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Abstract 

 

The aim of this study was to investigate and describe attitudes towards mental illness among 

mental health workers and to investigate differences in attitudes within the background factors 

of gender, age and educational level. This study is a part of the project ‘Psykisk ohälsa’. A 

descriptive and comparative design with quantitative approach was used. Data were collected 

from 216 returned surveys. The questionnaire ‘New CAMI-S’ with 29 items were used. Data 

were analyzed with SPSS to describe the frequency and chi 2-test was used to measuring the 

differences. The results showed that the mental health workers in general had a positive 

attitude towards mental illness. Most negative attitudes were seen in the item about most 

persons who were once patients in a mental hospital can be trusted as babysitters. Three 

significant differences were seen between ages. The older group had more positive attitudes 

towards mental illness. One significant item was found between gender, men had more 

negative attitudes. No significance was found between education levels. The conclusions 

showed that most of the staff had positive attitudes, however, negative attitudes were found in 

some areas. Further research and education in this topic could lead into more positive attitudes 

in the future.  
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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att undersöka och beskriva attityder till psykisk ohälsa hos 

psykiatripersonal, samt att undersöka skillnader i attityd inom bakgrundsfaktorerna kön, ålder 

och utbildningsnivå. Studien har tagit del utav forskningsprojektet Psykisk ohälsa. En 

deskriptiv och komparativ design med kvantitativ ansats användes. Data insamlades från 216 

returnerade enkäter från vårdpersonal inom psykiatrin. Frågeformuläret Nya CAMI-S med 29 

påståenden användes. Analyserna utfördes med statistikprogrammet SPSS för att beskriva 

frekvenser och att för att se skillnader användes chi 2-test. Resultatet visade att 

vårdpersonalen inom psykiatrin överlag har en positiv attityd till psykisk ohälsa. Mest negativ 

attityd fick påståendet om de som varit patient inom psykiatrin var en pålitlig barnvakt. 

Signifikanta skillnader sågs mellan åldersgrupperna, där äldre hade mer positiv attityd. Mellan 

könen sågs signifikanta skillnader i påståendet om att psykisk sjukdom är som vilken annan 

sjukdom som helst där män hade mer negativ attityd. Inga signifikanta skillnader sågs mellan 

utbildningsnivåerna. Slutligen visade studien övervägande positiva attityder hos 

vårdpersonalen, dock framkom negativa attityder inom vissa områden. Vidare forskning och 

utbildning inom området kan leda till mer positiva attityder i framtiden. 

 

 

Nyckelord: Attityder, Stigmatisering, Psykisk ohälsa, Psykiatripersonal. 
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1 Introduktion 

 

1.1 Definition av psykisk ohälsa 

Goldman och Grob (2006) beskriver i sin studie definitionen av psykisk hälsa, psykisk 

sjukdom och psykisk ohälsa samt dess skillnader. Psykisk hälsa beskrivs som ett tillstånd där 

den mentala funktionen är välfungerande och resulterar i att personen klarar av dagliga 

aktiviteter, relationer till andra människor och har förmåga att klara av att hantera 

förändringar och motgångar. Begreppet psykisk sjukdom innebär alla de psykiska besvär som 

kan diagnostiseras. Psykisk ohälsa innebär de tillstånd som kännetecknas av förändringar i 

tänkande, humör och beteende, eller en kombination av dessa. I Socialstyrelsens 

Folkhälsorapport (2005) står det skrivet att psykisk ohälsa innebär allt från psykiska 

sjukdomar som psykos och depression till lättare problem som t ex oro, ångest och 

sömnproblem. Det psykiska tillståndet påverkas av tre förhållanden; biologiskt, kognitivt samt 

miljöns utformning. Beroende på hur dessa förhållanden ser ut är vissa personer mer sårbara 

än andra vid påfrestningar, vilket lättare kan leda till psykisk ohälsa. Gray (2002) menar att en 

av fyra människor i befolkningen personligen kommer att uppleva psykisk ohälsa och att alla 

någon gång kommer att komma i kontakt med psykisk ohälsa, antingen genom 

familjemedlemmar, kollegor eller genom oss själva. 

 

1.2 Stigmatisering och dess effekter hos en person med psykisk ohälsa 

Horsfall et al. (2010) beskriver definitionen på stigmatisering som en kombination av 

personliga egenskaper och de sociala stereotyperna relaterade till samhällets godkännande av 

oacceptabla eller mindervärdiga mänskliga karaktärer. Stigmatisering innebär negativa 

attityder och föreställningar mot människor med psykisk ohälsa och är ett problem som 

förekommer över hela världen. Bagley & King (2005) skriver att i flera studier från bland 

annat Nordamerika och Europa, bevisas det att allmänheten ser ned på människor med 

psykisk sjukdom. Detta har visat sig vara ett stort hinder för att personer med psykisk ohälsa 

ska känna sig delaktiga i samhället (Björkman et al. 2008). Svårigheterna som upplevs med 

att ha en psykisk sjukdom blir ännu svårare av att bli utstött från samhället, vilket är en 

konsekvens av stigmatisering (Gray 2002). Att människor ser ned på personer med psykisk 

sjukdom hindrar också patientens förmåga att återhämta sig från sin sjukdom eftersom de blir 

utsatta för personliga trakasserier och social isolering, vilket kan leda till ekonomiska problem 

(Kapungwe et al. 2011). De patienter som har pågående psykiska sjukdomar såsom 

schizofreni blir mer utsatta för stigmatisering jämfört med de personer som haft en kortare 
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psykotisk episod som de sedan tillfrisknat från (Rao et al. 2009). Stigmatisering hos 

psykiatripersonal resulterar i sämre vård för patienten medan en positiv attityd kan ge hopp 

till patienten och uppmuntra personen att ta makten över sitt liv. Forskning har också visat att 

stigmatisering bidrar till att patienten drar sig för att söka vård (Schafer et al. 2011). 

Effekterna av stigmatisering kan leda till undvikande av sociala kontakter och försök till att 

dölja sitt sanna jag. Det berövar även människor deras värdighet och hindrar deras 

fullständiga deltagande i samhället (Granerud & Severinsson 2006). För att minska problemet 

med stigmatisering har hälso- och sjukvårdspersonalen en mycket viktig roll eftersom de ofta 

har kontakt med dessa personer och ansvarar för behandling och rehabilitering (Björkman et 

al. 2008). 

 

1.3 Kunskap och dess påverkan på attityden 

I Sydafrika finns det brister på kunskap och färdigheter för att sjuksköterskan på ett bra sätt 

ska kunna vårda psykiskt sjuka patienter som de möter i sitt arbete (Mavundla 2000). Denna 

brist på kunskap kan påverka attityden som sjuksköterskan har mot personer med psykisk 

ohälsa (Mavundla 2000, Hamdan-Mansour & Wardam 2009, Švedienė et al. 2009). 

Kompetensen att ta hand om patienter med psykiska problem är inte på den nivå den bör vara. 

Attityden har visat sig vara positivt påverkad av längre erfarenhet och utbildning (Švedienė et 

al. 2009). Även om vårdpersonal förväntas ha en mer öppen syn på människor med psykiska 

problem så förekommer en negativ och stigmatiserande syn gentemot dessa människor bland 

vårdpersonalen (Rao et al. 2009). Kunskap om sjukdomar och dess symtom ger en bättre 

förståelse för vad som kan hända samt ger en bättre möjlighet att förhindra oönskade 

händelser som exempelvis rymningar från slutenvården och självmordsförsök (Švedienė et al. 

2009). Forskning visar att mer utbildning kan hjälpa psykiatripersonalen att få en bättre attityd 

till psykisk ohälsa och därmed också bidra till en bättre vård (Ahmead et al. 2010, Foster et 

al. 2008, Hamdan-Mansour & Wardam 2009, Kapungwe et al. 2011). Dock menar Högberg 

et al. (2005) att det inte alltid betyder att en person med stor kunskap har en positiv attityd 

mot personer med allvarlig psykisk sjukdom. I Rao’s et al. (2009) studie framkom ingen 

signifikant skillnad mellan resultaten från personalen som hade utbildning i psykiatri jämfört 

med dem med andra bakgrunder. En annan studie visade att kvalificerad personal har bättre 

attityd till psykisk sjuka personer än vad okvalificerad vårdpersonal har (Baker 2007). 

Hansson’s et al. (2011) studie visar att det är viktigt att ha kännedom om att vårdpersonalens 

negativa attityder till personer med psykisk sjukdom kan ge konsekvenser för behandling av 

individen samt att det kan påverka utveckling och genomförande av evidensbaserad 
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omvårdnad. Det är därför viktigt att påverka dessa attityder hos både personal och patienter så 

att återhämtningen kan bli bättre. Även Munro och Baker (2007) belyser att det finns en stor 

risk att vården blir lidande om personalen inom psykiatrin har en dålig attityd till personer 

med psykisk ohälsa.  

 

1.4 Attityder till psykisk ohälsa hos vårdpersonalen 

Attityder innefattar tre komponenter; affektiva, kognitiva och beteendemässiga. Den affektiva 

komponenten har med känslor att göra och handlar om att tycka om något eller att tycka illa 

om något. Den kognitiva komponenten handlar om tankar och tro, som kan gälla saker, 

människor och frågor. Den beteendemässiga komponenten handlar om våra handlingar mot 

andra. Många av attityderna bildas i barndomen och påverkas av de tre huvudkomponenterna 

instrumentell betingning (belöning), förebilder (imitation) och direkt erfarenhet (Niven & 

Robinson 1994). Attityder till psykisk ohälsa påverkar både det personliga och professionella 

uppförandet. Inom den psykiatriska vården leder negativa attityder till sämre vård (Foster et 

al. 2008, Kapungwe et al. 2011). 

 

Enligt flera studier fanns de mest negativa attityderna i frågor gällande narkotikamissbruk, 

alkoholmissbruk och schizofreni (Björkman et al. 2008, Foster et al. 2008, Rao et al. 2009). I 

Björkman’s et al. (2008) studie där deltagarna var vårdpersonal ansåg 40 % att personer med 

schizofreni var farliga och 70 % ansåg att de var oförutsägbara. De flesta deltagarna ansåg 

också att personer med schizofreni är de som skiljer sig mest från andra människor. 

Panikångest, svår depression och ätstörningar var kopplade till mindre negativa attityder. 

Mest negativa attityder angående farlighet och oförutsägbarhet vid schizofreni sågs hos 

vårdpersonal som arbetar inom somatisk vård, yngre omvårdnadspersonal samt vårdpersonal 

med mindre yrkeserfarenhet (Björkman et al. 2008). Ross och Goldner (2009) skriver att 

psykiatrisjuksköterskan har en bättre attityd till psykisk ohälsa än allmänsjuksköterskan. I 

Hugo’s (2001) studie hade yrkesgrupperna inom psykiatrin en mer negativ syn på prognos 

och positiva långsiktliga resultat jämfört med allmänheten. Studien undersöktes inom 

diagnoserna schizofreni och depression. Mest positiva attityder, angående prognos och 

rehabilitering, hade psykiatrisjuksköterskorna. Hansson et al. (2011) har undersökt 

psykiatripersonalens attityd till psykisk ohälsa och kom fram till att negativa attityder var 

dominerande bland dem. Mest negativa svar sågs bland frågor om hurvida arbetsgivare skulle 

anställa någon med psykisk sjukdom samt frågor gällande att anlita någon som barnvakt om 

denna har eller har haft psykisk ohälsa. Den personal som hade mest negativa attityder var de 
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som arbetade med patienter inom slutenvården och med psykospatienter (Ibid.). Även 

resultatet från en studie i Palestina visade att attityderna var både negativa och positiva, men 

resultatet visade övervägande negativa attityder (Ahmead et al. 2010). Ross och Goldner’s 

(2009) studie visar dock att psykiatriska sjuksköterskor har en övergripande positiv attityd till 

psykisk ohälsa, men det finns fortfarande negativa attityder, speciellt till personer med 

borderline. Enligt en studie från Australien hade personal inom den slutna psykiatrin 

övervägande positiva erfarenheter av psykisk ohälsa. De flesta var eniga om att patienten skall 

ha en central roll i hur deras vård skall se ut och i att fatta olika beslut om den (McCann et al. 

2008). Enligt en studie som gjorts av Hamdan-Mansour och Wardam (2009) i Jordanien har 

sjuksköterskor som jobbar inom psykiatrin i allmänhet en negativ inställning till psykisk 

ohälsa. I Rao’s et al. (2009) undersökning framkom att ju mer positivt en patient framställdes 

i studien, desto bättre poäng i attityder angav deltagarna.   

 

1.5 Uppfattningar om personer med psykisk ohälsa hos vårdpersonalen  

Personer med psykisk diagnos uppfattas ofta av sjukvårdspersonal som konstiga, krävande, 

skrämmande, oförutsägbara och att de saknar självbehärskning (Björkman et al. 2008). I en 

undersökning som Reed och Fitzgerald (2005) gjorde kom de fram till att sjuksköterskor 

uppfattar patienter med psykisk ohälsa som otacksamma och ser psykiska problem som 

jobbiga att hantera. Enligt en studie från Sydafrika hade de flesta sjuksköterskorna på den 

undersökta avdelningen en negativ uppfattning av att vårda psykiskt sjuka och många av dem 

uttryckte en rädsla för dessa patienter. Sjuksköterskorna uppfattade att en person med psykisk 

ohälsa förlorat kontrollen över sig själv och sitt beteende, var farliga och hade dålig hygien 

(Mavundla 2000). Även i Ross och Goldner’s (2009) litteraturstudie framkom att rädsla var 

en aspekt som kunde leda till negativ inverkan på patientens vård. 

 

1.6 Joyce Travelbees omvårdnadsteori 

Joyce Travelbee föddes i USA 1926 och är en omvårdnadsteoretiker som har haft stor 

inverkan på den svenska sjuksköterskeutbildningen. Travelbee arbetade som sjuksköterska 

inom psykiatrin och hennes omvårdnadsteori bygger till stor del på omvårdnadens 

mellanmänskliga aspekter, empati och att använda sig själv terapeutiskt. Patientens situation 

är präglad av lidande, som beskrivs som övergående obehag, svår ångest, djup förtvivlan och 

apatisk likgiltighet, samt en känsla av meningslöshet. Travelbee menar att lidande är en del av 

livet och något som alla människor kommer att få uppleva. Däremot är den enskildes 

upplevelse av lidandet personlig. Målet med omvårdnaden är att hjälpa patienten att hantera, 
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bära och finna en mening med sin sjukdom eller lidande, att acceptera sin sårbarhet som 

människa och att behålla hoppet. Travelbee understryker att det är patientens upplevelse av 

hälsa som är viktig, vilket innebär att personen är så frisk eller sjuk som denne känner sig. 

Förhållningssättet mellan sjuksköterska och patient ska vara en relation som bygger på 

människa-till-människa, där båda är likvärdiga personer. Hon anser att det är viktigare att 

sjuksköterskan har kännedom om patientens individuella upplevelse av sin situation och att 

förstå känslan av mening, än att förhålla sig till patientens diagnos (Kristoffersen 2006). 

 

1.7 Problemformulering 

Det finns få studier som undersöker psykiatripersonalens attityder till personer med psykisk 

ohälsa (Hansson et al. 2011). Majoriteten av litteraturen visar att attityderna mot psykisk 

ohälsa är övervägande negativa. Dock finns det få studier ur ett nationellt perspektiv som 

handlar om attityder till psykisk ohälsa hos vårdpersonalen som arbetar inom detta område. 

Därför väcktes intresse att undersöka hur attityderna är hos denna personalgrupp, eftersom det 

är dem som oftast möter dessa personer. 

 

1.8 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva attityder till psykisk ohälsa hos vårdpersonal som arbetar 

inom den psykiatriska verksamheten, samt att studera skillnader i attityder inom 

bakgrundsfaktorerna kön, ålder och utbildningsnivå hos vårdpersonalen.  

 

1.9 Frågeställningar 

- Hur ser attityderna ut hos vårdpersonalen? 

- Hur ser fördelningen ut gällande kön, ålder och utbildningsnivå hos vårdpersonalen? 

- Finns det några skillnader inom bakgrundsfaktorerna kön, ålder och utbildningsnivå 

hos vårdpersonalen och attityden till psykisk ohälsa, hur ser skillnaderna i sådant fall 

ut? 
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2 Metod 

 

2.1 Design 

Föreliggande studie har en deskriptiv och komparativ design med kvantitativ ansats. Syftet 

med en deskriptiv design är att observera, beskriva och dokumentera aspekter i sin naturliga 

situation, dessa kommer sedan att jämföras för att se skillnader (Polit & Beck 2010).    

 

2.2 Urval 

Av de omkring 400 enkäterna har 265 stycken svarat på enkäten, vilket ger en 

svarsfrekvensen på 60 % i dagsläget. Av de totalt 265 inkomna enkäterna var 49 av dem 

otillgängliga för författarna till föreliggande studie och har därför exkluderats. I denna studie 

har de 216 först inkomna enkäterna till projektet Psykisk ohälsa använts vilket innebär ett 

bekvämlighetsurval, eftersom de mest tillgängliga personerna har inkluderats i studien (Polit 

& Beck 2010). 108 stycken redan inmatade enkäter, från en tidigare studie på Högskolan i 

Gävle, och 108 stycken nyinkomna enkäter som matades in av författarna till föreliggande 

studie har i resultatet undersökts angående attityder till psykisk ohälsa. Av de 216 valda 

enkäterna fanns ett bortfall på två enkäter (1 %) som ej var ifyllda.  

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Data samlades in med hjälp av enkäter från forskningsprojektet Psykisk ohälsa. 

Frågeformuläret som använts för att svara på syftet till denna studie heter Nya CAMI-S. 

Taylor och Dear (1981) utvecklade ursprungsenkäten som heter Community Attitudes 

Toward the Mentally Ill (CAMI) för att undersöka samhällets attityder till psykisk ohälsa. 

Frågeformuläret bestod av 40 påstående som var indelade i fyra olika attitydfaktorer med 10 

påståenden i vardera (Ibid.). I Sverige har CAMI arbetats om och endast de frågor som är 

relevanta för det svenska samhället har använts, detta formulär kallas för det Nya CAMI-S. 29 

av de 40 påståenden i CAMI’s originalformulär valdes ut och testades med Crohnbach’s alpha 

i Högberg’s et al. (2011) studie. Attitydfrågorna i formuläret har besvarats på en sexgradig 

skala där svarsalternativ 1 har betydelsen ”instämmer inte alls” och 6 har betydelsen 

”instämmer helt och hållet”. Svarsalternativen kodades sedan om, svarsalternativen 1-3 fick 

betydelsen negativ attityd och svarsalternativen 4-6 fick betydelsen positiv attityd. Vissa av 

frågorna har också kodats om då betydelsen av svarsalternativen varit tvärtom. De frågorna 

som kodats om på detta viset är fråga; 21, 23, 27, 29, 36, 41, 42 och 45 (Högberg et al. 2011). 
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De 29 påståendena i Nya CAMI-S delades in i fyra faktorer; faktor 1 – Avsikt att interagera, 

faktor 2 – Rädsla/undvikande, faktor 3 – Vidsynthet/pro-integration och faktor 4 – Inställning 

till en samhällsbaserad psykiatri (Högberg et al. 2011). Faktor 1 hade ett Cronbach’s alpha på 

0.907, faktor 2 hade  0.901, faktor 3 hade 0.909 och faktor 4 fick ett Cronbach’s alpha på 

0.874. I studien deltog 2391 stycken personer när instrumentet testades (Högberg et al. 2011). 

Cronbach’s alpha räknas ut och redovisas i siffror normalt mellan .00 till +1.00. Ju högre 

värde desto högre trovärdighet (Polit & Beck 2010). 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Denna studie är en delstudie av ett pågående forskningsprojekt på Högskolan i Gävle, där 

syftet är att undersöka vårdpersonalens inställning till psykisk ohälsa och förutsättningar för 

att arbeta med personer med psykisk ohälsa. Ansvariga för projektet skickade initialt 

information om studien via e-post till enhetschefer vid ett 40-tal psykiatriska avdelningar 

inom kommun och landsting i ett län i mellersta Sverige. Inklusionskriterier var att dagligen 

arbeta med människor med psykisk ohälsa, exklusionskriterier var svårighet med svenska 

språket. Omkring 400 personer tillfrågades att delta i studien. 

 

Författarna till denna studie har fått tillstånd av Josefin Westerberg Jacobsson, 

Universitetslektor och Filosofie Doktor vid Högskolan i Gävle, att använda insamlad data för 

att undersöka attityder hos vårdpersonal som arbetar med psykisk ohälsa. Enkäterna från 

projektet matades in och kodades om i Excel samt analyserades med hjälp av SPSS. I studien 

har alla 29 påståenden i Nya CAMI-S använts eftersom dessa starkt kunde kopplas till syftet. 

För att kunna publicera påståendena från formuläret i Nya CAMI-S har tillstånd från 

utvecklaren Torbjörn Högberg sökts och godkänts.  

 

Författarna till denna studie valde ut tre bakgrundsfrågor att undersöka; kön, ålder och 

utbildningsnivå. Deltagarna delades in i två olika åldersgrupper, en på 25-45 år och en äldre 

åldersgrupp över 45 år (Hansson 2010). Deltagarna delades också in i högsta angivna 

vårdutbildning eftersom syftet med studien då kan besvaras på ett tydligare sätt. Därför har 

extrautbildningar som inte haft med omvårdnad att göra samt småkurser inom omvårdnad 

räknats bort eftersom de inte är relevanta för studien. Uppdelningen som gjorts är; ingen 

vårdutbildning/vårdbiträde, undersköterska/mentalskötare, sjuksköterska och 

psykiatrisjuksköterska.  
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2.5 Dataanalysmetod 

Statistikprogrammet SPSS användes för bearbetning av data och deskriptiv statistik för att 

beskriva egenskaper hos populationen och avgränsa vissa aspekter av de fenomen som ska 

beskrivas (Wahlgren 2005, Olsson & Sörensen 2011). Chi 2-test har använts som enligt Polit 

och Beck (2010) är ett icke parametriskt test som används för att mäta skillnader och se 

signifikans i olika grupper på nominalskala. Fisher’s exakta sannolikhetstest används istället 

för chi 2-test när grupperna har mindre än 30 deltagare eller när en frekvens blir mindre än 

fem i en cell (Polit & Beck 2010). För att data skulle räknas som signifikant i denna studie 

sattes gränsen till p <0.05. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Inget etiskt tillstånd har sökts av författarna till denna studie eftersom respondenterna var 

personal. De tillfrågade fick information om att Högskolan i Gävle ansvarar och hanterar 

uppgifterna enligt Personuppgiftslagen (1998;204). Ingen enskild person kommer att kunna 

identifieras och ingen obehörig kan ta del av materialet. 
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3 Resultat 

Resultatet kommer att presenteras i löpande text samt tabeller och figurer. Texten har delats in 

i underrubriker utifrån de olika frågeställningarna. Författarna har valt att endast redovisa 

svarsfrekvenser för positiva attityder över 90 % och över 19 % i negativa attityder eftersom 

dessa var svarsfrekvenser som stack ut ur mängden. Procenttalen har avrundats till närmaste 

heltal. Se bilaga 1 för exakt presentation av det deskriptiva resultatet i de fyra faktorerna. 

Endast de skillnader som var signifikanta inom kön, ålder och utbildningsnivå har valts att 

redovisas. Detta för att öka studiens trovärdighet.   

 

3.1 Attityder hos vårdpersonal 

 

3.1.1 Positiva svarsfrekvenser 

Mest positiv svarsfrekvens hade påstående nummer 40: ”Jag skulle kunna prata naturligt med 

grannar som har haft en psykisk sjukdom” där nästan alla deltagare hade en positiv attityd (97 

%). I 65 % av påståendena hade minst 90 % av deltagarna en positiv attityd. Nästan alla (95 

%) hade en positiv attityd gällande frågan om att psykiatrisk verksamhet bör bedrivas i öppna 

vårdformer så långt det är möjligt. 91 % av vårdpersonalen höll inte med i påståendet ”Jag är 

motståndare till att människor som har en psykisk sjukdom bor i mitt grannskap”. Nästan lika 

många respondenter (93 %) ansåg att det bör intas en mer tolerant inställning till personer 

med psykisk sjukdom i vårt samhälle. 207 deltagare ansåg inte att det var skrämmande att en 

person med psykisk sjukdom bor i deras bostadsområde och nästan lika många (197) hade 

inget emot att bo granne med en person som har haft en psykisk sjukdom. 91 % av personalen 

skulle bjuda in en person till sitt hem även om de visste att personen led av psykisk sjukdom 

och de flesta (94 %) ansåg inte att det är bäst att undvika människor som har en psykisk 

sjukdom. Många (90 %) kunde tänka sig att ha en vän som tidigare varit patient inom 

psykiatrin. 208 stycken av deltagande vårdpersonal höll inte med om att det bästa sättet att 

omhänderta människor med psykisk sjukdom är att låsa in dem. 96 % skulle inte undvika att 

prata med grannar som tidigare haft en psykisk sjukdom. De flesta (93 %) tycker inte att 

personer med psykisk sjukdom ska behandlas som utstötta från samhället och 95 % höll också 

med om att människor med psykisk sjukdom inte bör isoleras från resten av samhället.  
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3.1.2 Negativa svarsfrekvenser 

Högst negativ svarsprocent (40 %) hade påstående 30: ”De flesta personer som en gång varit 

patienter på en psykiatrisk klinik är pålitliga barnvakter”. Vid påståendet om att den lokala 

befolkningen inte behöver vara rädd för människor som besöker deras närområde för 

psykiatrisk vård hade 19 % av deltagarna en negativ attityd. En del av respondenterna (20 %) 

tycker inte att lokalbefolkningen bör acceptera att en psykiatrisk verksamhet utlokaliseras till 

deras bostadsområde för att tillgodose samhällets behov och 22 % skulle inte besöka sin 

granne om denne haft en psykisk sjukdom. Påståendet ”att skydda samhället från människor 

med psykisk sjukdom borde betonas mindre” gav en svarsfrekvens på 20 % negativa attityder. 

På frågan om att utlokalisering av en psykiatrisk verksamhet till ett bostadsområde inte utgör 

någon fara för lokalbefolkningen hade 19 % av undersökningsgruppen en negativ attityd. 

 

3.1.3 Medelvärde i attityder inom de fyra faktorerna i Nya CAMI-S  

 Första faktorn, avsikt att interagera, hade ett medelvärde på 84 % positiva svar och 14 

% negativa svar.  

 Faktor 2 handlar om rädsla och undvikande och hade det högsta medelvärdet i positiva 

attityder,  93 % var positiva och 5 % hade en negativ attityd. 

 Faktor 3 - Vidsynthet/pro-integration hade medelvärdet 81 % i positiva svar och 16 % 

inom de negativa svaren.  

 De positiva svaren inom faktor 4, inställning till en samhällsbaserad psykiatri, gav ett 

medelvärde på 89 % och de negativa svaren hade ett medelvärde på 10 %.  

 

Se bilaga 1 för fullständig redovisning av de frågor som ingår i varje faktor. 
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3.2 Fördelning i kön, ålder och utbildning hos vårdpersonal 

De 216 deltagarna bestod till största del av kvinnor och ungefär en fjärdedel män. Se figur 1.  

 

 

Figur 1. Fördelningen mellan kvinnor och män samt bortfall i procent. 

 

 

I denna studie var 28 % av deltagarna i åldersgruppen 25-45 år och 70 % var i åldersgruppen 

över 45 år. 

 

I tabell 2 redovisas antalet personer i varje utbildningsgrupp. Majoriteten av deltagarna fanns i 

gruppen undersköterska/mentalskötare. Därefter kom grupperna psykiatrisjuksköterska,   11 

% hade ingen vårdutbildning eller var vårdbiträde, utbildningsgruppen 

undersköterska/mentalskötare bestod av 71 %. Det fanns 4 % sjuksköterskor och 14 % 

psykiatrisjuksköterskor. Bortfallet i grupperna var 1 %.  
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Tabell 2. Bakgrundsfaktorn utbildningsnivå. 

Utbildningsnivå Antal i % Antal 

Ingen vårdutbildning/vårdbiträde 11 % 23 

Undersköterska/mentalskötare 71 % 153 

Sjuksköterska 4 % 8 

Psykiatrisjuksköterska 14 % 30 

Bortfall 1 % 2 

 

 

3.3 Skillnader i attityder inom kön, ålder och utbildningsnivå hos vårdpersonalen 

Angående påståendet att psykisk sjukdom är en sjukdom som vilken annan sjukdom som helst 

hade 23 % av männen hade en negativ attityd medan 11 % av kvinnorna var negativa (p 0.03). 

Inga övriga signifikanta skillnader sågs mellan män och kvinnor.  

 

Inom de olika åldersgrupperna fanns signifikans på tre frågor. I påståendet om att den lokala 

befolkningen inte behöver vara rädd för de människor som besöker deras närområde för att få 

psykiatrisk vård framkom det att 30 % i åldergruppen 25-45 år hade en negativ attityd till 

detta medan 16 % av den äldre åldersgruppen hade en negativ attityd (p 0.024). Påståendet om 

att en psykisk sjukdom är som vilken annan sjukdom som helst visade att 22 % i åldergruppen 

25-45 år hade en negativ attityd medan 11 % av den äldre åldersgruppen uppvisade en negativ 

attityd (p 0.027). I figur 3 redovisas påståendet ”att skydda samhället från människor med en 

psykisk sjukdom borde betonas mindre”, där 34 % av åldergruppen 25-45 år hade en negativ 

attityd medan 17 % i den äldre åldersgruppen hade en negativ attityd (p 0.009).  

 

Inga signifikanta skillnader sågs inom de olika utbildningsgrupperna.  
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Figur 3. Signifikant skillnad angående negativa attityder relaterat till ålder i påstående 44.  

 

 

4 Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat 

Överlag har vårdpersonalen inom psykiatrin en positiv attityd till psykisk ohälsa, 65 % av 

påståendena i frågeformuläret Nya CAMI-S hade minst 90 % positiva svar. Mest negativ 

attityd visade sig i påståendet om att de flesta som en gång varit patient på en psykiatrisk 

klinik var en pålitlig barnvakt. Signifikanta skillnader sågs mellan åldergrupperna (25-45 år 

och över 45 år), där de äldre hade mer positiv attityd till psykisk ohälsa på tre av de 29 

påståendena. Mellan kvinnor och män framkom signifikanta skillnader i påståendet om att 

psykisk sjukdom är som vilken annan sjukdom som helst. Män sågs här ha en mer negativ 

attityd än kvinnorna. Inom utbildningsnivåerna sågs inga signifikanta skillnader. Inom Nya 

CAMI-S fyra attitydfaktorer sågs mest positiva svar i faktor 2 – rädsla och undvikande medan 

faktor 3 – vidsynthet/pro-integration påvisade mest negativa attityder.     
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4.2 Resultatdiskussion  

 

4.2.1 Attityder hos vårdpersonalen 

De flesta av påståendena resulterade i positiva attityder hos vårdpersonalen. Hela 97 % ansåg 

att de skulle kunna prata naturligt med grannar som har haft en psykisk sjukdom och 93 % av 

deltagarna tyckte inte att personer med psykisk ohälsa ska behandlas som utstötta från 

samhället. Detta tyder på att de flesta deltagarna inte har en stigmatiserande syn gentemot 

personer med psykisk ohälsa. Schafer et al. (2011) menar att vårdpersonal som utsätter 

patienter för en stigmatiserande syn ger en sämre vård för patienten, medan en positiv attityd 

från vårdpersonalen kan inge hopp och uppmuntran i tillfrisknandet. Detta kan relateras till 

Travelbee’s omvårdnadsteori, där hon menar att det är personens egen upplevelse av hälsa 

som är viktig, att personen är så sjuk eller frisk som denne själv känner sig. Hon menar även 

att diagnosen inte är väsentlig i mötet med patienten (Kristoffersen 2006). Därför är det 

viktigt att vårdpersonalen inte bemöter patienten efter dennes diagnos, eftersom det kan leda 

till att patienten känner sig mer sjuk eller annorlunda. Det innebär att attityden hos 

vårdpersonalen har stor betydelse och påverkan för patientens behandling och rehabilitering, 

vilket även Björkman et al. (2008) framlägger i sin studie.  

 

Resultatet som framkom i denna studie visade utifrån syftet att vårdpersonal inom den 

psykiatriska vården har en övervägande positiv attityd till personer med psykisk ohälsa. Detta 

resultat går i linje med vad McCann et al. (2009) fick fram i sin studie. Dock fanns också 

skillnader i resultatet i denna studie jämfört med andra studier. Hansson’s et al. (2011) 

undersökning visade att den negativa attityden till psykisk ohälsa dominerade bland 

psykiatripersonalen. Ahmead et al. (2010) samt Hamdan-Mansour och Wardam’s (2009) 

studier visade också en mer negativ attityd till psykisk ohälsa hos personal inom psykiatrin.  

 

I föreliggande studie visade påståendet om att en person som varit patient på en psykiatrisk 

avdelning är en pålitlig barnvakt flest negativa attityder. Detta visade även Hansson’s et al. 

(2011) studie där mest negativa svar bland annat sågs på frågan gällande att anlita någon som 

barnvakt om denne har eller haft psykisk ohälsa.   

 

4.2.2 Skillnader i attityder mellan kvinnor och män  

Deltagarna i denna studie bestod till största delen av kvinnor (72 %). I ett av påståendena 

fanns en signifikant skillnad till attityder mellan kvinnor och män, männen visade sig ha en 
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mer negativ attityd än kvinnorna gällande påståendet att psykisk sjukdom är som vilken annan 

sjukdom som helst. Även i Björkman’s et al. (2009) studie framkom skillnader i attityder till 

psykisk ohälsa mellan kvinnor och män. Den visade att män hade en mer negativ attityd till 

personer med ätstörningar, schizofreni och svår depression, medan männen hade en mer 

positiv attityd till personer med drogberoende jämfört med kvinnorna. Även Hamdan-

Mansour och Wardam (2009) visade skillnader i attityder mellan kvinnor och män, där 

kvinnorna uppvisade en mer positiv attityd till psykisk ohälsa i flera av påståendena. Dock 

framkom inga andra större skillnader i attityderna mellan kön, vilket även föreliggande studie 

påvisade. I Nordt’s et al. (2006) studie framkom inga skillnader mellan kön och attityder till 

psykisk ohälsa. 

 

4.2.3 Skillnader i attityder mellan åldersgrupper 

I denna studie var de flesta deltagarna över 45 år (70 %), resultatet visade signifikanta 

skillnader i attityder till psykisk ohälsa mellan åldersgrupperna. De över 45 år hade en mer 

positiv attityd till psykisk ohälsa i tre påståenden. Detta resultat stöds av Nordt et al. (2006) 

som fann att mest negativa stereotyper fanns bland den yngre personalgruppen. Även 

Björkman et al. (2008) kom fram till att den yngre personalen hade en mer negativ attityd och 

ansåg i högre grad att personer med psykisk ohälsa var farliga och oförutsägbara.  

 

4.2.4 Skillnader i attityder mellan utbildningsnivåer 

Resultatet i denna studie visade inga signifikanta skillnader mellan utbildningsnivåerna och 

attityderna till personer med psykisk ohälsa. Detta kan bero på att fördelningen mellan de 

olika utbildningsgrupperna var ojämn. Den största skillnaden i fördelningen var mellan 

grupperna sjuksköterskor (4 %) och undersköterskor/mentalskötare (71 %). Detta resultat 

liknar Rao’s et al. (2009) studie där det inte heller framkom några signifikanta skillnader 

mellan personalen som var utbildade inom psykiatri jämfört med de som hade andra 

bakgrunder. Även Hamdan-Mansour och Wardam’s (2009) studie visade väldigt små 

skillnader i attityder vid olika utbildningsnivåer. Däremot fann Björkman et al. (2008) i sin 

studie att vårdpersonal med mindre yrkeserfarenhet hade mer negativa attityder till psykisk 

ohälsa. Detta kan innebära att kunskap ger en bättre attityd, vilket även belyses i Švedienė’s et 

al. (2009) studie. Ross och Goldner’s (2009) studie visade att psykiatrisjuksköterskorna hade 

en övergripande positiv attityd, vilket även det tyder på att kunskap ger en bättre attityd till 

psykisk ohälsa. 
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4.3 Metoddiskussion  

I denna studie har enkäter använts som datainsamlingsmetod.  Fördelen med enkäter är att det 

är billigare att genomföra undersökningen och att deltagaren själv kan välja när denne vill 

svara på enkäten (Eliasson 2006). Enligt Polit och Beck (2010) är den största fördelen med 

enkätstudier flexibiliteten och den breda folkgruppen som kan undersökas. Den breda 

informationen som fås in kan också användas till många olika syften (Ibid.). Nackdelar med 

en enkätundersökning är att risken för missförstånd ökar och att färre personer svarar än vid 

intervjuundersökningar eftersom den mänskliga kontakten oftast saknas (Eliasson 2006).  

 

216 personer deltog i denna studie. Det höga antalet deltagare var en styrka för studien 

eftersom det gav en bred grupp att studera (Eliasson 2006). När data matades in till 

föreliggande studie var svarsfrekvensen 60 % vilket gav en tillfredställande svarsfrekvens och 

statistisk styrka. 

 

När data hade matats in visade det att fördelningen i de olika grupperna var ojämn. Av 

utbildningsnivåerna som enligt syftet skulle undersökas med skillnader i attityder till psykisk 

ohälsa var endast 4 % av deltagarna i studien sjuksköterskor medan hela 71 % bestod av 

undersköterskor/mentalskötare. Detta kan ha varit en svaghet i denna studie eftersom 

grupperna var ojämnt fördelad, vilket kan ha påverkat resultatet. Hade utbildningsnivåerna 

haft en bättre fördelning kanske mer signifikanta skillnader hittats eller resultatet blivit mer 

trovärdigt. Undersköterskor och mentalskötare valdes att slås ihop till en grupp eftersom 

antalet undersköterskor var mycket få och utbildningarna ansågs likvärdiga i denna studie. 

Dessutom hade de flesta mentalskötare även en undersköterskeutbildning. En annan svaghet 

som kan ha påverkat resultatet är de missförstånd som några deltagare uppgav vid en del 

påståenden, där de antecknat att det beror på patientens diagnos vilken attityd de har. En 

deltagare menade att svaret skulle variera stort om denne tänkte på en person med depression 

jämfört med en person med akut psykos. Dock har det varit en styrka med studien att 

frågeformuläret Nya CAMI-S har använts, eftersom instrumentet är vetenskapligt validerat 

(Högberg et al. 2011).  
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4.4 Allmän diskussion 

Resultatet av denna studie visar att vårdpersonal som arbetar inom psykiatrisk verksamhet har 

en övervägande positiv attityd till psykisk ohälsa. Dock finns det fortfarande negativa 

attityder kring vissa påståenden vilket visar att stigmatisering mot psykisk ohälsa fortfarande 

existerar bland vårdpersonal som jobbar med personer som har en psykisk sjukdom.  

 

Författarna till denna studie anser att det borde forskas mer om vårdpersonals attityder till 

psykisk ohälsa, både inom psykiatrin och även den somatiska vården eftersom det finns lite 

forskning inom båda områdena. Även Hansson et al. (2011) belyser i sin studie att forskning 

om sjukvårdspersonalens attityder till personer med psykisk sjukdom inom den psykiatriska 

vården är få (Ibid.). Detta bidrar till att det finns för lite kunskap i ämnet samt att det blir svårt 

att minska stigmatiseringen och negativa attityder till psykisk ohälsa och att föra utvecklingen 

framåt. Denna studie visar skillnader i attityder beroende på vilken åldersgrupp personen 

tillhör. Den äldre åldersgruppen har en mer positiv attityd och detta kan tyda på att erfarenhet 

inom vården leder till en bättre attityd till psykisk ohälsa. En förbättrad vårdutbildning inom 

psykisk ohälsa kan bidra till mer positiva attityder även i den yngre åldersgruppen. Det bör 

finnas mer undervisning inom ämnet psykisk ohälsa i vårdutbildningar och alla som går 

utbildningen bör få en verksamhetsförlagd utbildning på en psykiatrisk avdelning. Detta för 

att minska negativa attityder och fördomar till denna patientgrupp samt minska rädslan och 

osäkerheten till dessa personer (Mavundla 2000, Ross & Goldner 2009). Om fler personer får 

en bättre attityd till personer som lider av psykisk ohälsa, kommer fler personer kunna 

påverkas i samma riktning. Detta bevisades i Rao’s et al. (2009) studie där de kom fram till att 

desto mer positivt en patient med psykisk ohälsa framställdes, desto bättre blev attityden till 

denna person. Alltså kan den positiva attityden till personer med psykisk ohälsa spridas vidare 

inom vårdpersonalen och det är då viktigt att både forskning och utbildning till personal 

fortsätter att utvecklas och att den positiva attityden kan leda ut till ännu fler personer. 

Eftersom att Travelbee (Kristoffersen 2006) anser att lidande är något som kommer att drabba 

de flesta människor är det en viktigt med kunskap för att kunna ge en bra omvårdnad till den 

stora patientgruppen.    

 

Denna studie visar inga signifikanta skillnader i attityder till psykisk ohälsa beroende på 

vilken utbildning personalen har eftersom grupperna var ojämnt fördelade, dock visar tidigare 

studier att mer kunskap ger en bättre attityd till psykisk ohälsa (Švedienė et al. 2009). 

Författarna till denna studie hoppas att denna undersökning och vidare forskning inom 
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området kommer leda till mer kunskap och uppmärksamhet på hur viktigt det är att minska 

negativa attityder till psykisk ohälsa. En förhoppning är att vårdpersonal i framtiden kommer 

kunna se hela människan istället för en diagnos och att positiva attityder skapas, vilket även 

Travelbee anser vara en viktigt i mötet med patienten (Kristoffersen 2006).  

 

Författarna till föreliggande studie valde att endast redovisa de signifikanta skillnaderna som 

framkom inom kön, ålder och utbildningsnivå. Detta för att hålla en hög trovärdighet på 

studien, eftersom övriga skillnader kan ha berott på slumpen.  

 

4.5 Slutsats  

Slutsatsen i denna studie är att de flesta av vårdpersonalen inom psykiatrin i det undersökta 

länet har en positiv attityd till personer med psykisk ohälsa. Studien visade dock negativa 

attityder inom vissa områden och tidigare studier visar också att negativa attityder 

förekommer i stor utsträckning. Genom vidare forskning och bättre utbildning kan de negativa 

attityderna minskas ytterligare. Tidigare forskning har visat att brist på kunskap kan leda till 

en negativ attityd (Mavundla 2000, Hamdan-Mansour & Wardam 2009, Švedienė et al. 

2009). En förhoppning är att denna studie kan bidra med kunskap och vara en del av den 

forskning som är viktig för framtiden. 
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Bilaga 1. Attityder till människor med psykisk sjukdom. 

 

Tabell 3. Faktor 1 – Avsikt att interagera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påstående Positiv attityd Negativ attityd Bortfall 

22. Jag kan tänka mig att arbeta tillsammans 

med någon som har en psykisk sjukdom. 
88 % 11,1 % 0,9 % 

25. Jag skulle bjuda in någon till mitt hem 

även om jag visste att denne led av en 

psykisk sjukdom. 

91,2 % 6,5 % 2,3 % 

28. Jag kan tänka mig att tänka mig att ha en 

vän som tidigare har varit patient inom 

psykiatrin. 

90,3 % 7,4 % 2,3 % 

30. De flesta personer som en gång varit 

patienter på en psykiatrisk klinik är pålitliga 

barnvakter. 

55,6 % 39,8 % 4,6 % 

35. Människor med en psykisk sjukdom ska 

inte behandlas som utstötta från samhället.  
92,6 % 5,6 % 1,9 % 

37. Om någon, som tidigare hade varit 

patient inom psykiatri blev min granne, 

skulle jag välkomna denne i mitt hem någon 

gång då och då. 

78,2 % 18,5 % 3,2 % 

40. Jag skulle kunna prata naturligt med 

grannar som har haft en psykisk sjukdom. 
96,8 % 1,4 % 1,9 % 

43. Om någon som tidigare har haft en 

psykisk sjukdom blev min granne, skulle jag 

besöka denne. 

75 % 22,2 % 2,8 % 



 
 

Tabell 4. Faktor 2 – Rädsla/undvikande 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påstående Positiv attityd Negativ attityd Bortfall 

19. Jag är motståndare till att människor 

som har en psykisk sjukdom bor i mitt 

grannskap.  

90,7 % 8,3 % 0,9 % 

21. Det är skrämmande att tänka sig att 

människor med psykiska sjukdomar bor i 

mitt bostadsområde. 

95,8 % 3,2 % 0,9 % 

23. Jag skulle inte vilja bo granne med 

människor som har haft en psykisk 

sjukdom.   

91,2 % 7,9 % 0,9 % 

27. Det är bäst att undvika människor som 

har en psykisk sjukdom. 
94 % 3,7 % 2,3 % 

29. Det bästa sättet att omhänderta 

människor med en psykisk sjukdom är att 

låsa in dem.  

96,3 % 0,9 % 2,8 % 

31. Jag skulle undvika att prata med grannar 

som tidigare haft en psykisk sjukdom. 
96,3 % 1,4 % 2,3 % 

34. Jag skulle känna mig orolig om jag 

besökte någon med en psykisk sjukdom. 
88 % 9,7 % 2,3 % 

36. Människor med en psykisk sjukdom bör 

isoleras från resten av samhället.  
94,9 % 3,2 % 1,9 % 



 
 

Tabell 5. Faktor 3 – Vidsynthet/Pro-integration 
 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6. Faktor 4 - Inställning till en samhällsbaserad psykiatri 
 

 

Påstående Positiv attityd Negativ attityd Bortfall 

32. Lokalbefolkningen bör acceptera att en 

psykiatrisk verksamhet utlokaliseras till 

deras bostadsområde för att tillgodose 

samhällets behov.  

77,8 % 19,9 % 2,3 % 

33. Människor med en psykisk sjukdom är 

mycket mindre farliga än vad de flesta 

människor tror. 

85,2 % 12 % 2,8 % 

38. Utlokalisering av en psykiatrisk 

verksamhet till ett bostadsområde utgör 

ingen fara för lokalbefolkningen. 

78,7 % 19 % 2,3 % 

39. Psykisk sjukdom är en sjukdom som 

vilken annan sjukdom som helst. 
83,8 % 13,9 % 2,3 % 

41. Psykiatriska verksamheter bör inte 

förläggas till bostadsområden. 
81,5 % 16,7 % 1,9 % 

42. Lokalbefolkningen har goda skäl att 

motarbeta utlokalisering av psykiatrisk 

verksamhet till deras bostadsområde. 

85,2 % 13 % 1,9 % 

44. Att skydda samhället från människor 

med en psykisk sjukdom borde betonas 

mindre. 

74,5 % 20,4 % 5,1 % 

45. Att ha människor med psykisk sjukdom 

boende i ett bostadsområde må hända vara 

bra för dem, men riskerna för 

lokalbefolkningen blir i så fall alltför stora. 

84,3 % 13 % 2,8 % 

Påstående Positiv attityd Negativ attityd Bortfall 

17. Den bästa behandlingen för människor 

med en psykisk sjukdom är att vara 

delaktiga i samhället.   

88,4 % 9,7 % 1,9 % 

18. Så långt det är möjligt bör psykiatrisk 

verksamhet bedrivas i öppna vårdformer.  
94,4 % 4,2 % 1,4 % 

20. Vi måste inta en mer tolerant inställning 

till människor i vårt samhälle, som har en 

psykisk sjukdom. 

92,6 % 6 % 1,4 % 

24. Den lokala befolkningen behöver inte 

vara rädd för de människor som besöker 

deras närområde för att få psykiatrisk vård. 

79,6 % 19,4 % 0,9 % 

26. Ingen har rätt att utestänga människor 

med en psykisk sjukdom från deras 

grannskap. 

88,4 % 8,3 % 3,2 % 


