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Sammanfattning: 

Bakgrund: Stigma reducerar livsmöjligheter och gör att människan agerar efter en 

avvikande roll. Stigman träder in på livsfärer där dessa sätts upp för att skydda gruppen, men 

resulterar i ett försämrat mående hos den utsatta. Individer som lider av psykos utsätts för 

diskriminering på grund av rädslor och fördomar; vilka appliceras på individerna varpå de 

stigmatiserar sig själva.  

Syfte: Att undersöka upplevelsen av självstigmatisering och stigmas effekter på tillvaron hos 

patienter med psykossjukdom. 

Metod: Litteraturöversikt där 24 stycken vetenskapliga artiklar bearbetats efter Whittemore 

och Knalfs (2005) integrerade metod för resultatet. Efter problemformuleringen utformades 

har litteratur sökts, utvärderats och analyserats i fyra steg vilket senare presenterats. 

Litteraturen söktes via databaser, fri sökningar och referenser. Som teoretisk referensram har 

Anette Erdners figur Existentiell ensamhet hos personer med psykiska funktionshinder ur 

doktorsavhandling Berättelser om ensamhetens vardag använts.  

Resultat: Den psykiatriska kontakten, att vara en psykiatrisk patient och stämplas med en 

psykiatrisk diagnos påverkade sätt på vilka individer stämplade sig själva. Individer ville inte 

bli jämförda med andra patienter utan sedda som unika och bli lyssnade till. Diagnosen bidrog 

till skamkänslor och påverkade självkänsla och själv förmåga. Genom acceptans kring sin 

sjukdom kunde deltagarna bli någonting annat än en patient inom psykiatrin. Via andra 

människor byggdes deltagarnas självbild upp. Sociala stigman beskrevs uppstå på alla nivåer i 

samhället, inom psykiatrisk vård och även inom familjen. Relationer var viktiga och en länk 

för att kunna leva ett normalt liv och återhämtas. Normalitet var åtråvärt och nämndes uppstå 

via aktiviteter såsom arbete och studier.  

Diskussion: Diskuteras utifrån relevant forskning och Anette Erdners figur Existentiell 

ensamhet hos personer med psykiska funktionshinder ur dennas doktorsavhandling.  

Nyckelord: Självstigmatisering, stigma, utanförskap, skam, patienters upplevelser, 

psykossjukdom, mental ohälsa, sluten- och öppenvård, psykiatri. 

 

 

 

 



 

Abstract: 

Background: It´s obvious that stigma reduces life opportunities and make people act 

throughout an outcast role. Stigma enters spheres where it is made up to protect a group, but 

only results in painful feelings for the vulnerable. Individuals suffering from psychosis are 

exposed to discrimination because of fear and prejudices. These are applied upon individuals 

whereas they stigmatize themselves.   

Aim: To investigate the experience of self-stigma and stigmas effects on life for patients 

suffering from psychosis. 

Method: 24 scientific articles have been used and analyzed together with Whittemore and 

Knalfs integrative method (2005) for the result in this literature review.   

After formulating a problem literature has been searched, evaluated, and analyzed in four 

steps which are presented. The literature was found through databases, free searching 

compounds and through references. As a theoretic framework the figure Existentiell ensamhet 

hos personer med psykiska funktionshinder from the doctoral Berättelser om ensamhetens 

vardag has been used.   

Results: The psychiatric contact, to be a psychiatric patient and being labeled with a 

psychiatric diagnosis affected the way individuals labeled themselves. Individuals wanted to 

be seen as unique and listened to. The diagnosis contributed to feelings of shame and affected 

self-esteem and self-ability. Through acceptance of the disease participants could become 

something different than just a patient in the psychiatric services. Through other people the 

participant’s self-image could be built up. Social stigmas were described in all levels of 

society and also within the family. Relationships were important and a link to live a normal 

life and recover. Normality was desirable and said to occur through activities such as work 

and studies.  

Discussion: Was discussed through relevant research and Anette Erdners figure Existentiell 

ensamhet hos personer med psykiska funktionshinder from the doctoral Berättelser om 

ensamhetens vardag.  

Keywords: Self-stigmatization, stigma, exclusion, shame, patients experiences, psychotic 

disorders, mental health, in- and outward patients, psychiatry. 
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1 Inledning               

En psykiatrisk omorganisation lyfte intresset till denna litteraturöversikt. Den avdelning jag 

arbetade på övergick från allmän psykiatrisk slutenvård till en slutenvårdsavdelning med 

enbart vård för patienter med psykossjukdom. Samtidigt som detta skedde ändrades 

attityderna gentemot den nya patientgruppen bland personalen. Samtal hade tidigare varit en 

väsentlig del i den psykiatriska vården, men personalen visste inte hur patienter som led av 

psykos skulle talas till för att ta del av deras erfarenheter. Istället uppstod fördomar som till 

exempel att ”patienterna pratar enbart med sig själva”. Patienter med psykossjukdom ansågs 

vara en svårgreppad patientgrupp. 

Patienterna inom slutenvården började på så vis utsättas för stigmatisering och ett 

utanförskap i form av vårdpersonalens negativa attityder; och det framkom även negativa 

attityder från patienterna sida mot sig själva i form av mindervärdeskomplex och rädslor. Som 

sjuksköterska inom psykiatrisk vård upplevdes dessa negativa uttryck tydligare allteftersom 

den nya organisationen etablerades, vilket väckte funderingar på hur tillvaron påverkas av den 

egenupplevda stigmatiseringen hos patientgruppen. Jag blev intresserad av vad denna 

stigmatisering har för konsekvenser ur det vårdvetenskapliga perspektivet; patientens 

perspektiv. Hur patienter med psykossjukdom blir stärkta samt försvagade av sin 

internaliserade syn och känslan av stigma. Och hur kunskap kring detta slutligen kan förbättra 

vården för patienten. Min förförståelse sade mig att: stigmat har förödande konsekvenser för 

en människas liv vilket innebär försämrad livskvalité, återhämtning och möjligheter att ta sig 

fram i en konkurrenshård miljö i vår värld. Självstigmatiseringen verkade för mig vara en 

komplex komponent i patientens livsvärld där flera delar samverkar för patientens slutliga 

psykiska hälsa.  

Synen patienter har på sig själva med hjälp av sitt yttre och inre stöd upplevs som 

essentiellt. Men fördomar gentemot patienter med psykossjukdom kan innefatta att de är svåra 

att kommunicera med. Detta verkar leda till en undvikande attityd och att patienterna inte får 

möjlighet att tala om sin sjukdom. Om patienter känner av negativa attityder utifrån och blir 

definierad utifrån dessa, hur definierar patienterna då sig själva?  
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2 Bakgrund 

2.1 Stigma 

Termen stigma är ursprungligen ett grekiskt ord som historiskt sett använts för att beskriva 

ovanliga fysiska tecken och påvisa moraliskt nedsatt status hos exempelvis slavar, kriminella 

och förrädare (Goffman, 2014; Engebretson, 2013). Synonymer till begreppet är kännetecken, 

fläck, märke och sårmärke såsom det Jesus bar på (Walter, 2011). Teorier och olika motiv har 

skapats för att kunna exkludera de som ansetts vara utan moralisk status. Dessa teorier och 

motiv är föränderliga (Beauchamp & Childress, 2013). Stigma har att göra med social status 

och är ett språk eller uttryck som berör mänskliga relationer (Goffman, 2014, a.a.).  

 Det finns tre klassiska stigman beskrivna av Engebrektson (2013): 1) fysisk deformitet 

såsom sjukdom eller åldrande; 2) märkt karaktär såsom homosexualitet eller drogmissbruk; 3) 

fördomar gentemot klass, religion eller etnicitet.  

 I vår tid innebär det låg social status att ha en psykisk sjukdom och samhällets syn på 

rollövergångar är nästintill stagnerad (Topor, 2001). Låg social status beskrivs av Hummelvoll 

(2014) utifrån en social människosyn, där individer endast uppmärksammas i sina sociala 

roller och som objekt. De yttre förväntningarna gör människan till reducerbar, avvikande och 

stigmatiserad. Detta innebär att individer uppträder enligt rollen som omgivningen gett dem. 

Stigmatisering leder till ett starkt reducerande av en individs livsmöjligheter och därför 

återstår förmågan till interaktion för en stigmatiserad individ med ”normala” som hens enda 

livsmöjlighet (Goffman 2014). Stigma kan sammanfattas som ett paraplybegrepp vilket 

omfamnar fördomar, stereotyper, diskriminering och så även den stigmatiserades ångest, 

förnedring, rädsla och skam (Lundeberg, 2010).  

 

2.1.1 Socialt stigma  

Stigmats sociala och kollektiva identitet innebär regler som sätts upp för att skydda en 

”grupp” (Goffman, 2014). Synonymer för denna grupp går även under uttryck som ”vårt folk” 

eller ”vi”. Reglerna handlar oftast om undvikande och separering av individer som hotar 

gruppens normer (a.a.). Enligt Becker (2006) kan regler användas på olika sätt. Sociala regler 

kännetecknas av beteendeformer och situationer, av lagar som definieras som övervakare 

inom en maktkonstruktion samt av traditioner vilka innebär informella sanktioner och 

överenskommelser. Stigmas effekter är universella för människor som lider av psykisk ohälsa. 

Dessa inkluderar diskriminering, ångest, bortstötande, svårigheter för rehabilitering och 
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integrering i livet (Margetić, Jakovljevića, Ivanecb, Margetićc & Tošićc, 2010).  

 

2.1.2 Personlig identitet 

Den personliga identiteten tenderar att dela in människor för den stigmatiserade i grupper 

inom hens personliga sfär. Indelningen sker via den kunskap utomstående besitter om 

individen, en så kallad informationskontroll. Goffman (2014) menar att desto mer en person 

avviker från normen ju mer information om sig själv är denne tvungen att avge i sitt 

sammanhang, vilket kan bidra till sociala konsekvenser för den stigmatiserade individen.  

Den sociala och personliga identiteten har alltid legat i människans intresse då gruppens 

överlevnad varit essentiellt för individens gällande att finna föda och för att kunna försvara 

sig. Identiteterna bygger på professionella roller, ett första socialt intryck, fysiska aspekter och 

beteenden samt det upplevda självet (Engebretson, 2013, Goffman, 2014). Enligt Levinas 

(1992) är identitet både att kunna träda in och ut ur sig självt. Identiteten handlar om att kunna 

sysselsätta sig med sig självt och vara kedjad till sig själv (a.a). Identiteten och individen som 

sådan är en unik engångsföreteelse, fritt och autonomt (Tillich, 1977).    

 

2.1.3 Självet, självbild, självkänsla och självstigmatisering 

Självet beskriver en persons varseblivning om sig själv och anses enligt socialpsykologin vara 

något som sker och utformas i samspel med andra (Karlsson, 2012). Självet är människans 

hela materialitet vilket innebär att vara en kropp, vara ett med sig själv och också att vara 

ensam (Levinas, 1992). Levinas (1992) härleder ensamhet till begrepp såsom virilitet, 

suveränitet och stolthet av den anledning att jaget innebär makt över existensen vilket i sig 

innebär en automatisk ensamhet. Då människan blir främmande för sig själv kommer hen i 

konflikt med sitt eget väsen (Tillich, 1977). Detta kan leda till känslor av skuld (a.a). 

Självkänslan handlar om att känna acceptans av andra och ha positiva känslor om sig själv. 

Det innebär också att därigenom kunna ha en social kontakt med andra människor och ha 

förmågan att tycka om dem. Det som benämns självbild är de känslor och tankar som en 

individ har om sig själv vilket också argumenteras är någonting som utformas i kontakt med 

andra (Karlsson, 2012).  

 Det finns skillnader emellan socialt stigma och att självstigmatisera (Margetić, 

Jakovljevića, Ivanecb, Margetićc & Tošićc, 2010). Självstigmatiseringen innehåller alla de 

reaktioner som erhålls av det sociala stigmat hos individen med psykisk ohälsa. Ur 
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självstigmatisering kan ett försämrat självförtroende och livskvalitet uppkomma. Högre 

alkoholkonsumtion, suicidalitet och depression tillhör också bilden av ett internaliserat stigma 

(a.a). Livet för självstigmatiserande psykiskt sjuka har visat sig komplicerat även efter det att 

sjukdomssymptomen minskat (Lundberg, 2010).  

 Att införliva stigma i sig själv via självstigmatisering innebär att skada sig själv både 

kognitivt och via agerande på grund av hur samhällets stereotyper, fördomar, diskrimineringar 

och negativa attityder förhåller sig mot en individ eller en grupp (Corrigan & Wassel, 2008). 

Då stigmat blir en del av självkonceptet har det negativa konsekvenser i form av förlorat hopp 

och förlorad självkänsla (Lysaker, Buck & Litner, 2009).  

 Självstigmatisering har visat sig ha direkt inflytande på hur livsmål nås för individer såsom 

det att skaffa ett jobb, leva självständigt, och att utveckla meningsfulla relationer (Corrigan & 

Wassel, 2008; Mueser & McGurk, 2004). Inom kategorin för självstigmatisering finns det två 

olika typer av stigman beskrivna vilka är offentliga stigman samt undvikandet av etikettering. 

Det sociala stigmat beskriver vad allmänheten gör mot människor med psykisk ohälsa. Detta 

stigma resulterar i en auktoritär roll där beslut fattas kring den psykiskt sjuke för att hen anses 

vara inkapabel till självständighet vilket påverkar den sjukes syn på sig själv. Att undvika 

etikettering innebär att individer med psykisk sjukdom som skulle behöva vård undviker att 

söka den för att slippa erhålla en diagnos och därmed stigmatiseras (Willams, 2008). Stigma 

sägs på så sätt blockera den psykiskt sjuke. Metod för patienter att bekämpa 

självstigmatisering är att erkänna sin sjukdom. Att känna kontroll över sin omgivning så att 

känslan av kontroll blir en del av självet innebär att känna sig framgångsrik i ett visst 

beteende. Patienter som känner kontroll över sina liv och sin behandling är mindre troliga att 

erfara självstigmatisering (Karlsson, 2012).  

 

2.2 Avvikelse  

Avvikelse är resultatet av de regler som skapas av sociala grupper vilka sedan överträds på ett 

eller annat sätt (Becker, 2006). Hur andra reagerar på de överträdda fenomenen blir det som 

definierar om något är avvikande eller inte. I detta ligger olika variationer. Vem som drabbas 

och vem som avviker sätter normen för hur hård reaktionen blir (a.a.).  

 Individer som hamnat under avvikandets stämpel och därmed stigmats vill i generell 

mening ha normalstatus, då de kollektivt inte tillhör en grupp där flera avviker på samma sätt 

som är accepterat (Goffman, 2014). För avvikaren blir sätt att kontrollera intrycken hen avger 
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till människor i sin omgivning centralt eftersom hur väl hen lyckas med dessa intryck har 

väsentlig effekt på individens psykiska integritet. Har inte avvikaren kontroll så har den som 

anses normal det. Överallt i samhället där det finns identitetsnormer; det vill säga accepterade 

sätt ”att vara på” finns det också stigma skötsel. Den avvikande, stigmatiserade individen och 

den normala representerar på så vis olika perspektiv inom den sociala arenan och i en grupp. 

Målet då dessa individer möts är att de som inte stöds av samhället ändå skall stödja samhället 

(Goffman, 2014).  

 

2.3 Tillvaro och liv  

Tillvaro är ett begrepp vars synonymer enligt Walter (2011) är varande, att vara, existens, 

livsvillkor, leverne, levnadssätt, värld och liv. Synonymer till begreppet liv är bland andra 

kraft och vitalitet (a.a). Liv är starkt sammankopplat till kärlek och mening med syfte att hålla 

döden, skulden och meningslösheten på avstånd (Fagerström, 2012). Det finns ett begär efter 

liv i människan. Liv innehåller en önskan efter tillfrisknande och om hälsa (a.a). Enligt 

Levinas (1992) är existera att handla och handlingens syfte vår existens. I existensen finns en 

mångfald och transcendens som inte går att bemästra på ett sådant sätt att utstötthet och 

övergivenhet överkoms. Varat hänger på så sätt ihop med kollektivismen och ensamheten 

vilket kan verka ont då det är gränslöst (a.a). Erfarenheten kring att vara ensam och i sociala 

sfärer är universell. Kombinationen innebär att korta av kommunikation och kollektiva 

prestationer (a.a). Förmågan att vara är olika hos alla individer (Tillich, 1977). Dock för att 

bli en person måste individen vara i ständig kontakt med andra individer (a.a).  

 

2.3.1 Livskraft och hälsa 

Livskraft är starkt sammankopplat till känslan av tillit och därmed till meningsfullheten och 

människan som varelse i ett meningssammanhang (Tillich, 1977). Liksom det finns ett begär 

efter kärlek i människan finns det också ett behov av att känna sig accepterad och kunna leva i 

gemenskap med andra (Fagerström, 2012). Livskraften är såtillvida förmågan att känna sig 

behövd, ha en uppgift att fylla, känna självrespekt, värdighet, livsglädje och inneha en 

förmåga att övervinna hinder. Det finns en naturlig hälsopotential i livskraften som också är 

kärnsubstansen i hälsan (Fagerström, 2012). Vidare är hälsa sjukvårdens mål och 

vårdvetenskapens centrala begrepp och fenomen (Fagerström, 2012; Dahlberg & Segesten, 

2010). Upplevelsen av hälsa summeras till att kunna känna sig själv, förstå sig själv och att 
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vara den hen är i ett samspel med andra människor (Dahlberg & Segesten, 2010). Då 

människor upplever sjukdom drabbas hela existensen vilket kan göra tillvaron främmande, 

farlig, otäck och skrämmande. Sjukdom kan också ha motsatt effekt och få människor att 

medvetet ändra sina livsval. Att känna psykisk hälsa blir därmed att kunna hantera livets 

motgångar, känna delaktighet, kunna bidra till samhället och att ha förmåga till 

självförverkligande (Lassenius, 2014).  

 Fagerström (2012) beskriver människans hälsoresurser av både inre och yttre karaktär. De 

inre härleds till individens egna sådana med betoning på andliga, fysiska och själsliga sådana, 

medan yttre hälsoresurser handlar mer om ett livssammanhang och en situation. Till 

livssammanhang och situation räknas till exempel sociala nätverk i form av nära relationer, 

arbetsplats, skola samt kulturella resurser (a.a).  

  

2.4 Psykossjukdom 

Psykos är ett tillstånd som kräver flest vårdinsatser av samhället och som orsakar stort lidande 

i form av isolering från mänskliga relationer. Det anses vara det mest stigmatiserade 

tillståndet inom psykisk ohälsa och stigmatiseringen inkluderar fördomar som att patienter 

med psykossjukdom skulle vara barnlika, våldsamma, oansvariga, hjälplösa, oförutsägbara 

och andra rädslor vilket leder till ett undvikande av denna patientgrupp (Museer & McGurk, 

2004; Williams, 2008; Corrigan och Wassel, 2008). Anledningen till insjuknandet i psykotiska 

symptom är fortfarande inte helt fastställd. Däremot finns det kunskap om att prevalensen i 

samhället är hög (Malm, Lindström & Wieselgren, 2010). Det är ofta psykiska problem vilka 

pågått en längre period som ligger bakom den förändrade verklighetsuppfattningen som 

psykossjukdomen innebär (a.a). Män lider av psykossjukdom i större utsträckning än kvinnor, 

insjuknar tidigare och har sämre premorbid anpassning (Malm, Lindström & Wieselgren, 

2010). Symptomen inkluderar hallucinationer, vanföreställningar, tankestörningar, 

affektstörningar, motoriska symptom och kognitiva symptom. Psykosen kan vara utvidgad 

eller kortvarig. I utvecklingsländer är återställandet från psykossjukdom 35 procent, medan 

postindustriella länders procenttal ligger på 15-20 (a.a). 

 Ungefär en procent av alla insjuknade i Sverige blir livstidsinsjuknade i psykos (Malm, 

Lindström & Weiselgren, 2010). Tidigt insatt behandling har visat sig ha positivare utkomst i 

sjukdomsförloppet. Behandling kan bestå i antipsykotisk medicinering och psykosociala 

interventioner (a.a). Diagnosen, varaktigheten av denna, vistelse inom slutenvård samt hur 
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stora funktionshinder patienten har ingår i bedömningskriterierna för att avgöra kroniciteten 

på sjukdomen (Topor, 2001). Patienter med psykossjukdom lever därför med stämpeln som 

”kronisk” tätt sammansluten med sin identitet vilket påverkar patientens definition av sig själv 

samt definieringen från sin omgivning.  

Individer med psykisk ohälsa anklagas i större utsträckning för sitt tillstånd vilket leder till 

diskriminering inom boendesituationer och inom arbetslivet vilket i sin tur leder till dålig 

självkänsla. Den sociala utvecklingen hotas på så sätt för patienter som lider av psykos på 

grund av hård stigmatisering utifrån (Malm, Lindström & Weiselgren, 2010).  

 Enligt Willams (2008) påverkar sjukdomsinsikten patienter med psykossjukdom och deras 

syn på den egna identiteten. Detta eftersom sjukdomsinsikten i sig kräver att patienten som 

lider av psykos identifierar sig som en individ med en psykisk sjukdom vilket förändrar 

individens livsberättelse. Patienter med psykossjukdom har därför uttryckt att de antingen kan 

acceptera sina liv som kroniker eller förkasta sin diagnos och bevara en känsla av kontroll. Ett 

tredje alternativ bland nydebuterade patienter med psykos har dock varit självmordsförsök 

(Willams, 2008).   

 

2.5 Problemformulering 

Forskning konstaterar att stigma är en social konstruktion som resulterar i nedsatt status, 

undvikande, separering och exkludering av individer som inte uppträder enligt normen. 

Kontentan för dessa blir sociala konsekvenser och en personlig påverkan på nivåer som berör 

självkänsla, hopp och att uppfatta sig själv som avvikande. Trots denna vetskap finns det 

begränsad forskning kring patienter som lider av psykos och deras egna upplevelser av 

självstigmatisering.  

Önskan med denna studie är att kunskapsglappet skall minska kring patienter med psykos och 

deras upplevelse av självstigmatisering för vårdpersonalen. Detta med en förhoppning om att 

kunna påverka patienterna med psykos och deras hälsoprocesser till det bättre vilket i sig ger 

möjlighet att bedriva en bättre vård. Hur kommer det sig att självstigmatisering har så pass 

stor inverkan på människans livsdomäner? Hur ser människan med psykisk 

funktionsnedsättning i form av psykos på sig själv utifrån sin sjukdom?  
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3 Syfte/Frågeställningar  

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka upplevelsen av självstigmatisering samt 

stigmas effekter på tillvaron hos patienter som lider av psykossjukdom.  

 

4 Teoretiska utgångspunkter 

Som teoretisk utgångspunkt har Anette Erdners figur Existentiell ensamhet hos personer med 

psykiska funktionshinder ur doktorsavhandling Berättelser om ensamhetens vardag använts. 

Figuren visar hur övergivenhet, psykisk sjukdom och utanförskap påverkar självbilden vilket 

leder till en existentiell ensamhet. Det uppkommer därigenom ett behov av stöd för att kunna 

förändra ett livsmönster. Detta stöd kan leda till meningsfullhet och socialt utbyte vilket i sin 

tur resulterar i kontroll över det egna livet. Kontroll över det egna livet skapar möjligheten att 

leva ett fullvärdigt liv. 

 

Figur 1. Existentiell ensamhet hos personer med psykiska funktionshinder 

Hämtad ur Erdner (2006), s. 55. 

 

Erdner (2006) beskriver hur vårdpersonal kan ha möjlighet att ge stöd och vara betydande för 
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patienter med psykossjukdom och deras självbild, men att detta är tvunget att ske via ett 

samspel. För att ett samspel ska kunna uppkomma önskas stödet ske i takt med patienternas 

behov. Annars kan en känsla av att vårdpersonalen tar beslut över patienternas huvuden 

uppkomma, där vårdpersonalens liv kopieras och förväntas efterlevas. Att vårdpersonalen tar 

hänsyn till patienternas behov kan öka den inre säkerheten hos dessa. Erdner menar att 

stödinsatser från psykiatri, arbetsverksamhet och socialtjänst är viktiga för att minska känslor 

av ensamhet. Psykiatrisk personal kan genom beröm och dagligt stöd göra så att patienterna 

klarar av att göra svåra saker (a.a.).  

 Människor med psykiska funktionshinder kan uppleva sig vara avvikande, uppleva ett 

utanförskap och inte leva fullvärdiga liv på grund av den existentiella ensamhet deras 

livsmönster lämnar dem med (Erdner, 2006). Detta mynnar ut i känslor av hopplöshet och 

meningslöshet. Sociala relationer försvåras eller undviks och en osäkerhet kring närhet med 

andra uppstår; trots att sociala relationer uppfattas vara av vikt och ge mening åt livet. Istället 

ersätts mänskliga relationer med föremål, djur eller religion. Värden uppges vara att känna 

meningsfullhet, att ha kontroll över livet och ha ett socialt utbyte. Möjligheten att känna hälsa 

har att göra med vardagliga rutiner, egen inkomst och arbete. För att ha möjlighet till ett 

socialt liv behöver patienterna som lider av psykossjukdom förutsägbarhet och 

kontinuerlighet. Känslan av kontroll innebär självständighet och en acceptans kring sina 

brister och sig själv. Kunskap om den psykiska sjukdomen samt delaktighet i behandling 

påverkar känslor av obetydlighet (a.a.).  

 

5 Metod 

5.1 Design  

Designen på detta arbete var en systematisk litteraturstudie. Litteraturen har bearbetats via en 

integrerad metod där studerad kvalitativ, kvantitativ och mixad forskning kring omvårdnad 

använts. Att kvalitativ, kvantitativ och mixad forskning studeras tillsammans är en relativt ny 

företeelse och under utveckling. Utvecklingen sker för att se hur metoden kan främja den 

evidensbaserade praktiken på bästa sätt (Polit & Beck, 2012). Den integrerade metoden 

lämpar sig då fynd motsäger, förlänger och bekräftar varandra (a.a.). I enlighet med den 

integrerade metoden har ett problem utlysts, litteratur sökts, utvärderats och senare analyserats 

i fyra steg varpå en presentation av fynden genomförts (Whittemore & Knafl, 2005). Den 

integrerade metoden lämpar sig för både teoretiskt och empiriskt funnen data och är en bred 
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metod som kan öka förståelsen kring experimentella och icke-experimentella fenomen (a.a.).  

 

5.2 Litteraturgenomgång  

Enbart primärkällor har använts till resultatet, vilket innebär att artiklarna är skrivna av 

forskarna som förrättade studien. För att noggrant kunna förstå och skriva en systematisk 

litteraturstudie som är á jour måste författaren ”äga” litteraturen som använts. Detta innebär 

ett expertvetande inom valt område (Polit & Beck, 2012).  

 Den påbörjade sökstrategin för att finna litteratur var via Ersta Sköndal Bräckes databaser. 

Dessa databaser inkluderade Cinahl Complete, Academic search complete, Nursing & allied 

health database, Pubmed och Google scholar. Sökord som till en början ansågs relevanta var 

”self-stigma”, ”internalised stigma”, ”psychosis”, ”psychotic disorders”, ”mental illness”, 

”care” och ”qualitative research”. Till detta användes Boolean operatören AND för att utöka 

möjliga resultat. ”Förfädrar” användes till aktuellt forsknings ämne via manuell sökning av 

citerade referenser samt användning av ”ättlingar”, det vill säga referenser citerade i text 

(Whittemore & Knafl, 2005; Polit & Beck, 2012). Dessa sökningar utfördes via Google 

scholar. ”Patrick Corrigan”, ”stigma”, ”stigma stress”, ”psychosis”, well-being” och ”patient 

experiences” användes då. Totalt antal resultats artiklar som uppkom i denna första 

sökningsprocess var nio stycken. 

 Då författaren ansåg att det inte fanns tillräckligt med resultats artiklar gjordes ytterligare 

sökningar. Nyckelord som tillkom var ”patient experience” och ”consumer perspective”. 

Totalt återfanns då 12 artiklar som användes till resultatet. För att saturera datan inom valt 

forskningsområde användes ett flexibelt insamlingssätt sätt där nya, kreativa vägar kom till 

för att samla in så mycket kunskap som möjligt (Polit & Beck, 2012). Detta resulterade i en 

slutlig sökning bland Sahlgrenska Universitetssjukhusets publikationer som drev ett projekt 

gällande stigma. Där upptäcktes ytterligare en resultats artikel. 

 

5.3 Urval och datainsamling  

Inkluderingskriterier bestod i att alla artiklar var skrivna på engelska, var tillgängliga i fulltext 

och skrivna mellan åren 2000-2016. Artiklarna hade blivit lästa av experter det vill säga var 

peer-reviewed. Artiklar där patienter hade blivit tillfrågade och vars perspektiv framkom 

valdes ut. I de valda artiklarna var alla psykotiska symptom inkluderade och även de 

diagnoser som faller under differentialen för psykossjukdom. Däribland schizofreni, 
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personlighetssyndrom såsom schizoid och paranoid, förstämningssyndrom med psykotiska 

inslag, schizoaffektivt syndrom och bipolär sjukdom. Resultats artiklar från olika länder 

användes för att få en global överblick av kunskapsläget och även för att ge en större insikt i 

hur olika stigma kan te sig inom olika kulturella förhållanden.  

 Exkluderingskriterier var att inga artiklar före år 2000 användes då kunskapen skulle 

kännas så aktuell som möjligt. Inga artiklar utan ett etiskt övervägande användes heller till 

resultatet eller där deltagare i studierna inte kunnat ge sitt medgivande. Inga individer med 

alkohol- och narkotika missbruk samt organisk hjärnsjukdom deltog i studierna. Beroende på 

land talade, läste och förstod individerna det aktuella språket som intervjuerna och 

frågeformulären genomfördes i. Artiklar som inte behandlade patienter, deltagare och 

individers syn eller känsla av stigma togs med i litteraturöversikten.  

 Resultatet till denna litteraturstudie har baserats på sju kvalitativa artiklar, tretton 

kvantitativa artiklar samt fyra artiklar som både använt kvalitativ och kvantitativ metod. 

   

5.4 Analys  

Analys har genomförts enligt Whittemore och Knafls (2005) integrerade metod där data 

kodas, sammanställs, kategoriseras och ordnas. En systematisk analys har sedan genomförts i 

fem steg; via datareduktion, dataöversikt, jämförelse av data, konklusion av data och 

bekräftelse av data. På detta sätt har ett klassificerings system skapats som delat in datan i 

liknande variabler, relationer, mönster, teman och variationer (a.a.).  

 Reduktionen innebar att undersöka den kvalitativa och deskriptiva forskning som fanns 

inom valt område. Det vill säga leta upp de upplevelser, attityder och beteenden som hade 

relation till stigma. För att sedan påbörja tolkning och få en översikt över materialet 

organiserades det via en sök- och artikel matris vilka redovisats som bilagor. Detta gav en god 

översikt över kunskapsläget (Whittemore & Knafl, 2005).   

 Jämförelsen av artiklarna innebar att de lästes noggrant och många gånger om. Författaren 

översatte sedan resultatsdelarna till svenska i varje artikel. Nyckelord som upprepades i 

artiklarna sammanställdes i en loggbok. Därefter markerades meningsbärande enheter med 

olika färgpennor och förvandlades till grupper och undergrupper. Enheterna innebar till 

exempel att se möjliga kluster, mönster, teman och logiska kedjor med bevis (Whittemore & 

Knafl, 2005). Konklusionen som följdes av de bärande koncepten innehöll så mycket data 

som möjligt i form av isolerade teman och processer.  
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5.5 Forskningsetiska överväganden  

Vården skall baseras på vetenskap, men för att komma fram till vetenskaplig kunskap måste 

det finnas regler som skyddar de mänskliga rättigheterna (Polit & Beck, 2012). 

Forskningsregler enligt Vetenskapsrådet (2002) bygger på fyra grundläggande krav som har 

att göra med information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Deltagare skall vara 

informerade om studien de medverkar i, samt ha möjlighet att välja att inte kunna delta. 

Deltagare ska också kunna ge sitt samtycke (Vetenskapsrådet, 2002).  

 Författaren har i den här litteraturöversikten enbart valt artiklar där ett individuellt 

samtycke förekommit samt där informanterna har varit medvetna om ändamål och innehåll 

för studierna. Studierna har varit granskade och godkända av etiska kommittéer. Detta ansågs 

som grundläggande vid sökandet och genomgången av resultatsartiklarna. Sättet 

resultatsartiklarna har lästs på har varit så pass objektivt som möjligt, där en personlig 

reflektion förekommit arbetet igenom. Författaren har därefter varit noggrann med den 

engelska översättningen, där lexikon har använts för en så pass korrekt tolkning som möjligt.  

  

6 Resultat 

Ur de 24 artiklar av kvalitativ, kvantitativ och blandad metod som använts till resultatet 

framkom tre huvudgrupper som beskriver patienter med psykossjukdom och deras upplevelse 

av självstigmatisering och stigmas påverkan i tillvaron. Till de tre huvudgrupperna återfanns 

tillhörande åtta undergrupper. 

Huvudgrupp 1: Kontakten med psykiatrisk vård med undergrupper Psykiatrins roll och 

påverkan, Att uppfattas med en psykiatrisk diagnos, Att vara inlagd inom psykiatrin och 

Medicinering. 

Huvudgrupp 2: Insikt om psykossjukdomen och dess symtom med undergruppen Självkänsla 

och Själv förmåga. 

Huvudgrupp 3: Den sociala sfären med undergrupper Relationer, Stigmats effekter för socialt 

liv och Återhämtning och ett normalt liv.  

 

 

6.1 Kontakten med psykiatrisk vård 
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Psykiatrisk vård visade sig ha en central roll för hur patienter upplevde stigma och hanterade 

sin sjukdom. Deltagarna upplevde att den psykiatriska vården och dess personal kunde stärka 

uppfattningar kring dem eller stärka deras bild av sig själva.  

 

6.1.1 Psykiatrins roll och påverkan 

Enligt studien av Mezzina et al. (2006) upplevde deltagarna sig som annorlunda människor på 

grund av det första mötet med psykiatrin. Institutionen upplevdes katalogisera deltagarna. 

Denna uppfattning stannade kvar vilket markerade början på ett nytt slags liv för dem. 

Deltagarna blev låsta i sina roller.  

 Nya identiteter utöver rollen som mental patient beskrevs kunna skapas utanför den 

psykiatriska vården via kontakt med andra och att få prata om vardagliga saker. Känslan av att 

få tillhöra en grupp var för deltagarna i denna studie chansen att bli någonting annat än enbart 

en patient (a.a.).  

 I en annan studie av Harris, Collinson och das Nair (2012) upplevdes psykiatrin som 

stigmatiserande med kontroll och makt över människor. Psykiatrin förstärkte stereotyper och 

uppfattningar hos deltagarna vilket ledde till självstigmatisering (a.a).  

 Tidefors och Olin beskrev i sin studie från 2011 hur deltagare uppgav: ”om sjuksköterskor 

inte tycker om dig, är de elaka mot dig”; ”...svårt att lita på vårdpersonal”; ”...hon är inte 

öppen mot vårdpersonal för de är otrevliga”, ”...paranoid mot statlig personal för det har sagts 

att de kan lagstifta kring mig”. Patienterna i denna studie uppgav vidare att de hade svårt att 

veta hur de skulle bete sig inför psykiatrisk vårdpersonal för att inte bli sedda som mentalt 

sjuka individer (a.a). En längtan att bli behandlad precis som alla andra av psykiatrisk 

vårdpersonal, men även av utomstående uppkom ofta som uttryck hos deltagarna i studien av 

Tidefors och Olin (2011). Rollen som patient gjorde att deltagarna trodde att de kunde bli 

sedda som individer som inte lyssnade eller hade förmågan att föra en konversation. De var 

rädda för att bli sedda som personer som inte samarbetade vilket kunde ha negativa 

konsekvenser för framtiden (a.a). Att se sig själv som en kompetent individ var en ständig 

kamp mot känslan av underlägsenhet. Då den psykiatriska vårdpersonalen lyckades se bortom 

den psykiatriska diagnosen kände deltagarna i studien sig mindre stigmatiserade samtidigt 

som misstro kunde vändas till tillit. Tillit kunde skapas av att deltagarna återvände till en 

miljö som de kände igen och som gav trygghet. Dock kunde vården kännas opersonlig och 

enbart handla om effektivitet. Att personal inte hade tid för dem var ett hinder för att återta 
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kontrollen över livet. Att inte heller känna igen personalen som hade hand om dem gjorde att 

deltagarna kände sig anonyma och alienerade (a.a).  

 I studien av Björkman, Svensson och Lundeberg (2007) fanns det korrelation mellan att 

vårdbehoven inte blev tillgodosedda och känslan av diskriminering och depreciering hos 

deltagarna. Att känna diskriminering och depreciering ledde för dem till en sämre livskvalitet 

och en lägre känsla av empowerment. 

 Oleniuk et al. (2013) beskrev i sin studie hur deltagarna kände misstro gällande 

integrationen i samhället i stort. Beskrivningar uppkom såsom ”...det känns tryggare på en 

psykiatrisk enhet med människor som är som mig, än ute i verkligheten”, ”...vill inte lämna 

mitt garage och kliva ut i verkligheten”, ”...man är rädd för att be om den hjälp man behöver. 

Det är så skamligt”.  

 

6.1.2 Att uppfattas med en psykiatrisk diagnos 

I studien av Tidefors och Olin (2010) beskrev deltagarna hur de blev sedda som psykiatriska 

patienter vilket resulterade i stigmatisering och en oförmåga att möta samhällets sociala 

normer.  Deltagarna beskrev vidare märkningen av den psykiatriska diagnosen och hur den 

var närvarande i dem. Det fanns en rädsla för att uttrycka känslor hos deltagarna då dessa 

kunde relateras till psykossjukdomen och inte till en vanlig människas känslor (a.a). 

 Deltagarna i studien av Harris, Collinson och das Nair (2012) kände skam och dömde sig 

själva på grund av sina och andras erfarenheter av att ha en psykosdiagnos. Då andra dömde 

dessa deltagare påverkade det deras förmåga att berätta om sina erfarenheter (a.a.)  

 En studie av Anderson, Fuhrer och Malla (2013) visade hur förutfattade meningar kring 

psykossjukdomen innebar att deltagarna drog sig för att söka hjälp mot psykotiska symptom. 

Istället fungerade stigmatiseringen som en barriär för dem för att söka hjälp och för att ta 

emot service. I studien av Kravetz, Faust och David (2000) beskrev deltagarna hur de kände 

sig missförstådda och dömda. Den psykiatriska diagnosen stressade kronisk, organisk 

sjukdom och stigmatiserande fram psykiatriska handikapp. Psykiatriska handikapp kunde 

tolkas i relation till inläggningar, familj och social stress för dem. 

 Björkman el al. (2007) beskrev i sin studie hur femtio procent av deltagarna uppgav att de 

blivit nekade arbete då de berättade att de konsumerade psykisk vård. Hälften av dessa 

deltagare berättade att de undvek att tala om sin psykiska sjukdom med andra.   

 En annan studie av Andersen et al. (2013) visade hur deltagarna uppgav att de 
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internaliserade samhällets stigmatisering gentemot andra mentalt sjuka. 

 Studien av Holubova et al. (2016) påvisade samband mellan självstigmatisering, den 

subjektiva upplevelsen av psykopatologi och coping strategier. Ju mindre allvarlig deltagarna 

i den här studien tyckte deras tillstånd var, desto mer använde de sig av positiva coping 

strategier. Dessa deltagare höll också med om att stereotyper stämde via självstigmatisering. 

Deltagarna beskrev hur en lång, smärtsam period hade varit tvungen att gås igenom för att nå 

acceptans kring psykosdiagnosen. Hur pass allvarlig sjukdomen var påverkade deltagarnas 

nivåer av självstigmatisering (a.a).  

 Tranulis, Lecomte, El-Khoury, Lavarenne och Côté (2013) beskrev i sin studie hur 

deltagarna rapporterade att de upplevt negativa stereotyper i form av våld, fara och via 

massmedia på grund av sin diagnos. Deltagarna förstod makten stereotyper och ord hade och 

beskrev hur människor hade bilden av schizofrena individer som våldsamma och aggressiva. 

Deltagare som inte identifierade sig med diagnosen schizofreni i denna studie kände mindre 

självstigmatisering (a.a).  

 Deltagarna i studien av Veroniki Karidi et al. (2010) föredrog andra diagnoser än 

schizofreni såsom depression eller psykos. Dessa deltagare beskrev hur de förväntade sig att 

bli diskriminerade av andra på grund av rädslor för deras sjukdom och hur de kände sig 

svikna av andra och misskrediterade (a.a).   

 Tretton deltagare utav 41 berättade i studien av Oleniuk, Duncan och Tempier (2013) att de 

blivit kallade med nedsättande termer under det senaste året: ”freak”, ”en börda för familjen”, 

”maniker”, ”efterbliven”, ”en alkoholist som slår sin fru och barn”, ”störande som pratar 

oavbrutet” samt ”han beter sig bipolärt och schizo”. 

 I studien av Mezzina et al. (2006) beskrev deltagarna vikten av att acceptera sin diagnos 

för att kunna få den vård de behövde. Öppenhet kring diagnosen kunde ge dem möjlighet att 

förstå andra människor med psykossjukdom. Då de insåg sin sårbarhet öppnades en väg ut 

från stämplingen som psykiatrisk patient. Deltagarna upplevde att de blev sina egna experter 

på grund av sina erfarenheter (a.a).   

 

6.1.3 Att vara inlagd inom psykiatrin  

I studien av Björkman, Svensson & Lundeberg (2007) beskrev deltagare som blivit inlagda 

tidigare hur de förväntade sig att bli stigmatiserade i jämförelse med de som var inlagda för 

första gången. Femtiofem procent av deltagarna uppgav att de blev annorlunda behandlade 
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efter en inläggning (a.a).  

Enligt flera studier (Yanos, Roe, Markus & Lysaker, 2008; Oleniuk, Duncan & Tempier, 

2013) var insikt om självstigmatisering relaterat till hur många gånger en individ varit inlagd 

samt deltagarnas ålder. I studien av Holubova et al. (2016) framkom att ju tidigare deltagarna 

hade insjuknat i sin psykiska sjukdom desto tydligare framgick stigmatisering från andra för 

dem. 

 Segalovich, Doron, Behrbalk, Kurs och Romem (2013) beskrev i sin studie hur 

självstigmatiseringen påverkade deltagarnas tro på att kunna skapa intima relationer. 

Självstigmatisering var negativt relaterat till självkänslan hos individer som blivit utskrivna, 

men detta syntes dock inte bland patienter som var inskrivna.  

 I studien av Oleniuk et al. (2013) beskrevs hur elva av 29 deltagare som varit inlagda 

tidigare uppgav att stigma påverkade deras möjlighet att skapa och behålla vänner. Typiska 

negativa anledningar för att kunna behålla relationer var: ”Dom kommer inte förstå mig och 

de kommer antagligen vara elaka mot mig.” ”Människor blir skrämda av mig”. Jag vill inte 

komma nära människor, jag är rädd för dem.” Och ”Jag är inte värd att ha vänner”.  Av 

deltagarna uppgav 75% att tidigare inläggningar inte påverkat deras möjlighet att skapa eller 

behålla vänskapsrelationer. Dåliga erfarenheter i kontakten med vårdpersonal hade påverkat 

deltagarnas självstigmatisering och återhämtning negativt efter inläggning (a.a).  

 Deltagarna i studien av Harris et al. (2012) kunde känna sig obekanta i relationen med de 

andra inlagda patienterna, då dessa upplevdes som mycket sjukare. Vissa diagnoser kändes för 

dem mer accepterade än andra. I studien av Mezzina et al. (2006) uppgav deltagarna uppgav 

att kontakten med andra psykiskt sjuka gjorde att de reflekterade dessas sjukdomsbild i sig 

själva.  

 

6.1.4 Medicinering  

I studien av Veroniki Karidi et al. (2010) uppgav deltagarna att de kände hopplöshet, 

hjälplöshet och misskreditering gällande medicinering. Medicineringen uppgavs däremot vara 

användbar, inte skada dem eller göra så att de mådde sämre. De kände att andra kunde höra 

talas om medicineringen och reagera negativt. Särskilt män kände att medicinering kunde 

förändra deras sociala status (a.a).  

 I studien av Zafran, Tallant och Gelinas (2011) framkom att deltagarna rapporterade ett 

användande av droger i självmedicinerande syfte. Deltagarna rapporterade självstigmatisering 
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på grund av en negativt uppkommen kroppsbild på grund av medicinering och viktuppgång 

(a.a). 

  

6.2 Insikt om psykossjukdomen och dess symtom 

Insikt hade både positiv, negativ eller ingen inverkan alls på deltagarnas självstigmatisering. 

Dess effekter varierade. Psykiatriska inläggningar påverkade medvetenheten eller 

omedvetenheten patienterna hade kring stigma.   

 

Studierna av Schrank, Amering, Hay, Weber och Sibitz (2014); Yanos, Roe, Markus & 

Lysaker (2008) visade hur deltagarnas insikt påverkade känslor av självstigmatisering, hopp 

och depression. Studien av Schrank et al. (2014) visade hur större insikt var kopplat till att 

känna mindre hopp, mer depression och högre nivåer av självstigmatisering. Positiva 

sjukdomssymptom påverkade insikt, men hade ingen direkt påverkan på självstigmatisering. 

Påverkan skedde dock indirekt via insikt. Negativa sjukdoms symptom hade inget starkt 

samband med självstigmatisering. Däremot påverkade negativa symptom utkomsten av att 

känna mindre hopp och mer depression (a.a). 

 Chan och Maks studie (2014) visar hur en ökning av allvarliga sjukdomssymptom var 

signifikant kopplat till högre självstigmatisering och mer otillfredsställda behov vilket i sin tur 

ledde till sämre upplevd livskvalitet. 

 I studien av Cavelti, Kvrgic, Beck, Rűsch och Vauth (2012) var insikt, psykotiska symptom 

och självstigmatisering kopplat till demoralisering. Det vill säga den existentiella stress som 

kan infinna sig i individer med kronisk mental sjukdom och som hotar individens känsla av 

mening som subjekt i världen. Personer som hade större insikt kände mer demoralisering då 

de upplevde självstigmatisering i relation till sin psykiska sjukdom Att ha insikt var relaterat 

till mindre psykotiska symptom och bättre funktionalitet. Självstigmatiseringen påverkade 

psykotiska symptom och gjorde individer mindre funktionella på grund av ökade känslor av 

demoralisation (a.a.).  

 Internaliserat stigma, ensamhet och depression var starkt sammanlänkat hos deltagarna i 

studien av Switaj, Grygeil, Anczaewska och Wciórka (2014). Detta innebar att ju mer 

självstigmatisering en individ kände desto större känsla av ensamhet och därmed större risk 

för att drabbas av depression (a.a.).  

 I studien av Lucksted, Drapalski, Calmes, Forbes, DeForges, och Boyd (2011) uppgav 
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deltagare att medvetenhet kring stigma kunde skydda dem mentalt. 

 

6.2.1 Självkänsla och själv förmåga  

I studien av Björkman et al. (2007) var den mest frekventa uppfattningen av depreciering och 

diskriminering den som uppkom i frågan om ”Människor tror att en tidigare psykiskt sjuk är 

lika trovärdig som gemene man”, där 62% inte höll med och 5% inte höll med alls. 

 Fung, Tsang och Corrigan (2008) visar i sin studie hur självkänsla och insikt om sociala 

konsekvenser på grund av mental sjukdom gav bättre utkomst för psykosocial behandling. Att 

inte tro på sig själv utan att självstigmatisera visade dock ha högsta relevans till dålig 

följsamhet gällande psykosocial behandling (a.a.). Deltagarna i studien av Lucksted et al. 

(2011) visade sig känna mindre självstigmatisering ju fler gruppinterventioner de deltog i. En 

vilja till återhämtning och socialt stöd ökade allteftersom de gick på fler möten. 

Gruppinterventioner visade sig kunna förbättra självförmågan och omdefinieringen av självet, 

välmåendet och ett bättre fungerande (a.a).  

 I studien av Harris, Collinson och das Nair (2012) beskrev deltagarna hur öppenhet med 

sin psykiska sjukdom gjorde att skammen minskade hos dem.  

 Corring och Cook (2007) beskriver i sin studie hur deltagarna upplevt konstanta 

stigmatiserande attityder från arbetskollegor inom konkurrenskraftiga arbetsfält. Vidare 

beskrev deltagarna vikten av spiritualitet för att kunna känna livskvalitet och uppbyggandet av 

en självbild (a.a). 

 I studien av Holubova et al. (2016) beskrev deltagare med ett arbete självstigmatiserade sig 

själva mindre än de som inte hade ett jobb.  

 I flera studier av Corring och Cook (2007) och Mezzina et al. (2006) beskrevs 

självstigmatisering påverka den inre bilden av självet på ett djupt plan. Deltagarna kämpade 

för att skapa en positiv självbild och beskrev hur denna kunde konstrueras genom att få hjälpa 

andra. I studien av Mezzina et al. (2006) beskrevs detta ge deltagarna en känsla av belöning 

och var ett sätt för dem att ”ge tillbaka”. Det gav också deltagarna styrka (a.a).  

 I studien av Watson, Corrigan, Larson och Sells (2007) visade deltagarna att 

medvetenheten kring stigma inte var signifikant relaterat till att hålla med om stereotyper eller 

påverkade individers självförtroende och själv förmåga.  

 

6.3 Den sociala sfären 
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Relationer och socialt stöd framkom som ett bärande tema för hur individer med 

psykossjukdom upplever stigma gentemot sig själva och på olika plan i livet. Familjen 

rapporterades som mindre stigmatiserande i de flesta fall gentemot patienterna till skillnad 

mot till exempel arbetskollegor och vänner, beroende på hur sjukdomen tedde sig. Längtan 

efter att kunna leva ett normalt liv var stark.   

 

 Deltagarna i studien av Mezzina et al. (2006) beskrev hur människor började undvika dem 

då de upptäckte att de led av en psykisk sjukdom vilket exkluderade dem från den sociala 

arenan. Deltagarna upplevde att det värsta som kunde hända var att känna sig behandlade som 

galna. De upplevde ett stigma som fungerade på många plan, allt från diskriminering från 

affärshandlare till en subtil isolering inom familjen. Alla dessa stigman ledde till ett 

internaliserat stigma. Hur loopen av diskriminering och självstigmatisering uppkom och 

avslutades kunde deltagarna inte specificera (a.a).  

 Björkman et al. (2007) beskrev i sin studie två områden där frekventa svar kring 

diskriminering och depreciering framkom: ”De flesta människor skulle ha en tidigare psykiskt 

sjuk som nära vän” där 52% svarade att de inte höll med varpå 5% inte höll med alls. Den 

andra frågan var ”Tidigare psykiskt sjuka är lika intelligenta som gemene man” där 50% inte 

höll med och 5% inte höll med alls. 

 I studien av Zafran et al. (2011) var social ångest länkad till självstigmatisering på grund av 

rädsla att bli kritiserad eller kränkt. Självstigmatiseringen var även kopplad till rädslan att 

misslyckas (a.a.).  

 

6.3.1 Relationer  

I studien av Mezzina et al. (2006) längtade alla deltagare efter ömsesidiga, omtänksamma 

relationer och att överkomma ensamhet. 

 Tranulis et al. (2013) rapporterar i sin studie hur deltagarna rapporterade en rädsla för att 

bli avvisade av andra människor såsom kamrater och kollegor på arbetsplatsen. De kände 

dock att familjen var stödjande och icke-stigmatiserande.  

 I studien av Karidi et al. (2010) rapporterades skillnad i social acceptans från familj och 

släktingar som liten innan och under pågående sjukdom. Individer som rapporterade att de 

inte kunde prata om sin sjukdom eller sin medicinering kände dock lägre social acceptans av 

familj och släkt, både innan och under ett pågående sjukdomsskov. God social acceptans 
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rapporterades vara högre av vänner, grannar och arbetskollegor innan ett sjukdomsskov 

utbrutit (a.a). Enligt Harris et al. (2012) och deras studie upplevde deltagarna att deras familj 

försökte hålla sjukdomen hemlig för andra. En deltagare beskrev hur hennes föräldrars skam 

så småningom konverterades till hennes egna (a.a).  

 Björkman, Svensson och Lundeberg (2007) beskrev hur den lägsta procenten av 

diskriminering och depreciering framkom hos deltagarna som berörde arbete och relationer; 

”De flesta arbetsgivare kommer ge företräde till andra ansökanden istället för en före detta 

psykiskt sjuk” där enbart 15% av deltagarna höll med. ”De flesta människor skulle behandla 

en före detta psykiskt sjuk som vem som helst där 22% inte höll med och 5% svarade att de 

inte höll med alls. 

  I studien av Schultz Petersen, Soegaard Friis, Lodahl Haxholm, Vinther Nielsen och Wind, 

(2015) beskrev deltagarna hur de kunde känna sig öppna med att tala om sin sjukdom, att höra 

röster och villfarelser inom sina serviceboenden med andra psykiskt sjuka, men hur detta var 

tabu utanför boendets väggar. Deltagarna kände sig stigmatiserade utanför serviceboendet på 

grund av visuella tecken på avvikelse till exempel från ärr efter självskada (a.a.).  

 Studien av Corker et al. (2015) visar hur deltagarna kunde motivera stigmatisering inom 

sina äktenskap. Däremot kunde stigma inte förklaras inom följande områden; av grannar, i 

intima relationer, inom utbildningar, inom religiösa utövningar, via patienters fysiska hälsa 

eller att vara förälder (a.a.).  

 

6.3.2 Stigmats effekter för socialt liv   

 I studien av Cavelti, Kvrgic, Beck, Rűsch och Vauth (2012) kunde självstigmatisering 

resultera i ett socialt undvikande, påverka positiva symptom och leda till hur individerna 

fungerade i arbetslivet. 

 Yanos Roe, Markus och Lysaker (2008) beskriver i sin studie hur självstigmatisering kunde 

påverka depressiva symptom. Det fanns dock ingen koppling mellan socialt undvikande och 

att undvika coping i samband med detta (a.a.).  

 Watson, Corrigan, Larson och Sells (2007) beskrev i sin studie att ju mer medvetna 

deltagarna var om det sociala stigmat, desto mindre legitimt upplevdes det. 

 Rűsch et al. (2014) beskriver i sin studie hur skammen kring mental sjukdom var direkt 

kopplat till socialt stigma och självetikettering. Detta mynnade ut i stigma stress vilket i sin 

tur ledde till sämre förutsättningar för att känna välmående. Socialt stigma var starkare 
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kopplat till att uppleva skada än att utöva coping strategier (a.a).  

 I studien av (Holubova et al. (2016) framkom hur negativa coping strategier användes i 

större utsträckning av individer med psykossjukdom än övriga befolkningen. Dessa strategier 

innebar flykt tendenser, självanklagelse och att ge upp.  

 Zafran et al. (2011) visar i sin studie hur deltagarna rapporterade att alternativa nätverk 

skapades via droganvändning för att slippa skapa nätverk inom akademiska forum. 

  I studien av Corring & Cook (2007) framkom hur stigmatiserande attityder från anhöriga, 

individer som deltagarna interagerade med samt självstigmatiseringen som deltagarna kände 

mot sig själva påverkade det vardagliga livet och de framtidsplaner de bar på. 

 

6.3.3 Återhämtning och ett normalt liv   

I studien av Zafran et al. (2011) ansågs en symbol på normalitet och en milstolpe för 

återinrättandet av sociala nätverk för deltagarna vara att kunna återvända till skolan. Efter 

några veckor kändes den sociala ångesten mindre tydlig i skolan, men en smygande 

självstigmatisering fortsatte. Socialt stöd från anhöriga hjälpte till med normaliseringen efter 

en psykotisk episod (a.a).  

 Mezzina et al. (2006) beskrev i sin studie hur utbildning var ett sätt för deltagarna att känna 

sig accepterade, träffa människor och få prata med någon. Utbildning utvecklade, gav 

självhjälp och styrka. Vidare uppgavs att arbete var ett sätt att komma ur stigma och 

marginalisering och in i världen. Deltagarna beskrev hur de inte kunde leva normalt på grund 

av sin instabilitet och hur känslan av exkludering blev ett hinder för förändring. Det var när 

deltagarna valde att sträcka sig utanför psykiatrin genom att vara aktiva agenter i sina liv och 

skapa vänskaper och aktiviteter som en återhämtning kunde ske. Att tillåta deltagarna att vara 

mer än sina symptom och sjukdom, men ändå förstå att det fanns ett problem var vägen för att 

skapa kontakt med andra (a.a).   

 Deltagarna i Tidefors och Olins studie (2011) ville bli sedda som vanliga människor, som 

normala. Ett sätt att presentera sig själv på var att berätta om sina intressen och berätta om 

nuvarande och tidigare arbeten eller studier. Stödjande psykiatrisk vårdpersonal som lyssnade, 

brydde sig, såg deltagarens kompetens, gav information och kunskap ledde till en känsla av 

kontroll över livet (a.a.).  

 

7 Diskussion 
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I diskussionen förekommer två delar; metoddiskussion och resultatdiskussion. 

Metoddiskussionen kommer utifrån vald metod att diskuteras genom begreppen slutsatsens 

kvalitet och slutsatsens överföring. I resultatdiskussionen kommer resultatets huvudgrupper 

diskuteras via tidigare forskning samt utifrån Anette Erdners figur Existentiell ensamhet hos 

personer med psykiska funktionshinder som använts som referensram.  

 

7.1.1 Metoddiskussion 

Då det inte fanns möjlighet för etiskt godkännande gällande intervjustudier med patienter med 

psykossjukdom och deras upplevelser för denna studie, valdes en systematisk 

litteraturöversikt. I resultatet framkom varierande svar till frågan om patienter med 

psykossjukdom och deras upplevelse av självstigmatisering och stigmas effekter på tillvaron 

ur både kvalitativ, kvantitativ och mixad data. 

 

7.1.2 Slutsatsens kvalitet  

Slutsatsens kvalitet för integrerad metod går att bekräfta genom kriterierna intern giltighet och 

statistisk sammanfattning för kvantitativ data samt pålitlighet för den kvalitativa (Polit & 

Beck, 2012). Slutsatsens kvalitet härleder sammanfattningsvis till hur pass sanningsenlig 

datan är (a.a). Enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) är det frågeställningen som 

styr våra val och det sunda förnuftet samt vår förförståelse som ser samband mellan hur 

samhälle och vardag hänger samman. Forskningsfrågan inom den integrerade metoden är det 

som driver forskningen framåt (Polit & Beck, 2012). För att svara an på syftet gick många 

artiklar och dess titlar igenom för att nå det slutliga resultatet vilket ger en bra överblick av 

kunskapsläget. Att analysera och syntetisera källor i integrativa studier är en stor utmaning 

(Whittemore & Knalf, 2005). För att skydda studien mot bias och förbättra slutsatsen måste 

en systematisk metod genomföras.  

 De kvantitativa artiklarna som var i majoritet pekade på olika typer av orsakssamband 

gällande självstigmatisering och stigmats effekter på områden i livet. Statistiska samband är 

inte samma sak som orsakssamband (Djurfeldt et al., 2010). Frågan om det går att mäta 

orsakssamband överhuvudtaget uppkom hos författaren. Samhällsvetenskaperna är aldrig 

fullständiga (a.a). Att det skulle finnas andra förklaringar till ett orsakssamband går därmed 

inte att utesluta. Angående de kvalitativa artiklarna så var det svårt att finna kvalitativa studier 

gjorda på patienter med psykossjukdom och deras upplevelse kring självstigmatisering och 
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stigma. Detta gör de kvalitativa studierna svåra att generalisera vilket lämnar en ytlig 

kvalitativ resultatdel. Däremot höll både de kvalitativa och de kvantitativa artiklarna en 

mycket hög nivå vilket tyder på en god slutgiltig kvalitet av studien.  

 

7.1.3 Slutsatsens överförbarhet 

För att bekräfta slutsatsens överförbarhet behövs extern giltighet för kvantitativ data och 

överförbarhet för den kvalitativa (a.a). 

 Nackdelen med en integrerad metod är att de olika metodologierna kan bidra till bristande 

rigör, bias och felaktigheter (Whittemore & Knalf, 2005). Författaren har varit noggrann med 

att läsa artiklarna många gånger för att undvika bias och förhålla sig objektivt, trots att arbetet 

har processats ensam. Den här studien kan dock aldrig bli helt objektiv. Förförståelse är ett 

sådant fenomen som inte kan läggas åt sidan vilket innebär att kunskap och subjektivitet 

hänger samman (Wiklund Gustin, 2014). Med detta menas att författaren delvis har tolkat 

utifrån tidigare erfarenhet. Teori och förförståelse kring en hypotes kan prövas och analyseras 

vilket i sin tur kan öka kunskapen i samhället (Djurfeldt et al., 2010). Denna kunskap måste 

sedan revideras för att hållas á jour annars blir studier snabbt blir föråldrade. Därför valde 

författaren artiklar som varit skrivna mellan åren 2000-2017. Limitationer vid sökning av 

artiklar som söktermer kan bidra till att enbart 50% av berättigande studier återfinns 

(Whittemore & Knalf, 2005). Bara artiklar i full text valdes att vara med i studien. Detta kan 

innebära ett bortfall av andra artiklar som behandlar området självstigmatisering och psykos. 

Sökningen bör inkludera tidningar, nätverk, register och ättlingar. Meningen är att så många 

primärkällor och studier som möjligt inkluderas i den integrerade studien (a.a). Detta 

uppfattar författaren har uppnåtts. Dock var författarens sökord till en början var vaga. Det var 

under arbetets gång som tillgången till flera primärkällor uppkom. Författaren valde artiklar 

för en global översikt. Artiklarnas ursprungsländer påminner i många fall om den svenska 

kulturen vilket innebär att forskningen skulle kunna tillämpas kliniskt inom en svensk 

kontext.  

 De kvalitativa artiklarna och de av mixad metod använde främst en fenomenologisk lins 

som analysmetod. Att välja både kvantitativ och kvalitativ data utifrån en integrerad metod 

kan ge en aktuell status kring vald forskning och direkt gå att applicera på praktiken 

(Whittemore & Knalf, 2005). Men då måste studien vara välgjord. Trovärdiga och validerade 

kodprocesser är nödvändiga för att säkerställa en metodologisk rigör (a.a). Risken att begå 
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systematiska misstag kan ske hela studien igenom (a.a). Metoden måste därför vara konkret. 

Välgjorda kvalitativa studier innehåller dessutom reflektion arbetet igenom (Polit & Beck, 

2012). Detta anser författaren ha lyckats med.   

 En svaghet med denna studie är huruvida vetenskapen kan tillämpas på en 

slutenvårdsavdelning där patienterna har pågående sjukdomsskov. I valda resultat återfanns 

enbart två artiklar som beskrev hur inlagda patienter upplevde självstigmatisering och stigma. 

Detta resultat var olikt de patienter som tillfrågats utanför sjukhusets ramar. Det som studien 

bevisar är att internaliserat stigma upplevs olika och är en individuell företeelse. Studien 

bevisar vidare att självstigmatisering existerar och att detta ökar bland patienter med mental 

ohälsa vilket leder till konsekvenser i tillvaron. Kunskapen kring detta går att överföra kliniskt 

och skulle kunna utveckla den psykiatriska vården i Sverige.  

 

7.2.1 Resultatsdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva patienter med psykossjukdom och deras 

upplevelse av självstigmatisering och stigmas effekter på tillvaron. Ur resultatet framkom tre 

huvudgrupper som utöver relevant forskning samt teoretisk referensram kommer att 

diskuteras i resultatdiskussionen: Kontakten med psykiatrisk vård, Insikt om psykossjukdomen 

och Den sociala sfären.  

 

7.2.2 Kontakten med psykiatrisk vård 

Informella vårdare är en viktig social resurs för psykotiska patienter (Jolley et al., 2013). Det 

är i många fall den enda stödjande sociala kontakten dessa patienter har, vilken fungerar som 

en parameter för att normalisera vardagen (a.a). Kontakten kan minska symptomen på 

vanföreställningar och öka flexibiliteten kring tron på dessa (a.a). Kvalitéer hos psykiatrisk 

personal gör så att patienter kan diskutera sin diagnos (Milton & Mullan, 2015). Milton et al. 

(2015) och Saldivia et al. (2014) beskriver hur personalens attityder påverkar 

självstigmatisering och känslan av att ha ett värde som människa. Psykiatrisk vårdpersonal har 

dock framkommit som bidragsgivare för fortsatt stigmatisering via ett avvikande beteende, 

nedslående rådgivning och nedsättande kommentarer (Wahl, 1999). I undersökningen av Wahl 

(1999) upplevde deltagarna att de blir förlöjligade, undvikna, behandlade som mindre 

kompetenta och att detta lett till mindre förväntningar på livet och ett minskat självförtroende 

(a.a.). De håller sjukdomen hemlig vilket bidrar till symptom såsom ångest, depression och 
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paranoia (a.a.). I Torgalsbøen och Rishovd Runds studie (2010) blir patienter bemötta 

respektlöst av psykiatrin, känner sig inspärrade och blir förgripna på av andra patienter.  

 Erdners figur (2006) visar hur självbilden hos patienter med psykossjukdom påverkas av 

känslan av utanförskap. Litteraturöversiktens resultat bekräftar detta via den psykiatriska 

vårdpersonalens bemötande och patienternas sätt att se på sig själva. Psykiatrin upplevdes 

kontrollera människor och patienterna försökte anpassa sig efter denna kontroll och leva ut 

den ”rätta” rollen som patient. Kontroll över det egna livet vilket Ernder menar är direkt 

härlett till möjligheten att leva ett fullvärdigt liv blir därmed ej möjligt.  

 Anledningen till en ny klassifikation av identiteten från att vara ”människa” till att bli ett 

”psykiatriskt fall” sker ofta på grund av kontakten med psykiatrin (Thesen, 2001). Detta kan 

också översättas till att erhålla en stigmatiserad identitet, att bli sedd som ”den andra” både av 

andra och sig själv (a.a). Denna erfarenhet leder alltid till att utomstående ser patienter som 

mentalt sjuka och dömer deras erfarenheter såsom oförmögna. På så sätt negligeras 

patienternas känslor och konverteras till omänskliga (a.a). Enligt Milton och Mullan (2015) 

vill patienterna bli sedda som människor och inte som sin diagnos. I studien av Drapalski et 

al. (2013) framkommer hur viktigt det är för psykiatrisk personal att diskutera internaliserat 

stigma och dess effekter med sina klienter för att kunna minska och finna interventioner för 

att undvika den.  

 

7.2.3 Insikt om psykossjukdomen 

Den process som gås igenom för att få en diagnos är det som gör att patienten definierar sig 

själv som annorlunda (Thesen, 2001). Detta leder till att själva diagnosen blir det verktyg som 

förtrycker dem (a.a). Utanförskap i form av att enbart känna sig sedd som sin psykiska 

sjukdom framkommer i föreliggande studie. Studien visar istället hur patienter med 

psykossjukdom istället kämpade med den och den samtidiga känslan av underlägsenhet och 

att se sig själva utifrån negativa stereotyper. I Erdners figur (2006) beskrivs psykisk sjukdom, 

övergivenhet och utanförskap i relation till självbilden och att känna existentiell ensamhet. 

Det går att tänka att de patienter som inte hade insikt i sin sårbarhet därför upplevde 

existentiell ensamhet.  

 Självstigmatisering skapas inte enbart av en medvetenhet kring stereotyper. Det är då 

stereotyperna accepteras, påbörjas och tillämpas som integreringen startar i individen (Mittal, 

Sullivan Chekuri, Allee & Corrigan, 2012). Självstigmatisering är det motsatta till att känna 
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kontroll och empowerment (Saldivia et al., 2014). Att vara medveten om omgivningens 

stigmatisering har visat sig göra stigmatiseringen mindre legitimt för de drabbade. Dock kan 

en internalisering resultera i en ”Varför försöka?” attityd hos individerna som då kan 

ifrågasätta sin behandling eftersom de tror att en sådan inte kommer fungera på dem samt 

fungera som barriär för att nå sina livsmål (Mittal et al. 2012; Corrigan & Rao, 2012; 

Corrigan, Larson & Rüsch, 2009). Patienter som kan integrera sin psykiska sjukdom i 

identiteten har bättre funktionalitet i längden (Gearing, DeVylder, Chen, Pogge & Buccolo, 

2014). Att vara öppen med sin mentala sjukdom har visat sig minska negativa effekter av 

självstigmatisering och öka livskvalitén (Corrigan & Rao, 2012). Öppenhet innebär att kunna 

undervisa andra om mental ohälsa (a.a). Då patienterna kan dela information om sitt 

sjukdomstillstånd förstår de symtomen och har lättare för att ta emot behandling (Milton & 

Mullan, 2015). Möjligheten att föra en diskussion om sjukdomen normaliserar erfarenheten 

och bidrar till att patienten känner sig som en individ (a.a).  

 Insikt har visat sig vara en skyddande faktor för återhämtning (Torgalsbøen & Rishovd 

Rund, 2010). Andra faktorer tillhör att inte stigmatisera sig själv, att ha humor, relationer, 

kreativitet, självständighet, hopp, själv-acceptans, empowerment, självkontroll, autonomi, 

självhjälp, medvetenhet, samarbete med professionella och moral (a.a). Även om patienter 

med psykossjukdom förnekar sin sjukdom, sin behandling, inläggningar och interaktioner 

med andra kan detta trots allt leda till självstigmatisering (Omori, Mori & White, 2014).  

  Människan är paradoxal i sitt varande. För att hen skall kunna bejaka och bekräfta sig 

själv måste hen också kunna förneka sig själv (Tillich, 1977). Självstigmatiserande gör just 

detta vilket går att se i resultatet. Det finns alltid en möjlighet till meningslöshet. Med denna 

hör så även meningsfullheten. Ju närmare människan når dessa motpoler desto närmare är hen 

modet att vara (a.a). Vad är då detta ”att våga vara”? Enligt Tillich (1977) finns det en rädsla i 

vårt samhälle över att förlora meningen med existensen. För att våga vara måste det finnas en 

tro; vilken är individuell och kan uppnås i form av livskraft eller andlighet. Att ha tro är ett 

tillstånd och inte en åsikt (a.a). Formen på detta tillstånd borde såtillvida utvisa resultatet i 

vårt samhälle. Det vill säga; den tros enliga koppling människor finner i sin tillvaro och sitt 

land är förutsättningen för den kulturella synen på människan? 

 Det finns en stark koppling mellan att känna sig välmående och att inneha personliga 

styrkor (Boysan & Kiral, 2016). Styrkan ligger i att vara flexibel i sina resurser för att kunna 

nå ett mål (a.a). Denna definition av mänsklig styrka existerar i alla länder samt den att kunna 
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skapa varma och förtroendeingivande relationer (a.a). Människans styrkor är ofta det som 

definierar människan såsom normal (a.a). Funktionalitet och anpassningsförmåga har länge 

ansetts vara definitionen för den slags normalitet. Normalitet inom ett kulturellt standardmått 

innebär värderingar, normer och moral för den mentala hälsan (Miltseva, 2014).  

 Lycka är enligt Boysan och Kiral (2016) inte enbart frånvaron av olycka utan en 

kombination av att känna sin personlighet och att ha kontroll (a.a).  

 Otillräcklig kunskap kring sin sjukdom kan vara ett hinder för att leva ett aktivt liv (Erdner, 

2006). Att ha anhöriga och att få en diagnos kan dock vara vägar till att förstå sin sjukdom 

(a.a). Anhörigas stöd är internationellt erkänt för psykiskt sjuka och kan hjälpa patienterna få 

information om sitt tillstånd (Milton & Mullan, 2015). Andra sociala insatser är då individer 

med psykisk ohälsa kan dela med sig av sina tankar med andra i hjälpgrupper vilket kan öka 

medvetenheten kring stigma (Markowitz, 2015). Det är svårt att avgöra hur denna involvering 

hjälper att hantera eller avvärja individer från självstigmatisering (a.a). Hjälpgrupper kan dock 

ha både negativ och positiv inverkan på de psykiskt sjuka. Medan vissa individer upplever det 

jobbigt att komma i kontakt med andra som är sjuka, kan det också skapa trygghet för andra 

(a.a.).  

 

7.2.4 Den sociala sfären 

Människor med psykos måste hantera ett lågt socialt stöd och viss isolering (Sündermann, 

Inwumere, Kane, Morgan & Kuipers, 2013). De som upplever sämre socialt stöd har mer 

psykotiska symptom och är mer deprimerade (a.a). Den här litteraturöversikten visar att det 

finns känslor av outsagda krav hos människor med psykos som rör sig i sociala miljöer.  

 Stigma är en social orättvisa och samhällets fel (Corrigan, 2012). Stigman uppenbaras på 

de sätt sociala tjänster, lagar och rättssystem struktureras och tillika på det sätt som tillgångar 

distribueras (Corrigan & Watson, 2002). Detta påverkar människors värdighet och deras fulla 

deltagande i samhället (Link, Yang, Phelan & Collins, 2004). Kollektivism kan förändras över 

tid, men är det som sätter spår för känslan av gemenskap för människor (Tillich, 1977). 

 Sverige är ett land som utforskat stigma i väldigt liten utsträckning och där det är få 

kampanjer som gjorts för att motverka fenomenet (Beldie et al., 2012). Istället sägs stigma 

öka i Sverige på grund av den sociala exklusion som sker av psykiskt sjuka (a.a). I Sverige 

riskerar psykiskt sjuka att upplevas som lata, odugliga eller ovilliga att arbeta. Social media 

fokuserar ofta på negativa aspekter av psykiatrin och våld som begåtts av psykiskt sjuka vilket 
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gör att befolkningen innehar tron att psykiskt sjuka är farliga. Sverige innehar en kritisk blick 

mot psykiatrins förmåga att kunna avhjälpa ovanstående problem (Sandlund, 2011). Stigma är 

ett av psykiatrins största utmaningar (Beldie et al., 2012). Enligt Omori, Mori och White 

(2014) påverkar gruppidentiteter självstigma negativt och leder till försämrad självkänsla och 

förmåga. Om då Sveriges media beskriver psykiskt sjuka som farliga och enbart fokuserar på 

negativa sidor av psykiatrin; Vad säger då detta om Sveriges syn på människan?  

 Begreppet perfektion beskrivs i tre nivåer av Hewitt et al. (2008) och handlar om att kräva 

perfektion av sig själv, av andra och att ha uppfattningen att andra kräver perfektion av en 

som individ. Perfektion är kopplat till höga målsättningar för att nå tillfredställelse kring livets 

positiva aspekter (Burgees, DiBartolo & Rendón, 2017). Om ett misstag begås kan det få 

förödande konsekvenser och proportioner (a.a). Sverige har en normalitet som är länkad till 

höga nivåer av psykologisk rädsla, osäkerhet och misstro (Maltseva, 2014). Vidare är 

perfektionistiska attityder framträdande material i svenska psykologiska studier (a.a).  

 En perfektionistisk attityd handlar om ett bekräftelsebehov från andra (Cox & Chen, 2015). 

Perfektion kan vara en risk för social ångest och negativ självuppfattning (a.a). Detta kan på 

sikt ha påverkan på kognitiva processer. De som innehar ett perfektionistiskt tänkande 

tenderar vidare att värdera sitt beteende på ett negativt sätt (a.a) och är en riskfaktor för 

psykopatalogi (Boysan & Kiral). Enligt Tillich (1977) är icke-varat att känna meningslöshet 

och tomhet det absoluta hotet föra andlig självbejakelse. Vidare är ångest för tvivel och 

meningslöshet vår tids speciella ångest (a.a). Det andliga meningssammanhanget är inte 

detsamma för människor i vår tid. Det innebär att vi förlorat en meningsfull värld (a.a). I 

patienter med psykossjukdom är det möjligt att dessa koncept blir tydligare då de avviker från 

den sociala normen, vilket automatiskt exkluderar dem från en social arena? Att uppnå 

perfektion blir därmed inte möjligt och patienterna med psykossjukdom utesluts ur kulturen. 

Låga nivåer av kulturell kompetens i en normativ kultur ger negativa konsekvenser för det 

emotionella livet (Maltseva, 2014). I Sverige är ett kulturellt accepterat beteende är ett sådant 

som rekryterar social support och bidrar till sociala nätverk (a.a). Det är bevisat att ett 

subjektivt välmående och tillgänglighet till socialt stöd har koppling i Sverige (a.a).  

 Enligt Torgalsbøen och Rishovd Rund (2010) bygger själva återhämtandet från schizofreni 

på sociala relationer såsom ett nära förhållande till en partner. Andra starka informella 

relationer kan också skapa stöd vilket kan kontrollera utmanande situationer i livet (a.a). I 

motsats till vad Erdner visar med sin figur (2006) om hur det behövs stöd för att förändra ett 
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livsmönster genom att känna kontroll över det egna livet, ha ett socialt utbyte och känna 

meningsfullhet visar här studien hur patienterna hade svårigheter med sociala interaktioner, 

men att längtan efter sådana var stark. Patienterna undvek kontakten med andra patienter med 

psykos då de upplevdes mycket sjukare än de själva och deras sjukdomsbild speglades i dem. 

Patienternas familjer och närstående var inte alltid stöttande.  

 Behovet av stöd för att förändra ett livsmönster uppkom för patienterna genom arbete, 

utbildning, spiritualitet, att vara öppen med sin sjukdom, att få hjälpa andra, 

gruppinterventioner, genom vänner, anhörigas och vårdpersonalens stöd.  

 Erdners figur (2006) går att använda som förhållningssätt i den psykiatriska vården. 

Via socialt utbyte kan individer känna kontroll över livet och leva ett fullvärdigt liv. Genom 

att bejaka detta kan vårdpersonal få en ökad förståelse för ett inifrån och utifrån perspektiv 

som patienterna bär på och deras meningsskapande livskraft. Detta kan jämföras med Tillich 

(1977) och den existentiella kunskap som vilar på ett subjektivt och objektivt möte i vilket ny 

mening förstås och skapas.  

 

7.3 Kliniska implikationer 

Det är bevisat att informella vårdare spelar en viktig roll i vården av psykotiska patienter. Alla 

steg mot patientens återhämtande speglas i den vård patienterna erhåller. Därmed är denna 

forskning viktig. Och relativt okänd så som det verkar inom den svenska arenan.  

 Kunskap kring stigma ger makt att förändra rådande strukturer och påverkan av attityder 

som kan verka skadliga för psykotiska patienter. Att sjuksköterskan är lyhörd, respektfull, 

trovärdig, visar medkänsla och värnar om patientens integritet ingår i hens etiska kod (ICN:s 

etiska kod för sjuksköterskor, 2007). Genom en större förståelse och inblick i hur 

stigmatisering upplevs kan empati och sympati öka och eventuellt mer tid avvaras för att låta 

patienterna få skapa sin egen berättelse på plats. Detta är ett steg mot utformandet av en 

medveten identitet vilket skulle kunna leda till att patienterna börjar tycka mera om sig själva 

och känna större hopp. Som bevisat verkar hoppfullhet och en positiv syn på sig själv direkt 

på livskvaliteten och följsamhet i behandlingen.  

 Det tåls att ta i betänkande att stigma är olika inom olika kulturer, och det som fungerar 

antistigmatiserande i Sverige kanske inte fungerar alls utanför västvärldens kulturella sfär. Det 

vi vet är att den kunskap som finns säger att kultur är en stark stressfaktor för mental ohälsa 

(Maltseva, 2014). Vilka vi är har mycket att göra med tidsåldern vi lever i (Barker & 
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Buchanan-Barker, 2005). Detta betyder att de stereotyper som sätts och det som anses normalt 

är föränderligt. Inom det psykiatriska arbetet föreligger mycket potential som kan bejakas för 

att psykotiska patienter skall få så god vård som möjligt. Ett transparent förhållningssätt och 

en antistigmatiserande attityd är nödvändig för att kunna driva den svenska vården framåt 

med de resurser som finns att tillgå.      

 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Som förslag till fortsatt forskning tänker författaren främst på kvalitativa undersökningar 

kring hur patienter med psykossjukdom i Sverige upplever stigmas påverkan inom olika fält 

som till exempel: Hur påverkar media självstigmatisering? Hur kan kampanjer för att 

patienter ska känna sin livskraft ske inom den psykiatriska arenan och för att motverka 

självstigmatisering? Perspektiv både ur öppen och slutenvård känns aktuellt att studera.  

 

8 Slutsats 

I denna studie framkommer hur stigma och självstigmatisering kan upplevas mer eller mindre 

beroende på i vilken kontext patienten befinner sig. Psykiatrins makt gällande detta är stark 

och kan antingen förstärka eller försvaga stigmatisering, känslan av normalisering och att vara 

del av en grupp. Stigma förstärks ju fler inläggningar en patient är med om, och efter diagnos. 

Schizofreni väger tyngre än till exempel psykos. Att berätta om sin diagnos upplevs dubbelt 

av patienten. Patienten är tvungen att kunna berätta om diagnosen för att få behövlig vård; 

vilket kan öka självstigmatiseringen. Men att berätta kan också ge en ökad förståelse hos 

allmänheten och för patienten självt vilket minskar samma känsla av stigma.  

 Inläggningar inom psykiatrin påverkar patientens sociala relationer där både undvikande 

och stöttning utifrån, men likaså inifrån patienten förekommer som upplevelse. Tydligast 

benämns familjen som en stärkande faktor. Patienter identifierar sig med andra psykiskt sjuka, 

men kan också känna fördomar gentemot dem. Självbilden förstärks för patienterna med 

psykossjukdom när de känner att de kan få hjälpa andra. Medicinering upplevs som 

användbar. Dock skiftar den känslan i fråga om social status för män. Medicineringen upplevs 

också förändra kroppsbilden. Det går att fråga sig om detta skulle kunna vara reellt med tanke 

på medicinernas bieffekter eller är det den aktuella stigmatiseringen av kroppen som talar?  

 Slutligen beskrivs själv förmåga i form av att kunna ha ett arbete och att kunna studera. 

Detta är tätt sammanflätat med stigma och självstigmatisering vilket tyder på att öppenheten 
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kring att bli sedd som människa är det som är mest åtråvärt för patienten. Komplikationer med 

psykisk ohälsa är dock att sjukdomen kan förblinda personligheten och därmed också själv 

förmågan.  

 En ny attityd är nödvändig inom den svenska vårdkulturen för att låta patienter med 

psykossjukdom få komma till tals. Patienter som lider av psykos stigmatiserar sig själva olika. 

Att det händer står dock klart. Psykiatrisk personals attityder har veto att kunna påverka denna 

stigmatisering. Om moral och värderingar är sammankopplat till mänsklig lycka borde 

resurser läggas på att skapa en diskussion kring hur dessa begrepp kan förändras och 

förbättras. Detta så att stigmas effekter tonas ned och livskraft istället ges till patienten som 

lider av psykos. Språket är det som sammanför människor och gör så att vi kan förstå 

varandra. Öppna dialoger mellan patient, vårdare och alla inblandade är svaret då verkligheten 

sker via ett jag och ömsesidigt beroende. Antistigma kampanjer är möjligheten att få individer 

i samhället att tala med varandra och om mental ohälsa. Viktigast är att vara människa och 

inte en diagnos. Då detta förstås på ett makroplan är vi framme.  
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10 Bilaga 1. Sökmatris 

 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar till 

resultat, se 

bilaga 2. 

Cinahl 

Complete 

Self stigma in 

people with 

mental illness 

97 Full text, peer 

reviewed, 

abstract 

avaliable 

11 3 3 

Cinahl 

Complete 

Self-stigma 

AND 

psychosis 

2 Full text  

Peer reviewed 

Abstract 

availiable 

Year 2000-

2019 

1 1 1 

Academic 

search 

complete 

Self-stigma 

AND 

psychosis 

AND 

qualitative 

research 

4 Inte 

specificerat 

1 1 1 

PubMed Care AND 

self-stigma 

AND 

psychosis 

4 Full text  

Peer reviewed 

Abstract 

availiable 

Year 2000-

2019 

1 1 1 

Cinahl 

Complete 

Self-

stigmatization 

AND 

psychosis 

AND care  

1 Abstract 

availiable, 

peer-reviewed, 

full text 

avaliable 

1 1 1 

Cinahl 

Complete 

Internalised 

stigma AND 

psychotic 

disorders 

1 Full text  

Peer reviewed 

1 1 1 

Google 

scholar 

Patrick 

Corrigan, 

stigma, 

psychosis, 

2005 

1470 2000-2017 5 1 1 

Google 

scholar 

Stigma stress, 

psychosis, 

2490 2000-2016 6 1 1 
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patient 

experience, 

well-being, 

Corrigan 

Cinahl 

Complete 

Consumer 

perspective 

AND 

psychotic 

disorders AND 

stigma 

1 Full text  

Peer reviewed 

Abstract 

availiable 

1 1 1 

Academic 

search 

complete 

Self-stigma 

AND patient 

experience 

3 Full text  

Peer reviewed 

Abstract 

availiable 

Year 2000-

2019 

6 1 1 

Nursing and 

allied health 

database 

Internalised 

stigma AND 

psychosis 

AND nursing 

AND patient 

experience 

76 Peer reviewed, 

full text, 

abstract 

avaliable, 

years 2000-

2017 

11 2 2 

Nursing and 

allied health 

database 

Self-stigma 

AND 

psychosis 

AND 

qualitative 

research AND 

patient 

experience 

59 Full text, peer 

reviewed 

3 3 3 

Cinahl 

Complete  

Experience 

AND stigma 

AND 

psychosis 

AND patient 

6 Peer reviewed, 

full text 

availiable 

6 2 2 

Nursing and 

allied health 

database 

Self-

stigmatization 

AND patient 

experience 

AND 

psychosis 

26 Abstract 

availiable, 

peer-reviewed, 

full text 

avaliable 

2 2 2 

Sahlgrenska 

University 

hospital, The 

NECT project 

Publications 

on NECT 

13 Research, 

stigma 

1 1 1 
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Google 

scholar 

Tommy 

Björkman, 

Bengt 

Svensson, 

Bertil 

Lundberg, 

patient 

experience, 

stigma, mental 

illness 

1 Inte 

specificerat 

1 1 1 

PubMed Measuring 

stigma AND 

patient 

experience  

AND mental 

illness  

6 Abstract 

availiable, peer 

reviewed 

1 1 1 
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11. Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat 
 

Författare Titel  År, land, tidskrift Syfte Metod (Urval och 

datainsamling, 

analys) 

Resultat 

Corring, D. & 

Cook, J. 

Use of qualitative 

methods to explore 

the quality-of-life 

construct from a 

consumer 

perspective. 

2007, Canada, 

Psychiatric services. 

Att utforska 

livskvalitén hos 

patienter 

diagnostiserade med  

schizofreni. 

Insamlande av data 

via snöbolls strategi 

och kvalitativa 

djupgående 

intervjuer på 35 

fokus grupper och 

18 patienter. Som 

analys användes en 

komparativ metod. 

Två centrala teman dök upp efter analys; 

1. Stigma och hur detta påverkade 

vardagslivet och framtida planering. 2. 

Rädslan för återkommande positiva 

symptom i form av hallucinationer, 

förlorad kontakt med verkligheten och 

illusioner. 

Corker, E., Beldie, 

A., Brain, C., 

Jakovljevic, M., 

Jarema, M., 

Karamustafalioglu, 

O., Vasilache, J., 

Waern, M., 

Sartorius, N., 

Thornicroft, G. & 

The Fedora study 

group 

Experience of 

stigma and 

discrimination 

reported by people 

experiencing the 

first episode of 

schizophrenia and 

those with a first 

episode of 

depression: The 

Fedora project. 

2015, England, 

International journal 

of social psychiatry. 

Att mäta och 

registrera 

upplevelsen, 

allvaret och naturen 

av 

självstigmatisering 

och diskriminering 

för patienter med 

schizofreni och en 

första episod av 

djup depression.   

Tvärundersökning 

där 150 stycken 

patienter med 

nydebuterad 

schizofreni samt 

176 patienter med 

nydebuterad 

depression från 7 

olika länder fyllde i 

formuläret The 

discrimination and 

stigma scale.  

Depressiva patienter uttryckte större 

känsla av diskriminering gällande fälten 

utbildning, grannar, dating, vänner, 

äktenskap, fysisk hälsa och religösa 

aktiviteter jämfört med patienter med 

schizofreni. Schizofrena patienter 

uttryckte mer diskriminering av 

polisväsendet än depressiva patienter. 

Anderson, K., 

Fuhrer R. & Malla, 

A.  

 

”There are too 

many steps before 

you get to where 

you need to be”: 

2013, Canada, 

Journal of mental 

health. 

Beskriva 

upplevelsen hos 

patienter med 

psykos för första 

En kvalitativ, 

deskriptiv 

undersökning med 

semi strukturerade 

Fem teman framkom efter analys; 1. Brist 

på kunskap om symptomen kring psykos 

och tillgänglighet av hjälp. 2. 

Självstigmatisering som hinder för 
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Help-seeking by 

patients with first-

eoisode psychosis. 

gången och deras 

väg till vård. 

Beskriva vad som 

hindrat samt hjälpt 

dem till att söka 

vård.  

intervjuer av 16 

patienter. Data har 

analyserats i 

programmet Nvivo 

8.0 för att 

organisera 

informationen in i 

teman. 

hjälpsökande. 3. Betydelsen av viktiga 

”andra” för att påbörja hjälpsökandet. 4. 

Känslor av att vara missförstådd och 

förlora kontroll under den hjälpsökande 

processen. 5. Förstå förväntade fördelar 

med erfarenheten. 

Kravetz, S., Faust, 

M. & David, M.  

Accepting the 

mental illness label, 

percieved control 

over the illness and 

quality of life. 

2000, Israel, 

Psychiatric 

rehabilitation 

journal. 

Att undersöka hur 

acceptans av en 

psykiatrisk 

uppfattning 

påverkar aspekter 

av livskvalitet för 

människor med en 

psykisk 

funktionsnedsättnin

g. 

Kvantitativ 

undersökning där 

formulären 

Demographic 

questionnaire, 

Psychiatric self-

labeling 

questionnaire, 

Percieved control 

over illness 

questionnaire och 

The human service 

scale fylldes i. 

Totalt deltog 81 

deltagare varav 41 

kvinnor och 40 män 

mellan 19 till 56 år.  

Inklusionskriterier 

för deltagarna i 

studien var 

diagnostisering med 

en kronisk mental 

avvikelse, 

deltagande i ett 

Två huvudteman skapades: Strukturen på 

psykiatrisk självstigmatisering och 

Psykiatrisk självstigmatisering: att känna 

kontroll och ha livskvalitet. Den 

psykiatriska diagnosen verkade stressa 

kronisk, organisk sjukdom och 

stigmatisera handikappande attribut där 

sådana attribut räknades till 

hospitalisering, vänner och familj.  

Det fanns ingen statistisk signifikans för 

självständiga, interaktiva effekter mellan 

psykiatrisk självstigmatisering och att 

känna kontroll över livskvalitén. Däremot 

fanns det signifikant statistisk individuella 

effekter för både psykiatrisk 

självstigmatisering och att känna kontroll. 

Fysisk och emotionell trygghet var 

statistiskt signifikant och relativt hög. 

Lägre, men statistiskt relevant var också 

avslöjandet om användandet av kronisk, 

internaliserad, psykiatrisk terminologi och 

socialt behov samt användandet av 

situationsbaserad psykiatrisk terminologi 

och ekonomisk trygghet. Alla dessa 
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rehabiliteringsprogr

am i 6 månader, 

tillräcklig fria från 

koncentration- och 

uppmärksamhets 

problem för att fylla 

i formulären, 

tillräckligt stabila 

för att ge 

medgivande till 

deltagande i 

studien, kunna läsa, 

förstå, och fylla i 

formulären samt 

vara flytande i 

förståelse och 

läsning av 

hebreiska.     

relationer var negativa och indikerade att 

ju mer deltagarna använde sig av 

psykiatrisk terminologi för att beskriva 

sitt tillstånd, desto mindre rapporterade de 

tillfredsställelse med signifikanta 

områden i sina liv. Dessa negativa 

associationer tenderade att vara högre hos  

internaliserad, kronisk, psykiatrisk 

självstigmatisering än för faktorer som 

förekom i situationsbaserad psykiatrisk 

självstigmatisering. Att känna kontroll 

över sjukdomen var statistiskt signifikant. 

Dessa områden innefattade: Emotionell 

trygghet, familj, att vara social, 

ekonomisk självkänsla och 

yrkesförverkligande. Deltagare som 

rapporterade hög känsla av kontroll över 

sin sjukdom rapporterade även 

tillfredsställelse över signifikanta 

livsområden.  

Schultz Petersen, 

K., Soegaard Friis, 

V., Lodahl 

Haxholm, B., 

Vinther Nielsen, C. 

& Wind, G. 

Recovery from 

mental illness: a 

service user 

perspective in 

facilitators and 

barriers. 

2015, Denmark, 

Community ment 

health. 

Syftet var att 

utforska 

vårdtagarens 

perspektiv av hjälp 

och hinder 

associerat med 

återhämtning. 

12 individer bosatta 

i serviceboende blev 

intervjuade. 

Analysen guidades 

utifrån ett  

fenomenologiskt-

hermaneutiskt 

utgångssätt.      

Tre teman uppkom: Lärande, sociala 

relationer och viljestyrka.  

Tema 1: Lärande 

Servicetagarnas perspektiv på 

rehabilitering inom stödboendet var att 

det var chansen till att lära sig återhämtas 

och utveckla nya talanger. 

Återhämtningsfasen beskrevs som en 

inlärningsfas som påverkades av sociala 

relationer och personlig viljestyrka. 

Servicetagarna ansåg återhämtning vara 

en individuell, föränderlig process: 
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ändring av attityder, värderingar, känslor 

och mål. Förändringarna påverkades av 

sociala aktiviteter.   

Tema 2: Sociala relationer 

Servicetagarna kände att de måste söka 

och utveckla nödvändigt stöd för att 

hjälpa sin återhämtningsprocess. 

Personalens roll var att stötta och 

motivera dem i deras process mot 

återhämtning. Relationen med personalen 

beskrevs som intim, nära, bekväm och 

trygg. Närvaron av personalen och andra 

boende var oftast positiv, men ibland 

också en börda. Servicetagarna tog del i 

dagliga aktiviteter såsom matlagning, 

shopping och tvättning i stödboendena. 

Inga av servicetagarna hade ett jobb eller 

deltog i utbildningar. Flera servicetagarna 

betonade vikten av umgänge med familj 

och vänner samt att delta i sociala 

aktiviteter utanför stödboendet. Detta 

verkade motsägelsefullt då servicetagare 

också uppgav att de fann det svårt att 

delta i sociala aktiviteter och såg 

personalen som familj och vänner. 

Vardagslivet hade en påverkan på 

återhämtningsprocessen på så sätt att de 

fick det stöd de behövde.   

Tema 3: Viljestyrka 

För servicetagarna var den personliga 

viljestyrkan en nödvändig förutsättning 

för att återhämtas. Många servicetagare 
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hade erfarit vändpunkter då deras 

återhämtningsprocesser förbättrats. 

Incidenter där tydlig förändring skett 

ökade deras tro på en möjlig 

återhämtning, och detta gav dem 

viljestyrkan tillbaka. De rapporterade 

finna nya copingstrategier för sin mentala 

sjukdom och ökad förmåga att ta kontroll 

över symptomen. Att få nya vänner eller 

flytta till en ny plats där de fick starta från 

början var synonymt med 

återhämtningsprocessen. 

Återhämtningsprocessen beskrevs som en 

kamp mot inre röster, vanföreställningar 

och att finna nya vägar att slåss mot 

sjukdomen. Återhämtning var beroende 

av deras beslut att inte ge upp. Ibland fann 

de sig själva på väg att tappa tron. De 

hade erfarit kritiska perioder då de kämpat 

för att behålla sitt hopp. Enligt 

servicetagarna tog det tid, energi och 

strategier för att överkomma röster och 

vanföreställningar. Stöd från andra var en 

viktig faktor för att behålla viljestyrkan. 

Vissa trodde på Gud eller annan andlighet 

vilket gav dem stöd för att gå vidare i 

återhämtningen. Resultatet visade att 

återhämtning var sedd som en individuell 

process som berodde på personlig 

ansträngning och hårt arbete.  

Holubova, M., 

Prasko, J., Hruby, 

Coping strategies 

and self-stigma in 

2016, Czech 

Republic, Patient 

Att klargöra 

relationen mellan 

Kvantitativ 

undersökning med 

Patienter som led av spektrum av kronisk 

schizofreni använde positiva 
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R., Latalova, K., 

Kamaradova, D., 

Marackova, M., 

Slepecky, M. & 

Gubova, T. 

patients with 

schizophrenia-

spectrum disorders. 

preference and 

adherence. 

coping strategier 

och 

självstigmatisering 

för personer som 

led av schizofreni 

och andra 

psykotiska 

störningar. 

104 patienter som 

led av kronisk 

schizofreni blev 

inskrivna i en 

tvärsnittsstudie och 

besvarade 

formulären The 

internalized stigma 

of mental health 

illness scale samt 

The clinical global 

impression scale. 

copingstrategier i samma utsträckning 

som den friska populationen. Negativa 

copingstrategier var överrepresenterade 

av patienter med kronisk schizofreni. Det 

fanns en klar association mellan 

självstigma, tillståndets allvar samt 

copingstrategier hos patienter med 

schizofreni. Förmågan att använda 

positiva copingstrategier var kopplat till 

lägre nivåer av självstigmatisering. 

Negativa copingstrategier ökade 

självstigmatiseringen hos patienter med 

schizofreni.  

Veroniki Karidi, M., 

Stefanis, C., 

Theleritis, C., 

Tzedaki, M., 

Rabavilas, A. & 

Stefanis, N.  

Percieved social 

stigma, self-

concept, and self-

stigmatization of 

patient with 

schizophrenia. 

2010, Greece, 

Comprehensive 

psychiatry. 

150 patienter med 

schizofreni fyllde i 

ett formulär med 42 

frågor om 

självstigmatisering 

för att öka 

förståelsen kring 

deras upplevelse av 

sin sjukdom och 

attityder. 

Självadministrerat 

formulär: self-

stigmatization 

questionnaire med 

42 frågor gällande 

tre perioder: Innan 

sjukdom trädde in, 

under akut 

sjukdomsfas samt 

efter akut 

sjukdomsfas 

besvarades av 

patienter på frivillig 

basis. Ett 

medgivande skrevs 

på av deltagarna. 

Inklusionskriterier 

var patienter 

diagnostiserade med 

Patienter rapporterade låg social 

acceptans under ett sjukdoms skov 

förutom av nära anhöriga. Mindre än en 

tredjedel rapporterade att det var lätt att 

tala om sin sjukdom och medicinering. 

Individer som inte talade om sin sjukdom 

rapporterade lägre acceptans av nära 

anhöriga både före och under pågående 

sjukdomsfas jämfört än för dem som 

pratade med sina vänner/släktingar och de 

som talade med vem som helst om sin 

sjukdom. De rapporterade också att 

familjemedlemmar inte ägnade dem 

någon uppmärksamhet före ett sjukdoms 

skov och när de väl var sjuka uppmanades 

att socialisera med andra. Individer som 

inte pratade med någon om sin sjukdom 

rapporterade mer frekvent att deras 

familjer höll deras sjukdom hemlig för 
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schizofreni samt 

schizoaffekt 

syndrom. 

Exklusionskriterier 

var: Annan diagnos 

som till exempel 

schizoid 

personlighetssyndro

m, organisk 

sjukdom, substans- 

eller 

alkoholmissbruk, 

mental 

efterblivenhet samt 

att befinna sig i ett 

akut skov. Analys 

av data skedde med 

SPSS 10.0 software.   

släktingar, vänner, grannar vilket ledde till 

känslor av hopplöshet, att vara misstrodd 

och hjälplös. Samma känslor 

rapporterades i samband med 

medicinering. De flesta patienter 

rapporterade att de förväntade sig 

negativa reaktioner från andra såsom 

diskriminering på grund av rädsla för 

deras sjukdom. Patienter rapporterade att 

de varken var rädda eller undvek andra 

med psykisk ohälsa. Patienter upplevde 

dock att andras attityder gentemot dem 

var att bli bortsedda och svikna. 

Anledningen till insjuknande i sjukdom 

rapporterade patienterna var negativa 

livshändelser. De flesta patienter kände 

sig oförmögna och inte redo att 

konkurrera för ett arbete. Patienterna 

kände sig pessimistiska inför sin sociala 

acceptans och trodde inte att de kunde ha 

en kärleksrelation. De uppgav att media 

ansvarar för de flesta negativa attityder 

utöver grannar. Patienter beskrev sin 

medicinering som användbar, inte fick 

dem att må sämre och att de var vana vid 

den. Dock trodde patienterna att om andra 

fick höra om medicineringen kunde de 

reagera negativt. Det fanns skillnader i 

genus. Män rapporterade i större 

utsträckning att deras medicinering skulle 

påverka deras sociala status, att termen 

”schizofreni” var en förolämpning, att 
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känna dålig social acceptans, att ha 

fördomar mot mentalt sjuka före ett eget 

sjukdoms skov. Patienter som varit sjuka 

lång tid rapporterade mindre acceptans 

från anhöriga före och efter ett sjukdoms 

skov. De långtidssjuka rapporterade att 

det var mindre troligt att anhöriga höll 

sjukdomen hemlig för lärare, undvek 

aktiviteter som kunde avslöja deras 

tillstånd eller var arga på dem. 

Långtidssjuka kände mindre oro för att 

chefer skulle kritisera dem eller att de 

skulle bli socialt isolerade. Däremot 

rapporterade långtidssjuka att de inte 

kunde bli accepterade i en exklusiv grupp 

eller jämlikt behandlade av 

sjukvårdpersonal. Långtidssjuka var 

mindre troliga att tro att sjukdomen var 

Guds eller Djävulens verk.  

Yanos, P., Roe, D., 

Markus, K. & 

Lysaker.  

Pathways between 

internalized stigma 

and outcomes 

related to recovery 

in schizophrenia 

spectrum disorders.  

2008, USA, 

Psychiatric services.  

Att empiriskt 

undersöka hur 

internaliserat stigma   

påverkar viktiga 

utfall relaterat till  

återhämtning. 

 

102 individer med 

schizofreniliknande 

tillstånd 

genomförde 

mätningar för 

internaliserat 

stigma, 

medvetenhet om 

psykisk sjukdom, 

psykiska symptom, 

självkänsla, 

hoppfullhet och 

coping strategier. 

Modell 1och dess resultat visade att 

internaliserat stigma ökar undvikande 

coping strategier, aktivt socialt 

undvikande och depressiva symptom. Allt 

detta är direkt kopplat till internaliserat 

stigmas effekt på hopp och självkänsla. 

Modell 2 visade  likvärdiga resultat från 

modell 1, men stödde också hypotesen att 

positiva symptom kan påverka hopp och 

självkänsla.  
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Stegen analyserades 

sedan för att se 

samband mellan 

dem med en 

förutbestämd 

modell (modell 1) 

samt en alternativ 

modell (modell 2).  

Switaj, P., Grygiel, 

P., Anczewska. & 

Wciórka, J.  

Lonliness mediates 

the relationship 

between 

internalised stigma 

and depression 

among patients with 

psychotic disorders. 

2014, Poland, 

International journal 

of social psychiatry. 

Att testa hypotesen 

om internaliserat 

stigma av mental 

ohälsa och att detta 

intensifierar 

depressiva symptom 

indirekt, genom 

påverkan på känslor 

av ensamhet.  

110 individer med 

diagnoser inom det 

psykotiska 

spektrumet fick 

mäta internaliserad 

stigma, ensamhet, 

depression, positiva, 

negativa symptom 

och global funktion.  

När depression tillades 

regressionsmodellen försvann den tidigare 

signifikanta påverkan på depressiva 

symptom inom internaliserat stigma. Som 

förväntat visade sig ensamhet vara en 

medlare i relationen mellan stigma och 

depression. 

 

  

Watson, A., 

Corrigan, P., 

Larson, J. & Sells, 

M.  

Self-stigma in 

people with mental 

illness. 

2007, USA, 

Schizofrenia 

bulletin.  

Att beskriva en 

modell av 

självstigmatisering 

och undersöka 

hierarkin mellan 

mediala processer 

inom modellen. 

71 individer med 

allvarlig psykisk 

sjukdom såsom 

schizofreni, 

bipolaritet och djup 

depression 

rekryterades via 

öppenvård till 

studien. Deltagare 

var över 18 år och 

hade ingen 

socialsekreterare. 

Dessutom erhöll 

deltagarna 

Medvetenhet kring stigma var relaterat till 

upplevd legitimitet. Detta innebar att ju 

mer medveten om socialt stigma 

individen var, desto mindre legitimt 

upplevdes det. Stigma och medvetenhet 

om stereotyper, att vara överens med sig 

själv och självförmåga var inte relaterat 

till varandra. Upplevd legitimitet och 

gruppidentifiering var inte kopplat till 

självförtroende. Gruppidentifiering hade 

negativ påverkan på hur väl individer höll 

med sig själva medan upplevd legitimitet 

hade positivt inflytande på att instämma 

om stereotyper. Självet påverkades av 
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ekonomiskt 

underhåll varje 

månad. 

självförmågan, gruppidentifiering och 

upplevd legitimitet av stereotyper. 

Rűsch, N., 

Corrigan, P., 

Heekeren, K., 

Theodoridou, A.,  

Dvorsky, D., 

Metzler, S., Muller, 

M., Wailsta, S. & 

Rössler, W.  

Well-being among 

persons at risk of 

psychosis: the role 

of self-labeling, 

shame, and stigma 

stress. 

2014, Switzerland, 

Psychiatric services. 

Att undersöka 

mekanismer genom 

vilka stigma kan 

utöva en inverkan 

på ungdomar i 

riskzonen för 

psykos via en 

stress-coping 

modell. 

172 invånare i 

Zurich mellan 13-35 

år med hög eller 

extremt hög risk för 

psykos eller  bipolär 

sjukdom fyllde i ett 

formulär om erfaret 

självstigma, 

officiellt stigma, 

skam över att ha en 

psykisk sjukdom, 

stigma som stämpel 

och stigma som 

stressor för 

välmående. 

Att känna socialt stigma, skam och att 

märka sig själv var associerat med ökad 

stigma stress. Mer stigma stress gav 

upphov till sämre välmående oavsett 

ålder, kön, symptom och psykiatrisk 

samsjuklighet. 

 

 

 

 

 

Zafran, H., Tallant, 

B. & Gelinas, I. 

A first-person 

exploration of the 

experience of 

academic 

reintegraton after 

first episode 

psychosis. 

2011, Canada, 

International journal 

of psychosocial 

rehabilitation. 

Att undersöka 

fenomenet 

”återvända till 

skolan” med  

individer som lider 

av psykossjukdom.  

Via 

fenomenologiska  

semi-strukturerade 

intervjuer med 

öppna, utforskande 

frågor valdes 5 

patienter med 

psykosdiagnos ut 

till studien. 

Patienterna valdes 

ut av öppenvård och 

gav alla sitt skrivna 

samtycke. Alla 

Tre större teman uppkom: Inverkan på 

självet, gå tillbaka till skolan samt att 

stanna kvar i skolan. Hinder för att gå 

tillbaka till skolan inkluderade rädsla för 

bieffekter av medicinering, kognitiva 

svårigheter, självstigmatisering och rädsla 

för att misslyckas. Stödjande faktorer 

ansågs vara vilja, socialt stöd, utbildning, 

dagliga aktiviteter och terapi. 

Meningsskapandet ledde till teman om att 

vara redo, hoppfullhet och att vara mogen.  
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patienter var 

medicinsk stabila 

vid intervju 

tillfällena. 

Intervjuerna 

transkriberades och 

analyserades via 

kategorisering i 

meningsfulla teman 

samt med 

sammanhängande 

metoder för att dyka 

djupare ned i datan. 

Varje deltagare fick 

efter analys en 

skriftlig 

sammanfattning 

som hen fick ge 

åsikter kring.   

 

Cavelti, M., Kvrgic, 

S., Beck, E-M., 

Rűsch, N. & Vauth, 

R.  

Self-stigma and its 

relationship with 

insight, 

demoralization, and 

clinical outcome 

among people with 

schizophrenia 

spectrum disorders. 

2012, Switzerland, 

Comprehensive 

psychiatry. 

Att undersöka 

självstigma som 

medlare och 

moderator. 

145 öppenvårds 

patienter med 

störningar inom 

schizofreni 

spektrumet fick 

fylla i frågeformulär 

gällande 

självstigmatisering   

via intervjuer med 

psykolog. 

Självstigmatisering hade relevans till 

insikt och demoralisering det vill säga den 

existentiella stress som kan infinna sig i 

individer med kronisk mental sjukdom 

och som hotar deras mening som subjekt i 

världen. Högre nivåer av insikt, 

psykotiska symtom och 

självstigmatisering var signifikant 

relaterade till högre nivåer av 

demoralisering. Detta berodde troligen på 

relationen till självstigmatisering och 

deras mentala sjukdom. Då individerna 
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kände att de fungerade hade de lägre 

nivåer av demoralisering. Att fungera 

hade relation till både insikt, psykotiska 

symptom och demoralisering.  Högre 

insikt innebar färre psykotiska symptom 

och bättre funktionalitet. Personer med 

högre nivåer av självstigmatisering visade 

mer psykotiska symptom och lägre 

funktionalitet på grund av ökade känslor 

av demoralisering.  

Schrank, B., 

Amering, M., Hay, 

A., Weberm M. & 

Sibitz, I.  

Insight, postitive 

and negative 

symptoms, hope, 

depression and self-

stigma: a 

comprehensive 

model of mutual 

influences in 

schizophrenia 

spectrum disorders. 

2014, Austria, 

Epidemiology and 

psychiatric 

sciences. 

Att undersöka 

variabler mellan 

insikt, positiva, 

negativa symptom, 

hopp, depression 

och självstigma. 

284 personer med 

störningar inom 

spektrumet för  

schizofreni fyllde i 

5 olika skalor; 

Schedule for the 

assessment of 

insight; Positive and 

negative sundrome 

scale; Integrative 

hope scale; Centre 

for epidemiological 

studies depression 

scale och 

Internalized stigma 

of mental illness 

scale. 

Starka influenser bekräftades mellan 

hopp, depression och självstigmatisering. 

Insikt minskade hopp och ökade 

depression och självstigmatisering. 

Negativa symtom  påverkade ovanstående 

variabler tillsammans, medan positiva 

symtom inte hade någon påverkan på 

dem. Däremot minskade positiva 

symptom självstigmatisering via insikt.  

Tranulis, C., 

Lecomte, T., El-

Khoury, B., 

Lavarenne, A. & 

Changing the name 

of schizophrenia: 

patient perspectives 

and implications for 

2013, Canada, Plos 

One.  

Att undrersöka hur 

ändringen av 

namnet 

”schizofreni” till 

Två studier 

genomfördes. Den 

ena med 161 

studenter och deras 

Individer med diagnosen schizofreni 

föredrog det nya föreslagna namnet 

”salience syndrom”, men hade svårt att 

förstå och relatera till det. Dock kändes 
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Brodeur-Côté, D. DSM-V. ”salience syndrom” 

påverkar  

självstigmatisering.  

attityder gentemot 

schizofreni och 

”salience syndrom”. 

Den andra studien 

genomfördes på 19 

individer 

diagnostiserade med 

schizofreni och 

djupgående 

intervjuer efter en 

första episod av 

psykos.  

denna benämning mindre stigmatiserande.  

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. 

2013, Israel, 

Archives of 

psychiatric nursing. 

Att undersöka 

relationen mellan 

internaliserat 

stigma, självkänsla 

och möjligheten för 

individer 

diagnostiserade med 

schizofreni att 

skapa intima band 

med andra.  

60 individer med 

schizofreni fyllde i 

formulären 

Demografic 

questionnaire; Sel-

esteem scale; 

Internalized stigma 

of mental illness 

scale och The 

intimacy attitude 

scale revised.  

Internaliserat stigma påverkade 

självkänslan och påverkade möjligheten 

att skapa intima band med andra. 

Statistiskt signifikant internaliserat stigma 

återfanns hos utskrivna patienter än de 

patienter som var inskrivna.  

Lucksted, A., 

Drapalski, A., 

Calmes, C., Forbes, 

C., DeForges, B. & 

Boyd, J.    

Ending self-stigma: 

Pilot evaluation of 

new intervention to 

reduce internalized 

stigma among 

people with mental 

illness. 

2011, USA,  

Psychiatric 

rehabilitation 

journal. 

Att undersöka hur 

gruppinterventioner 

kan minska 

individer med 

allvarlig mental 

sjukdoms 

självstigmatisering.  

Deltagare från två 

veteran 

administrationer för 

mental hälsa 

rekryterades före 

och efter 

interventionerna- 

Internaliserat 

Internaliserat stigma minskade kraftigt. 

Socialt uppfattat stöd och orientering mot 

återhämtning ökade.    
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stigma, 

empowerment, 

återhämtnings 

orientering, upplevt 

socialt stöd och 

uppfattningar om 

socialt stigma 

undersöktes.  

Fung, K., Tsang, H. 

& Corrigan, P.  

Self-stigma of 

people with 

schizophrenia as 

predictor of their 

adhernece to 

psychosocial 

treatment.  

2008, Hong Kong, 

Psychiatric 

rehabilitation 

journal. 

Att införskaffa 

empirisk fakta kring 

relationen mellan 

följsamhet av 

psykosocial 

behandling och 

självstigma. 

86 individer med 

schizofreni 

rekryterades från 

psykiatriska sjukhus 

och öppenvård i 

Hong Kong. Data 

samlades för att 

mäta nivåer av 

självstigmatisering, 

självkänsla, själv-

förmåga, insikt, 

psykosocial 

behandling och 

demografisk fakta. 

Instrumenten som 

användes var The 

psychosocial 

treatment 

compliance scale;  

The Chinese self-

stigma of mental 

illness scale; The 

23-item self-

efficacy scale; The 

Följsamhet ökade ju mer insikt och 

självkänsla individerna hade kring de 

sociala konsekvenser den mentala 

sjukdomen bar med sig. Dålig följsamhet 

hade relation till högre nivåer av 

självkänsla och lägre insikt kring sociala 

konsekvenser på grund av mental 

sjukdom samt att bo ihop med andra. 

Dessa ”andra” räknades till före detta 

partners, sina barn samt att bo i korridor. 

Att inte tro på sig själv utan att 

självstigmatisera visade ha högsta 

relevans till dålig följsamhet.     
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Rosenberg self-

esteem scale och 

The scale to assess 

unawarness of 

mental disorder.  

Chan, K., & Mak, 

W.  

The mediating role 

of self-stigma and 

unmet needs on the 

recovery of people 

with schizophrenia 

living in the 

community. 

2014, Qual life res, 

Hong Kong. 

Att undersöka 

rollen 

självstigmatisering 

och ouppfyllda 

behov har i 

samband med hur 

allvarliga 

psykiatriska 

symptom är och den 

subjektiva känslan 

av livskvalitet.   

400 individer med 

störningar inom 

schizofreni 

spektrumet fyllde i 

formulären Revised 

behavior and 

symptom 

identification scale; 

Self-stigmas scale-

short form samt The 

Camberwell 

assessment of need 

short appraisal 

scheduele samt 

Satisfaction with 

life scale. 

Självstigmatisering, ouppfyllda behov, 

allvaret i psykiatriska symtom och 

subjektiv upplevd livskvalitet hade 

relevans till varandra. Mer 

sjukdomssymptom innebar högre 

självstigmatisering och mer ouppfyllda 

behov. Detta i sin tur ledde till sämre 

upplevd livskvalitet.  

Tidefors, I. & Olin, 

E.  

A need for ”good 

eye”: Experiences 

told by patients 

diagnosed with 

psychosis.  

2011, International j 

qualitative stud 

health well-being, 

Sweden. 

Att undersöka 

patienter med 

psykossjukdom och 

deras erfarenheter 

av psykiatrisk vård 

och system baserat 

på tidigare 

erfarenheter, 

önskningar och 

behov.  

Fyra fokusgrupper 

intervjuades. Alla 

deltagare var vuxna 

och led av 

psykossjukdom. 

Datan analyserades 

via ett induktivt 

arbetssätt.  

Att bli sedd med goda ögon, att bli sedd 

som en vanlig människa, att stå på egna 

fötter, att bli guidad och att få hopp för 

framtiden uppkom som teman.  
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Mezzina, R., Borg, 

M., Marin, I., Sells, 

D., Topor, A. & 

Davidson, L.  

From participation 

to citizenship: How 

to regian a role, a 

status, and a life in 

the process of 

recovery.  

2006, American 

journal of 

psychiatric 

rehabilitation, Italy. 

Att undersöka 

återhämtning från 

mental ohälsa.    

Tolv deltagare med 

schizofreni 

intervjuades. 

Deltagarna hade 

erfarenheter av 

mental ohälsa, hade 

använt sig av 

psykiatrin, upplevde 

att de var i en 

återhämtningsfas 

eller återhämtade 

och hade inte varit 

inlagda under två 

års tid.  Deltagarna 

kunde beskriva sina 

erfarenheter av att 

ha en psykos.  

Att vara psykiatrisk patient var ett stort 

hinder för social anpassning. Stigman 

upplevdes i sociala miljöer samt inom 

psykiatrin vilket ledde till 

självstigmatisering. Att få vara delaktig i 

sin vård framkom som avgörande för 

återhämtning. Deltagarna drömde om att 

få vara medlemmar i sina egna samhällen 

och känna samhörighet. Denna längtan 

växte i kontakt med nya människor. 

Sociala arenor återfanns på 

internetklubbar, klubbar, dagcenters och 

härbärgen.   

Harris, K., 

Collinson, C. & das 

Nair, R.  

Service-

users´experience of 

an early 

intervention in 

psychosis service: 

An interpretative 

phenomenological 

analysis.  

2012, Psychology 

and psychotherapy: 

Theory, research 

and practice, UK. 

Att undersöka 

service användares 

erfarenheter av att 

vara i kontakt med 

tidiga interventioner 

för psykos, 

påverkan på 

psykosen och 

nuvarande 

livssituation. 

Djupintervjuer med 

8 individer som lidit 

av psykos. Därefter 

översattes 

intervjuerna med en 

fenomenologisk 

analys.  

Fem huvudteman uppkom: Stigma, 

relationer, förstå erfarenheten, känsla av 

eget bestämmande och påverkan på 

känslan av självet.   

Björkman, T., 

Svensson, B., 

Lundberg, B.  

experiences.  

Experiences of 

stigma among 

people with severe 

mental illness. 

2007, Nord J 

Psychiatry, Sweden. 

Att undersöka 

acceptans och intern 

konsistens mellan 

den svenska 

Fyrtio individer 

intervjuades kring 

sin uppfattning av 

behov av vård, 

Resultatet visade att det fanns god 

acceptans och intern konsistens mellan de 

båda skalorna. Stigma visade sig erfaras 

främst i områden gällande empowerment.  
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Reliability, 

acceptability and 

construct validity of 

the Swedish 

versions of two 

stigma scales 

measuring 

devaluation/discrim

ination and 

rejection. 

versionen av två 

stigma skalor, 

devalvering- och 

diskriminerings 

skalan samt en skala 

som mäter känslan 

av att känna sig 

utstött.  

livskvalitet, 

terapeutiska 

relationer samt 

empowerment 

samtidigt som 

skalorna 

genomfördes via 

mätningar. 

Inkluderingskriterie

r var: schizofreni 

och andra psykoser 

samt möjlighet att 

ge individuellt 

samtycke till 

studien. 

Exklusionskriterier 

var annan organisk 

sjukdom eller 

substansbruk.     

Att känna sig utstött hade att göra med 

hur många tidigare inläggningar patienten 

hade erfarit.  

Oleniuk, A., 

Duncan, C., 

Tempier, R.  

The Impact of 

Stigma of Mental 

Illness in a 

Canadian 

Community: A 

Survey of Patients 

Experiences.   

2013, Community 

Ment Health J, 

Canada. 

Att undersöka 

inlagda patienters 

erfarenheter av 

stigma och dess 

effekter.   

61 inlagda patienter 

över 18 år bjöds in 

till att medverka i 

studien. 41 deltog. 

Inkluderingskriterie

r var: Schizofreni, 

bipolaritet och 

depressiva och 

affektiva störningar.   

Skillnader i upplevt stigma märktes hos 

de som var 19 år eller yngre och som 

behandlade sina första sjukdomssymptom  

eller hade sin första behandling, hade 

varit inlagda en gång tidigare och deltog i 

öppenvårdsaktiviteter. De som hade varit 

inlagda tidigare, deltog i 

öppenvårdsaktiviteter och var yngre 

kände större effekter av stigma.  

 

 
 


