeställning. Därefter bearbetades och analyserades 

artiklarnas innehåll gemensamt. De artiklar som var relevanta gentemot syftet 

granskades gällande vetenskaplig kvalitet och etik (Forsberg & Wengström, 2013). 

Artiklarna redovisas i en artikelöversikt (Bilaga C). Graderingen av artiklarnas 

vetenskapliga kvalitet har utgått från en klassificeringsmall där artiklarnas 

vetenskaplighet som låg, medel eller hög (Forsberg & Wengström, 2013). Artiklarna 

som klassades med medelhög kvalitet hade brister i beskrivningen kring 

urvalsprocessen av informanter och respondenter och/eller hade en bristfällig 

presentation och av bortfall (Bilaga C).  

Sammanlagt resulterade sökningarna i 961 artiklar varav 121 var dubbletter, 170 

abstract lästes och av dessa valdes 60 stycken till urval 1 och 11 till urval 2. Dubbletter 

står inom parentes i tabellen. Enbart två av 11 artiklar använde sig av en kvalitativ 

metod (Bilaga B).  

DATABEARBETNING 

Urval två bestod av 11 artiklar. Dessa studerades åter individuellt för att påbörja 

databearbetning och en fördjupad granskning av resultaten. Syftet var att individuellt 

identifiera olika innehåll som svarade mot litteraturstudiens syfte och som gick att hitta i 

de olika artiklarna. Resultatet av den initiala individuella databearbetningen 

presenterades och sammanställdes. Redan i detta skede i databearbetningsprocessen 

fanns en samsyn kring resultaten hur självstigma påverkade individer med allvarlig 

psykisk störning. Delar i artiklarna markerades utifrån det innehåll som svarade mot 

syftet. Därefter gjordes en skiss med möjliga kategorier och underkategorier. Problemet 

var att det var svårt att skilja vissa kategorier från varandra i ett tidigt skede av 

databearbetningen, det behövdes en djupare förståelse för vad resultaten egentligen stod 

för. Olika förslag till rubriker till kategorier utformades och artiklarna delades upp i 

olika mappar. De 11 artiklarna lästes ett flertal gånger, både individuellt och 

tillsammans. De granskades gällande innehåll och vetenskaplig kvalitet samt 

analyserades noggrant vid ett flertal tillfällen (Eilertsson, 2003; Forsberg & Wengström, 

2013). I slutskedet på databearbetningen utfördes en brainstorming och mindmapping 

på whiteboard för att få en tydligare överblick över kategorier och vad som kunde bli 

lämpliga rubriker. Kategorierna utvecklades ytterligare efter diskussioner och 

konsultation med handledare, för att tydliggöra problematiken och kopplingen mot 

syftet. De slutgiltiga kategorierna blev: ”Att bli sin diagnos”, ”Att känna skam” och 

”Att känna hopplöshet”. 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

I enlighet med Forsberg och Wengström (2013) gjordes forskningsetiska överväganden 

under arbetet. Ett etiskt vetenskapligt arbete kännetecknas av ett strukturerat, 
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ifrågasättande och en opartisk arbetsmetod. Alla artiklar som svarade mot syftet 

analyserades. Samtliga valda artiklar hade fått tillstånd av en etisk kommitté (Bilaga C). 

För att forskningen skall få ett sådant godkännande behöver det uppfylla fyra etiska 

principer att utgå ifrån när det gäller forskning: autonomiprincipen, icke-skada 

principen, göra-gott principen och rättviseprincipen. Anledningen till detta är att 

forskarna behöver vara uppmärksamma och reflekterande i sitt arbetssätt för att minska 

risken för att skada och skapa ökat lidande (Kjellström, 2013). För att forskningen skall 

vara försvarbar skall den bidra till nytta för samhället, professionen eller för individen 

(Forsberg & Wengström, 2013). Nyttan med litteraturstudien var att undersöka och få 

en klarhet i hur självstigma påverkar personer med allvarlig psykisk störning, för att i 

förlängningen kunna belysa hur omvårdnad kan påverka och reducera självstigma. 

Fördelarna med att undersöka hur självstigma hos individer med allvarlig psykisk 

störning överväger riskerna och är väl definierade i resultatartiklarna.  

RESULTAT 

Resultatet visar att självstigma påverkar individer med psykisk störning negativt. 

Samhällets negativa attityd gentemot allvarlig psykisk störning internaliseras hos 

individen och leder till olika negativa effekter hos personen med allvarlig psykisk 

störning (Anderson, Fuhrer & Malla, 2013; Fung, Tsang & Chan, 2009; Fennel & 

Liberato, 2007; Hackler, Vogel, & Wade, 2010; Tsang, Fung & Chung, 2009). Dessa 

effekter har sammanställts i en analys till kategorierna Att bli sin diagnos, Att känna 

skam och Att känna hopplöshet. Effekterna av att bli sin diagnos, att känna skam och att 

känna hopplöshet, skapar en sämre livskvalitet för individen med allvarlig psykisk 

störning. Självstigma minskar också individernas benägenhet att söka hjälp för sina 

symptom liksom att fullfölja en behandlingsplanering (Anderson et al., 2013; Fennel & 

Liberato, 2007; Fung et al., 2009; Hackler, Vogel, & Wade, 2010; Hasson-Ohayon, Or, 

Vahab, Amiaz, Weiser & Roe, 2012; Karidi et al., 2014; Mashiach-Eizenberg et al, 

2013; Oleniuk et al, 2011; Or et al., 2013; Tsang et al., 2009; Yanos et al., 2012). 

ATT BLI SIN DIAGNOS 

Att bli sin diagnos ger individen dåligt självförtroende och leder till en identitetskris 

(Anderson et al., 2013; Fennel & Liberato, 2007; Fung et al., 2009; Karidi, 

Vasilopoulou, Savvidou, Vitoratou, Rabavilas & Stefanis, 2014; Mashiach-Eizenberg, 

Hasson-Ohayon, Yanos, Lysaker & Roe, 2013; Or, Hasson-Ohayon, Feingold, Vahab, 

Amiaz, Weiser & Lysaker, 2013;Tsang et al., 2009). Att leva med känslan av att vara en 

sjukdom och inte en person leder till att individen blir sin diagnos. Individerna ger sig 

själv en etikett genom att internalisera negativa attityder och fördomar som finns 

angående psykiatriska sjukdomar. Vid allvarlig psykisk störning är det vanligt 

förekommande att individen tar på sig rollen som ”psyksjuk”. Detta innebär att 

individen tror sig behöva anpassa sig till den nya rollen och tappar sin identitet, sina 

resurser och styrkor (Anderson et al., 2013, Fung et al., 2009; Fennel & Liberato, 2007).  

I flera studier framkom det att individer med självstigma upplevde en identitetskris i 
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samband att de fick sin diagnos. Problematiken handlar om att individen har svårt att 

identifiera sig med sin diagnos på grund av de fördomar de har kring denna (Anderson 

et al., 2013; Fennel & Liberato, 2007; Fung et al., 2009; Tsang et al., 2009). En 

informant uttryckte: ” För helvete, jag är en normal person jag är inte sjuk ” (Anderson 

et al., 2013 s. 389 ).  

Att bli sin diagnos leder till låg självacceptans och dåligt självförtroende (Fung et al. 

2009; Fennel & Liberato, 2007). Det blir svårt att tycka om sig själv med den etikett 

individen satt på sig själv, som ”psyksjuk”. En studie visar ett tydligt samband mellan 

hög grad av självstigma och låg grad av självförtroende. Detta samband är statistiskt 

signifikant med försämrad livskvalitet (Mashiach-Eizenberg et al., 2013). Självstigmat 

leder till ökade svårigheter att formulera positiva tankar om sig själv vilket leder till 

ytterligare ökat självstigma och lägre självkänsla. På detta sätt blir problematiken värre 

och komplex (Fennel & Liberato, 2007; Karidi et al., 2014; Or et al., 2013; Tsang et al., 

2009). 

Det finns olika typer av internaliserade föreställningar såsom att personer med allvarlig 

psykisk störning är farliga, har bristande moral och detta leder till att de tror sig vara 

farliga för allmänheten, att de inte ska kunna hantera sina känslor eller få utbrott 

(Andersson et al, 2013, Fennel & Liberato, 2007; Tsang et al., 2009). Det beskrivs med 

ord som att individer med allvarligt psykisk störning behöver tvångströjor, att de dreglar 

och är farliga för sig själva och andra (Fennel & Liberato, 2007; Fung et al., 2009). En 

av informanterna beskriver det så här: ”Jag kan inte fortsätta att träffa människor ifall 

jag kommer göra dem något… Jag är rädd att skada personer…” (Fennel & Liberato, 

2007 s. 315). En annan vanligt förekommande internaliserad stereotyp föreställning är 

att individer med allvarlig psykisk störning får skylla sig själva för att de är sjuka. De 

har inte förmågan att ta hand om sig själva eller att återhämta sig (Fennel & Liberato, 

2007; Hasson-Ohayon et al., 2012; Or et al., 2013; Karidi et al., 2014; Mashiach-

Eizenberg et al., 2013).   

Att leva med känslan av att vara en sjukdom och inte en person försvårar i sociala 

sammanhang då de känner rädsla inför hur de skall bli bemötta och osäkerhet kring sina 

egna förmågor (Fennel & Liberato, 2007). Rädslan över att bli missförstådda, att 

komma i obekväma situationer gör att de undviker kontakt med omvärlden. En av 

informanterna beskriver att allt han säger tolkas som sjukligt och hans normala känslor 

bortses ifrån. Självstigmatisering ger en negativ självbild (Fennel & Liberato, 2007; 

Fung et al., 2009). 

ATT KÄNNA SKAM 

Känslan av skam orsakas av den internaliserade känslan av att personer med allvarlig 

psykisk störning är farliga och mindre värda vilket leder till isolering för att slippa 

konfrontationer (Andersson et al., 2013; Fennel & Liberato, 2007; Fung et al., 2009; 

Mashiach-Eizenberg et al., 2013; Karidi et al., 2014; Oleniuk, Duncan & Tempier, 

2011). Skam kommer till uttryck genom att individer med självstigma inte vill berätta 
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om sina problem och undviker att söka hjälp (Anderson et al., 2013; Mashiach-

Eizenberg et al., 2013; Oleniuk et al., 2011). Personer med självstigma och allvarlig 

psykisk störning har högre grad av skam än andra individer med allvarlig psykisk 

störning. Individerna känner skam över att de har en psykiatrisk sjukdom och vill helst 

undvika att prata om sina problem och symptom (Anderson et al., 2013; Hasson-

Ohayon et al., 2012; Karidi et al., 2014; Mashiach-Eizenberg et al., 2013; Oleniuk et al., 

2011). Många individer med allvarlig psykisk störning är benägna att försöka maskera 

sina symtom. Skulle det ändå framkomma något avvikande så skojar individen bort det 

(Fennel & Liberato, 2007). Det visas att självstigmatisering är en statistisk signifikant 

faktor som försvårar följsamheten till behandling, vilket kommer uttryck genom: ”Du 

är rädd att be om hjälp när du behöver det. Det finns så mycket skam…”(Oleniuk et al., 

2011, s. 131). Effekten ses vara en påverkan av de fördomar och stereotypa 

föreställningar kring psykisk ohälsa som finns och att individer med psykiatrisk 

problematik är ”galna” eller ”veka”. För att undvika att få denna stämpel väljer 

individen bort psykiatrisk vård och behandling (Anderson et al., 2013; Fennel & 

Liberato, 2007; Fung et al., 2009; Hackler et al., 2010; Tsang et al., 2009). Hos 

individer med Obsessive compulsive disorder (OCD) beskrivs svårigheten och rädslan 

av att få diagnosen bekräftad. En av informanterna utrycker: ”Ursäkta, men nu står det 

klart, JAG ÄR GALEN!!!” (Fennel & Liberato, 2007 s. 315).  

Skammen skapar en känsla av att inte vara delaktig i samhället och upplevelsen av att 

vara avvisad försämrar individens känsla av livskvalitet. Detta leder till att individer 

med allvarlig psykisk störning och självstigma isolerar sig (Oleniuk et al., 2011; Or et 

al., 2013; Karidi et al., 2014; Yanos et al., 2012).” Jag vill inte lämna mitt garage och 

gå ut i samhället…” (Oleniuk et al., 2011 s.131).  Skammen som den själv-

stigmatiserade individen upplever beskrivs som att det är svårt att få och behålla vänner 

av fyra olika anledningar: -De kommer inte att förstå, utan kommer att vara elaka mot 

mig, -människor är rädda för mig, -det är obehagligt att umgås med andra och -jag är 

inte värd att ha några vänner (Oleniuk et al., 2011 s.131). Skammen skapar på detta sätt 

barriärer och leder till ett mindre socialt nätverk. En sekundär effekt av ett begränsat 

socialt nätverk leder till att individen inte söker hjälp och behandling. Detta då det inte 

finns någon utomstående som påtalar behovet (Anderson et al., 2013). Skammen kring 

att ha en allvarlig psykisk störning är olika i olika kulturer. I kulturer där ens anseende 

och rykte är väsentligt blir effekterna kring att inte vilja söka psykiatrisk vård större och 

följsamheten i behandling lägre (Fung et al., 2009). Individer med allvarlig psykisk 

störning upplever i högre grad självstigma i de länder där kulturen är mindre 

accepterande kring psykisk störning (Fung et al., 2009; Tsang et al., 2009). Känslan av 

skam utifrån att behöva behandlas för sina psykiska besvär kan te sig olika. För 

individer med ett förstagångsinsjuknande i psykos, framkommer stereotypa åsikter av 

att vårdas på psykiatrisk avdelning. Detta beskrivs på följande sätt:”…Och hon bara: 

Jag kommer ringa ett samtal till Douglas Sjukhus och jag kommer att ordna med hjälp 

eftersom jag inte kan ge den vård du behöver.” Så jag sa: -Åh sh**t, Douglas Sjukhus… 

det är för efterblivna, du vet? Det är för personer som är riktigt sjuka, du vet?”  

(Anderson et al., 2013 s. 389 ). Det innebär också att individer med allvarlig psykisk 
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störning med självstigma ofta är omotiverade att fortsätta med aktuell behandling och 

avslutar läkemedelsbehandling, eller undviker att komma på bokade möten. Detta 

beskrivs på följande sätt: ”Jag vet inte om jag kommer att göra detta… Jag är rädd, 

livrädd för det stället. Att gå in på detta dårhus” (Anderson et al., 2013 s.389). 

Resultatet av självstigma blir således att risken för att återinsjukna ökar, att deras 

symptom förvärras och att deras funktion generellt sett minskar (Anderson et al., 2013; 

Fung et al., 2009; Karidi et al., 2014).  

ATT KÄNNA HOPPLÖSHET 

Att känna hopplöshet skapar ett undvikande beteende (Fung et al., 2009; Karidi et al., 

2014; Mashiach-Eizenberg et al., 2012; Oleniuk et al, 2011; Or et al., 2013; Yanos, 

Gonzales, Smith, Roe & Lysaker, 2012). Hopplösheten som individen känner är 

beskrivet i begreppet; ”Why try”- ”Varför försöka” (Mashiach-Eizenberg et al., 2013; 

Or et al., 2013).  Det innebär att individen tappar viljan att försöka och undviker att 

skapa livsmål. Att sakna något att sträva efter eller att ha ett syfte med livet är en orsak 

till ökad psykisk ohälsa (Fung et al., 2009; Karidi et al., 2014; Mashiach-Eizenberg., 

2013; Oleniuk et al, 2011; Or et al., 2013; Yanos et al., 2012). Hopplösheten leder till 

låg självkänsla och låg livskvalitet (Mashiach-Eizenberg et al., 2013). Hopplösheten gör 

att en individ med allvarlig psykisk störning tappar tron på att kunna bli hjälpt eller att 

kunna få det liv individen önskat (Fennel & Liberato, 2007). Or et al. (2013) beskriver 

att hopplösheten har en nyckelroll gällande känslan att kunna förändra sin situation. I 

Fennel och Liberato (2007) beskrivs hopplöshet hos en individ som en känsla av att inte 

tro sig klara av något, individen uppfattar sig som sämre än andra, mindre kapabel och 

svag. De negativa effekterna av självstigma leder till svårigheter och hämmande effekter 

gällande att kunna ta itu med sina problematiska beteenden (Tsang et al., 2009). Det 

finns en korrelation mellan hög känsla av hopplöshet och låg känsla av empowerment. 

Vilket också relaterar till att individer med allvarlig psykisk störning inte vill eller tror 

sig kunna förändra sin situation (Mashiach-Eizenberg et al., 2013; Oleniuk et al., 2011). 

Hopplösheten ger konsekvenser i det vardagliga livet. Individer med allvarlig psykisk 

störning tror inte sig kunna få en bostad eller kunna leva självständigt (Fennel & 

Liberato, 2007; Karidi et al., 2014). Hos självstigmatiserade individer med allvarlig 

psykisk störning finns ett undvikande beteende (Fung et al., 2009; Karidi et al., 2014; 

Mashiach-Eizenberg et al., 2013; Oleniuk et al, 2011; Or et al., 2013; Yanos et al., 

2012). Hopplösheten gör att individerna undviker att ställa sig i bostadskö och söker 

inte arbete eller utbildningar. Hopplösheten och det undvikande beteendet leder till att 

individer beskriver sig ha en lägre nivå av livskvalitet (Fung et al., 2009; Karidi et al., 

2014; Mashiach-Eizenberg., 2013; Oleniuk et al, 2011; Or et al., 2013). Individer med 

allvarlig psykisk störning blir mer självkritiska när de blir medvetna om sin diagnos. En 

av informanterna menar att hon kände sig så värdelös och att livet med sin diagnos blev 

så meningslöst att hon försökte ta sitt liv (Fennel & Liberatos, 2007). 
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DISKUSSION 

METODDISKUSSION 

Begreppet självstigma finns inte som ett standardiserat begrepp i forskningen. Därför 

finns risken att litteraturstudiens pålitlighet påverkas negativt, då det är väsentligt att 

kunna formulera rätt frågor i databaserna för att få fram vetenskapliga artiklar som 

svarar mot syftet (Forsberg & Wengström, 2013). Både fritextsökningarna och de 

systematiska sökningarna utfördes i databaserna CINAHL, PubMed och PsycInfo då de 

täcker forskning inom omvårdnadsområdet (Forsberg & Wengström, 2013; Karlsson 

2013). En tidskrävande och noggrann undersökning gällande formuleringen av sökordet 

självstigma utfördes då det visat sig att det fanns brister i sökträffsäkerheten. Initialt 

utfördes en bredare fritextsökning i samtliga databaser, med de begrepp som den 

primära litteratursökningen visade; selfstigma, self-stigma, internalized stigma, effects 

of stigma, percieved stigma eller stigma experience. Syftet var att klargöra vilket 

begrepp som gav mest träffar. Slutligen blev det tydligt att self-stigma var det begrepp 

som genererade flest intressanta träffar i jämförelse. I databasernas ämnesordlistor 

hamnade självstigma (oavsett vilket begrepp vi använde) underordnat stigma (PubMed 

och CINAHL) och social stigma (PsycInfo). Det blev en ohanterlig mängd artiklar (trots 

att det fanns begränsningar i publiceringsår och språk) när sökningarna skedde via 

ämnesordet. Slutligen användes ”fritextordet” self-stigma och ämnesordet för psykisk 

störning i de olika databaserna vilket visade sig få fram flest relevanta träffar. För att vi 

skulle säkerställa att alla relevanta artiklar hittats användes även internalized stigma, 

selfstigma och percieved stigma i kombination med ämnesordet för psykisk störning i 

de olika databaserna. Resultatet av dessa sökningar gav inga ytterligare träffar och har 

därför inte redovisats. Detta torde dock ha ökat trovärdigheten gällande litteraturstudien 

då det är en systematisk konsekvent sökning i samtliga databaser (Forsberg & 

Wengström, 2013). Det går dock inte att helt utesluta att begreppsförvirringen kan ha 

påverkat litteraturstudiens resultat även om det medvetet har gjorts åtgärder för att 

miniminera den risken.  

Alla artiklar som inkluderades hade medel/hög vetenskaplig kvalitet enligt Forsberg och 

Wengström (2013). De artiklarna med medelhög vetenskaplig kvalitet hade brister 

gällande generaliserbarheten och urval. Resultatartiklarna hade vissa begränsningar när 

det kommer till urval, i vissa fall var urvalet litet, inget randomiserat urval, och ingen 

kontrollgrupp fanns. Utifrån resultatet och att forskarna till artiklarna är medvetna om 

sina brister och diskuterar detta i metoddiskussion och/eller i slutsatsen bedömdes de 

ändå kunna vara med i litteraturstudien, då det bidrog till relevant information utifrån 

syftet. Samtliga artiklar har forskningsetiska överväganden vilket stärker 

litteraturstudiens trovärdighet (Kjellström, 2013).  

En svaghet i litteraturstudien är att merparten av artiklarna hade en kvantitativ design. 

Det hade varit önskvärt med fler artiklar med kvalitativt fokus och/eller med ett 

omvårdnadsperspektiv, för att om möjligt få en annan infallsvinkel för fenomenet 
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självstigma. Syftet har trots detta blivit besvarat, då de kvantitativa artiklarna i många 

fall har använt sig av strukturerade eller semistrukturerade mätinstrument som 

undersöker självstigma utifrån hur det påverkar individernas liv. Troligtvis hade 

resultatet kunnat beskrivas mer utförligt med olika synvinklar om det funnits mer 

kvalitativ forskning kring hur självstigma påverkar personer med allvarlig psykisk 

störning.  

Samtliga artiklar i urval 1 och urval 2 lästes både individuellt och därefter gemensamt. 

De 11 artiklar som återstod vid urval 2 kvalitetssäkrades och diskuterades gemensamt 

för att få fram koder och förslag på kategorier. De olika kategorierna har sedan 

diskuterats med handledaren för att kontrollera dess rimlighet (Rosén, 2013). De olika 

kategorierna som utkristalliserades och analyserades har succesivt förändrats 

allteftersom förståelse för fenomenet självstigma har ökat. Tiden för 

forskningsprocessen är begränsad och det går inte att utesluta att resultatet hade sett 

något annorlunda ut om processen hade fortsatt. Under analysfasen upprätthölls största 

möjliga objektivitet för att inte vinkla resultatet. Det kan dock vara svårt att förhålla sig 

helt objektiv (Rosén, 2013). Den medvetna strategin var därför att analysera och 

bearbeta artiklarna individuellt för att därefter jämföra våra granskningar för att hålla ett 

gemensamt spår och kunna reflektera under arbetets gång.  Detta tillvägagångssätt har 

också använts för att öka bekräftelsebarheten och minska risken för att resultatet tolkas 

utifrån förutfattade meningar. De individuella granskningarna har skett för att minska 

risken att påverka med på förhand fastslagna tankar om vad resultatet skall bli. I 

resultatet presenteras deltagarnas upplevelser och åsikter och inte eventuella förutfattade 

meningar. Resultatet är beskrivet så textnära som möjligt och med citat för att öka 

bekräftelsebarheten (Wallengren & Henricson, 2013). 

Det framkom att många studier gällande hur självstigma påverkar individer med 

allvarlig psykisk störning var från sluten av 1990-talet och början på 2000-talet. Dessa 

artiklar kunde inte tas med i litteraturstudien på grund av att de ansågs för gamla. 

Samhällstrukturer och synen på psykisk ohälsa förändras över tid, även om de var av 

god vetenskaplig kvalitet (Forsberg & Wengström, 2013). Kunskapen kring tidigare 

forskning kunde dock styrka vårt resultat från aktuella artiklar då det framkom att 

resultaten från artiklarna styrks av flera, av varandra oberoende studier, även om 

forskning ligger tillbaka i tiden. Ingen av resultatartiklarna kommer från Skandinavien 

vilket kan ses som en svaghet. Aktuell forskning kring självstigma i Skandinavien 

fanns, men dessa artiklar svarade inte på frågeställningen hur självstigma påverkar 

individer med allvarlig psykisk störning. Flera artiklar är från Asien, Israel men de 

flesta är från USA och Canada. Bedömningen var att dessa länder har en liknande social 

struktur och värdering kring psykisk ohälsa som skandinaviska länder. Artiklar från 

utvecklingsländer där det undersökts om hur självstigma påverkar individerna som har 

en påtaglig ”magisk” och religiös koppling har exkluderats. Likaså psykisk ohälsa som 

fokuserar på självstigma, psykisk ohälsa och i kombination till HIV. Dessa artiklar 

bedömdes därför inte lämpliga att ingå i studien. Trots att artiklarna från Kina visade på 
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skam som en mycket stor del i självstigma så är ändå uppfattningen att resultatet visade 

på många likheter oavsett land av resultatet vilket stärker överförbarheten. 

RESULTATDISKUSSION 

Resultatet visar på tre kategorier: ”att bli sin diagnos” och ”att känna skam” och ”att 

känna hopplöshet”. Dessa tre kategorier kan ibland vara svåra att separera från varandra 

och skapar en kedjereaktion som slutligen påverkar personens livskvalitet och den 

psykiska hälsan. Självstigma påverkar individens självkänsla på olika plan. I den 

systematiska litteratursökningen kunde inte någon omvårdnadsforskning kring 

självstigma hos individer med allvarlig psykisk störning hittas. Utifrån de kategorier 

som identifierades i resultatet är det ändå tydligt att sjuksköterskor har en 

nyckelposition när det gäller möjligheten att tillsammans med individen identifiera 

upplevelser och utveckla strategier för att minska hur självstigma påverkar individen 

(Lundberg, Hansson, Wentz & Björkman, 2009).  

Att få en allvarlig psykisk störning kan leda till en identitetskris. Det finns en skillnad i 

uppfattning och värdering kring olika sjukdomstillstånd. När det gäller en allvarlig 

psykisk störning är det inte ovanligt att individen istället beskrivs eller beskriver sig 

själv som ”schizofren” eller ”bipolär”. De uppfattar sig inte ha en allvarlig psykisk 

störning utan är den. Detta resulterar i att individen ”blir sin diagnos”. Individen börjar 

anpassa sig och förändra sig och sitt beteende utifrån hur hen tror att hen skall vara 

(Anderson et al., 2013; Fennel & Liberato, 2007; Mashiach-Eizenberg., 2013). För att 

öka individens känsla av livskvalitet behövs en ökad kunskap kring den psykiska 

störningen (Corrigan & Rao, 2012; Macinnes & Lewis, 2007; Sitvast, Tineka & 

Widderhoven, 2011). De hälsofrämjande åtgärderna bör syfta till att reducera riskerna 

för uppkomsten av en identitetskris samt reducera känslan av att vara sin sjukdom. 

Sjuksköterskan bör fokusera på att skapa möjligheter för en nyorientering gällande 

individens uppfattning av den allvarliga psykiska störningen (Kondrat & Teater, 2009). 

För närvarande pågår ett projekt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (2015) där 

sjuksköterskan fungerar som handledare för patienter och omvårdnadspersonal i syftet 

att uppmärksamma självstigma. Sjuksköterskan ingår som handledare i en 

grupputbildning/studiecirkel utifrån NECT-metoden (Narrative Enhancement and 

Cognitive Therapy for Self-Stigma). Syftet är att ge ökad kunskap till individerna kring 

psykiatriska diagnoser och även kring självstigma (Ibid.). Då självstigma uppkommer 

utifrån samhällets stereotypa föreställningar kan det även finnas en poäng i att öka 

kunskapen kring allvarlig psykisk störning för allmänheten och därmed minska 

fördomar. Sjuksköterskan bör vara delaktig i samhällskampanjer i syfte att öka 

kunskapen och minska fördomarna kring allvarlig psykisk störning (Brohan et al., 

2010). Det är en viktig del i sjuksköterskans roll att arbeta preventivt och vara en 

förebild och en talesperson för att ge en korrekt bild av en allvarlig psykisk störning. 

Det kan innebära att individen inte beskrivs som en sjukdom utan en individ med en 

sjukdom. Även sjuksköterskor påverkas av samhällets fördomar och stereotypa 
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föreställningar och inom de egna leden kan det behövas en ökad kunskap, exempelvis 

med längre placering inom psykiatrin i sjuksköterskans grundutbildning. 

Att känna skam över att ha en psykisk sjukdom hindrar individen i vardagen och 

begränsar möjligheterna att skapa och behålla ett socialt nätverk. Rädslan för att 

uppfattas avvikande och rädslan för att andra skall undvika kontakt gör att individerna 

med allvarlig psykisk störning i större utsträckning isolerar sig (Fennel & Liberato, 

2007; Hasson-Ohayon et al., 2012; Oleniuk et al., 2011). Skammen som individerna 

upplever kan ofta förklaras utifrån det samhälle eller den kontext individen befinner sig. 

Forskningen kring självstigma utformas framförallt utifrån ett sociologiskt perspektiv 

och syftar till att förklara och förstå människors handlingar och sociala processer. Det 

finns vissa skillnader i förekomsten av självstigma beroende på den kultur individen 

lever i, kön, ålder, vilken typ av diagnos och även vilken utbildning individen har. Då 

forskarna inte studerat exakt samma faktorer är det dock svårt att dra några slutsatser i 

dagsläget (Brohan et al., 2010; Evans-Lacko et al., 2012). Självstigma förekommer inte 

i samma utsträckning hos individer i Sverige som i andra länder i Europa. Det skulle 

kunna ses som ett tecken på att det lönar sig att skapa en öppenhet för olikheter och 

ökad kunskap kring psykisk ohälsa då det visar att det finns en större acceptans och 

förståelse för psykisk ohälsa i Sverige än i många andra länder i Europa och världen 

(Brohan et al., 2010). Vissa psykiatriska diagnoser såsom schizofreni har högre frekvens 

av självstigma, vilket skulle kunna bero på att psykiatriska diagnoser som schizofreni är 

mindre accepterade än andra. Samhällets fördomar och stereotypa föreställningar kring 

allvarlig psykisk störning är en del i uppkomsten och vidmakthållandet av fenomenet 

självstigma (Evans-Lacko et al., 2012; Tsang et al., 2009). Även om svenska individer 

med allvarlig psykisk störning har en lägre frekvens av självstigma i jämförelse med 

befolkning i flera andra länder i Europa, så är självstigma en viktig del att fortsätta 

jobba emot. Detta med hänsyn till att självstigma påverkar individens förutsättningar till 

återhämtning och livskvalitet (Mashiach-Eizenberg., 2013; Or et al., 2013). 

Stigmatisering kring individer med allvarlig psykisk störning är inte ”utrotad” och 

samhället behöver påminnas och uppdateras om vad en allvarlig psykisk störning är, för 

att minska risken för fördomar. Att informera patienter, vårdpersonal och anhöriga samt 

hålla sig uppdaterad med nutida forskning kring självstigma är en viktig del i 

sjuksköterskan arbete. 

En annan viktig del för att minska självstigma är att öka känslan av sammanhang och 

minska känslan av utanförskap (Corrigan & Rao, 2012; Luckstedt, Drapalski, Calmes, 

Forves, De Forge & Boyd, 2011; Macinnes & Lewis, 2007; Oleniuk et al., 2011; Sitvast 

et al., 2011). Det har visat sig att behandling i gruppsammanhang minskar isolering och 

självstigma vilket förbättrar deltagarnas självkänsla. Det viktigaste är att känna sig som 

en del av en grupp, att tillhöra ett sammanhang (Corrigan & Rao, 2012; Luckstedt et al., 

2011; Macinnes & Lewis, 2007; Oleniuk et al., 2011; Sitvast et al., 2011). Detta är 

något som sjuksköterskan kan beakta i olika omvårdnadssituationer. Sjuksköterskan bör 

skapa förutsättningar för att gruppbehandlingar blir en del i hälsofrämjande omvårdnad 

Att tillhöra ett sammanhang och en gemenskap där det finns andra som delar 
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erfarenheter och förstår ens tankar är viktigt. Detta minskar känslan av ensamhet och 

livkvalitenen höjs (Corrigan & Rao, 2012). Det vore positivt om sjuksköterskan skapade 

förutsättningar för behandlingar och informationsutbyte i gruppsammanhang då det ökar 

förutsättningarna för återhämtning och i förlängningen sparar resurser i vården och 

minskar lidande. Istället för att sjuksköterskan skall träffa personer individuellt och ge 

samma information flera gånger, skapas i en gruppsituation ökad möjlighet till 

diskussion, erfarenhetsutbyte mellan olika individer och sjuksköterskan vilket öppnar 

upp för flera möjligheter samtidigt.  

Att känna hopplöshet inför sin situation leder till att individen i större utsträckning 

undviker att söka vård (Anderson et al., 2013; Fung et al., 2009; Or et al., 2013). Detta 

kan i sin tur leda till att de psykiska symptomen förvärras. Konsekvenserna blir då att de 

kognitiva funktionerna försämras. Exempel på försämrade kognitiva funktioner kan vara 

minnesstörning, bristande koncentrationsförmåga och att individen tappar sin förmåga 

att planera och prioritera (Thomé, Dargel, Migliavacca, Potter, Jappur, Kapczinski & 

Ceresèr, 2011; Tsang et al., 2009). Detta påverkar individens livskvalitet eftersom 

försämrade kognitiva funktioner försvårar i olika sociala sammanhang både gällande 

mellanmänskliga relationer och i yrkesmässiga sammanhang. Det är också känt att 

nedsatt kognitiv förmåga komplicerar möjligheterna till återhämtning. Individerna kan 

ha svårt att fullfölja en behandling då de glömmer bort när och hur de behöver ta sin 

medicin, vad syftet med behandlingen är, komma ihåg mötestider, ha svårt att 

koncentrera sig och ta in information (Kondrat & Teater, 2009; Oleniuk, et al., 2011; 

Thomé et al., 2011; Tsang et al., 2009). Hopplösheten skapar även en känsla av att de 

inte duger, att de är värdelösa och svaga (Fennel & Liberato, 2007). Hälsofrämjande 

omvårdnadsåtgärder som minskar känslan av hopplöshet bör fokusera på att identifiera 

individens resurser. Målet för omvårdnaden är att individen återtar kontrollen över sitt 

liv och sjuksköterskan skall fungera som stöd i detta. Individerna behöver sträva mot 

empowerment och stärks genom att de själva kan påverka sin situation. Egenvård är en 

grundläggande del i hälsoprocessen och en viktig del för att skapa motivation för att 

söka hjälp och behandling (Orem, 1991; SSF, 2010). När individen formulerar konkreta 

mål utefter sina förutsättningar ökar förutsättningarna till en bättre livskvalitet och 

minskar känslan av hopplöshet. Sjuksköterskan uppgift blir då att tillsammans med 

individen identifiera vilka mål och delmål som är aktuella. Utifrån detta kan en vårdplan 

utformas. Genom att sjuksköterskan gör individen medveten om problematiken med i 

detta fall hopplöshetskänslor och för ett resonemang kring självstigma stöds personen 

att vara delaktig i sin process för att nå ökad hälsa. Vilket också stöds av Topor (2004) 

som poängterar vikten av delaktighet. När sjuksköterskan utformar och dokumenterar 

en omvårdnadsplan tillsammans med patienten kan individen oavsett behandlare 

fortsätta på samma linje. På detta sätt bidrar det till individen är i fokus och det skapar 

trygghet för hen i sin vård och möjlighet till ökad hälsa trots sin diagnos. 

Känslor som skam, hopplöshet och även att ”bli sin diagnos” kan vara svåra att skilja 

från vissa symptom vid vissa typer av allvarlig psykisk störning (Fung et al., 2009). 

Personer som har symtom i form av tveksamhet eller misstänksamhet i sin sjukdomsbild 
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fokuserar på de förväntade negativa effekterna till att söka hjälp, de umgås mindre med 

andra eller berättar om sina problem istället för att se till fördelarna. Detta ger en ökad 

komplexitet gällande förväntad behandlingseffekt utifrån svårigheterna att skilja mellan 

sjukdomssymptom och symptom på självstigma (Corrigan & Rao, 2012; Tsang et al., 

2009). Detta bör beaktas när det gäller omvårdnad kring allvarligt psykiskt sjuka 

individer med självstigma eftersom det kan vara komplicerat att veta vad som påverkar 

individernas beteende. Sjuksköterskans mål oavsett grundorsak till symptomen bör vara 

att främja möjligheterna till empowerment. Forskning visar att det är fundamentalt att 

ha kunskap om vikten av delaktighet i vården för att nå empowerment (Corrigan & Rao, 

2012; Kondrat & Teater, 2009). Att nå empowerment har stor betydelse för att individen 

skall kunna reducera självstigma (Lundberg et al., 2009). En viktig del i att reducera 

självstigma handlar om att individen skall känna att den har möjlighet att påverka sin 

situation. Omvårdnaden bör ha ett icke dömande förhållningssätt för att minimera risken 

för att individen skuldbelägger sig själv. På detta sätt skapas förutsättningar för att 

minimera effekten av självstigma och därmed förbättra livskvaliteten (Kondrat & 

Teater, 2009). Det blir då viktigt att sjuksköterskan reflekterar över sitt sätt att 

informera och presentera behandlingsalternativ och vara öppen för att individen har 

andra tankar och önskemål. Detta kräver en lyhördhet då målet empowerment inte är 

möjligt om individen inte är med på planeringen. När det gäller individer med allvarlig 

psykisk störning är det av vikt att sjuksköterskan kan stötta individer att använda sina 

resurserser samtidigt som risken för stress bör minimeras.  

Det är i dagsläget ett mycket begränsat antal forskningsstudier gjorda kring hur 

självstigma påverkar individer med allvarlig psykisk störning utifrån ett 

individperspektiv. Det finns studier som är gjorda för över tio år sedan men den 

forskningen är inte aktuell med tanke på att attityderna kring psykisk sjukdom förändras 

och samhället utvecklats (Lundberg et al., 2009). Begreppet självstigma har i 

forskningen skildrats i ett flertal olika termer. Det hade underlättat om det fanns en 

definition kring detta fenomen och ett vedertaget begrepp för framtida forskning, för att 

ha möjlighet att jämföra olika studiers resultat. Detta för att minska risken för 

missförstånd kring forskningen som exempelvis skulle kunna leda till att problematiken 

förväxlas (Brohan et al., 2010; Lundberg et al., 2009; Mittal et al., 2012). 

Omvårdnadsforskning bör utforska självstigma och vara en del i att utveckla en minskad 

begreppsförvirring med ökad kunskap kring fenomenet. Förhoppningsvis blir 

självstigma som begrepp tydligare desto fler som undersöker dess inverkan och kan 

därmed öka möjligheter till tvärprofessionella diskussioner och på så sätt tvinga fram ett 

konsekvent begrepp. Resultatet i denna litteraturstudie bygger framförallt på forskning 

från olika tvärsnittsstudier. Där jämförelser kring olika faktorer såsom empowerment, 

livskvalitet, självstigma, självförtroende, upplevelse av stigma och grad av självstigma, 

undersöks, i syfte att få ett svar på hur självstigma påverkar och vilka konsekvenser 

detta får för individen. Det finns ett fåtal studier i modern forskning med fokus på 

fenomenet självstigma och upplevelsen kring detta (Lundberg et al., 2009; Mittal et al., 

2012). Longitudinella studier saknas och en anledning till det kan vara att forskarna ofta 

arbetar med tidsbegränsade projektplaner, därför försvåras möjligheten att kunna göra 
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studier över längre tid. Det vore dock av intresse att se longitudinella studier i ämnet 

självstigma hos personer med allvarlig psykisk störning, då det skulle kunna följas hur 

självstigma påverkade individen på sikt. 

KONKLUSION  

I resultatet visades hur självstigma hos individer med allvarlig psykisk störning 

påverkade möjligheterna till återhämtning negativt. Individerna kände hopplöshet kring 

sin situation. Individerna kände skam kring sin diagnos och sina symptom och hade 

dessutom svårt att hantera att de fått en psykiatrisk diagnos. Flera individer fick en 

identitetskris och ”blev sin diagnos”. De tappade bort sig själva och sina resurser. Detta 

resulterade i att individerna undvek att söka hjälp för sina symptom och hade svårt att 

vara motiverade till att fortsätta med behandling som minskade symptomen. Livet hos 

de med självstigma upplevdes många gånger som meningslöst och individen isolerade 

sig för att de hade svårt att förhålla sig till omvärlden och rädslan för stigmatisering.  

IMPLIKATION 

Framtida forskning behöver fokusera på hur personer med allvarlig psykisk störning 

upplever självstigma. Det hade varit önskvärt med omvårdnadsforskning där fenomenet 

självstigma belyses i kvalitativa studier. Det hade varit lämpligt att forska under en 

längre period och följa upp hur självstigma påverkar individer i longitudinella studier. 

Det hade även varit av intresse att ta reda på om det finns några specifika faktorer som 

ökar risken för att drabbas av självstigma, exempelvis kön, ålder, diagnos, utbildning 

eller upplevelsen av självstigma. Den typen av forskning behövs för att sedan kunna dra 

slutsatser kring vilka åtgärder och interventioner som behövs för att minska självstigmat 

hos personer med allvarlig psykisk störning och vad omvårdnaden kan bidra med. Det 

behöver således kompletteras med forskning kring interventioner där metoder och 

riktlinjer beskrivs kring reducering av självstigma. Även undervisning till 

sjuksköterskor bör ges kring fenomenet självstigma för att kunna bemöta och identifiera 

problematiken. Det är av vikt för sjuksköterskan att ha ett holistiskt synsätt gällande den 

aktuella problematiken och att vara observant gällande känslor av skam, hopplöshet och 

tecken till att bli sin diagnos. 
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BILAGA A 

 

 

Tabell 1: Sökordöversikt 

 

Sökord PubMed CINAHL PsychINFO  

Stigmatisering/ 

självstigmatisering 
”Social stigma” [Mesh] ”Stigma” [Boolean] ”Stigma” [Theasaurus] 

Självstigmatisering 

Self-stigma/ 

selfstigma/Internalized 

stigma/Stigmatization 

Self-

stigma/selfstigma/Inter

nalized 

stigma/stigmatization 

Self-

stigma/Internalized/self

stigma/Stigmatization 

Allvarlig psykisk 

störning 

”Mental disorder” 

[Mesh] 

”Mental disorder” 

[Boolean]  

”Chronic mental 

illness”  

[Theasaurus] 

Allvarlig psykisk 

störning  
Mental illness 

Mental illness/severe 

mental illness 
Mental illness 



BILAGA B 

 

Tabell 2: Sökhistorik 

Datum Databas Sökord/limits/Boolska operatorer 
Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Urval  

1 

Urval 

2 

150111 PsycINFO Self-stigma AND severe mental illness 38 38 10 2 

150111 PsycINFO Self-stigma AND mental illness 333 0 0 0 

150211 PsycINFO Stigma AND Chronic mental illness 

Limiters: granskning: “peer reviewed” AND year 

2008-2015 AND english 

88(10) 20 10 3 

150301 PsycINFO SU.EXACT.(“Stigma”) AND (SU.EXAKT(“Mental 

illness(Attitudes Toward)”) OR 

SU.EXACT(“Chronic mental illness”)) 

Limiters: granskning: “peer reviewed” AND year 

2008-2015 AND english 

80(20) 28 12 1 

150301 PsycINFO SU.EXACT.(“Stigma”) AND (SU.EXAKT(“Mental 

illness(Attitudes Toward)”) OR 

SU.EXACT(“Chronic mental illness”)) 

Limiters: granskning: “peer reviewed” AND year 

2005-2008 AND english  

16(6) 10 4 0 

150308 PubMed Self-stigma and mental illness 

Limiters: granskning: “peer reviewed” AND year 

2005-2015 AND english 

167(22) 27 10 3 

150308 PubMed ( (”mental disorders” [Mesh] AND “social stigma” 

[Mesh])  

Limiters: granskning: “peer reviewed” AND year 

2005-2015 AND english 

125(23) 18 5 0 

150311 CINAHL Self-stigma AND  Mental illness 41(10) 6 4 2 

150311 CINAHL Internalized stigma AND severe mental illness 26(5) 13 3 0 

150311 CINAHL ((MH "Mental Disorders")) AND selfstigma NOT 

HIV 

Limiters: granskning: “peer reviewed” AND year 

2005-2008 AND english 

24 (15) 5 0 0 

141019 CINAHL (MH ”mental disorders”)* AND (MH “stigma”)*  

Limiters: granskning: “peer reviewed” AND year 

2007-2015 AND english  

23(10) 5 2 0 

 

(…) står för dubbletter  



BILAGA C 

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

Referens Anderson, K. K., Fuhrer, R., & Malla, A. K. (2013). ” There are too many steps before you get to were you need to be”: Help-Seeking by patients 

with first-episode psychosis. Journal of Mental Health, 22(4), 384-395. 

Land  

Databas 

Canada 

PubMed 

Syfte Syftet var att beskriva upplevelsen hos patienter som haft sin första psykosepisod och deras väg till vård samt att identifiera faktorer som hjälper och 

hindrar att personen söka hjälp för sina problem. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Grounded Theory 

Urval 16 personer med psykossjukdom valdes ut från ett interventionsprogram 

Datainsamling Strukturerade och halvstrukturerade djupgående intervjuer med öppna frågor  

 

Dataanalys Innehållsanalys. Intervjuerna transkriberades ordagrant efter de inspelade intervjuerna var klara. Två personer analyserade intervjuerna, separat för 

att finna teman för att kunna se mönster i de olika personernas berättelser.  

Bortfall Inget 

Slutsats Självstigma och låg kunskap kring psykossjukdomar hindrade personerna att söka hjälp själv, ofta behövde personen stöd av anhöriga för att klara 

att söka hjälp. Deltagarna i studien beskrev en komplex serie av kontakter med vården vilket resulterade i en känsla av att tappa kontrollen. Det var 

ofta svårt att veta var hjälpen fanns och att det fanns en känsla av att vara missförstådd i vården. Några beskrev en överraskande känsla av att ha fått 

en ökad insikt utifrån denna upplevelse. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medel 

Pålitlighet: Beskrivning av förförståelse och intervjuernas innehåll. Deltagare fick betalt för att delta och valdes ut utifrån att de hade god förmåga 

att berätta om sin situation. 

Trovärdighet: Förförståelse, urval, analysprocess har beskrivit noggrant. Resultatet svarar mot syftet. 

Etisk ställningstagande är gjort. Överförbarhet: Väl beskriven metod- och analysdel. Resultatet bör vara överförbart på personer i liknande 

situationer. 



BILAGA C 

 

ARTIKEL 2 

 

  

Referens Fennel, D., & Liberato, A. S. Q. (2007). Learning to live with OCD: Labeling, the self, and stigma. Deviant behavior, 28, 305-331. 

Land  

Databas 

USA 

PsycINFO 

Syfte Syftet var att undersöka upplevelsen av Obsessive Compulsive Disorder (OCD) och hur dessa individer påverkas av sin sjukdom gällande identitet 

och förmåga att hantera stigmatisering.  

Metod:  

Design 

 Kvalitativ studie 

Grounded Theory 

Urval Strategiskt urval (förutom en individ som blev utvald via snöbollsurval). Webbbaserade annonser på olika lämpliga hemsidor bjöd in respondenter. 

70 st svarade 28 st var lämpliga deltagare och valdes ut. Enbart 27 st är med i resultatet då en person inte svarade på frågorna.   

Datainsamling Datainsamlingen skedde via halvstrukturerade intervjuer med öppna frågor via mail och telefonledes.  

Dataanalys Grounded Theory. Samtliga intervjuer skrevs ner ordagrant efter de inspelade intervjuerna var klara. Forskarna fann mönster och kunde analysera 

fram teman i de olika personernas berättelser. 

Bortfall En person 

Slutsats Forskarna fann att olika personer har olika sätt att hantera självstigma och upplevelsen av stigma i samband med den identitetskris som de fått i 

förbindelse med att det blivit diagnostiserade med en allvarlig psykisk störning. Individer med OCD kan känna sig isolerade och missförstådda även 

bland de som älskar dem. Individer med OCD kan känna sig osäkra kring hur andra i samhället ska bemöta dem. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medel  

Pålitlighet: Beskrivning av förförståelse. Gällande deltagare sökte de själva till studien. Forskarna poängterar att det finns in bias i att det finns en 

viss grupp av mäniskor som har tillgång till en dator. Vissa har svårigheter att svara på grund av sina tvång samt att de behövde vara 

engelskspråkiga. Symptom och funktion är varierande. Svårt att reproducera exakt. Trovärdighet: Förförståelse, urval, analysprocess har beskrivit 

noggrant. Resultatet svarar mot syftet. Etisk ställningstagande är gjort. Överförbarhet: Väl beskriven metod- och analysdel. Resultatet bör vara 

överförbart på personer i liknande situationer men eftersom det är en kvalitativ studie går resultatet ej att generalisera på en större population. 



BILAGA C 

 

ARTIKEL 3 

 

  

Referens Fung, M. T. K., Tsang, W. H. H., & Chan, F. (2009). Self-Stigma, stages of change and psychosocial treatment adherence among Chinese people 

with schizophrenia: a path analysis. Social Psychiatry epidemiologi, 45, 561-568. 

Land  

Databas 

Kina 

PsycINFO 

Syfte Syftet var att undersöka sambandet mellan självstigma och följsamhet i behandling. 

Metod:  

Design 

 Kvantitativ metod 

Icke- experimentell design, tvärsnittsstudie.  

Urval Konsekutivt urval, icke slumpmässigt. 105 tillgängliga personer valdes ut från olika psykiatriska mottagningar.. 

Datainsamling Deltagarna i studien fick svara på standardiserade frågeformulär; både allmänna generiska frågeformulär, sjukdomsspecifika formulär och 

symptomspecifika formulär. Chinese Self-stigma of Mental Illness Scale (CSSMIS), Scale to assess unawereness of mental disorders (SUMD), 

Change assessment questionnaire for people with severe and persistent mental illness (CAQ-SPMI), Psychosocial treatment compliance scale 

(PTCS) och Brief psychiatric rating scale.  

Dataanalys Beskrivande och analytisk statistik. SPSS 14.0 och AMOS 7.0 användes för dataanalys. Korrelationsanalys utfördes.  

Bortfall Inget 

Slutsats Forskarna fann en djupare förståelse kring de mekanismer som förklarar hur självstigma påverkar och undergräver förmågan till följsamhet gällande 

behandling för de med allvarlig psykisk störning. Det finns både direkt och indirekt påverka hos personer med självstigma Den direkta effekten av 

självstigma är att individerna i lägre utsträckning söker hjälp för sina problem. Den indirekt effekt handlar framförallt om att de är inte gillar 

förändringar och är ovilliga till förändring  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög. Pålitlighet: Välgjord beskrivning av förförståelse och syfte. Trovärdighet: Datainsamling, förförståelse, urval och analysprocess har beskrivits 

noggrant. Etisk ställningstagande är beskrivet. Överförbarhet: Forskaren presenterar vägen till resultatet på trovärdigt sätt. Resultatet borde vara 

överförbart på personer i liknande situation.  



BILAGA C 

 

ARTIKEL 4 

 

  

Referens Hackler, A. H., Vogel, D. L., & Wade, G. N. (2010). Attitudes Toward Seeking Professional Help for an Eating Disorder: The Role of Stigma and 

Anticipated Outcomes. Journal of Counseling and Development, 88(4), 424-431. 

Land  

Databas 

USA 

PsycINFO 

Syfte Syftet var att undersöka sambandet mellan självstigma, förväntade risker och fördelar av att söka hjälp och behandling samt attityder kring att söka 

hjälp hos collegestudenter med ätstörningar.   

Metod:  

Design 

 Kvantitativ studie. Icke experimentell design, tvärsnittsstudie 

Urval Icke slumpmässigt urval, konsekutivt. 145 st personer från ett universitet i USA, med ätstörning inkluderas i studien. 

Datainsamling Deltagarna i studien fick svara på standardiserade frågeformulär både allmänna generiska frågeformulär, sjukdomsspecifika formulär och 

symptomspecifika formulär. Eating attitudes (EAT-26), Self-Stigma of seeking Help Scale (SSOSH), Attitudes toward seeking Professional 

Psychological Help-Short Form (ATSPPH-SF), Disclosure Expectations Scale (DES). 

Dataanalys Beskrivande och analytisk statistik av relationer mellan olika variabler för att se sambandet mellan självstigma och följsamhet i behandlingen. 

Bortfall Inget 

Slutsats Forskarna fann att graden av självstigma och de förväntade riskerna och nyttan med att söka hjälp på ett signifikant sätt är avgörande för om 

personer med ätstörning söker behandling. Forskarna kunde se skillnader gällande män och kvinnor som svarade, männen var mindre benägna att 

söka hjälp utifrån att de var mer självstigmatiserade. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög. Pålitlighet: Beskrivning av förförståelse. Urvalspersonerna var psykologistuderande, vilket kan gör att deras svar kan tänkas skilja sig från 

personer med ätstörning som inte är intresserade av psykologi.  Svårt att reproducera exakt. Trovärdighet: Förförståelse, urval, analysprocess har 

beskrivit noggrant. Resultatet svarar mot syftet. Etisk ställningstagande är gjort, forskarna har även fått godkänt att genomföras av det aktuella 

universitetet. Överförbarhet: Väl beskriven metod- och analysdel. Resultatet bör vara överförbart på personer i liknande situationer men går ej att 

generalisera. 



BILAGA C 

 

ARTIKEL 5 

 
  

Referens Hasson-Ohayon, I, Or, S. E-B.,Vahab, K., Amiaz, R., Weiser, M., & Roe, D. (2012). Insight into mental illness and self-stigma: The mediating role 

of shame proneness. Psychiatry Research, 200, 802-806. 

Land  

Databas 

Israel 

PsycINFO 

Syfte Syftet var att undersöka om känslor av skam och skuld har en benägenhet att minska eller öka i relation till insikt kring sin psykiska störning och 

självstigmat hos personer med allvarlig psykisk störning.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ studie 

Icke experimentell design, tvärsnittsstudie 

Urval Icke slumpmässigt urval, konsekutivt. 60 personer med allvarig psykiskstörning från sluten- och öppenvårdspsykiatri i Israel. 

Datainsamling Deltagarna i studien fick svara på standardiserade frågeformulär både allmänna generiska frågeformulär, sjukdomsspecifika formulär och 

symptomspecifika formulär. Schedule for assessment of Insight-Expanded version (SAI-E), Internalized Stigma of mental Illness Scale (ISMI), test 

of self-conscious affect-3(TOSCA-3) 

Dataanalys Statistisk analys genom att testa olika hypoteser. Steg ett: Testar interkorrelation mellan studiens olika variabler, steg två: test av mediation och 

moderationsmodeller och steg tre: övrig analys för att undersöka skam och om hur självstigma påverkar individen. 

Bortfall Inget 

Slutsats Resultatet indikerade att individer som skämdes över sitt tillstånd hade ökat självstigma och sämre sjukdomsinsikt. Däremot hade inte skuldkänslor 

någon korrelation med självstigma och sjukdomsinsikt.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög. Pålitlighet: Välgjord beskrivning av förförståelse, syfte, urval och metod.  Trovärdighet: Datainsamling, förförståelse, urval och analysprocess 

har beskrivits noggrant. Etisk ställningstagande är väl beskrivet. Överförbarhet: Forskaren presenterar vägen till resultatet och analysen kring detta 

på ett bra sätt. Resultatet borde kunna appliceras på en liknande grupp, men ej generaliseras. 



BILAGA C 

 

 
ARTIKEL 6 

Referens Karidi, M,V., Vasilopoulou, D., Savvidou, E., Vitoratou, S., Rabavilas, D, A., & Stefanis, C, N. (2014). Aspects of perceived stigma: The Stigma 

Inventory for Mental Illness, it’s development, latent and psychometric properties. Comperhensive Psychiatry, 55, 1620-1625.  

Land  

Databas 

Grekland 

Cinahl 

Syfte Syftet var att skapa en kortfattad frågeformulär om självstigma hos personer med allvarlig psykisk störning för att finna samband mellan självstigma 

och psykopatologi av schizofreni patienter..   

Metod:  

 

Design 

 Kvantitativ studie 

Icke experimentell design, tvärsnittsstudie 

Urval Icke slumpmässigt urval, konsekutivt. 100 st personer från öppenvårdsmottagningar som hade diagnosen schizofreni. 

Datainsamling Deltagarna i studien fick svara på standardiserade frågeformulär både allmänna generiska frågeformulär, sjukdomsspecifika formulär och 

symptomspecifika formulär. Self-stigma Questionaire (SSQ) , The Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS),Global Assessment Scale 

(GAS), Scaling Community Attitudes toward the Mentally ill (CAMI), The stigma Inventory for Mental illness (SIMI). 

Dataanalys Analytisk statistik. Testade struktur och reabilitet på formuläret och resultat av undersökningen genom att använda Root Mean Square Error 

RMSEA, Tucker-Lewis index (TLI) och Comparative.  

Bortfall Inget 

Slutsats Forskarna fann att frågeformuläret var ett pålitligt instrument för att utvärdera patienternas grad av självstigma och självkänsla. Forskarna fann 

också att ökade sjukdomssymptom ökade självstigmatiserande attityder. Självstigma är en viktigt variabel gällande möjlighet till återhämtning och 

behöver alltid finnas som en del i planeringen kring behandlingen. Självstigma kan påverka individer att de undviker att söka hjälp, söka jobb eller 

andra aktiviteter och delta i sociala sammanhang i samhället. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medel. Pålitlighet: Beskrivning av förförståelse. Urvalspersonerna var personer diagnosticerade med schizofreni. De som valdes till studien hade för 

närvarande inga svåra akuta symptom av sin psykossjukdom. Det kan tänkas att deras svar skiljer sig från dem som är i ”akut fas” av sjukdomen. 

Svårt att reproducera detta exakt. Trovärdighet: Förförståelse, urval, analysprocess har beskrivits noggrant. Resultatet svarar mot syftet. Etisk 

ställningstagande är gjort, forskarna har även fått godkänt att genomföras av det aktuella universitetet. Överförbarhet: Väl beskriven metod- och 

analysdel. Resultatet bör vara överförbart på personer i liknande situationer. 
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ARTIKEL 7 

 
  

Referens Mashiach-Eizenberg, M., Hasson-Ohayon, I., Yanos, P.T., Lysaker, P.T., & Roe, D. (2013). Internalized stigma and quality of life among persons 

with severe mental illness: The mediating roles of self-esteem and hope. Psychiatry Research, 208, 15-20. 

Land  

Databas 

Israel  

Psyc INFO 

Syfte Syftet var att undersöka relationen mellan internaliserad stigma och subjektiv upplevelse av livskvalitet. 

Metod:  

Design 

 Kvantitativ metod,  

 Icke experimentell design, tvärsnittsstudie. 

Urval  Icke slumpmässigt urval, konsekutivt 179 st respondenter från två olika psykiatriska öppenvårdsmottagningar, med allvarlig psykisk störning.   

Datainsamling Deltagarna i studien fick svara på standardiserade frågeformulär både allmänna generiska frågeformulär, sjukdomsspecifika formulär och 

symptomspecifika formulär. Internalized Stigma of Mental Illness Scale (ISMI), Manchetser Short Assessment of Quality of Life (MANSA), Adult 

dispositional Hope Scale ( Hope Scale), Rosenberg self-esteem (RSE). 

Dataanalys Statistisk analys genom att använda dataprogram Predictive Analytics SoftWare (PASW, version 18.0) och Kolmogorov-Smirnov test( K-S test). 

Bortfall Inget 

Slutsats Forskarna drar slutsatsen att internaliserat stigma påverkar hopp och livskvaliteten hos individer negativt, vilket också kan påverka individens 

självförtroende. Individer med självstigma upplever också att det är svårt att hitta någon mening med livet och att det är meningslöst att försöka, 

eftersom livet aldrig blir bättre. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

 Hög 

Pålitlighet: Välgjord beskrivning av förförståelse, syfte, urval och metod.  Trovärdighet: Datainsamling, förförståelse, urval och analysprocess har 

beskrivits noggrant. Etisk ställningstagande är väl beskrivet. Överförbarhet: Forskaren presenterar vägen till resultatet och analysen kring detta på ett 

bra sätt. Resultatet borde vara generaliserbart. 
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ARTIKEL 8 

 
  

Referens Oleniuk, A., Duncan, R., & Tempier, R. (2011). The Impact of Stigma of mental Illness in a Canadian Community: A Survey of Patients 

experiences. Community Mental Health Journal, 49, 127-132. 

Land  

Databas 

Canada 

PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka upplevelsen av självstigma hos personer med psykisk sjukdom inlagda inom slutenvården. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Icke experimentell design, tvärsnittsstudie 

Urval Icke slumpmässigt urval, konsekutivt. 41 personer inlagda på psykaitrisk avdelning valdes ut för att delta.  

Datainsamling Deltagarna i studien fick svara på standardiserade frågeformulär och semistrukturerade både allmänna generiska frågeformulär, sjukdomsspecifika 

formulär och symptomspecifika formulär. The Experience with the Stigma of Mental illness-consumer version, Stigma Impact scale. 

Dataanalys Analytisk statistisk analys av relationer mellan olika variabler där Student’s t-test använts för att testa skillnader mellan grupper. 

Bortfall Inget 

Slutsats Forskarna beskriver att individens förväntningar på vilket sätt de kommer att bli påverkade av sin diagnos har stor påverkan på om de blir 

självstigmatiserade och vilken effekt självstigman har. Andra faktorer som påverkade hur självstigman påverkade individerna var på vilket sätt de 

hade upplevt stigmatisering i samhället. Om de hade blivit diskriminerade och olika situationen påverkade individernas grad av självstigma. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

 Hög. Pålitlighet: Välgjord beskrivning av förförståelse och syfte och informanter. Trovärdighet: Datainsamling, förförståelse, urval och 

analysprocess har beskrivits noggrant. Etisk ställningstagande är beskrivet. Överförbarhet: Forskaren presenterar vägen till resultatet på ett bra sätt. 
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ARTIKEL 9 

 
  

Referens Or, S, E-B., Hasson-Ohayon, I., Feingold, D., Vahab, K., Amiaz, R., Weiser, M., & Lysaker, P.H. (2013). Meaning in life, insight and self-stigma 

among people with severe mental illness. Comprehensive Psychiatry, 54, 195-200.  

Land  

Databas 

Israel 

PsycINFO 

Syfte Syftet var att undersöka upplevelsen av ”meningen med livet” hos personer med allvarlig psykisk störning och vilka variablar som påverka individer 

till självstigma och sjukdomsinsikt. Hypotesen var att det skulle finnas en signifikant negativ korrelation mellan internaliserad stigma, mening med 

livet och att internaliserat stigma skulle ha måttlig korrelation med sjukdomsinsikt och meningen med livet. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Icke experimentell design, tvärsnittsstudie 

Urval Icke slumpmässigt urval, konsekutivt. 60 personer som hade kontakt med den psykiatriska vården i Israel deltog i studien. 

Datainsamling Deltagarna i studien fick svara på standardiserade frågeformulär där patienterna fyllde i svaren själva. Allmänna generiska frågeformulär, 

sjukdomsspecifika formulär och symptomspecifika formulär användes. Schedule for Assessment of Insight-Expanded Version (SAI-E), Internalized 

Stigma og Mental Illness Scale (ISMS), Life Regard Index (LRI).c 

Dataanalys Analytisk statistisk metod användes. Även en analysmetod med klusteranalys baserad på Lysaker et al utfördes.  

Bortfall Inget 

Slutsats Det fanns en signifikant korrelation mellan internaliserad stigma och mening med livet. Internaliserat stigma har en måttlig korrelation med 

sjukdomsinsikt och meningen  med livet. Resultaten i studien stämmer överens med annan forskning på området och individer med självstigma har 

lågt självförtroende och självkänsla, försämrad livskvalitet, känsla av hopplöshet och meningslöshet är också påtagligt. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

 Hög. Pålitlighet: Välgjord beskrivning av förförståelse och syfte och informanter. Trovärdighet: Datainsamling, förförståelse, urval och 

analysprocess har beskrivits noggrant. Etisk ställningstagande är beskrivet. Överförbarhet: Forskaren presenterar vägen till resultatet på ett bra sätt 

och det kan generaliseras. 
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ARTIKEL 10 

 

Referens Tsang, H. W-H., Fung, K. M-T., & Chung, R. C-K. (2009). Self-stigma and stages of change as predictors of treatment adherence of individuals 

with schizophrenia. Psychiatry Research, 180, 10-15. 

Land  

Databas 

Kina 

PsycINFO 

Syfte Syftet var att undersöka sambandet mellan självstigma, förändringsbenägenhet samt förmåga till följsamhet i behandling för individer med 

Schizofreni 

Metod:  

Design 

 Kvantitativmetod  

Icke experimentell design, Tvärsnittsstudie 

Urval  Icke slumpmässigt urval, konsekutivt. 105 personer med schizofreni från öppenvårdsmottagningar 

Datainsamling Deltagarna i studien fick svara på standardiserade frågeformulär både allmänna generiska frågeformulär, sjukdomsspecifika formulär och 

symptomspecifika formulär. Psychosocial Treatment Compliance Scale (PTCS), Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS), The Global Assessment  of 

Functioning Scale (GAF), The Chineses Self-stigma of Mental >Illness Scale (CSSMIS), Change Assessment Questionnaire for People with Severe 

and Persistens Mental Ilness (CAQ-SPMI), Scale to Asses Unawareness of Mental Disorders (SUMD), Chinese General Self-efficacy Scale (CGSS).  

Dataanalys Analytisk statistisk analysmetod användes. SPSS version 14.0. 

Bortfall Inget 

Slutsats Självstigma kan vara en barriär för individerna att söka förändring och att söka hjälp. Det fanns inget tydligt samband mellan självstigma och att 

individen var redo för förändring, mer studier kring detta behövs. Individer med självstigma och god funktion, förmåga till förändring och lägre 

självstigma i högre grad deltog i behandlingsarbetet och var motiverad till förändring. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medel. Pålitlighet: Välgjord beskrivning av förförståelse och syfte. Trovärdighet: Datainsamling, förförståelse, urval och analysprocess har 

beskrivits noggrant.  

Etisk ställningstagande är beskrivet Överförbarhet: Forskaren presenterar vägen till resultatet på trovärdigt sätt.  
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ARTIKEL 11 

 

Referens Yanos, P.T., West, M. L., Gonzales, L., Smith, M. S., Roe, D & Lysaker, P. H. (2012). Change in internalized stigma and social functioning among 

persons diagnosed with severe mental illness. Psychiatry Research, 200, 1032-1034. 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Syftet var att över tid undersöka sambandet mellan förändring i internaliserat stigma och socialfunktion hos personer med allvarlig psykisk störning. 

Metod:  

Design 

 Kvantitativ metod, tvärsnittsstudie 

 Longitudinell design 

Urval  Icke slumpmässigt urval. 39st individer med allvarlig psykisk störning med en högre grad av självstigma, utifrån Internalized Stigma of Mental 

Illness Scale (ISMI) valdes ut för att delta i studien. 

Datainsamling Deltagarna i studien fick svara på standardiserade frågeformulär både allmänna generiska frågeformulär, sjukdomsspecifika formulär och 

symptomspecifika formulär vid tre olika tillfällen med ungefär 3 månaders mellanrum. 

Dataanalys Statistisk analys. Första delen bestod av korrelationsanalys analys för att se samband mellan olika variabler. Andra delen som analyserades var 

Mixed effects regression analys (SAS ver. 9) för att undersöka sambanden mellan självstigma, negativa symptom och social funktion.  

Bortfall Fyra stycken 

Slutsats Forskarna fann en statistisk signifikans för att personer med självstigma över tid fick ökade problem med att fungera i sociala sammanhang. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medel. Pålitlighet: Välgjord beskrivning av förförståelse och syfte. Trovärdighet: Datainsamling, förförståelse, urval och analysprocess har 

beskrivits noggrant. Etisk ställningstagande är beskrivet.  Överförbarhet: Forskaren presenterar vägen till resultatet på trovärdigt sätt. Resultatet 

borde vara överförbart på personer i liknande situation. Dock ett litet urval för att vara en kvantitativ studie. 
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