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Sammanfattning Bakgrund: Schizofreni är den åttonde 
ledande orsaken till ohälsa hos 
medelålders samt yngre människor. 
Människor som diagnostiserats med 
schizofreni riskerar att utsättas för 
stigmatisering, främst när det gäller 
vänskapsrelationer, i 
familjesammanhang, på arbetsmarknaden 
och i parrelationer Syfte: Syftet med 
studien var att beskriva upplevelse av 
stigmatisering hos människor med 
schizofreni. Metod: Systematisk 
litteraturstudie. Resultat: Stigma har 
negativ påverkan på sociala funktioner, 
arbete, intima relationer och även 
medicinsk följsamhet. Även inom 
sjukvården upplever människor med 
schizofreni sig stigmatiserade. Personer 
med schizofreni behöver stöd i form av 
socialt nätverk för att bättre kunna 
hantera diskriminering. Konklusion: Inre 



stigma begränsar personer med 
schizofreni från att skaffa familj, söka 
jobb och leder till isolation. KBT har 
visat sig ha positiv effekt i arbetet med 
att reducera inre stigma hos personer 
med schizofreni. Fortsatt forskning 
behövs för att mer specificerat visa hur 
psykiatrisjuksköterskan skall hjälpa 
personer med schizofreni att hantera 
stigmatisering samt motverka 
stigmatisering i samhället. 

 



!

!

Title Experience of stigma by people 
diagnosed with schizophrenia –A 
systematic review 

 

Author Tania Håkansson 

Rahel Yebio 

 

Department Academy of health and welfare  

Supervisor Henrika Jormfeldt, Senior lecturer in 
nursing, Associate professor in Nursing. 

 

Examiner Eva-Lena Einberg, Lecturer, PhD in 
Health and Care Sciences.  

 

Period Spring 2016  

Pages 20  

Key words Alienation, attitudes, family, 
schizophrenia, stigma. 

 

   

Abstract Bakground: Schizophrenia is the 8th 
leading cause of illness in middle age 
people and adolescents. People with 
schizophrenia are at risk of being 
exposed to stigma foremost when it 
comes to friendships, family situations, 
in the labor market and intimate 
relationships. Aim: To describe the 
experience of stigma among people 
diagnosed with schizophrenia. Method: 
Systematic literature review. Result: 
Stigma affects several aspects of a person 
living with schizophrenia. Stigma effects 
social functioning, work, medical 
adherence and intimate relationships. 
People with schizophrenia also 
experience stigma within the healthcare 
system. People with schizophrenia need 
support in the form of social networks to 
better handle discrimination. 
Conclusion: Self-stigma limits people 
with schizophrenia from having families, 
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applying for jobs and ultimately leads to 
isolation. CBT have shown to have 
positive effects in reducing self-stigma in 
people with schizophrenia. Continued 
research is needed to further show how 
the psychiatric nurse may be of 
assistance in handling stigma that people 
with schizophrenia get exposed to. 
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Inledning 

Schizofreni är den åttonde ledande orsaken till ohälsa hos medelålders samt yngre 
människor (Lindefors et al., 2009; World Health Organisation [WHO], 2015). Personer 
med schizofreni har en högre dödlighet än övriga personer i samhället (Harangozo et al., 
2014). Orsaken till den ökade dödligheten och förkortade livslängden är ökad somatisk 
sjuklighet så som hjärt- och kärlsjukdomar, metabolt syndrom samt suicid (Harangozo 
et al., 2014; Saha, Chant & McGrath, 2007; Socialstyrelsen, 2013). Enligt 
Socialstyrelsen (2013)  är det endast 17-19 % av de som diagnostiserats med schizofreni 
5 år tidigare som lyckats etablera sig på arbetsmarknaden. Personer som fått en 
psykiatrisk diagnos blir märkta på ett negativt sätt och blir stigmatiserade (Saldivia et 
al., 2014). Stigmatisering innebär att individer tillskrivs egenskaper som hon eller han 
egentligen, kanske inte har. Egenskaperna i fråga är ofta av negativ karaktär och har en 
negativ påverkan på individens sociala status, intima relationer och synen på sig själv 
(Sarisoy et al., 2014). Stigmatisering kan beskrivas som ett utanförskap, att inte få vara 
delaktig i sociala sammanhang. Statusförlusten leder i förlängningen till diskriminering 
(Saldivia et al., 2014). Personer som lider av schizofreni associeras ofta med 
våldsamhet, och oförutsägbarhet hos den övriga befolkningen (Pescosolido, Medina, 
Martin & Scott, 2013; Schlier, Schmick & Lincoln, 2013; Wood, Burke, Byrne, Pyle, 
Chapman & Morrisson, 2014). Detta påverkar, i allra högsta grad, människors hälsa och 
liv vilket i sin tur kan leda till försämrad återhämtning och låg tro på sig själv och det 
egna värdet (Schlier et al., 2013). Unga människor med risk för att utveckla 
psykossjukdom behöver snabba och effektiva insatser för att reducera påverkan av 
stigmatisering, både från samhället och känslan av skam hos sig själva (Rüsch et al., 
2014).  Kolcaba (1994, 2003) har en holistisk människosyn och menar att 
välbefinnandet är en av grundpelarna i att tillfriskna. Vidare menar Kolcaba (1994, 
2003) att det krävs välbefinnande på samtliga områden i människans liv för att uppnå 
hälsa.  Kolcaba (1994, 2003) beskriver att sjuksköterskan ska skapa ett välbefinnande 
hos patienten och på så sätt öka patientens möjlighet att stå emot yttre stressorer. 
Välbefinnandet är således viktigt för att patienten på ett fruktbart sätt skall kunna 
hantera motgångar och sådant som hindrar upplevelsen av hälsa (ibid). Sjuksköterskan 
måste förstå att psykisk hälsa inte uppnås enbart för att sjukdomssymtom lindras eller 
försvinner, hälsa är inte synonymt med frånvaro av sjukdom utan livet måste också ha 
ett meningsfullt innehåll. Förutsättningen för att uppleva hälsa är att känna sig delaktig 
och kunna påverka sitt eget liv (Jormfeldt & Svedberg, 2014).  
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Bakgrund  

Personer som diagnostiserats med schizofreni riskerar att utsättas för stigmatisering, 
främst när det gäller vänskapsrelationer, i familjesammanhang, på arbetsmarknaden och 
i parrelationer (Thornicraft, Brohan, Sartorius & Leese, 2009). Att ha en känsla av 
kontroll i sociala relationer är viktigt för alla människor och speciellt viktigt för 
människor med schizofreni (Campellone, Caponigro & Kring, 2014). Personer med 
schizofreni har beskrivit ett behov av sociala relationer för att bättre kunna klara av 
självstigmatisering och öka förmågan att stå emot stigmatisering utifrån (ibid). Vidare 
har studier visat att deltagarna även har upplevt sig diskriminerade i positiv bemärkelse 
genom att de till exempel blivit särbehandlade inom familjen och fått olika ekonomiska 
bidrag från staten (Thornicraft et al., 2009).  
Det har visat sig att personer med schizofreni har svårare att återhämta sig från känslan 
av utanförskap (Perry, Henry, Sethi & Grisham, 2011). I studier där den allmänna 
befolkningen var tillfrågad framkom det att människor distanserade sig socialt från 
personer med schizofreni på grund av rädsla (Angermeyer, Matschinger & Schomerus, 
2013; Pescosolido et al., 2013). En av studierna visar även att personer med schizofreni 
oftare stigmatiseras i samhället än till exempel människor med depression (Pescosolido 
et al., 2013). Deltagarna i studien trodde heller inte på alternativ medicin för personer 
med schizofreni då de uppfattade att schizofreni är en biologiskt betingad sjukdom. De 
såg hellre att personer med schizofreni medicinerades eller sökte professionell hjälp 
(ibid). Även om uppsökandet av psykiatrisk vård i sig visade sig vara mindre 
stigmatiserat nu än för 10 år sedan var inte psykisk sjukdom mindre stigmatiserat och 
deltagarna i studien distanserade sig socialt från personer med schizofreni (Angermeyer 
et al., 2013).  

 

 

Schizofreni 

Psykos är ett symtom som framförallt kopplas samman med schizofreni även om 
psykossymtom också förekommer vid andra psykiatriska diagnoser. Vid psykos i 
samband med schizofreni upplever oftast patienten förvrängda sinnesintryck, 
hallucinationer av olika slag samt förvrängd upplevelse av omvärlden (Saha, Chant, 
Welham & McGrath, 2005). Cullberg (2003) stöder detta och menar att de symtom som 
främst förknippas med schizofreni är tankestörningar, hallucinationer, förföljelse– och 
påverkansidéer, bisarra vanföreställningar, motoriska symtom och beteendestörningar 
samt tvångsfenomen (ibid). Evidens finns för att kvinnor inte drabbas i lika stor 
utsträckning som män men detta tros bero på att symptomen inte lika lätt upptäcks hos 
kvinnor som hos män (Aleman, Kahn & Selten, 2003). Ytterligare kännetecken för 
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psykos vid schizofreni är att patienten har svårt att bedöma trovärdighet samt tolka 
intryck vilket leder till försämrad social förmåga samt vanföreställningar, ofta har 
patienten även nedsatt kognitiv förmåga (Lindefors et al., 2009; WHO, 2015).  

 

 

Stigmatisering 

Stigma är ett grekiskt ord som betyder ”fläck” eller ”märke”. WHO (u.å) definierar 
stigma som en särskiljning mellan en grupp individer och övriga personer i samhället 
genom att applicera negativa karaktärsdrag på den drabbade gruppen individer. 
Goffman (2011) definierar stigma som en situation då en individ är diskvalificerad från 
social acceptans på grund av ett attribut som är misskrediterande. Stigman nedvärderar 
individen och reducerar personen till endast det som stigmat representerar (ibid).  
Nutida litteratur förhåller sig framförallt till tre aspekter av stigma: strukturell, social 
och inre stigma. Strukturell stigma avser stigma på systemnivå, social stigma innebär 
stigma på gruppnivå medan inre stigma handlar om stigma på individnivå. (Park, 
Bennet, Couture & Blanchard, 2013).  Park et al. (2013) definierar inre stigma som 
processen då en individ med psykisk ohälsa applicerar negativa fördomar på sig själv. 
Individen förväntar sig att bli avvisad och utstött från samhället. Forskning har visat att 
stigma är en social riskfaktor för personer som lider av schizofreni (Van Zelst et al., 
2014). Det har även visats att lägre självförtroende är direkt korrelerat till ökad 
känslighet för stigmatisering samt ökad känslighet för samhällets uppfattning om 
psykiskt sjuka (Kleim et al., 2008; Thornicraft et al., 2009; Van Zelst et al., 2014). 
Patienter med schizofreni upplevde att de blev mer introverta i takt med ökad 
stigmatisering (Kleim et al., 2008). Detta stödjer en annan studie som beskriver att de 
intervjuade uppgav att de hemlighöll sin diagnos för anhöriga och arbetskamrater av 
rädsla för att stigmatiseras (Howe, Tickie & Brown, 2014). Stigma kan vara en faktor 
som ökar risken för utveckling av schizofreni för unga med risk för psykossjukdom 
(Rüsch et al., 2015). Studier har visat att en del personer med schizofreni inte ville prata 
med sina anhöriga om sin psykiska hälsa men kände att de kunde prata öppet och dela 
med sig i en stödgrupp där de inte riskerade stigmatisering (Howe et al., 2014). Detta 
beskrivs av Hedelin (2006) som menar att patienter med psykisk ohälsa ibland har 
problem med att anförtro sig till sina närmsta. Självstigmatisering har också visat sig 
leda till en uppfattning om att medpatienter med psykiatrisk diagnos är mindre pålitliga 
och ge upphov till känslor av misslyckande vid behov av att bli inskriven i psykiatrisk 
heldygnsvård (Kleim et al., 2008).  
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Stigmatisering inom sjukvården 

Enligt Socialstyrelsen (2013) har män med schizofreni åtta gånger högre risk att dö i 
förtid än övriga befolkningen. Män med schizofreni har också en 50 % risk att dö inom 
28 dagar efter hjärtinfarkt, till dessa räknas män som har haft schizofreni de senaste fem 
åren. Inom 90 dagar efter en stroke, avlider 62 % av de som diagnostiserats med 
schizofreni minst fem år tidigare. Bland annat får de inte i samma utsträckning adekvat 
behandling i form av blodförtunnande läkemedel efter stroke som de som inte har en 
psykisk sjukdom (Socialstyrelsen, 2013). Stigmatisering inom vården har även 
framkommit i en studie av Von Peter (2013) som visar att sjukvårdspersonal har 
förutfattade meningar om patienter med schizofreni. Deltagare i studien ansågs av 
sjukvårdspersonal vara en typisk ”kroniker”. Sjukvårdspersonalen hade uppfattningen 
att en patient med schizofreni inte skulle kunna förändra sitt beteende oavsett insatser. 
Psykiatrisjuksköterskor uppgav i intervjuer att ”kroniker” beter sig på ett visst vis och är 
svåra att nå (ibid). Von Peter (2013) menar att dessa förutfattade meningar kan leda till 
hämmad utveckling samt minskad möjlighet till förändring. Deltagarna i studien av 
Howe et al. (2014) upplevde att sjukvårdspersonal undvek att använda sig av diagnosen 
schizofreni när de pratade med patienten. Sjukvårdspersonal använde sig istället av ord 
så som “psykos” eller “ohälsa”, vilket bidrog till ökad känsla av skam enligt individerna 
med schizofreni (ibid). Deltagarna hade önskat utbildning om vad schizofreni innebär 
och vad som händer i hjärnan. Samtidigt upplevde vissa av deltagarna hopplöshet och 
undrade om de någonsin skulle bli friska eftersom sjukvårdpersonal ofta pratade om de 
biologiska orsakerna till schizofreni. Fokus på biologiska orsaker gjorde att deltagarna 
drog slutsatsen att det var ärftligt och därför inte mycket att göra åt. Detta gjorde att 
deltagarna blev passiva i sin vård (Howe et al., 2014). Socialstyrelsen (2013) beskriver 
att människor med psykisk ohälsa även diskrimineras inom den somatiska sjukvården 
och att personer med psykisk sjukdom inte erhåller lika god somatisk sjukvård som 
övriga befolkningen. Detta resonemang stödjer Harangozo et al. (2015) som drar 
slutsatsen att högre grad av somatisk sjuklighet bland personer med schizofreni i 
samhället jämfört med dem som är inlagda på sjukhus kan tyda på att personer med 
schizofreni inte får adekvat vård i primärvården.  

 

 

Omvårdnadsteoretisk ram 

Katharine Kolcaba utvecklade sin theory of holistic comfort på 90-talet. Kolcabas teori 
sätter patientens välbefinnande som den viktigaste prioriteringen i sjuksköterskans 
omvårdnadsarbete. Välbefinnande existerar i tre stadier: relief innebär känslan som 
infinner sig när en person har fått lindring i ett specifikt fysiskt lidande, ease innebär ett 
tillstånd av lugn och välbehag och transcendens innebär ett tillstånd när en person kan 
höja sig över sin smärta och sina problem. För at dessa tre stadier av välbefinnande ska 
ha möjlighet att infinna sig är det nödvändigt att se hela människans situation och arbeta 



!

! 5!

med holistisk omvårdnad. Kolcaba har definierat välbefinnande i fyra kontexter: 
physical comfort, som är den mest konkreta kontexten av välbefinnande. Den påverkar 
personens möjlighet till vila och avslappning. Psychospiritual comfort, innefattar en 
persons mentala, känslomässiga och andliga välbefinnande. Kolcaba definierar det som 
en persons individuella upplevelse av vad som ger mening i livet, självkänslan och 
personens relation med sin andlighet. Environmental comfort, innefattar välbefinnande i 
de fysiska omgivningarna omkring en person. Så som ljus, ljud, dofter och tillgång till 
natur. Den fjärde och sista kontexten är sociocultural comfort som innefattar sociala 
relationer, familj, utbildning, ekonomi och även traditioner och kultur.  

Optimalt holistiskt omvårdnadsarbete är enligt Kolcaba (1994), när alla tre stadier av 
välbefinnande tillgodoses i de fyra kontexterna parallellt. Alla fyra kontexter medför en 
stärkande komponent och ökar därmed möjligheten för en högre funktion. Det är 
nödvändigt att ta hänsyn till en persons alla kontexter samtidigt då de påverkar 
varandra, överlappar och verkar tillsammans (Kolcaba, 1994).  

Kolcabas teori utvecklades initialt under hennes arbete för utveckling av vården inom 
gerontologi. Den är dock användbar inom fler specialistområden och författarna menar 
att Kolcabas fokus på holistisk omvårdnad, att involvera personens alla aspekter av 
tillvaron är en applicerbar omvårdnadsteoretisk ram för denna litteraturstudie. 

 

 

Problemformulering 

Då personer med psykosproblematik är utsatta för stigmatisering både generellt i 
samhället och inom hälso- och sjukvården specifikt är kunskap om hur personer med 
schizofreni upplever att stigmatisering påverkar deras tillvaro värdefull. Vilka 
konsekvenser får upplevelsen av stigmatisering för personer med schizofreni? Denna 
kunskap kan psykiatrisjuksköterskan använda i arbetet med att stärka patientens 
förmåga att hantera stigmatisering och känna sig likvärdig andra människor.  

 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva upplevelse av stigmatisering hos personer med 
schizofreni.  
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Metod 

Design 

Studien är baserad på vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats 
för att uppnå såväl bredd som djup i förståelsen för ämnet som undersökts (Polit & 
Beck, 2012). Enligt Forsberg och Wengström (2013) ska det finnas underlag i form av 
artiklar av god kvalité för att kunna göra en systematisk litteraturstudie. För att säkra 
kvalitén på de använda artiklarna, har de kvalitetsgranskats enligt Forsberg och 
Wengströms (2013) granskningsmall (se Bilaga A, B & C).  

 

 

Datainsamling 

Artiklar söktes i databaserna Cinahl, PubMed samt PsycINFO då dessa är breda 
databaser inom omvårdnadsforskning. En pilotsökning gjordes med sökord utifrån 
syftet för att undersöka befintlig forskning inom det området. De sökord som användes 
var ”schizophrenia” samt ”stigma”. Sökningen gav relevanta träffar. MeSH termer 
användes för att inte gå miste om betydelsefulla artiklar. MeSH föreslog 
”Schizophrenia” samt ”stigma” men även ”social stigma” samt ”stereotyping”. 
”Stereotyping” gav träffar som handlade främst om omvärldens stereotypa 
föreställningar om personer med psykisk ohälsa och inte upplevelsen ur individens 
perspektiv. Därför ansågs inte ”stereotyping” ge träffar relevanta för syftet, detta sökord 
användes därför inte. Sökordet ”social stigma” begränsade sökningen då vi önskade att 
beskriva upplevelsen av stigma på alla nivåer för individen, inte bara socialt. Av den 
anledningen lades ”stigma” till som fritext efter schizophrenia (MeSH), vilket gav 
träffar som förde oss närmare syftet (se Bilaga D, tabell 1 sökordsöverskrift).  

Sökningen började i Cinahl där sökorden ”Schizophrenia” AND ” Stigma” användes. 
Begränsningar i Cinahl var: Research article, abstract available, English language och 
publiceringsår 2010-2015. Första sökningen i Cinahl med årtalsbegränsningen 2010-
2015 gav träffar 84. Vid sökning i PubMed användes ”Schizophrenia” (MeSH) AND 
”stigma”. Begränsningar gjordes med english language. MeSH användes inte på 
”stigma” då förslaget var ”social stigma” och vi önskade inte att avgränsa sökningen till 
social stigma. Till en början begränsades publiceringsåret till 5 år vilket resulterade i 
172 artiklar. För att få den allra senaste forskningen på området begränsades artiklarna 
till ’2013 – 2015’ samt ’abstract available’ och resultatet blev 93 artiklar. Vid sökning i 
databasen PsycInfo användes thesaurus subjects ”Schizophrenia” AND ”stigma”.  Ett 
första inklusionskriterie lades till, ’peer reviewed’ med 664 artiklar som resultat. På 
grund av det höga antalet träffar i PsycInfo, avgränsades artiklarnas publiceringsår till 
’2013-2015’ för att fokusera på den senaste forskningen inom området. Även ’english 
language’ lades till. Resultatet blev då 168 artiklar. För att öka chanserna att hitta 



!

! 7!

studier som beskriver upplevelsen av stigma för personer med schizofreni och komma 
närmare syftet, gjordes ytterligare en sökning då limitationer gjordes genom 
methodology: ”empirical study”. Resultatet blev 112 artiklar. Efter att begränsningarna 
gjorts i Pubmed samt PsychInfo till 2013-2015 gjordes även detta i Cinahl, dock blev 
det endast 33 träffar vilket ansågs vara för litet urval. Därför blev valet att behålla den 
ursprungliga sökningen där årtalet var begränsat till 2010-2015.  

Samtliga titlar lästes, de titlar som beskrev allmänhetens eller familjens syn på 
schizofreni eller annan psykiatrisk sjukdom exkluderades. Då litteraturstudiens syfte var 
att undersöka människor med schizofreni och deras upplevelse av stigmatisering valdes 
endast de artiklar som speglade deras erfarenheter. Flertalet träffar handlande om 
samhällets syn på schizofreni, hur familjen påverkas samt jämförelse med andra 
psykiatriska diagnoser eller missbruksproblematik. Artiklar som fokuserade på 
samsjuklighet vid schizofreni exkluderades. Studier som undersökte stigma relaterat till 
begreppet och namnet schizofreni valdes bort. Artiklar med resultat som inte var 
generaliseringsbara valdes bort. Även artiklar som beskrev annan problematik än stigma 
i första hand valdes bort. Totalt antal träffar var 289, av dessa var 37 dubbletter som 
redan funnits i Cinahl (se Bilaga E, tabell 2 sökhistorik). Kvar var 252 artiklar, av dem 
lästes 122 abstrakt. Efter lästa abstrakt lästes 72 i sin helhet. Se flödesschema (Figur 1). 
Av de 72 artiklar som läst i sin helhet blev 17 kvar och bedömdes enligt 
granskningsmall (se Bilaga A, B & C). Med i resultatet blev 17 som visade medel eller 
hög granskningsrelevans (se Bilaga F, tabell 3 artikelöversikt). De artiklar som valdes 
handlade om patienter med schizofreni och deras upplevelse av stigmatisering och 
utanförskap. Vissa artiklar relaterade upplevelse av stigmatisering och utanförskap till 
intima relationer samt medicinsk följsamhet. 

 

 

Dataanalys 

Efter att kvalitetsgranskningen var genomförd analyserades artiklarna enligt Forsberg 
och Wengström (2013). Artiklarna i resultatet lästes av båda författarna åtskilliga 
gånger och för att få fram den verkliga innebörden av texterna skrevs varje artikels 
innebörd ner som koder. Utifrån koderna bildades kategorier som inkluderade innehållet 
i koderna. Efter att detta var genomfört blev artiklarnas kategorier sammanfattade till 
teman. De teman som slutligen framkom var; social stigmatisering, stigmatisering inom 
hälso- och sjukvården och självstigmatisering. I resultatartiklarna framkom dessa teman 
som sammanflätades i större delen av artiklarna. Hälften av artiklarna visade att 
deltagarna i studien kände sig stigmatiserade i sociala sammanhang. Ett tema som 
flätades samman med social stigmatisering var intima relationer. Stigmatisering i 
sociala sammanhang påverkade självförtroendet som i sin tur påverkade förmåga att 
skapa intima relationer. Fyra av artiklarna visade primärt på upplevelse av 
stigmatisering inom hälso- och sjukvården och påverkan för den medicinska 
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följsamheten. Fyra av artiklarna handlade primärt om självstigmatisering och dess 
konsekvenser. 

Figur 1. Flödesschema 
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Etik 

Förevarande litteraturstudie genomfördes för att en systematisering av redan befintlig 
kunskap kan ligga till grund för praktiskt omvårdnadsarbete och ny forskning. En risk 
med att systematisera redan genomförd forskning kan vara att en alltför stor tilltro fästs 
vid resultatet av de redan genomförda studierna. Stor vikt har därför lagts vid noggrann 
granskning av de valda artiklarna. Etiska diskussioner har förts omkring motiveringen 
av studierna och huruvida frågeställningarna var värdefulla och kan leda till kunskap 
som kan komma målgruppen till godo i framtiden (Sandman & Kjellström, 2013). En 
avvägning måste göras mellan önskan att få fram ny kunskap och deltagarnas hälsa och 
behov (World Medical Association [WMA], 2013). Det är därför av stor vikt att ha i 
åtanke att personer med schizofreni är unika individer som upplever saker och ting i sin 
omvärld på olika sätt. 

Endast artiklar som erhållit etiskt godkännande av en regional etikkommitté har använts  
i denna litteraturstudie. Då fokus i artiklarna var personers upplevelser var det av 
särskild betydelse att de erhållit etiskt godkännande.  

 

 

Resultat 

Resultatet beskriver områdena social stigmatisering, stigmatisering inom hälso- och 
sjukvård samt självstigmatisering.  

 

Social stigmatisering  

Det framkom i en studie av Brohan, Elgie, Sartorius och Thornicroft (2010) att 71 % av 
deltagarna upplevde stigmatisering i sociala sammanhang.  Svårigheter med att få nya 
vänner, upplevelse av diskriminering från grannar och känslan av att människor undvek 
dem på grund av sin diagnos. En stor del av deltagarna undvek att söka jobb och att ingå 
i en intim relation med någon då de förväntade sig att bli ratade och stigmatiserade 
(ibid). Fortsatt forskning visar även att personer med schizofreni oftare undviker att ta 
för sig av rädsla för att bli utpekade (Koschorke, 2014). Rädslan för stigmatisering 
påverkade även deltagarnas vilja att vara socialt engagerade. Denna upplevda 
stigmatisering gjorde att de inte gärna berättade för andra människor om sin diagnos. 
Tre fjärdedelar av de tillfrågade i studien uppgav att de någon gång känt utanförskap på 
grund av sin sjukdom (ibid). Liknande resultat framkommer i studien av Pyle och 
Morrison (2013) omkring deltagarnas egna upplevda erfarenheter av stigma i relation 
till deras psykossjukdom och upplevelsen av hur stigma påverkar deras självbild. En 
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deltagare upplevde att han blev avvisad av nästan alla sina skolkamrater när sanningen 
kom ut om hans diagnos. En ung kvinna beskrev att hennes självförtroende försvann 
och att hon skämdes för att gå ut (ibid). I en annan studie uppgav 85 % att de blivit 
behandlade som om de vore lågbegåvade på grund av sin sjukdom (Pandaya, Bresee, 
Duckworth, Gay & Fitzpatrick, 2011). De uppgav även att de fått höra negativa 
kommentarer samt att folk var rädda för att bli lämnade ensamma med dem (ibid). 
Liknande erfarenheter beskrev en stor del av deltagarna i Pyle och Morrisons studie 
(2013) då de hade upplevt att folk var rädda för att de skulle skada dem och att de var 
oberäkneliga. Några av deltagarna beskrev även upplevelser av att bli till åtlöje i sociala 
sammanhang (Pyle & Morrison, 2013).  

Personer med schizofreni har svårt att bilda intima relationer med andra människor 
(Pyle & Morrison, 2013; Segalovich, Doron, Behrbalk, Kurs & Romem, 2013; Stewart, 
Roudebush, Lysaker & Davis, 2013). En studie av Segalovich, et al. (2013) visade hög 
korrelation mellan att uppleva stigmatisering och oförmågan att skapa intima relationer. 
Resultatet i studien av Segalovich et al. (2013) stöds av studien av Stewart et al. (2013) 
som menar på att det finns korrelation mellan känslan av att bli utsatt för fördomar och 
förmåga att ingå i sexuella relationer. Det har även visats finnas hög korrelation mellan 
självkänsla och förmågan att skapa intima relationer (Pyle & Morrison, 2013; 
Segalovich et al., 2013) Dock fanns inte denna korrelation hos patienterna som erhöll 
heldygnsvård. Detta kunde förklaras med att de som var inskrivna var i ett sämre skede i 
sin schizofreni och saknade självinsiktsförmåga (Segalovich et al., 2013). Flera av 
deltagarna uttrycker att skammen och den dåliga självkänslan hindrar dem från att våga 
tro på att de någonsin kan få en intim relation med någon (Pyle & Morrison, 2013). Det 
kan finnas en korrelation mellan att känna sig värdig att ingå en sexuell relation och att 
känna sig som alla andra (Stewart et al., 2013). Samtidigt kan bristen på intima 
relationer göra att människor med schizofreni blir mer mottagliga för stigmatisering 
(ibid).  

I en studie av Monsanya, Adelufosi, Adebowale, Ogunwale och Adebayo (2014) 
framkom det att desto högre utbildade personerna var desto lägre var deras upplevelse 
av stigmatisering. Resultatet pekar på att högre utbildade förstår vad det innebär att leva 
med schizofreni och tar inte till sig, i samma utsträckning som lågutbildade, 
allmänhetens uppfattning av schizofreni (ibid). Samtliga deltagare i studien av 
Segalovich et al., (2013) uppgav att de upplevt en känsla av utanförskap, en känsla av 
att inte passa in samt en känsla av att inte kunna bidra. En studie gjord i Belgien med 
728 deltagare, visade att stigmatisering påverkar personers vilja att söka psykiatrisk 
hjälp (Pattyn, Verhaeghe, Sercu & Bracke, 2014). Uppfattningen hos ungefär hälften av 
de tillfrågade var att allmänheten ser det som en svaghet att söka psykiatrisk vård. 
Ungefär 25 % av de tillfrågade uppgav att de skulle skämmas och känna det som ett 
personligt nederlag att söka psykiatrisk vård. En del av de tillfrågade var även rädda för 
att be anhöriga om hjälp då de trodde att de skulle tycka sämre om dem (ibid). En 
kvinna i Pyle och Morrisons studie (2013) uttryckte önskemål om att bli accepterad i 
samhället på samma sätt som en person med diabetes eller en cancersjuk blir.  
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Stigmatisering inom hälso- och sjukvården 

En stor del av de tillfrågade i studien av Pandaya et al. (2011) uppgav att de oftare 
anförtror sig till personal i den psykiatriska hälso- och sjukvården framför sin egen 
familj dock uppgav hälften att de kände att de inte blev tagna på allvar när de sökt vård 
för medicinska problem (Güner, 2014; Pandaya et al., 2011). Kvinnorna upplevde sig 
stigmatiserade i högre utsträckning än män. Detta gällde även när de sökte sjukvård för 
medicinska problem. Detta kan tyda på att det finns korrelation mellan för tidig död och 
att inte bli trodd vid uppsökande av vård för medicinska problem hos sjukvården 
(Pandaya et al., 2011). Stigma kan orsaka att personer som är i behov av vård blir 
avskräckta från att söka vård i tid och därigenom försena behandlingen (Pyle & 
Morrison, 2013). Liknande resultat visar sig i en studie där deltagarna beskrev att rädsla 
för stigmatisering och att få en negativ stämpel var de främsta orsakerna till att de 
väntade för länge med att söka vård i samband med första sjukdomstillfället (Acosta, 
Aguilar, Cejas & Gracia, 2013).  

Sambandet mellan upplevelse av stigmatisering och följsamhet i antipsykotisk 
medicinbehandling har undersökts hos personer med schizofreni i 
öppenvårdsbehandling (Brain et al., 2014; Brohan et al., 2010). Hälften beskrev 
upplevelser av diskriminering av vårdpersonal inom psykiatrin och en tredjedel hade 
upplevt att bli orättvist behandlade när de sökte vård inom somatisk hälso- och 
sjukvård, på grund av fördomar mot sin psykiatriska diagnos (Brain et al., 2014). 
Förväntan av stigmatisering upplevdes av hälften av deltagarna och begränsade dem i 
aktivitetsnivå och var orsak till att många dolde sin diagnos. En icke accepterande 
inställning till sin diagnos försvårar samarbetet med psykiatrin. De personer som vill 
dölja sin schizofrenidiagnos isolerar sig och har ofta inte motivationen att sköta sin 
medicinering ordentligt. Detta försvårar också arbetet med sociala insatser och 
psykoedukation tillsammans med anhöriga (ibid). Moritz et al. (2013) redovisar i sitt 
resultat att anledningar till en dålig följsamhet med antipsykotisk medicin till största del 
var relaterade till rädsla för biverkningar och en skeptisk inställning till vården. En 
fjärdedel av deltagarna uttryckte positiva effekter av sina psykotiska symptom och ville 
därför inte medicinera bort dem (ibid). De uttryckte känslor av styrka och sällskapet av 
de positiva rösthallucinationerna som några av de positiva effekterna. Var fjärde patient 
i studien gav anledningen, stigmatisering och avsaknad av förtroende för 
vårdpersonalen som anledning till avbruten medicinering (ibid.).  

 

Forskning pekar på att personer med schizofreni behöver stöd och uppföljning efter 
utskrivning för att den medicinska följsamheten skall fungera optimalt (Güner, 2014). 
Den medicinska följsamheten har visat sig vara sämst för de patienter som skäms över 
sin sjukdom samt upplever sig stigmatiserade (Monsanya et al., 2014). Deltagarna i 
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studierna uppgav att de var rädda för att söka nytt jobb eftersom de kände sig 
stigmatiserade. Detta i sin tur ledde till att deltagarna blev ytterligare isolerade genom 
att utestängas från arbetslivet (ibid).  

 

 

Självstigmatisering 

Det har påvisats samband mellan upplevelse av stigmatisering och självidentitet hos 
personer med schizofreni. Påverkan av samhällets fördomar om personer som har 
schizofreni resulterar i en negativ syn på sig själv och låga förväntningar till egna 
förmågor (Aakre, Klingaman & Docherty, 2015; Güner, 2014; Koschorke et al., 2014). 
Aakre et al. (2015) visade behov för ökad medvetenhet om hur social stigma influerar 
på självbilden hos personer med schizofreni. Bland gruppen av personer utan 
schizofreni visade graden av utbildning och kunskap om psykiatriska sjukdomar ha 
betydelse för en mer positiv syn och större tilltro till personer med schizofreni (ibid). 
Det stödjer en kvinnas upplevelse från en annan studie där hon berättade om hur 
avslöjandet av sin diagnos för sina vänner minskade hennes känsla av utanförskap och 
stress. Hon upplevde att de fick en förståelse och acceptans för henne när hon fick 
möjlighet att berätta om sjukdomen och medicinerna (Pyle & Morrison, 2013).  

 

Självmord är till stor del anledning till för tidigt död hos unga personer med schizofreni 
(Sharaf, Ossman & Lachine, 2012). Forskning visar att 83 %, i en studie med 200 
deltagare med schizofreni, hade ökad suicid risk. Ungefär hälften av deltagarna uppgav 
att de någon gång försökt att ta sitt liv. Deltagare som var arbetslösa hade högst risk att 
försöka begå suicid (ibid). Den ökade självmordsrisken kopplades till personernas 
upplevelse av stigmatisering (Sharaf et al., 2012). En hopplöshetskänsla och oförmåga 
att leva upp till sina egna förväntningar kan vara bakomliggande orsaker. Detta i sig 
bidrog till att deltagarna saknade motivation till att förändra sin situation och förbättra 
sitt liv. Deltagarna visade sig även i högre grad bli deprimerade i takt med ökad 
sjukdomsinsikt. Dock var den starkaste drivande kraften för suicidalitet upplevelse av 
stigmatisering. Känslan av stigmatisering hos deltagarna ledde till en känsla av 
desperation, nederlag samt en känsla av att vara ovärdig som en medlem i samhället 
(Güner, 2014; Sharaf et al., 2012). Liknande resultat framkom i ytterligare en studie, där 
låga förväntningar och bristande kontroll över sin sjukdom samt upplevelsen av att bli 
stigmatiserad, ledde till ökad känsla av hopplöshet och depression. Dessa faktorer ökar i 
sin tur risken för suicid (Acosta et al., 2013). Författarna rekommenderar att de 
kognitiva negativa värderingarna är målet för psykoterapeutiskt arbete med personer 
med schizofreni för att reducera suicidrisken. KBT har visat sig reducera risken för 
suicid och börjar användas i allt högre grad för att reducera de negativa värderingarna 
och självstigmatisering hos personer med psykossjukdom (ibid). Fortsatt forskning har 
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visat att personer med schizofreni upplever sin sjukdom så smärtsam att den enda 
lösningen är suicid (Güner, 2014). Flera personer i studien uppgav att det var omöjligt 
att förklara sina erfarenheter, så som synhallucinationer, för andra. De upplevde att 
deras liv var förlorat, att sjukdomen var deras eget fel (ibid). 

 

I studien av Aakre et al. (2015) framkom det att de personer med schizofreni som inte 
tog till sig stigmatiseringsbudskapet från allmänheten visade mindre negativ effekt på 
självidentiteten. Liknande resultat framkom i Pyle och Morrisons studie (2013) där 
medierna visade sig vara en primär källa till stigmatiseringsbudskap och personer som 
inte använde sig så mycket av media eller sociala medier undvek negativ påverkan från 
den typen av källa. Ytterligare framkom det i studien av Aakre et al. (2015) att de 
personer som accepterade att bli stigmatiserade till följd av sin diagnos men trots det 
hade en positiv självidentitet, var positivt inställda till andra personer med schizofreni 
diagnos. Negativ värdering av sjukdom och att drabbas av sjukdom visade sig öka 
risken för hopplöshetskänslor i studien av Acosta et al. (2013). Det är av stor vikt att 
vården arbetar med att stärka självbilden, självkänslan och välbefinnandet hos personer 
med schizofreni då det reducerar de negativa effekterna av självstigmatisering. Aakre et 
al. (2015) rekommenderar även interventioner för att lära ut strategier för att utmana 
och reducera fördomar omkring psykisk ohälsa.  

 

I en studie från Österrike undersöks vilka faktorer som kan ligga till grund för att en 
person med schizofreni påverkas på negativt sätt av stigmatisering medan en annan 
person kan vara nästan opåverkad (Sibitz, Unger, Woppmann, Zidek & Amering, 2011).  
Det framkom att skyddande faktorer är att ha goda vänner, leva i ett gott äktenskap, en 
god självkänsla och empowerment (Segalovich et al., 2013; Sibitz et al., 2011). Som 
väntat påvisades ett samband mellan låg motståndskraft mot stigma och depression, 
ångest, låg självkänsla och sämre funktionsnivå (Sibitz et al., 2011). En studie med 199 
deltagare visade hög korrelation mellan känslan att bemästra sitt egna liv och livskvalité 
(Hsiung et al., 2010). Patienterna i studien uppgav att de behövde socialt nätverk för att 
känna sig stärkta och för att kunna hantera stigmatisering. Detta i sin tur ledde till 
känsla av autonomi och ökad livskvalitet (ibid). 

 

Relationen mellan sjukdomsinsikt och depression har undersökts i tidigare studier och 
paradoxalt nog länkat hög insikt med större risk för depression hos personer med 
schizofreni. Lysaker et al. (2013) har undersökt möjliga bakomliggande orsaker till att 
vissa personer har högre risk att utveckla depression i takt med att sjukdomsinsikten 
ökar. Resultatet visade en relation mellan dålig social och metakognitionsförmåga och 
ökad risk för depression vid hög insikt (ibid). De personer som har svårigheter med 
social kognition har problem att förstå och tolka det som händer mellan människor som 
interagerar. De har även svårigheter att reglera sina känslor. Metakognition innebär 
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processen då man är medveten om sina egna tankar och hur man tänker omkring 
problemlösning (Lysaker et al., 2013). Studien visar att de personer som hade hög 
sjukdomsinsikt och medelsvår eller svår depression också hade stora svårigheter med 
social och meta kognition. De deltagare som visade hög sjukdomsinsikt men hade mild 
depression eller ingen depression visade högre grad av sociala och metakognitiva 
förmågor. Graden av självstigmatisering var högre i gruppen med hög sjukdomsinsikt 
och svår depression och dålig kognitionsförmåga. Konklusionen är att resultatet tyder 
på att bättre social och metakognitiv förmåga kan ha en skyddande effekt mot både 
depression och självstigmatisering. Det kan vara så att goda kognitionsförmågor ger 
personen redskap att skapa mening trots sjukdomen och inte känna sig hotad i sin 
identitet (ibid). Deltagare i studien av Pyle och Morrison, (2013) beskriver att de 
lyckades vända känslan av skam genom att träffa andra människor med psykossjukdom, 
vilket gav en känsla av samhörighet och styrka att stå emot stigmatiseringen i sociala 
sammanhang. Lysaker et al. (2013) rekommenderar att arbetet med att öka 
sjukdomsinsikt för personer med schizofreni i vården ska kombineras med samtal 
omkring personens individuella reflektioner om vad sjukdomen betyder och hur den 
påverkar personens liv.  

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Sökningarna gav ett brett utbud av artiklar som handlade om schizofreni och 
stigmatisering. Kvalitativa artiklar har varit mest relevant för syftet i denna studie men 
trots det stora antal träffar var det för få kvalitativa artiklar. Kvantitativa artiklar har 
därför inkluderats i denna studie. Kvalitativa artiklar bidrar med en fördjupad kunskap 
om ämnet som undersöks och gör deltagarnas röst hörd. Det ger läsarna chans att förstå 
olika människors sociala verklighet. Det ger även en insikt i de händelser som gör att en 
människa beter sig som hen gör, vilket bidrar med värdefull evidens (Forsberg & 
Wengström, 2013). Kombinationen av kvalitativa och kvantitativa artiklar och en 
sammanställning av resultat från flera olika metoder ger den här litteraturstudien större 
generaliserbarhet (ibid). Efter granskning återstod 17 artiklar och av dessa var 2 
kvalitativa. Då bristfälliga sökningar kan leda till inkorrekta slutsatser på grund av att 
relevant litteratur har missats (Forsberg & Wengström, 2013), gjordes sökningarna av 
båda författare på varsitt håll och i flera omgångar. Det är av stor vikt att artikelns 
mätinstruments validitet är diskuterade i artikeln för att säkra god validitet (Forsberg & 
Wengström, 2013), vilket har eftersträvats i studien. Forsberg och Wengström (2013) 
betonar vikten av att använda mätinstrument som är välbeprövade för att säkra 
validiteten. Tillförlitligheten av mätinstrumenten har diskuterats i de valda artiklarna för 
att säkra hög reliabilitet. Det kan spekuleras i varför så få kvalitativa studier är gjorda på 
ett väldigt utforskat ämne som schizofreni och stigmatisering. Möjligheten finns att 
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stigmatisering även existerar inom forskningsvärlden. Kan det vara en föreställning om 
att det är för svårt att genomföra kvalitativ forskning med personer med schizofreni? 
Möjligtvis kan det finnas rädsla för att inte få adekvata svar eller en känsla av att 
personer med schizofreni är oberäkneliga och svåra att göra avtal med? 

Nackdelen med överrepresentation av kvantitativa artiklar kan vara att det inte blir 
samma djup och förståelse för personers upplevelser i studien som vid en mer jämn 
fördelning mellan kvalitativ och kvantitativ forskning (Forsberg & Wengström, 2013). 
Önskvärt att fler kvalitativa studier görs i framtiden med mål att beskriva upplevelse av 
stigmatisering för personer med schizofreni.  

Resultatet visar att personer med schizofreni känner sig stigmatiserade av såväl 
somatiska hälso- och sjukvården som psykiatrisk hälso- och sjukvård. Forskning visar 
att psykiatrisjuksköterskor inom slutenvården i högre utsträckning än 
psykiatrisjuksköterskor inom öppenvården vill isolera människor med schizofreni 
(Linden & Kavanagh, 2011). Resultatet hade kunnat bli vinklat beroende på vilka 
patienter som intervjuats. Det ses därför som en styrka att de vetenskapliga artiklarna 
innehåller både patienter inom öppenvården som slutenvården.  

Vi valde att använda oss av studier som utförts över hela världen vilket kan försvåra 
överförbarheten till svensk sjukvård. Vissa länder visade sig ha en sämre fungerande 
öppenvård för personer med schizofreni eller en avsaknad av socialt skyddsnät. Andra 
studier visade att personer med schizofreni inte hade något annat val än att bo med sina 
familjer då de inte lyckas få jobb på grund av sin sjukdom. Dock valdes endast studier 
som hade diskuterat eventuella kulturella skillnader som kunde påverka studiens 
generaliserbarhet. Resultatet visar att upplevelse av stigmatisering för personer med 
schizofreni är ett globalt problem vilket kan vara en styrka i studien.  

 

 

Resultatdiskussion 

Vid sammanställning av resultatet finns en klar röd tråd som visar att människor med 
schizofreni är en mycket utsatt grupp som utsätts för stigmatisering inom vården, i 
samhället och av människor runt omkring dem. Resultatet visar att personer med 
schizofreni utsätts för stigmatisering i sociala sammanhang, i relationer inom hälso-och 
sjukvården och genom självstigmatisering, vilket svarar till de tre nivåer av 
stigmatisering som Park et al. (2013) beskriver. Kolcabas holistiska teori (1993) är i 
linje med resultatet som visar en integrering av behov som behöver tillfredsställas för att 
en person ska känna välbefinnande. Stigma kring schizofreni är så pass starkt att det inte 
bara påverkar individen utan alla i dess närhet. Forskning visar att anhöriga till personer 
med schizofreni själva känner sig stigmatiserade (Perlick et al., 2011). Anhöriga har 
uppgett att de förstår att människor inte vill bli vän med dem då de bor med en person 
som har schizofreni. Stigma visade sig ha en negativ inverkan på det sociala livet hos 
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anhöriga samt deras självförtroende. Studien visade även att stigma påverkade 
anhörigas vilja att hjälpa den med schizofreni att söka sjukvård eller att ta sina 
mediciner. Anhöriga var rädda för att omgivningen skulle ge dem skulden för den sjuka 
(ibid). Detta kan vara förödande för en person som redan är utsatt.  

Anhöriga kan annars fungera som ett stöd och resultatet visar att det är en skyddande 
faktor för att hålla självstigmatisering på avstånd samt en del i återhämtningsprocessen 
för den sjuka (Hsiung et al., 2010). Utan detta stöd står den sjuka helt själv och behöver 
då helt och hållet förlita sig på sjukvården. Som studierna av både Padaya et al. (2011) 
och Güner (2014) har visat, brister detta då personer med schizofreni även utsätts för 
stigmatisering inom sjukvården. Stigmatisering inom vården för människor med 
schizofreni har visats leda till förtidig död. Personer med schizofreni är helt enkelt 
misstrodda från början. Harangozo et al. (2015) visar liknande resultat och att hälso-och 
sjukvården till och med kan öka sjukdomsbelastningen för både patient och dess 
anhöriga. 

I flera studier (Gay & Fitzpatrick, 2011; Pandaya et al., 2014; Pyle & Morrison, 2013) 
beskrivs hur personer med schizofreni upplever att människor i samhället undviker dem 
och visar rädsla. En opinionsmätning i Australien där över 6000 deltog visade resultatet 
att allmänheten i högre grad hade diskriminerade åsikter om människor med schizofreni 
än någon annan psykiatrisk diagnos (Reavley & Jorm, 2011). Främsta orsaken till 
distansering enligt studien var allmänhetens uppfattning om att personer med 
schizofreni var farliga och oförutsägbara (ibid). Personer som lider av schizofreni 
associeras ofta med våldsamhet, och oförutsägbarhet hos den övriga befolkningen 
(Pescosolido et al., 2013; Schlier, Schmick & Lincoln, 2013; Wood et al., 2014). Detta 
påverkar, i allra högsta grad, människors hälsa och liv vilket i sin tur kan leda till 
försämrad återhämtning och låg tro på sig själv och det egna värdet (Schlier et al., 
2013).  

Segalovich et al. (2013) beskriver att det finns ett samband mellan upplevelse av 
stigmatisering och förmågan att skapa en intim relation med en annan person. Även 
dålig självkänsla påverkar förmåga för att skapa intima relationer (Pyle & Morrison, 
2013; Segalovich et al., 2013). Stigmatisering utifrån samhällets perspektiv bekräftas av 
resultatet i vår studie. I en opinionsmätning ställdes frågan om det fanns något motstånd 
till att ha en relation med en person med schizofreni och de flesta svarade att bli vän 
med någon med schizofreni var de tillfrågade inte lika mycket emot som oviljan att 
jobba nära eller vara gift med någon med schizofreni. Män var i större utsträckning 
emot ett giftermål med en person med schizofreni än kvinnor (Reavley & Jorm, 2011). 
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Stigmatisering inom hälso- och sjukvården  

Resultatet visar att personer med schizofreni ofta känner sig stigmatiserade av 
vårdpersonal både inom psykiatrisk vård och inom den somatiska vården. Studier visar 
att det, precis som personerna upplever, finns ett stort problem med förutfattade 
meningar och lägre förväntningar i förhållande till personer med schizofreni hos 
vårdpersonal. Som Von Peter (2013) beskriver i sin forskning så har även 
sjukvårdspersonal visats ha förutfattade meningar om patienter med schizofreni. 
Sjukvårdspersonalen hade uppfattningen att patienten inte skulle kunna förändra sitt 
beteende oavsett insatser. Von Peter (2013) menar att dessa förutfattade meningar kan 
leda till hämmad utveckling samt minskad möjlighet till förändring. Både ur etiskt och 
socialt perspektiv är det oacceptabelt att personer med schizofreni ska få sämre vård än 
övriga befolkningen i samhället (Harangozo et al., 2015). Förutfattade meningar kan 
även leda till att psykiatrisjuksköterskan upplever att personer med schizofreni ständigt 
är på ett visst vis. Detta speglar inte vardagen hos den sjuka som kanske klarar sig 
mycket bra annars. Studier visade dock att patienter i större utsträckning anförtrodde sig 
till personer inom psykiatrisk sjukvård än till exempel anhöriga. Patienterna var mer 
rädda för stigmatisering av närstående än den psykiatriska sjukvården (Pandaya et al., 
2011). 

Även inom vården existerar stigmatisering. Detta belystes i forskning som visade att 
stigma låg bakom varför många inom sjukvården inte väljer att jobba inom psykiatrin 
(Sercu, Ayala & Bracke, 2014). Detta kan tänkas bidra till den stigmatisering som 
personer med schizofreni uppgett att de upplever när de söker hjälp för somatiska 
åkommor. Sercu et al. (2014) visar att främsta orsakerna till att bli 
psykiatrisjuksköterska var enligt studien en önskan att få vårda människor med psykiska 
sjukdomar med respekt och värdighet. Psykiatrisjuksköterskorna i studien av Sercu et 
al. (2014) såg en möjlighet i sitt yrkesutövande att kunna mota den stigma de upplevde 
följde psykisk diagnos. De såg patienterna som deras jämlike. Detta kan vara några av 
orsakerna till varför deltagarna i Pandaya et al. (2011) studie uppgav att de hellre 
anförtrodde sig till psykiatriska sjukvården än sina anhöriga. 

Som psykiatrisjuksköterska har man ett stort ansvar för omvårdnaden för personer med 
schizofreni, vilket har framkommit i studien. Personer med schizofreni är i stort behov 
av stöd för att undvika skov. Kolcaba (1994, 2003) beskriver att sjuksköterskan ska 
skapa ett välbefinnande hos patienten och på så sätt öka patientens möjlighet att stå 
emot yttre stressorer. Detta har framkommit i denna litteraturstudie, att det är väldigt 
känsligt att få för mycket information vid ett tillfälle. Patienter har beskrivit att de blir 
deprimerade framförallt när psykiatrisjuksköterskan informerar om sårbarhetsfaktorer 
(Acosta et al., 2013). Det är en balansgång för psykiatrisjuksköterskan att bedöma vad 
som är lämplig information för patienten vid det tillfället. I linje med resultatet i denna 
studie beskriver Rüsch et al. (2015) hur stigmatisering kan påverka risken för unga i 
riskzonen att utveckla schizofreni. Studien visar positiv effekt av tidiga interventioner 
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för att reducera upplevelsen av stigma och öka hanterbarheten för de unga personerna 
(Rüsch et al., 2015). Samtidigt visar studien att en tidig intervention kan få en oönskad 
negativ effekt i form av självstigmatisering genom att få en ”stämpel” som psykiskt sjuk 
(ibid).  

Målet för psykiatrisjuksköterskan är att patienten hittar balans igen och kan klara sig 
själv. Genom att erbjuda en adekvat vård, reducera symptom som gör att personen lider 
kan personen känna relief. Genom en fungerande öppenvård med en holistisk 
omvårdnad och sociala mötesplatser kan ease uppnås. Därefter kan personen ha 
förutsättningar att tänka utöver sina basala behov och skapa en större mening med sitt 
liv och utforska sin fulla potential (Kolcaba, 1993). Jormfeldt och Svedberg (2014) 
menar att välbefinnande behövs för att patienten ska kunna hantera motgångar. Att ta 
sig igenom svårigheter kallar Kolcaba (2003) transcendence vilket syftar till att 
överkomma hinder eller motgångar. Psykiatrisjuksköterskan måste förstå att psykisk 
hälsa inte uppnås enbart för att sjukdomssymtom lindras eller försvinner, hälsa är inte 
synonymt med frånvaro av sjukdom utan livet måste också ha ett meningsfullt innehåll. 
Förutsättningen för att uppleva hälsa är att känna sig delaktig och kunna påverka sitt 
eget liv (Jormfeldt & Svedberg, 2014 ).  

Corrigan och Rao (2013) har tagit fram en rad strategier för att utmana inre stigma. De 
menar att det första steget måste vara att komma ur isoleringen och att berätta för 
omgivningen om sin diagnos. Genom att vara öppen omkring sin problematik och sluta 
skämmas för den kan man få stor vinst. En minskad känsla av utanförskap, bättre stöd 
från familj och vänner samt ökad förståelse vid eventuella skov i sjukdomen. Denna 
teori stödjer resultatet i vår studie där upplevelse av lättnad och mindre social stigma 
upplevdes av deltagare i studien. Andra steget, enligt Corrigan och Rao (2013), är 
interventioner för att reducera stigma. Författarna rekommenderar KBT i grupp för att 
ändra tankemönster och bryta automatiska självstigmatiserande, nedvärderande tankar 
om sig själva. Den tredje strategin är socialt nätverk och mötesplatser för att känna 
gemenskap och att ha någonstans att gå för stöd när livet känns tungt (ibid). 

 

 

Konklusion 

Personer med schizofreni upplever stigmatisering från samhället genom att bli avvisade, 
ignorerade och nedvärderade i sociala sammanhang. Påverkan av samhällets fördomar 
på varje enskild person beror på vilka skyddsfaktorer som finns omkring personen. Ett 
gott nätverk, en stödjande familj, och goda sociala och metakognitions förmågor är 
faktorer som ger motståndskraft mot inre stigma. KBT har visat sig ha positiv effekt i 
arbetet med att reducera inre stigma hos personer med schizofreni. Inre stigma 
begränsar personer med schizofreni från att skaffa familj, söka jobb och leder till 
isolation. Upplevelsen av stigmatisering från hälso- och sjukvårdens sida är utbredd. 
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Förutfattade meningar från personalens sida om personer med schizofreni och brist på 
tillit till förmåga att följa en behandling och resurser att skapa ett gott liv, står i vägen 
för god vård för denna grupp patienter. Ett viktigt ansvar ligger på 
psykiatrisjuksköterskan för att ta tillvara på de resurser och unika upplevelser som varje 
individ har samt öka självkänslan och motståndskraften mot stigmatisering. 

 

Implikation 

Resultatet som framkommit i denna litteraturstudie kan användas av 
psykiatrisjuksköterskan i mötet med patienten och anhöriga. Det åligger 
psykiatrisjuksköterskan att i dialog stödja närstående att skapa en positiv och 
förhoppningsfull attityd. Psykiatrisjuksköterskan har ansvar för att i samarbete med 
patient och anhöriga stärka patienten så att denne klarar av att stå emot stigma genom 
ökad tro på sig själv och därmed öka hälsan och livskvaliteten. Då resultatet visar att 
anhöriga kan fungera som en skyddande faktor för personer med schizofreni är det av 
vikt att psykiatrisjuksköterskan inkluderar anhöriga i vårdplaneringen. 
Psykiatrisjuksköterskan kan även i sin profession påverka kollegor till ökad förståelse 
för vad det innebär att leva med schizofreni samt vilka konsekvenser upplevd 
stigmatisering kan medföra. Psykiatrisjuksköterskan kan genom sin kunskap utbilda 
kollegor inom den somatiska vården och kommunanställda för att reducera 
stigmatisering av personer med schizofreni. Fortsatt forskning behövs för att mer 
specificerat visa hur psykiatrisjuksköterskan skall hjälpa personer med schizofreni att 
hantera stigmatisering samt motverka stigmatisering i samhället. 
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Bilaga A 

Granskningsmall för kvantitativa artiklar - Kvasiexperimentella studier*  

A. Syftet med studien? ......................  

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? Ja... Nej....  

Är designen lämplig utifrån syftet?  

B. Undersökningsgruppen  

Vilka är inklusionskriterierna? ......................................  

Vilka är exlusionskriterierna? .....................................  

Vilken urvalsmetod användes?  

Randomiserad urval  

Obundet slumpmässig urval  

Kvoturval 
Klusterurval 
Konsekutivt urval 
Urvalet är ej beskrivet  

Är undersökningsgruppen representativ? Ja.....Nej …… 

Var genomfördes undersökningen?......................................  

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningsgruppen? .......................................  

C. Mätmetoder  

Vilka mätmetoder användes? .......................................  

Var reliabiliteten beräknad? Ja...Nej  

Var validiteten diskuterad? Ja.....Nej  

D. Analys  

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? Ja.....Nej  
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Om nej, vilka skillnader fanns? 
...................................  

Hur stort var bortfallet? .............................. 
Fanns en bortfallsanalys? Ja....Nej  

Var den statistiska analysen relevant? Ja...Nej…..  

Om nej, varför inte? ..................................  

Vilka var huvudresultaten? .....................................  

Erhölls signifikanta skillnader? Ja...Nej ….. 

Om ja, vilka variabler? ....................................  

Vilka slutsatser drar författaren? ...................................  

Instämmer du? Ja....Nej  

E. Värdering  

Kan resultaten generaliseras till annan population? Ja...Nej ….. 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? Ja...Nej 
Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? Ja...Nej  

Motivera varför eller varför inte. ...........................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

*C. Forsberg & Y. Wengström, 2013. 
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Bilaga B 

Granskningsmall för kvantitativa artiklar – RCT (randomiserade 
kontrollerade studier)*  

A. Syftet med studien? ......................  

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? Ja... Nej....  

Är designen lämplig utifrån syftet?  

B. Undersökningsgruppen  

Vilka är inklusionskriterierna? ......................................  

Vilka är exlusionskriterierna? .....................................  

Är undersökningsgruppen representativ? Ja… Nej… 

Var genomfördes undersökningen? ……………………… 

När genomfördes undersökningen? ………………………. 

Är powerberäkning gjord? Ja…. Nej…. 

Vilket antal krävdes i varje grupp? .......................................  

Vilket antal inkluderades i experimentgrupp (EG) respektive kontrollgrupp (KG)? 

EG=                  KG= 

Var gruppstorleken adekvat? Ja …… Nej….. 

C. Interventionen 

Mål med interventionen? …………………………………………………….. 

 

Vad innehöll interventionen? ……………………………………………….. 

Vem genomförde interventionen? …………………………………………. 

Hur ofta gavs interventionen? ……………………………………………… 

Hur behandlades kontrollgruppen? ……………………………………….. 
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D. Mätmetoder  

Vilka mätmetoder användes? .......................................  

Var reliabiliteten beräknad? Ja...Nej  

Var validiteten diskuterad? Ja.....Nej  

E. Analys  

Var demografiska data liknande i Eg och KG? Ja.....Nej  

Om nej, vilka skillnader fanns? 
...................................  

Hur stort var bortfallet? .............................. 
Kan bortfallet accepteras? ……………………. 

Var den statistiska analysen relevant? Ja...Nej  

Om nej, varför inte? ..................................  

Vilka var huvudresultaten? .....................................  

Erhölls signifikanta skillnader mellan EG och KG? Ja...Nej  

Om ja, vilka variabler? ....................................  

Vilka slutsatser drar författaren? ...................................  

F. Värdering  

Kan resultaten generaliseras till annan population? Ja...Nej  

Kan resultaten ha klinisk betydelse? Ja...Nej 

Överväger nyttan av interventionen ev. risker? Ja….. Nej……. 
Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? Ja...Nej  

Motivera varför eller varför inte. ...........................................  

 

 

*C. Forsberg & Y. Wengström, 2013. 
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Bilaga C 

Granskningsmall för kvalitativa artiklar*  

A. Syftet med studien?  

....................................  

Vilken kvalitativ metod har använts? ..........................................  

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? Ja...Nej  

B. Undersökningsgrupp  

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions- och 
exklusionskriterier ska vara beskrivna.) Ja.....Nej  

Var genomfördes undersökningen? .............................................  

Urval-finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 
.................................................  

Vilken urvalsmetod användes?  

Strategiskt urval  

Snöbollsurval  

Teoretiskt urval  

Ej angivet  

Beskriv undersökninsgruppen (ålder, kön, social status samt anna relevant 
demografisk bakgrund). 
....................................  

Är undersökningsgruppen lämplig? Ja....Nej  

C. metod för datainsamling  

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang datainsamling 
skedde)? Ja....Nej 
Beskriv: 
............................  
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Beskriv metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 
Beskriv: 
.........................................  

Ange datainsamlingsmetod:  

Ostrukturerade intervjuer 
Halvstrukturerade intervjuer 
Fokusgrupper 
Observationer 
Video-/bandinspelning 
Skrivna texter eller teckningar 
Är data systematiskt samlade (finns Intervjuguide/studieprotokoll)? Ja....Nej  

D. Dataanalys  

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? ....................................  

Ange om:  

Teman är utvecklade som begrepp 
Det finns episodiskt presenterade citat 
De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 
Svaren är kodade  

Resultatbeskrivning: .........................  

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? Ja....Nej  

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? Ja...Nej  

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? Ja...Nej  

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? Ja...Nej  

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? Ja...Nej  

Är teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 
originaldata, summering av data medtagne som bevis för gjorda tolkningar)? Ja...Nej  

E. Utvärdering  

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? Ja...Nej  
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Stöder insamlade data forskarens resultat? Ja.....Nej 
Har resultaten klinisk relevans? Ja....Nej 
Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? Ja...Nej      

Finns risk för bias? Ja...Nej  

Vilken slutsats drar författaren? ........................................  

Håller du med om slutsatserna? Ja....Nej Om nej, varför inte? 
.......................................... 
Ska artikeln inkluderas? Ja.....Nej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*C. Forsberg & Y. Wengström, 2013
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Bilaga D 

Tabell 1. Sökordsöversikt  

Sökord  PubMed MeSH-term  Cinahl MH  PsychInfo  
Schizofreni  Schizophrenia  Schizophrenia  Schizophrenia  

Stigma   Stigma Stigma  Stigma  

 

Bilaga E 

Tabell 2. Sökhistorik  

Databas  Datum  Sökord/limits  
Antalet 
träffar  

Lästa 
abstract  

Urval 
1  

Urval 
2  

Cinahl 
2015-08-
31 

MM ”Schizophrenia” (Headings) 

AND 

MM ”Stigma” (Headings) 

Limits: english language, research article, abstract available, 
published 2010- 2015. 

84 50 20 10 

PubMed  
2015-09-
30  

“Schizophrenia” (Mesh) 
AND 
stigma”  
Limits: english language, abstract available, published 2013- 
2015.  

93 33 22 4 

PsycInfo 
2015-12-
03 

DE ”Schizophrenia” (Thesaurus) 

AND  

DE ”Stigma” (Thesaurus) 

Limits: english language, peer reviewed, abstract available, 
methodology- empirical study, published 2013- 2015.  

112 39 30 3 
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Bilaga F 

Tabell 3. Artikelöversikt  

 

Publikationsår  

Land  

Databas  

Författare  Titel  Syfte  Metod Urval  Slutsats  Vetenskaplig 

kvalitet  

2015 

USA  

PubMed  

Aakre, J. 
M., 
Klingaman, 
E. A., & 
Docherty, 
N. M. 

The relationship 
between stigma 
sentiment and 
selfidentity of 
individuals with 
schizophrenia.  

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
relationen 
mellan 
känslan av 
stigmatisering 
och 
självidentitet.  

Fall-kontrollstudie 

90 personer med 
schizofreni t-tests, 
agitationstest, 
funktionstest, 23 i 
kontrollgruppen. 

 

Självidentitet var 
mindre positiv bland 
gruppen med 
schizofreni än bland 
kontrollgruppen.  

Medel 

 

Publikationsår 
Land  

Databas  

Författare  Titel  Syfte  Metod Urval  Slutsats  Vetenskaplig 

kvalitet  

2013 

Spanien 

PubMed 

 

 

 

Acosta, F. J., 
Aguilar, J.E., 
Cejas, R.M.,

 

& Gracia, R 

Beliefs about 
illness and their 
relationship with 
hopelessness, 
depression, 
insight and 
suicide attempts 
in schizophrenia. 

Undersöka 
relationen 
mellan 
kognition i 
förhållande 
till sjukdom 
och tidigare 
suicidala 
beteenden 
hos personer 
med 
schizofreni.  

Kvantitativ studie. 

60 patienter rekryterades 
på en 
öppenvårdsmottagning, ett 
år efter påbörjad kontakt. 
Tester utfördes med 
Calgary depression scale, 
Beck hoplessness scale, 
Unawareness of Mental 
disorder, PBIQ, 

Det finns en 
relation mellan 
personers negativa 
värderingar om sin 
sjukdom och 
depression och 
hopplöshetskänslor. 
Det höjer i sin tur 
suicidrisken.  

Medel 
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Publikationsår  

Land  

Databas  

Författare  Titel  Syfte  Metod Urval  Slutsats  Vetenskaplig
kvalitet  

2014 

Sverige 

PsycInfo 

 

Brain, C., 
Sameby, B., 
Allerby, K., 
Quinlan, P., 
Joas, E., 
Lindström, 
E., Burns, T., 
& Waern, M. 

Stigma, 
discrimination and 
medication 
adherence in 
schizophrenia 

Att mäta 
nivån av 
stigma och 
diskriminerin
g av personer 
med 
schizofreni 
och testa för 
potentiella 
samband 
mellan olika 
typer av 
stigma och 
medicinsk 
följsamet. 

Kvantitativ ansats. 

Psykiatriker och 
sjuksköterskor rekryterade 
deltagarna som skulle ingå i 
ett 12-månaders projekt 
med MEMS bottle 
användning. 
Inklusionskriterier: 18-65 
år, ordination på 
antipsykotisk medicinering. 
Exlusionskriterier: 
Drogmissbruk, akut risk för 
suicid. 111 deltagare.  

Resultatet visade 
inte en relation 
mellan stigma och 
medicinsk 
följsamhet men 
hälften av 
deltagarna 
förväntade att bli 
diskriminerade i 
vården och generellt 
i samhället. Detta 
begränsade deras 
aktiviteter och 
bidrog till att hålla 
sin sjukdom 
hemligt.  

Medel 

Publikationsår  

Land  

Databas  

Författare  Titel  Syfte  Metod Urval  Slutsats  Vetenskaplig
kvalitet  

2010 

 

England 

 

Cinahl 

Brohan, E., 
Elgie, R., 
Sartorius, 
N., & 
Thornicroft
, G. 

Self-stigma, 
empowerment and 
perceived 
discrimination 
among people with 
schizophrenia in 
14 European 
countries 

Syftet var att 
undersöka 
nivån av 
självstigmatise
ring, 
motståndskraft, 
empowerment 
och upplevd 
stigmatisering 
bland personer 
med 
schizofreni i 14 
europeiska 
länder.  

En tvärsnittsstudie 

Datainsamling från 1229 
personer med schizofreni 
inhämtades genom 
organisationer för psykiskt 
sjuka i 14 europeiska 
länder. 4 olika 
mätinstrument användes.  

De största 
problemområden 
som 
självstigmatisering 
orsakar är socialt 
undvikande, 
utanförskap och 
diskriminering. 

Det finns ett starkt 
samband mellan 
Självstigmatisering 
och empowerment. 
Förfatarna 
rekommenderar 
därför arbete för att 
stärka empowerment 
för att reducera 
självstigmatisering. 

Hög 
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Publikationsår  

Land  

Databas  

Författare  Titel  Syfte  Metod Urval  Slutsats  Vetenskaplig 

kvalitet  

2014 

Turkiet 

Cinahl 

Güner, P. Illness 
perception in 
Turkish 
schizophrenia 
patients: A 
qualitative 
explorative 
study. 

Syftet med 
studien var 
att belysa hur 
personer med 
schizofreni 
upplever att 
leva med sin 
sjukdom. 

Semi strukturerade 
frågeformulär. 9 personer 
som var medlemmar i en 
dagverksamhet tillfrågades. 
Deltagarna var minst 18 
och i ett lugnt skede av sin 
schizofreni. 

Personer med 
schizofreni 
upplever sin 
sjukdom så 
smärtsam att den 
enda lösningen 
är suicid. Flera 
uppgav att det 
var omöjligt att 
förklara deras 
erfarenheter, så 
som 
synhallucination
er, för andra. De 
upplevde att 
deras liv var 
förlorat, att 
sjukdomen var 
deras egna fel. 

 

Medel 



 

!

 

 

 

 

 

Publikationsår  

Land  

Databas  

 

Författare  

 

Titel  

 

Syfte  

 

Metod Urval  

 

Slutsats  

 

Vetenskaplig 

kvalitet  

2010 

Taiwan 

Cinahl 

 

Hsiung, P -
C., Pan, A-
W., Liu, S-
K., Chen, S-
C., Peng, S-
Y., & Chung, 
L 

Mastery and 
stigma in 
predicting the 
subject quality of 
life of patients 
with schizophrenia 
in Taiwan 

Syftet med 
studien var 
att undersöka 
hur 
livskvaliten 
påverkades 
hos personer 
med 
schizofreni. 
Aspekter 
som 
undersöktes 
var förmåga 
att bemästra 
sitt egna liv 
socialt 
nätverk samt 
eventuella 
skov.  

Semistrukturerade 
intervjuer av 199 patienter 
på en öppenvårdsklinik i 
Taiwan. Samtliga med en 
schizofreni diagnos samt 
över 18 års ålder. 60% av 
deltagarna var kvinnor.    

Livskvaliten 
påverkades 
dramatiskt hos 
patienterna som 
upplevde sig 
stigmatiserade. 
Detta i sin tur 
ledde till att de 
kände att de inte 
hade kontroll 
över sina egna 
liv. 

Hög 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2013 

USA 

PsycInfo 

 

Lysaker, 
P.H., 
Vohs, J., 
Hasson-
Ohayon, I., 
Kukla, M., 
Wierwille, 
J., & 
Dimaggio, 
G. 

Depression 
and insight in 
schizophrenia: 
Comparisons 
of levels of 
deficits in 
social 
cognition and 
metacognition 
and 
internalized 
stigma across 
three profiles. 

Syftet var 
att 
undersöka 
varför och 
för vem 
insikt kan 
öka risk 
för 
depression 
bland 
personer 
med 
schizofren. 

Kvantitativ ansats 

65 deltagare med 
schizofreni diagnos 
deltog vid en 
undersökning med 
frågeformulär med fokus 
på depression. 
Personerna rekryterades 
av sina kontakpersoner i 
öppenvården till medical 
center i Indianapolis. 
Alla deltagare var i en 
stabil fas i sin sjukdom. 
Cluster analys gjordes 
och gruppen delades upp 
i tre grupper. Analysen 
gjordes i sex steg. 

Det finns en 
korrelation 
mellan dålig 
social och 
meta 
kognition, 
sjukdomsinsik
t och 
depression. 
Det finns 
också en 
korrelation 
mellan 
självstigmatise
ring och dålig 
social och 
meta 
kognition. 

Medel 
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Publikationsår  

Land  

Databas  

Författare  Titel  Syfte  Metod Urval  Slutsats  Vetenskaplig 

kvalitet  

2014 

Indien 

Cinahl 

Koschorke, 
M., 
Padmavati, 
R., Kumar, 
S., Cohen, 
A., Weiss, 
H., 
Chatterjee, 
S., …Patel, 
V. 

Experiences of 
stigma and 
discrimination of 
people with 
schizophrenia in 
India. 

Syftet med 
studien att 
undersöka 
hur stigma 
påverkade 
personer med 
schizofreni.  

Randomiserad klinisk 
studie. 

282 deltagare mellan 16-
60 års ålder. 
Huvuddiagnos 
schizofreni samt tid 
sedan insjuknande minst 
12 månader tillbaka. 

Rädslan för 
stigmatisering 
påverkade 
deltagarnas vilja 
att vara socialt 
engagerade. 
Denna upplevda 
stigma gjorde att 
de inte gärna 
berättade för 
andra människor 
om sin diagnos. 
79% av de 
tillfrågade i 
studien uppgav att 
de någon gång 
känt utanförskap 
på grund av sin 
sjukdom. 
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Publikationsår  

Land  

Databas !

Författare ! Titel ! Syfte ! Metod Urval ! Slutsats ! Vetenskaplig 

kvalitet !

2013 

Tyskland 

PubMed 

Moritz, S., 
Favrod, J., 
Andreou, 
C., 
Morrison, 
P. A., 
Bohn, F., 
Veckenste, 
R., Tonn, 
P., & 
Karow, A 

Beyond the 
usual 
Suspects: 
positive 
attitudes 
towards 
positive 
symptoms is 
associated 
with 
medication 
noncomplianc
e in psychosis. 

Syftet var 
att 
undersöka 
om positiv 
inställning 
till 
psykotiska 
symptom 
är en 
faktor som 
leder till 
dålig 
medicinsk 
följsamhet. 

En anonym online 
undersökning anordnades 
på Tyska online forum 
för personer med 
psykossjukdomar.  
Därifrån fanns en länk 
till ett frågeformulär på 
internet. En interaktiv 
rekryterings process 
gjordes med data från 
113 patienter med en 
historia med 
antipsykotisk medicin 
och en schizofreni 
diagnos. 

Det är många 
faktorer som 
påverkar den 
medicinska 
följsamheten. 
Rädsla för 
biverkningar 
är den största 
men även 
positiva 
effekter av 
psykossympto
men uppger 
flera av 
deltagarna i 
studien som 
skäl. Vården 
bör ta reda på 
individens 
subjektiva 
sjukdomsuppl
evelse innan 
påbörjad 
behandling för 
att kunna 
samarbeta.  

Medel 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare! Titel! Syfte! Metod Urval! Slutsats! Vetenskaplig 

kvalitet 

!
2014 

Nigeria 

Pubmed 

Mosanya, 
T. J., 
Adelufosi, 
A. O., 
Adebowal, 
O. T., & 
Adebayo, 
O. K. 

Self-stigma, 
quality of life 
and 
schizophrenia: 
An outpatient 
clinic survey 
in Nigeria. 

Syftet med 
studien var 
att 
undersöka 
patienters 
upplevelse 
av 
stigmatiser

265 öppenvårdspatienter 
som hade kontakt med 
ett neuropsykiatriskt 
sjukhus i Nigeria. 

Deltagarna var minst 18 
år gamla vid tidpunkt för 

Studien visade 
hög 
korrelation 
mellan stigma 
och 
lågutbildade. 
Även 
medicinskföljs
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ing i 
samband 
med 
schizofreni 

studien. De som var akut 
sjuka uteslöts från 
studien. 

amhet 
påverkades. 
Arbetslöshet 
hade hög 
påverkan på 
självkänslan 
vilket ledde 
till upplevelse 
av 
stigmatisering
. 

Publikationsår  

Land  

Databas  

Författare Titel  Syfte  Metod Urval  Slutsats  Vetenskaplig 

kvalitet  

2011 

USA  

Cinahl  

Pandya, A., 
Bresee, C., 
Duckworth, 
K., Gay, K.,  
&  
Fitzpatrick, 
M. 

Perceived impact 
of the disclosure 
of a schizofrenia 
diagnosis.  

Syftet med 
studien var 
att undersöka 
hur personer 
med 
schizofreni 
upplevt detta 
att berätta om 
sin 
schizofreni 
diagnos. 
Samt hur de 
upplever det 
att leva med 
schizofreni 
(hur 
allmänheten 
uppfattar 
dem). 

258 vuxna med schizofreni 
diagnos fick fylla i 
frågeformulär i en 
undersökning online. 
Majoriteten var kvinnor, 
medelåldern var 41 år. 

 

Stor andel av 
deltagna uppgav 
att de någon 
gång i sitt liv 
blivit 
stigmatiserade 
på grund av sin 
diagnos. De 
uppgav även att 
de fått höra 
negativa 
kommentarer 
samt att folk var 
rädda för att bli 
lämnade 
ensamma med 
dem. En stor del 
av de tillfrågade 
i studien uppgav 
att de oftare 
anförtrodde sig 
psykiatrisjukvår
den framför sin 
egen familj dock 
uppgav hälften 
att de inte kände 
att de blev tagna 
på allvar när de 
sökt för 
medicinska 
problem. 
Kvinnorna i 
studien upplevde 
sig 
stigmatiserade i 
högre 
utsträckning än 
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män.   

Publikationsår  

Land  

Databas  

Författare  Titel  Syfte  Metod Urval  Slutsats  Vetenskaplig 

kvalitet  

2014 

Belgien  

Cinahl  

Pattyn, E., 
Verhaeghe, 
M., Sercu, 
C., & 
Bracke, P. 

Public stigma 
and self-stigma: 
differential 
association with 
attitudes toward 
formal and 
informal help 
seeking.  

Syftet med 
studien var 
att undersöka 
hur mycket 
stigma 
påverkade 
personer med 
schizofreni 
att våga söka 
hjälp.  

728 personer deltog i en 
undersökning 2009 i 
Belgien. Strukturerade 
intervjuer, både i person 
samt via videoupptagning 
på nätet. 

 

Deltagarnas 
medvetenhet om 
stigmatisering av 
deras diagnos 
påverkade deras 
vilja att söka 
hjälp. 

Hög 

Publikationsår  

Land  

Databas  

Författare  Titel  Syfte  Metod Urval  Slutsats  Vetenskaplig 

kvalitet  

2014 

England 

PsycInfo 

Pyle, M., & 
Morrison, A. 
P. 

“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. 

Beskriva 
upplevelse av 
stigma för 
personer med 
schizofreni 

Kvalitativ 

Nio personer rekryterades 
på öppenvårdsmottagningar 
i Manchester. 
Inklusionskriterier: 
Schizofrenidiagnos, 16-65 
år. Semi-strukturerade 
intervjuer. 

Samtal omkring 
erfarenheter av 
stigma med 
personer med 
psykossjukdom 
är viktigt både 
för personerna 
men också för 
kunskap om hur 
vi bäst kan 
utforma 
behandlingar och 
interventioner. 
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Publikationsår 

Land  

Databas  

Författare  Titel  Syfte  Metod Urval  Slutsats  Vetenskaplig  

kvalitet  

2013 

Israel 

Cinahl 

 

 

Segalovich, 
J., Doron, A., 
Behrbalk, P., 
Kurs, R., & 
Romem, P. 

Internalization of 
stigma and self-
esteem as it affects 
the capacity for 
intimacy among 
patients with 
schizophrenia. 

Syftet med 
studien var 
att undersöka 
om personer 
med 
schizofreni 
kunde skap 
intima 
relationer 
med andra. 
Samt 
kopplingen 
mellan 
stigma och 
självkänsla. 

Beskrivande 
tvärsnittsstudie.  

60 personer med diagnosen 
schizofreni fick fylla i 
frågeformulär efter 
godkännande givits. Hälften 
av de intervjuade var 
inneliggande patienter och 
den andra hälften var 
öppenvårdspatienter. 
Inklusionskriterier var att de 
kunde prata flytande 
hebrew, ålder 18-60. 
Exklusionskriterier var om 
de hade andra psykiatriska 
diagnoser samt om de hade 
missbruksproblematik. 

En stor andel av 
deltagarna i 
studien visade en 
hög korrelation 
mellan självkänsla 
och förmågan att 
skapa intima 
relationer med 
andra människor 
samt hög 
korrelation mellan 
känslan av stigma 
och förmågan att 
skapa 
förhållanden. 

 

Medel 

Publikationsår  

Land  

Databas  

Författare  Titel  Syfte  Metod Urval  Slutsats  Vetenskaplig 

kvalitet  

2012 

Egypten 

Cinahl 

 

Sharaf, A. 
Y., Ossman, 
L. H., & 
Lachine, O. 
A. 

A cross-sectional 
study of the 
relationships 
between illness 
insight, 
internalized 
stigma, and suicide 
risk in individuals 
with 
schizophrenia. 

Syftet med 
studien var 
att undersöka 
om 
sjukdomsinsi
kt hos 
personer med 
schizofreni 
påverkade 
självmordsris
ken. 

200 deltagare med 
schizofreni diagnos som 
deltog vid en 
öppenvårdsklinik i 
Egypten. Deltagarna hade 
fått sin diagnos inom 10 år 
från det att studien gjordes 
samt var mellan 17-48 års 
ålder. Deltagare som var 
akut sjuka exkluderades 
samt deltagare med 
samsjuklighet tillfrågades 
inte heller. 

Forskning visar att 
83%, i en studie 
med 200 deltagare 
med schizofreni, 
hade ökad suicid 
risk. Ungefär 
hälften av 
deltagarna uppgav 
att de någon gång i 
sitt liv försökt att 
ta sitt liv. 
Deltagare som var 
arbetslösa hade 
högst risk att 
försöka begå 
suicid 

Medel 



 

!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikationsår  

Land  

Databas  

Fo ̈rfattare  Titel  Syfte  Metod Urval  Slutsats  Vetenskaplig 

kvalitet  

2011 

Österike  

Cinahl  

Sibitz, S., 
Unger, A., 
Woppmann, 
A., Zidek, 
T., & 
Amering, 
M. 

Stigma Resistance 
in Patients With 
Schizophrenia.  

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
sambandet 
mellan stigma 
motståndskraft 
och 
depression, 
självkänsla 
och 
empowerment 
hos personer 
med 
schizofreni 
och 
schizoaffektiv 
sjukdom.  

Kvantitativ studie 

175 personer med 
schizofreni eller 
schizoaffektiv sjukdom 
rekryterades på 
psykiatriska mottagningar 
i olika delar av Österrike. 
De fick fylla i ett 
självskattningsformulär, 
ISMI (Internalized stigma 
and mental illness by 
Ritsher et al).  

De medverkande var 
mellan 18-65 år. Av 175 
frågeformulär kunde 157 
användas. 15 stycken fick 
kasseras.  

 

Hög stigma-
motståndskraft 
sågs hos personer 
med flera 
skyddande 
faktorer i sitt liv 
så som goda 
vänner, vara gift, 
bra 
självförtroende 
och 
empowerment. 

Medel  

Publikationsår  

Land  

Databas  

Författare  Titel  Syfte  Metod Urval  Slutsats  Vetenskaplig 

kvalitet  

2013 

USA 

Cinahl 

Stewart, C. 
J., 
Roudebush, 
R.L., 
Lysaker, P. 
H., & 
Davis, L. 
W.  

Relationships of 
social-sexual 
function with 
stigma and 
narrative quality 
among persons 
with schizophrenia 
spectrum disorders 
over one year. 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
korrelation 
mellan 
sexuella 
relationer och 
känslan av 
stigmatisering 
hos personer 
med 

Semistrukturerade 
intervjuer av 103 patienter 
med schizofreni diagnos. 
Inklusionskriterier var att 
de befann sig i ett icke akut 
skede i sin schizofreni 
samt att de medicinerade 
med anti psykosmediciner. 
Patienter med mentala 
handikapp eller missbruk 

Studien visade att 
det fanns hög 
korrelation mellan 
att känna sig 
likvärdig och 
förmågan att ingå 
sexuella 
relationer. Samma 
korrelation fanns 
även med känslan 
av att vara en del i 
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 schizofreni. exkluderades. 

 

samhället. Ju 
högre 
socialdelaktighet 
desto högre 
möjlighet till 
sexuella 
relationer. 
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