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Sammanfattning 

 

Syftet med denna beskrivande litteraturstudie var att beskriva vårdpersonals attityder till 

personer med psykisk sjukdom. Litteratursökning genomfördes i databaserna Medline och 

PsycINFO och totalt valdes 15 vetenskapliga artiklar ut. Resultatet delades in i två 

huvudkategorier: attityder till psykisk sjukdom samt skillnader i attityder. Resultatet 

visade att vårdpersonal generellt sett hade en negativ syn på personer med psykisk 

sjukdom och ansåg att de var farliga, oförutsägbara och mer benägna att ta till våld. Detta 

ledde till att personalen försökte undvika konflikter med dem och de tyckte även att det 

var svårt att kommunicera med dem. Attityderna varierade beroende på vilken sjukdom 

personen led av. Exempelvis ansågs en person med schizofreni vara långt mer farlig än en 

person med depression och den senare ansågs ha större chans till tillfrisknande. 

Sjuksköterskor och läkare var positiva till psykiatriska vårdinrättningar i bostadsområden 

men de ville inte ha sådana där de själva bor. Sjuksköterskor tycktes ha en mer positiv 

attityd än läkare till personer med psykisk sjukdom och de som jobbade inom psykiatrin 

hade en mer positiv attityd än de inom somatisk vård. Några större, entydiga skillnader 

mellan män och kvinnor har inte funnits, men yngre personal tycktes vara mer negativa än 

äldre. 

 

Nyckelord: Attityder hos hälsovårdspersonal, psykisk sjukdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The aim of this descriptive literature review was to describe the attitudes of health 

personnel towards people with mental illness. The literature was gathered through the 

databases Medline and PsycINFO and a total of 15 scientific articles were chosen. The 

result was divided into two main categories: attitudes to mental illness and differences in 

attitudes. The result showed that health personnel in general had a negative view of people 

with mental illness and they regarded them as dangerous, unpredictable and violent. The 

personnel tried to avoid unnecessary conflicts with them and thought of them to be hard to 

communicate with. The attitudes varied depending on what psychiatric illness the person 

suffered from. A person with schizophrenia was believed to be more dangerous than a 

person with depression and the latter was believed to have a higher chance to recover. 

Nurses and doctors were positive to mental health services in residential neighbourhoods 

but didn’t want to live next door to a person with a mental illness. Nurses seemed to have 

a more positive attitude than doctors to people with mental illness and personnel working 

in psychiatric care had a more positive view than personnel working in somatic care. Any 

unequivocal differences between men and women have not been found, but young health 

personnel seemed to be more negative than elder.  

 

Keywords: Attitudes of health personnel, mental illness. 
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1 Introduktion 
 

1.1 Inledning 
Att lida av psykisk ohälsa är något som uppskattas drabba 20 – 40 % av Sveriges 

befolkning. Med psykisk ohälsa menar man allt ifrån lättare psykiska problem som t.ex. 

nedstämdhet, stress, eller att man har sömnproblem till psykossjukdomar. Upplevelsen är 

helt enkelt att man inte mår bra. Tio till femton procent av dessa uppsöker psykiatrin för 

allvarligare problem som t.ex. psykoser, utmattningssyndrom och ångest, för att få vidare 

behandling och varje år insjuknar 1 500 – 2 000 personer i psykos. Sedan början av 1990-

talet har man sett en ökning av psykisk ohälsa i form av lättare besvär. Ingen ökning har 

skett av de allvarligare psykiska sjukdomarna (Socialstyrelsen, 2005). Till psykiska 

sjukdomar hör exempelvis schizofreni, bipolär sjukdom, depression, ångesttillstånd, 

tvångstillstånd, demens och ätstörningar (Psyke kampanjen, 2000). 

 

1.2 Bakgrund 
 

1.2.1 Psykiatrins historia 
Det har skett stora förändringar inom psykiatrin i Sverige. Mot slutet av 1700-talet fick de 

tidigare hospitalen ta över ”dårarna” då lasarett började byggas för de med enbart 

somatiska sjukdomar. I början av 1800-talet fanns stora behandlingshospital och dårhus 

som syftade till att återuppfostra patienterna till strikt lydnad. Under denna period blir 

psykiatrin en medicinsk specialitet (Beckman, 1984). År 1934 kom den första 

lagstiftningen kring tvångssterilisering. Den vidhöll att lagen skulle omfattas av 

människor som inkluderas under rubriken ”rättsinkapabla” och av olika anledningar inte 

kunde lämna samtycke till ingreppet. Till den kategorin tillhörde sinnessjuka, sinnesslöa 

och de som led av rubbad själsverksamhet.  Frivillighet av sterilisering till en viss mån 

byggde upp den nya lagstiftningen som infördes 1941. Den innefattade en klausul där 

tvångssterilisering gjordes på dem som eventuellt kunde överföra sin sinnessjukdom till 

sin nästkommande. Lagstiftningen som kom 1975 innefattade så stora förändringar 

gällande motiv och anledning till att tvångssterilisera att detta så småningom upphörde. 

Mellan år 1934 – 1975 så tvångssteriliserades 63 000 personer i Sverige, 90 % av dessa 

var kvinnor (Lynöe, 2000). 
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1.2.2 Allmänhetens attityder till personer med psykisk sjukdom 
Enligt en studie från Storbritannien (Crisp, Gelder, Rix, Meltzer & Rowlands, 2000) hade 

allmänheten negativa uppfattningar om personer med psykisk sjukdom. Hur dessa 

attityder ser ut skiljer sig avsevärt beroende av vilken psykisk sjukdom det rör sig om. 

Minst negativa attityder hade de till personer med ätstörningar, men fler än en tredjedel 

anser att de är kapabla att rycka upp sig och att de har sig själva att skylla. Tre fjärdedelar 

anser att personer med schizofreni är farliga, trots att endast en liten minoritet av dem 

beter sig på ett sätt som kan vara farligt för andra. Phelan och Link (1998) menade att 

denna uppfattning om att personer med schizofreni är farliga och våldsamma har ökat med 

åren. Idag är det långt fler som delar den uppfattningen än det var för femtio år sedan. 

 

1.2.3 Patienters upplevelse av stigmatisering 
Stigma definieras som en förening av olika delar. Dessa är; stämplande (att kategorisera 

och placera in personer i ett fack), stereotypering (att tillskriva negativa attribut till 

personer tillhörande en viss kategori), frånskiljande (att särskilja ”de” från ”oss”), 

statusförlust (att mista sin sociala ställning) och diskriminering (att negativt särbehandlas 

p.g.a. grundläggande egenskaper) (Link & Phelan, 2001). Schulze och Angermeyer (2003) 

har undersökt personer med schizofreni och deras upplevelse av stigmatisering kopplad 

till psykisk sjukdom och funnit att många upplever ett socialt utanförskap, t.ex. att grannar 

har börjat dra sig undan, att bekanta och även släktingar har slutat prata med dem. Flera 

upplever också en känsla av att vårdpersonal inte tar dem seriöst, allra helst när de vårdats 

på sjukhus för somatiska besvär. Deras fysiska problem har inte tagits på allvar och läkare 

har varit snabba med att koppla in psykiatrin trots att detta inte varit motiverat (Schulze & 

Angermeyer, 2003). I en annan studie uppgav en fjärdedel att de diskriminerats av 

vårdpersonalen. Flera hade upplevt att de inte respekterats av vårdarna och att eventuella 

fysiska problem hade negligerats (Wahl, 1999). 

 

1.2.4 Vårdrelation 
Relationen mellan patient och sjuksköterska är viktig för patienter inom psykiatrisk vård 

och det är nödvändigt att sjuksköterskan skapar trygghet i relationen genom att vara 

uppriktig, pålitlig och tillgänglig för patienten. Bekräftelse är ett viktigt redskap för att 

patienten ska känna sig sedd och respekterad av vårdpersonalen (Hörberg, Brunt & 
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Axelsson, 2004). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763), 2 §, ska 

vården ”ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet”. 

 

1.2.5 Definitioner 
Attityder kan förklaras som inställning eller förhållningssätt och kan delas in i tre delar; 

affekt, beteende och kognition. Med affekt menas i detta sammanhang den emotionella 

upplevelsen av hur mycket man tycker om något eller någon, beteende syftar till hur man 

agerar gentemot attitydobjektet och kognition handlar om hur man tänker kring detta 

(Nationalencyklopedin, 2004). Med vårdpersonal menas i denna studie undersköterskor, 

psykiatri- och allmänsjuksköterskor, läkare och psykiatriker. 

 

NIMBY (Not in my back yard – Inte på min bakgård) är ett fenomen som handlar om att 

personer kan ha en tolerant attityd så länge de inte själva berörs personligen, men om det 

sker är de lika diskriminerande som andra (Wolff, Pathare, Craig & Leff, 1996). 

 

1.3 Problemområde 
Psykisk ohälsa är ett utbrett och växande problem i samhället. Oavsett var man jobbar som 

sjuksköterska kommer man att möta patienter som lider av psykisk sjukdom, såväl inom 

somatisk som inom psykiatrisk vård. Kärnan i omvårdnad är att skapa förtroende och tillit 

i relationen med patienten och för att det ska vara möjligt är positiva attityder en 

förutsättning.  

 

1.4 Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva vårdpersonals attityder till personer med 

psykisk sjukdom. 

 

1.5 Frågeställningar 
1. Vad har vårdpersonal för attityder till personer med psykisk sjukdom? 

2. Finns det skillnader i vårdpersonalens attityder och i så fall hur yttrar de sig? 
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2 Metod 
 

2.1 Design 
Litteraturstudien har en beskrivande design (Forsberg & Wengström, 2003). 

 

2.2 Databas 
Litteraturen till studien har sökts via databaserna Medline via PubMed och PsycINFO. 

 

2.3 Sökord 
Litteraturen söktes med en kombination av MeSH-termerna Attitude of health personnel 

och Mentally ill persons respektive Thesaurus-termerna Health personnel attitudes och 

Mental illness (attitude toward). 

 

2.4 Utfall av sökning 
Sökningen av artiklarna genomfördes 2008-09-30. Använda databaser, söktermer och 

begränsningar samt antalet träffar av sökningen och valda källor presenteras i tabell 1 

nedan. 

 

Tabell 1. Utfall av sökning. 
Databas Söktermer Begränsningar Antal träffar Urval 1 

(exkl. 
dubbletter) 

Urval 2 

Medline 
(via PubMed) 

Attitude of health 
personnel [AND] 
Mentally ill persons 

Engelska, 
publicerat senaste 
10 åren 

67 4 3 

PsycINFO Health personnel attitudes 
[AND] 
Mental illness (attitude 
toward) 

Peer-reviewed 111 14 12 

Totalt   178 18 15 
 

 

2.5 Urvalskriterier 
Artiklarna skulle vara uppbyggda på ett vetenskapligt sätt och stämma överens med 

litteraturstudiens syfte. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara skrivna på 
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engelska och publicerade mellan 1998 och 2008. De artiklar som inte uppfyllde 

litteraturstudiens syfte valdes bort, samt även de artiklar som handlade om barn och äldre. 

I urval 2 valdes tre artiklar bort; en som inte uppfyllde kriterierna för vetenskaplig 

uppbyggnad, en som inte svarade emot syftet med denna studie samt en artikel som inte 

tillförde något nytt. 

 

2.6 Valda källor 
Av de 15 artiklar som valdes ut fanns 14 tillgängliga i fulltext. En av artiklarna beställdes 

från Högskolan i Gävles bibliotek. 

 

Tabell 2. Valda artiklar till resultatet. 
 Författare/ 

Årtal/Land 
Titel Design/ 

Metod 
Undersöknings-
grupp 

Dataanalys Kvalitets-
bedömning 

1 Sévigny 
m.fl.  
1999. 
Kina. 

Attitudes toward 
the mentally ill in 
a sample of 
professionals 
working in a 
psychiatric 
hospital in Beijing 
(China). 

Kvantitativ. 
Jämförande 
design. 
Enkätstudie. 
CAMI-
frågeformulär. 

74 sjuksköterskor 
(47 kvinnor, 27 
män). 
26 läkare 
(15 kvinnor, 11 
män). 

Faktoranalys. 1, 2, 5, 6 

2 Caldwell & 
Jorm. 
2001. 
Australien. 

Mental health 
nurses’ beliefs 
about likely 
outcomes for 
people with 
schizophrenia or 
depression: A 
comparison with 
the public and 
other healthcare 
professionals. 

Kvantitativ. 
Jämförande 
design. 
Enkätstudie. 
 

686 sjuksköterskor 
(432 kvinnor, 254 
män). 

Kruskal-Wallis 
H-test. 
Mann-Whitney 
U-test. 
ANOVA. 
Scheffe post-hoc 
test. 
Chi-2-test. 

1, 2, 3 

3 Hugo. 
2001. 
Australien. 

Mental health 
professionals’ 
attitudes towards 
people who have 
experienced a 
mental health 
disorder. 

Kvantitativ. 
Jämförande 
design. 
Enkätstudie. 

156 psykiatri-
sjuksköterskor, 
51 medicinsk 
personal, 
59 relaterad 
vårdpersonal. 

ANOVA. 
Student’s t-test. 
Pearson’s r-test. 

 1, 2 

4 Mukherjee  
m.fl. 
2002. 
Stor-
britannien. 

The 
stigmatisation of 
psychiatric 
illness: The 
attitudes of 
medical students 
and doctors in a 
London teaching 
hospital. 

Kvantitativ. 
Beskrivande 
design. 
Enkätstudie. 

184 läkare,  
335 
medicinstuderande. 
(265 kvinnor, 
251 män). 

Beskrivande 
statistik. 

1, 2, 3, 4, 5 
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 Författare/ 
Årtal/Land 

Titel Design/Metod Undersöknings- 
Grupp 

Dataanalys Kvalitets- 
bedömning 

5 Aydin  
m.fl. 
2003. 
Turkiet. 

Attitudes of 
hospital staff 
toward mentally 
ill patients in a 
teaching hospital, 
Turkey. 

Kvantitativ. 
Jämförande 
design. 
Enkätstudie. 
SDS. 

40 akademiker, 
40 läkare, 
40 sjuksköterskor, 
40 sjukhusanställda. 

Chi-2-test. 1, 2, 4, 5, 6 

6 Lauber  
m.fl. 
2004. 
Schweiz. 

What about 
psychiatrists’ 
attitude to 
mentally ill 
people? 

Kvantitativ. 
Jämförande 
design. 
Enkätstudie via 
CATI. SDS. 

90 psykiatriker, 
786 lekmän. 

Mann-Whitney 
U-test. 
Student’s t-test. 

1, 2, 4, 5, 6 

7 Kingdon,  
Sharma & 
Hart. 
2004. 
Stor-
britannien. 

What attitudes do 
psychiatrists hold 
towards people 
with mental 
illness? 

Kvantitativ. 
Jämförande 
design. 
Enkätstudie. 
CAMI-
frågeformulär. 

2 813 psykiatriker 
(1 035 kvinnor, 
1 615 män). 

Chi-2-test. 1, 2, 4, 5, 6 

8 Ishige & 
Hayashi. 
2005. 
Japan. 

Occupation and 
social experience: 
Factors 
influencing 
attitude towards 
people with 
schizophrenia. 

Kvantitativ. 
Jämförande 
design. 
Enkätstudie. 
m-SRS. 

261 psykiatri-
sjuksköterskor, 
83 sjuksköterskor, 
76 icke-psykiatrisk 
vårdpersonal, 
75 socialarbetare, 
58 övervakare, 
229 övriga arbetare. 

ANOVA. 
Pearson’s r-test. 

1, 2, 5, 6 

9 Liggins & 
Hatcher. 
2005. 
Nya Zeeland. 

Stigma toward the 
mentally ill in the 
general hospital: 
A qualitative 
study. 

Kvalitativ. 
Beskrivande 
design. 
Intervjuer 
(semi-
strukturerade). 

5 patienter 
(4 kvinnor, 1 man). 
5 remitterare 
(alla kvinnor). 

MAX-QDA. 
Grounded Theory. 

1, 2, 7 

10 Nordt,  
Rössler & 
Lauber. 
2006. 
Schweiz. 

Attitudes of 
mental health 
professionals 
toward people 
with 
schizophrenia and 
major depression. 

Kvantitativ. 
Jämförande 
design. 
Enkätstudie via 
CATI. 
Negative 
Stereotypes 
Scale. 
SDS. 

204 psykiatriker (77 
kvinnor, 127 män). 
686 sjuksköterskor 
(459 kvinnor, 225 
män). 
67 psykologer (47 
kvinnor, 20 män). 
118 terapeuter (80 
kvinnor, 38 män). 

ANOVA. 
Tukey post-hoc 
test. 

1, 2, 4, 5, 6 

11 Lethoba,  
Netswera & 
Rankhumise. 
2006. 
Sydafrika. 

How professional 
nurses in a 
general hospital 
setting perceive 
mentally ill 
patients. 

Kvantitativ. 
Jämförande 
design. 
Enkätstudie. 

124 sjuksköterskor. Pearson’s Chi-2-
test. 

1, 2, 4 

12 Glozier 
m.fl. 
2006. 
Stor-
britannien 

Attitudes of 
nursing staff 
towards co-
workers returning 
from psychiatric 
and physical 
illnesses. 

Kvantitativ. 
Jämförande 
design. 
Enkätstudie. 

117 sjuksköterskor 
(107 kvinnor, 10 
män) 

ANOVA. 
Chi-2-test. 
Pearson’s r-test. 
Tukey post-hoc 
test. 

1, 2, 3, 4, 5, 
6 

13 Chow,  
Kam & 
Leung,  
2007. 
Kina. 

Attitudes of 
healthcare 
professionals 
towards 
psychiatric 
patients in a 
general hospital in 
Hong Kong. 

Kvantitativ. 
Jämförande 
design. 
Enkätstudie. 

322 sjuksköterskor. 
107 läkare. 

Anges inte. 1, 2, 4, 5, 6 
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 Författare/ 
Årtal/Land 

Titel Design/Metod Undersöknings- 
Grupp 

Dataanalys Kvalitets- 
bedömning 

14 Adewuya & 
Oguntade. 
2007. 
Nigeria. 

Doctors’ attitude 
towards people 
with mental 
illness in Western 
Nigeria. 

Kvantitativ. 
Jämförande 
design. 
Enkätstudie 
(semi-
strukturerade). 
Discrimination-
Devaluation 
Scale. 
SDS. 

312 läkare (102 
kvinnor, 210 män) 

Chi-2-test. 
 

1, 2, 3, 5, 6 

15 Björkman, 
Angelman & 
Jönsson. 
2008. 
Sverige. 

Attitudes towards 
people with 
mental illness: A 
cross-sectional 
study among 
nursing staff in 
psychiatric and 
somatic care. 

Kvantitativ. 
Jämförande 
design. 
Enkätstudie. 
Level of 
Familiarity 
Questionnaire. 
Attitudes to 
Persons with 
Mental Illness 
Questionnaire. 

44 sjuksköterskor 
och 25 
undersköterskor 
inom somatisk vård, 
21 sjuksköterskor 
och 30 
undersköterskor 
inom psykiatrisk 
vård. 

Pearson’s r-test. 
Student’s t-test. 
Mann-Whitney 
U-test. 

1, 2, 3, 4, 5, 
6 

CAMI = Community Attitudes towards the Mentally Ill, CATI = Computer-Assisted Telephone Interview 
SDS = Social Distance Scale, m-SRS = modified Social Rejection Scale 

Samtliga artiklar har kvalitetsbedömts utifrån:  Kvantitativa artiklar bedöms även utifrån: 
1 = beskrivning av studiens metod och resultat  5 = mätinstrumentens reliabilitet diskuteras 
2 = beskrivning av urvalsförfarandet  6 = mätinstrumentens validitet diskuteras 
3 = studien har godkänts av en forskningsetisk nämnd 

2.7 Dataanalys 

Kvalitativa artiklar bedöms även utifrån: 
4 = eventuellt bortfall diskuteras i studien 7 = forskarna har vidtagit åtgärder för att stärka 

trovärdigheten 
 

Valda artiklar har lästs av båda författarna enskilt ett flertal gånger utifrån syfte och 

frågeställning och har kritiskt granskats och värderats. En gemensam sammanställning av 

resultatet har gjorts. En översikt av artiklarnas design, metod, undersökningsgrupp, 

dataanalys och kvalitetsbedömning presenteras i tabell 2. En översikt av studiernas syfte 

och resultat presenteras i tabell 3. Artiklarnas resultat har bearbetats och kategoriserats i 

två huvudrubriker och sju underrubriker. 

Kvalitetsbedömningen av de valda vetenskapliga artiklarna genomfördes utifrån ett 

modifierat system efter Forsberg och Wengström (2003). 

 

2.8 Forskningsetiska överväganden 
Författarna anser att det inte föreligger några forskningsetiska hinder då litteraturstudien 

inkluderar redan godkända och publicerade artiklar. Alla artiklar som uppfyller 

inklusionskriterierna har granskats och presenteras objektivt. 
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3 Resultat 
Resultatet redovisas i tabell 3, och kommer även att presenteras i löpande text under två 

huvudrubriker; ”attityder till psykisk sjukdom” och ”skillnader i attityder”. Dessa har i sin 

tur delats in i sju underrubriker.  

 

Tabell 3. Valda artiklars syfte och resultat. 
 Författare/ 

Årtal/Land 
Syfte Resultat 

1 Sévigny  
m.fl. 
1999. 
Kina. 

Att jämföra läkares och sjuksköterskors 
attityder till personer med psykisk 
sjukdom på ett stort psykiatriskt 
sjukhus i Peking, Kina. 

Psykiatriker hade en mer positiv inställning än 
psykiatrisjuksköterskor hade till personer med psykisk 
sjukdom. 
Sjuksköterskor hade större benägenhet att tillskriva 
negativa egenskaper till personer med psykisk sjukdom. 

2 Caldwell &  
Jorm. 
2001. 
Australien. 

Att utforska psykiatrisjuksköterskors 
uppfattning om trolig prognos för 
personer med schizofreni eller 
depression.  
Vidare att jämföra skillnader med 
allmänheten, psykiatriker, kliniska 
psykologer och allmänpraktiserande 
läkare. 

Sjuksköterskor var mer optimistiska än övriga 
yrkeskategorier var gällande långsiktiga resultat och 
prognos vid psykisk sjukdom. 
Alla yrkesgrupper var mer positiva till depression än till 
schizofreni. 
Yngre vårdpersonal var mer negativa gällande 
prognosen än äldre vårdpersonal var. 

3 Hugo  
2001. 
Australien. 

Att få information om vad psykiatrisk 
vårdpersonal har för attityder till 
personer som har upplevt psykisk 
sjukdom. 

Den medicinska personalen mest negativ och 
sjuksköterskorna var mest positiva till personer med 
psykisk sjukdom. 
Alla yrkesgrupper var mer negativa till personer med 
schizofreni än till personer med depression. 

4 Mukherjee 
m.fl. 
2002. 
Stor-
britannien. 

Att undersöka läkares och 
medicinstuderandes attityder och 
åsikter gällande psykisk sjukdom. 

Mest negativa attityder fanns till schizofreni, 
drogberoende och alkoholberoende. 
Äldre läkare tenderade att vara minst stigmatiserande 
och mest positiva gällande tillfrisknande. 
Många av läkarna och de medicinstuderande tyckte att 
det var svårt att tala med dem. 

5 Aydin  
m.fl. 
2003. 
Turkiet. 

Att jämföra och undersöka 
vårdpersonals attityder till och kunskap 
om schizofreni och depression. 

Vårdpersonalen var generellt sett mer negativ till 
personer med schizofreni än till personer med 
depression. 
De som var mest positiva var de outbildade 
sjukhusanställda. 

6 Lauber 
m.fl 
2004. 
Schweiz. 

Att fastställa och jämföra experters och 
lekmäns attityder till psykiatrin 
respektive den sociala distansen till 
personer med psykisk sjukdom. 

Psykiatriker har generellt sett positiva attityder till 
psykiatriska vårdinrättningar i samhället. 
Psykiatriker har en hög social distans till personer med 
psykisk sjukdom. 

7 Kingdon,  
Sharma &  
Hart. 
2004. 
Stor-
britannien. 

Att undersöka vilka attityder 
psykiatriker har till personer med 
psykisk sjukdom. 

Psykiatriker anser att personer med schizofreni inte är 
så farliga som de flesta tror. 
De anser att personer med schizofreni är oförutsägbara 
och svåra att prata med, men inte farliga. 

8 Ishige &  
Hayashi. 
2005. 
Japan. 

Att undersöka psykiatrisk 
vårdpersonals och andra arbetares 
attityder till personer med schizofreni 
för att undersöka sambandet mellan 
yrke och erfarenhet, och attityd. 

Sjuksköterskorna hade en mer positiv attityd jämfört 
med de andra yrkesgrupperna. 
De sjuksköterskor som jobbade inom öppenvården hade 
en mer positiv attityd än psykiatrisjuksköterskorna 
inom slutenvården. 
Äldre vårdpersonal tenderar att ha en lägre socialt 
accepterande attityd än yngre. 
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 Författare/ 

Årtal/Land 
Syfte Resultat 

9 Liggins &  
Hatcher. 
2005. 
Nya Zeeland. 

Att beskriva patienters och 
vårdpersonals upplevelser av 
stigmatisering relaterat till psykisk 
sjukdom. 

Misstanken om psykisk sjukdom hade en negativ 
påverkan för denne. Patienterna upplevde att de 
behandlades annorlunda; att de blev negativt bedömda 
och ignorerade, vilket också bekräftades av 
vårdpersonalen. 

10 Nordt, 
Rössler & 
Lauber. 
2006. 
Schweiz. 

Att jämföra psykiatrisk vårdpersonal 
med allmänheten gällande attityder till 
och kunskap om schizofreni och 
depression. 

Generellt sett hade alla yrkesgrupper negativa 
stereotypbilder av personer med psykisk sjukdom. 
Mest negativa var psykiatriker och yngre personer. 
Alla yrkesgrupper hade en högre social distans till 
personer med schizofreni än till personer med 
depression. 

11 Lethoba,  
Netswera & 
Rankhumise.  
2006. 
Sydafrika. 

Att beskriva sjuksköterskors 
uppfattning av att vårda personer med 
psykisk sjukdom. 

En stor majoritet av sjuksköterskorna anser att personer 
med psykisk sjukdom är väldigt oförutsägbara. 
Män har en mer negativ attityd till personer med 
schizofreni och depression än vad kvinnor har. 

12 Glozier  
m.fl. 
2006. 
Stor-
britannien. 

Att utforska sjuksköterskors attityder 
till medarbetare som tillfrisknat från 
psykiska sjukdomar. 

Sjuksköterskorna hade mer positiv attityd till personer 
med diabetes jämfört med depression. Mest negativa 
var de till personer med alkoholproblem. 

13 Chow, 
Kam & 
Leung,  
2007. 
Kina. 

Att undersöka vårdpersonals attityder 
till psykiatriska patienter på ett allmänt 
sjukhus. 

Psykiatriska patienter antogs sakna förmåga att ge 
samtycke och fatta beslut om behandlingsalternativ, 
behandlingsplan och ansågs inte kunna följa 
behandlingsinstruktioner. De antogs också vara mer 
våldsamma. 

14 Adewuya & 
Oguntade,  
2007. 
Nigeria. 

Att undersöka läkares i Nigeria 
attityder till personer med psykisk 
sjukdom. 

En majoritet av läkarna ansåg att personer med psykisk 
sjukdom är oförutsägbara och farliga, och de hade en 
hög social distans till dessa. 
Yngre läkare hade en högre social distans till personer 
med psykisk sjukdom än äldre, och kvinnor hade en 
högre social distans än män. 

15 Björkman,  
Angelman &  
Jönsson. 
2008. 
Sverige. 

Att undersöka attityder till psykisk 
sjukdom och till personer med psykisk 
sjukdom hos sjuksköterskor arbetande 
inom psykiatrisk och somatisk vård. 

Vårdpersonal inom somatisk vård var mer negativa än 
personal inom psykiatrisk vård. 
Vårdpersonalen var mest negativ till schizofreni och 
drogberoende. 

 

 

3.1 Attityder till psykisk sjukdom 

 

3.1.1 Farliga och oförutsägbara 

Flera av studierna visade att en stor del av vårdpersonalen anser att personer med psykisk 

sjukdom är farliga och oförutsägbara. De anses vara mer våldsamma än andra och 

oberäkneliga såtillvida att vårdpersonal gärna undviker konflikter med dem. 
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Psykisk sjukdom ter sig skrämmande och personer som drabbats av detta ses som 

oförutsägbara av vårdpersonalen (Liggins & Hatcher, 2005). 

 

En studie från Nigeria visade att 71 % av läkare anser att personer med psykisk sjukdom 

är farliga och 86 % anser att de är oförutsägbara (Adewuya & Oguntade, 2007). Läkare 

och medicinstuderande i Storbritannien visade enligt en annan studie samma tendenser, 

där en majoritet (51 % - 85 %) anser att personer med schizofreni, drog- och 

alkoholberoende är farliga och oförutsägbara (Mukherjee, Fialho, Wijetunge, Checinski & 

Surgenor, 2002). En svensk studie med sjuksköterskor och undersköterskor visade på 

liknande resultat (40 % - 77 %) där personen med drogberoende anses allra farligast 

(Björkman, Angelman & Jönsson, 2008). 

 

En studie från Kina visade att både läkare och sjuksköterskor anser att patienter med 

psykisk sjukdom är mer våldsamma än andra och majoriteten skulle undvika en 

konfrontation med dessa patienter så långt som möjligt (Chow, Kam & Leung, 2007). 

 

Kingdon, Sharma och Hart (2004) påvisade att en stor majoritet av psykiatriker (95 %) 

anser att personer med schizofreni inte alls är så farliga som de flesta tror och att mindre 

kraft bör läggas på att skydda allmänheten ifrån dessa. Däremot ansåg psykiatrikerna att 

personer med schizofreni är oförutsägbara. 

 

3.1.2 Svåra att prata med 

Några studier visade att vårdpersonal tycker att det är svårt att kommunicera med personer 

med psykisk sjukdom. De förväntas inte kunna vara med och planera sin vård i någon 

större utsträckning. 

 

Enligt Mukherjee m.fl. (2002) ansåg majoriteten av läkare och medicinstuderande att 

personer med schizofreni och svår depression är svåra att prata med och liknande resultat 

fanns i en annan studie av Björkman, Angelman och Jönsson (2008) som visade att 

majoriteten av sjuksköterskor och undersköterskor tycker detsamma. Till kontrast emot 

detta hävdade Kingdon, Sharma och Hart (2004) utifrån en studie i Storbritannien att bara 

en tredjedel av psykiatriker tycker att det är svårt att prata med personer med psykisk 

sjukdom. 
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Enligt Chow, Kam och Leung (2007) ansåg både läkare och sjuksköterskor att det är svårt 

att prata med personer som lider av psykisk sjukdom. De menar vidare att psykiatriska 

patienter saknar förmåga att delta i vårdplaneringen, att de inte kan vara med och fatta 

beslut om olika behandlingsalternativ samt att de inte är kapabla att följa 

behandlingsinstruktioner. 

 

3.1.3 Skillnader mellan olika psykiska sjukdomar 

Vårdpersonals attityder till psykisk sjukdom varierade beroende på vilken sjukdom som 

berördes. Generellt sett tycks de ha mer positiva attityder till personer med depression än 

till personer med schizofreni, då de förra anses ha större chans till återhämtning och tros i 

mindre omfattning vara våldsamma. 

 

Enligt Caldwell och Jorm (2001) ansåg en stor majoritet (93 % - 98 %) av 

psykiatrisjuksköterskor, psykiatriker, psykologer och allmänläkare att personer som lider 

av depression blir fullt friska efter behandling medan en mindre andel (52 % - 70 %) anser 

detsamma för personer med schizofreni. Liknande resultat visade en annan studie (Hugo, 

2001) där sjuksköterskor och läkare menar att det är mer troligt att en person med 

depression tillfrisknar än en person med schizofreni. De ansåg att det är mer troligt att en 

person med schizofreni skulle bli våldsam, ta olagliga droger och ha sämre relationer och 

mindre troligt att denne skulle ha ett bra äktenskap, förstå andras känslor eller klara av att 

sköta ett arbete. 

 

Läkare och medicinstuderande respektive sjuksköterskor och undersköterskor ansåg att 

personer med schizofreni är farligare än personer med depression, att de är mer 

oförutsägbara och krävande och att chansen att de tillfrisknar är mycket lägre. Däremot 

tycker de att de har sig själva att skylla för sin sjukdom i mycket lägre grad och att de inte 

kan påverka det själva jämfört med personer med depression. Personalen var mest 

negativa till personer med alkohol- och drogberoende (Mukherjee m.fl., 2002; Björkman, 

Angelman & Jönsson, 2008). Ytterligare en studie visade på liknande resultat, där läkare 

och sjuksköterskor i Turkiet har mer negativa attityder till personer med schizofreni 

jämfört med depression. Majoriteten skulle inte vilja ha en person med schizofreni som 

granne eller åka buss med denne, en uppfattning som de inte hade om personer med 

depression (Aydin, Yigit, Inandi & Kirpinar, 2003). Bland psykiatriker, psykologer och 
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sjuksköterskor fanns det en högre social distans till personer med schizofreni än personer 

med depression. Till personer med depression var den sociala distansen lika låg som till 

vem som helst (Nordt, Rössler & Lauber, 2006). 

 

Glozier, Hough, Henderson och Holland-Elliott (2006) har jämfört sjuksköterskors 

attityder till personer med psykiska och fysiska sjukdomar. De fann att sjuksköterskorna 

hade mer negativa attityder till personer med depression än personer med diabetes och 

allra mest negativa attityder fanns till personer med alkoholproblem. 

 

3.1.4 NIMBY – Not in my backyard 

Psykiatriker ansåg att psykiatriska vårdinrättningar inte ska hållas utanför 

bostadsområden, då dessa inte utgör något hot för dem som bor där (Sévigny m.fl., 1999; 

Lauber, Anthony, Ajdacic-Gross & Rössler, 2004). Däremot skulle de inte vilja ha sådana 

i sitt eget bostadskvarter (Sévigny m.fl., 1999). I en annan studie ansåg psykiatriker att de 

närmast boende bör acceptera psykiatriska institutioner i grannskapet och de själva skulle 

kunna tänka sig att bo granne med personer med psykisk sjukdom men har i övrigt en hög 

social distans till dem (Lauber m.fl., 2004). 

 

En majoritet (61 % - 65 %) av läkare och sjuksköterskor på ett sjukhus i Turkiet skulle bli 

störda av att bo granne med en person med schizofreni. Tre fjärdedelar skulle inte hyra ut 

en bostad till personer med vare sig schizofreni eller depression. Däremot skulle 

majoriteten (53 % - 55 %) kunna tänka sig att bo granne med en person som lider av 

depression (Aydin m.fl., 2003). 

 

Två andra studier visade att läkare och sjuksköterskor har en hög social distans till 

personer med psykisk sjukdom, som inte skiljer sig från allmänhetens (Nordt, Rössler & 

Lauber, 2006; Adewuya & Oguntade, 2007). Adewuya och Oguntade (2007) menade att 

läkare som har en familjemedlem med psykisk sjukdom har en högre acceptans till 

personer som lider av detta. De menar att denna ökade kontakt ger en lägre social distans. 
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3.2 Skillnader i attityder 

 

3.2.1 Skillnader mellan olika yrkesgrupper 

Flera studier har visat på skillnader i attityder mellan personer inom olika yrkeskategorier. 

Nedan kommer sjuksköterskors, psykiatrisjuksköterskors, läkares och psykiatrikers 

attityder beskrivas. 

 

Sjuksköterskor, som har mest kontakt med personer med psykisk sjukdom, tycks ha en 

mer positiv attityd än läkare. Gällande schizofreni var de mer positiva till den långsiktiga 

prognosen och återhämtningen efter behandling än läkare var, men ingen skillnad fanns 

gällande depression (Caldwell & Jorm, 2001; Hugo, 2001). Läkare ansåg i högre 

omfattning än sjuksköterskor att personer med schizofreni och depression troligtvis skulle 

bli våldsamma och få problem med alkohol och mindre sannolikt skulle leva i bra 

äktenskap. De grundade generellt sina attityder på sina erfarenheter genom arbetet (Hugo, 

2001). Enligt Aydin m.fl. (2003) hade sjuksköterskor mer positiva attityder än läkare 

gällande att sitta bredvid personer med psykisk sjukdom på bussen, men ingen skillnad i 

övrigt. Nordt, Rössler och Lauber (2006) menade att psykiatriker hade fler negativa 

uppfattningar och stereotypbilder till personer med psykisk sjukdom än sjuksköterskor, 

men att de har lika hög social distans. Däremot var fler sjuksköterskor positiva till 

indragande av körkort än vad läkarna är (46 % mot 29 %). 

 

En studie ifrån Kina visade tvärtemot att läkare har en mer positiv attityd än 

sjuksköterskor på så vis att sjuksköterskorna i högre skala ansåg att det är bäst att inte ha 

någon kontakt alls med personer med psykisk sjukdom, att de är skrämmande att bo 

granne med och att personer med en sådan sjukdomshistoria borde exkluderas från 

offentliga positioner i samhället (Sévigny m.fl., 1999). 

 

Ishige och Hayashi (2005) har jämfört skillnader mellan psykiatrisjuksköterskor som 

jobbar inom slutenvården med desamma inom öppenvården och fann att de som arbetade 

inom slutenvården hade en lägre socialt accepterande attityd till personer med psykisk 

sjukdom. De möter patienterna när de är som sjukast och deras sociala förmåga är som 

sämst, till skillnad från psykiatrisjuksköterskorna inom öppenvården som får många 
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tillfällen att se patienterna leva normala liv med god social funktion. Både 

psykiatrisjuksköterskorna inom öppenvården och slutenvården hade en högre 

känslomässigt accepterande attityd till personer med psykisk sjukdom än icke-psykiatrisk 

vårdpersonal. 

 

Björkman, Angelman och Jönsson (2008) har jämfört sjuksköterskor inom psykiatrisk 

vård med sjuksköterskor inom somatisk vård och funnit att de senare har en mer negativ 

attityd till personer med psykisk sjukdom. 

 

3.2.2 Skillnader mellan män och kvinnor 

Ett par studier har visat att kvinnor har en mer positiv attityd än män till personer med 

psykisk sjukdom (Lethoba, Netswera & Rankhumise, 2006; Björkman, Angelman & 

Jönsson, 2008). Manliga sjuksköterskor jämfört med kvinnliga hade en mer pessimistisk 

syn på tillfrisknande för personer med schizofreni och ansåg i högre grad att personer med 

depression skulle rycka upp sig (Björkman m.fl., 2008) och var mer benägna att tycka att 

det är normalt att skrika åt patienter med psykisk sjukdom (Lethoba m.fl., 2006). 

 

Adewuya och Oguntade (2007) sa tvärtemot att kvinnliga läkare har en högre social 

distans till personer med psykisk sjukdom än manliga läkare. 

 

Desto flera studier har undersökt skillnaden mellan mäns och kvinnors attityder och inte 

funnit någon skillnad alls (Caldwell & Jorm, 2001; Hugo, 2001; Ishige & Hayashi, 2005; 

Nordt, Rössler & Lauber, 2006). 

 

3.2.3 Skillnader mellan äldre och yngre 

Flera studier har visat att yngre vårdpersonal har mer negativa attityder till personer med 

psykisk sjukdom än äldre vårdpersonal. 

 

Yngre psykiatrisjuksköterskor var mer negativa än äldre sjuksköterskor gällande 

schizofreni (Caldwell & Jorm, 2001). Björkman, Angelman och Jönsson (2008) har funnit 

att sjuksköterskor som är yngre och har mindre erfarenhet är mer benägna att anse att 
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personer med schizofreni är farliga och oförutsägbara och mer negativa gällande utsikten 

till återhämtning från svår depression och panikångest. Unga sjuksköterskor känner en 

större osäkerhet. Mukherjee m.fl. (2002) menade att äldre läkare var mest optimistiska 

gällande prognosen för personer med psykisk sjukdom och minst stigmatiserande 

gentemot dem. Adewuya och Oguntade (2007) menade att läkare som är äldre, har mer 

yrkeserfarenhet och har haft mer kontakt med personer med psykisk sjukdom har en lägre 

social distans till dem. Ytterligare en studie visade liknande resultat, att yngre 

vårdpersonal (sjuksköterskor och psykiatriker) har fler negativa stereotypbilder av 

personer med psykisk sjukdom, som t.ex. att de skulle vara farliga, oförutsägbara, 

ovårdade och dumma (Nordt, Rössler & Lauber, 2006). 

 

Ishige och Hayashi (2005) menade tvärtemot att yngre vårdpersonal är mer socialt 

accepterande än äldre vårdpersonal. 

 

 

 

4 Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat 

Resultatet visade att vårdpersonal generellt sett hade en negativ syn på personer med 

psykisk sjukdom och ansåg att de är farliga, oförutsägbara och mer benägna att ta till våld. 

Detta ledde till att personalen försöker undvika konflikter med dem och de tycker även att 

det är svårt att kommunicera med dem. Attityderna varierade beroende på vilken sjukdom 

personen led av. Exempelvis ansågs en person med schizofreni vara långt mer farlig än en 

person med depression och den senare ansågs ha större chans till tillfrisknande. 

Sjuksköterskor och läkare var positiva till psykiatriska vårdinrättningar i bostadsområden 

men de vill inte ha sådana där de själva bor. 

 

Sjuksköterskor tycktes ha en mer positiv attityd än läkare till personer med psykisk 

sjukdom och de som jobbade inom psykiatrin hade en mer positiv attityd än de inom 

somatisk vård. Några större, entydiga skillnader mellan män och kvinnor har inte funnits, 

men yngre personal tycks vara mer negativa än äldre. 
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4.2 Resultatdiskussion 

Denna studie inkluderar 14 artiklar med kvantitativ ansats och en artikel med kvalitativ 

ansats. Tretton artiklar hade jämförande design och de övriga två hade en beskrivande 

design. Samtliga artiklar har haft en tydlig beskrivning av metod och resultat samt hur 

urvalsförfarande gått till. De flesta av de valda artiklarna diskuterade mätinstrumentens 

reliabilitet och validitet, men endast en tredjedel hade fått etiskt godkännande från 

forskningsetisk nämnd. Detta har dock inte ansetts vara diskvalificerande. 

 

4.2.1 Attityder till psykisk sjukdom 

Personer med psykisk sjukdom ses som både farliga och oförutsägbara av många av 

vårdgivarna. De förväntas vara våldsamma och utagerande vilket leder till att viss 

vårdpersonal har ett undvikande beteende gentemot dem (Adewuya & Oguntade, 2007; 

Mukherjee m.fl., 2002; Björkman, Angelman & Jönsson, 2008; Chow, Kam & Leung, 

2007). Patienter med psykisk sjukdom upplevde sig ofta bli negativt dömda och 

ignorerade av vårdpersonal och känner en oro inför detta. Det bekräftas även av 

vårdpersonalen (Liggins & Hatcher, 2005). Det är anmärkningsvärt att personer som 

arbetar inom vården har denna inställning och i synnerhet de som arbetar inom psykiatrin. 

Enligt en studie av Phelan och Link (1998) speglas denna attityd i samhället i övrigt, där 

majoriteten håller med om detta. Det tycks alltså vara alltför enkelt att tro att vårdpersonal 

skulle vara mer positiva än allmänheten. Enligt Kingdon, Sharma och Hart (2004) menade 

psykiatriker tvärtemot att personer med psykisk sjukdom är långt mindre farliga än vad 

folk tror. Allmänhetens attityder påverkas bl.a. av den fokusering som sker i medierna om 

absurda fall där gärningsmannens psykiska sjukdom får mycket uppmärksamhet. Även i 

filmens och böckernas värld skildras psykisk sjukdom ofta ”som något främmande och 

farligt” (Rasmussen & Höijer, 2005, s. 3). Denna uppfattning om att personer med psykisk 

sjukdom skulle vara farliga tycks bli vanligare med åren (Phelan & Link, 1998). 

 

Tre studier visade att vårdpersonal tycker det är svårt att prata med personer med psykisk 

sjukdom (Mukherjee m.fl., 2002; Björkman, Angelman & Jönsson, 2008; Chow, Kam & 

Leung, 2007). En av dessa visade också att personalen inte anser att de kan delta i 

planeringen av vården eller vara med och fatta något beslut om denna (Chow m.fl., 2007). 

Till motsats mot detta visade en annan studie att majoriteten av psykiatriker inte anser att 
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det är svårt att tala med dem (Kingdon, Sharma & Hart, 2004). Patienter ska i så stor del 

som möjligt vara delaktiga i sin egen vård och hur kan detta ske om de inte tros vara 

kapabla till detta? Bra kommunikation är en förutsättning för att patienter ska få en bra 

vård och all vårdpersonal har ett ansvar i detta (Hörberg, Brunt & Axelsson, 2004). 

Vårdpersonal tycks ha bättre attityder till personer med depression än till personer med 

schizofreni. De hade en högre social distans till personer med schizofreni (Aydin m.fl., 

2003) och ansåg att de tenderar att vara mer våldsamma (Mukherjee m.fl., 2002; 

Björkman, Angelman & Jönsson, 2008). Även allmänheten visade på skillnader i attityder 

beroende av vilken psykisk sjukdom det handlar om, att personer med schizofreni är långt 

mer farliga än personer som har andra psykiska sjukdomar (Crisp, Gelder, Rix, Meltzer & 

Rowlands 2000). Vårdpersonal ansåg också i högre utsträckning att personer med 

depression har större chans till tillfrisknande jämfört med personer med schizofreni 

(Caldwell & Jorm, 2001; Hugo, 2001). Topor (2004) menade att de flesta personer som 

drabbas av svåra psykiska sjukdomar faktiskt helt eller delvis återhämtas och kan leva ett 

acceptabelt liv. Det finns en utbredd pessimism bland vårdpersonal gällande 

tillfrisknande, trots att även de flesta personer med schizofreni återhämtar sig. 

 

Vårdpersonal tycks ha en relativt hög social distans till personer med psykisk sjukdom. 

Exempelvis ansåg psykiatriker att psykiatriska vårdinrättningar inte ska hållas utanför 

bostadsområden, men de vill dock inte bo i närheten av dessa själva (Lauber m.fl., 2004). 

Det ter sig lite märkligt att de vill att personer med psykisk sjukdom ska integreras i 

samhället, men bara så länge det sker på någon annans bakgård. Det har visats att det inte 

finns några skillnader mellan vårdpersonal och allmänheten i det avseendet (Nordt, 

Rössler & Lauber, 2006; Adewuya & Oguntade, 2007). 

 

4.2.2 Skillnader i attityder 

Flera studier har visat på att sjuksköterskor har en mer positiv attityd till personer med 

psykisk sjukdom än vad läkare har (Caldwell & Jorm, 2001; Hugo, 2001; Aydin m.fl., 

2003; Nordt, Rössler & Lauber, 2006). En studie från Kina visade på motsatsen, att läkare 

är mer positiva än sjuksköterskor (Sévigny m.fl., 1999) och det är möjligt att attityderna 

skiljer sig åt mellan olika kulturer. Sjuksköterskorna har en mer nära kontakt med 

vårdtagarna än läkarna har. Detta kan vara en förklaring till skillnaderna då personalen 

generellt grundar sina attityder på de erfarenheter de får via arbetet. Sjuksköterskor som 
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jobbar inom psykiatrin tycks ha en mer accepterande attityd än vårdpersonal inom 

somatisk vård (Ishige & Hayashi, 2005; Björkman, Angelman & Jönsson, 2008). De förra 

har mer erfarenhet och utbildning inom det aktuella området. Det var anmärkningsvärt att 

de som helt saknade utbildning inom psykiatri eller annan vård var de som var mest 

positiva till personer med psykisk sjukdom (Aydin m.fl., 2003). 

 

I det stora hela tycks det inte finnas någon större skillnad mellan män och kvinnor 

gällande attityder till personer med psykisk sjukdom. Ett par studier visade att kvinnor har 

en mer positiv attityd (Lethoba, Netswera & Rankhumise, 2006; Björkman, Angelman & 

Jönsson, 2008), medan en annan visade på motsatsen (Adewuya & Oguntade, 2007), och i 

desto flera studier har man inte funnit någon skillnad (Caldwell & Jorm, 2001; Hugo, 

2001; Ishige & Hayashi, 2005; Nordt, Rössler & Lauber, 2006). 

 

Yngre vårdpersonal hade en mer negativ attityd till personer med psykisk sjukdom än vad 

äldre personal har (Caldwell & Jorm, 2001; Björkman, Angelman & Jönsson, 2008; 

Mukherjee m.fl., 2002; Adewuya & Oguntade, 2007; Nordt, Rössler & Lauber, 2006), 

bara en studie hävdade motsatsen (Ishige & Hayashi, 2005). Yngre vårdpersonal kände en 

större osäkerhet (Björkman m.fl., 2008) vilket kan leda till en större rädsla i mötet med 

personerna. Äldre vårdpersonal har generellt sett mer yrkeserfarenhet och har därmed ofta 

fått möta fler personer med psykisk sjukdom genom arbetet än yngre vårdpersonal har. 

Huruvida livs- eller arbetslivserfarenhet spelar in i detta går inte att svara på. 

 

4.3 Metoddiskussion 

En litteraturstudie utfördes med beskrivande design för att svara på studiens syfte och 

frågeställningar. Till denna studie valdes databaserna Medline via PubMed och PsycINFO 

då dessa ansågs vara så omfattande att de flesta vetenskapliga artiklar inom det aktuella 

ämnesområdet fanns att finna i dem. Tidigare sökning i databasen Cinahl gav endast en 

artikel som resultat, och författarna valde därför bort denna sökmotor. Sökningen 

genomfördes med en kombination av två MESH-termer respektive två Thesaurus-termer 

och ansågs ge ett bra och relevant utfall. Författarna valde att tidsbegränsa artiklarna för 

att få fram så aktuell forskning som möjligt. En begränsning på tio år valdes för att få ett 

hanterbart antal artiklar, då en begränsning på fem år gav för få artiklar. Författarna valde 
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ut artiklar som var skrivna på engelska då det inkluderar internationell forskning. Artiklar 

som uteslutande handlade om barn eller äldre valdes bort, då detta inte ansågs relevant för 

denna studie. Föreliggande studie inkluderar artiklar som är gjorda i olika delar av 

världen; Afrika, Asien, Europa och Oceanien, men visar ändå i flera fall på liknande 

resultat. Denna studie ger därmed ett brett underlag och resultatet kan förväntas vara 

överförbart till andra länder. Däremot finns varken Syd- eller Nordamerika 

representerade. 

 

4.4 Allmän diskussion 

Ett gott bemötande är oerhört viktigt inom vården i allmänhet och kanske inom psykiatrin 

i synnerhet. Alla patienter ska bli bemötta med respekt utifrån att alla har ett okränkbart 

människovärde. Attityder speglas i hur vi beter och för oss och påverkar hur vi bemöter 

andra. Det kan vara frestande att tro att vårdpersonal har mer positiva attityder till 

personer med psykisk sjukdom än allmänheten har. Så är dock inte fallet. 

 

Kommunikation mellan vårdare och patient är viktig i flera olika led i vården, alltifrån 

inskrivning till diagnostisering och behandling. Vårdpersonalen har generellt angett att det 

är svårt att prata med personer med psykisk sjukdom. Detta kan bli ett hinder för att de ska 

få en så bra vård som möjligt. 

 

Vårdpersonal som arbetar med personer med psykisk sjukdom – framförallt inom 

slutenvården – har generellt sett en pessimistisk syn gällande prognos och återhämtning. 

De möter hela tiden patienter under den tiden de är som sjukast, vilket kan ge en 

snedvriden syn på hur omfattande deras problem är. Vårdpersonalen inom slutenvården 

får inte samma möjlighet som de inom öppenvården får att se personer med psykisk 

sjukdom leva fungerande liv. 

 

Det skulle vara intressant att i en senare studie undersöka vad dessa attityder beror på, om 

det är något i utbildningen som påverkar eller om det finns andra orsaker. Vidare att ta 

reda på hur man kan gå tillväga för att förbättra dessa attityder och minska pessimismen 

gällande återhämtning. 
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