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Sammanfattning 

Bakgrund: Schizofreni är den allvarligaste formen av psykossjukdomar. Tidigare 

forskning har visat att personer med schizofreni upplever stigmatisering från 

vårdpersonal och allmänheten. En bidragande orsak till negativa attityder hos 

vårdpersonal och allmänheten är brist på kunskap om sjukdomen.  

Syfte: Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva attityder hos 

vårdpersonal inom sluten- och öppenvården till personer med schizofreni samt att 

beskriva valda artiklars design.  

Metod: Studien har en deskriptiv design och innehåller både kvantitativa och 

kvalitativa vetenskapliga artiklar. Totalt har 13 stycken artiklar inkluderats i 

föreliggande studie.  

Resultat: Resultatet i föreliggande litteraturstudie visade att det finns både negativa och 

positiva attityder gentemot personer med schizofreni hos vårdpersonal inom sluten- och 

öppenvården. Negativa attityder som framkom var att vårdpersonal ansåg att personer 

med schizofreni var farliga och oförutsägbara, positiva attityder hos vårdpersonalen 

yttrade sig i social acceptans. Inom slutenvården hade majoriteten av vårdpersonalen 

negativa attityder medan personalen i öppenvården hade mer positiva attityder gentemot 

personer med schizofreni. Resultatet visade även att vårdpersonal som var äldre och 

hade mer erfarenhet av personer med schizofreni hade mer positiva attityder.  

I föreliggande studie hade tre av de inkluderade artiklarna kvasi-experimentell design 

och resterande tio inkluderade artiklar hade icke-experimentell design. 

Slutsats: Negativa attityder till personer med schizofreni förekommer både inom 

sluten- och öppenvården. Genom att uppmärksamma negativa attityder genom olika 

undersökningar har det visat sig att kunskapen ökar och att attityder går att förändra.  
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Abstract 

Background: Schizophrenia is the most serious form of psychotic illnesses. Previous 

research has shown that people with schizophrenia experience stigma from health 

personnel and general public. One factor that contributes to negative attitudes among 

health personnel and the general public is the lack of knowledge about the disease. 

Aim: The purpose of this study was to describe attitudes among health personnel in out-

patient and in-patient care towards people with schizophrenia and to describe the design 

of the included articles. 

Methods: The present study had a descriptive design and includes articles of both 

quantitative and qualitative approach. A total of 13 articles were included in the present 

study.  

Results: The results in the present study showed that both negative and positive 

attitudes towards people with schizophrenia occurs in out-patient and in-patient care.  

Negative attitudes that appeared among healthcare personnel were that they felt that 

people with schizophrenia were dangerous and unpredictable, positive attitudes among 

health personnel were expressed of social acceptance. The majority of health personnel 

within the in-patient settings had negative attitudes whereas the health .personnel within 

out-patient care had more positive attitudes towards people with schizophrenia. The 

results also showed that health personnel who were older and had more experience of 

people with schizophrenia had more positive attitudes.     

Three of the included articles in the present study had a quasi-experimantal design and 

the remaining ten included articles had a non-experimental design.  

Conclusions: Negative attitudes towards people with schizophrenia occurs both in out-

patient- and in-patient care. By paying attention to negative attitudes through different 

surveys the result has shown that attitudes can be changed through increased 

knowledge.  
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1.0 INTRODUKTION 

 

1.1 Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa står för 25 % av all sjukvård och lidande i världen och endast 1 % av all 

vårdpersonal arbetar inom psykiatrin (WHO 2014). I Sverige har psykisk ohälsa ökat 

sedan 1990-talet. Till psykisk ohälsa hör bland annat depression, ångest och 

psykossjukdomar. Främst har en försämring hos unga personer skett i jämförelse med 

äldre (Danielsson & Berlin 2009). McGrath et al. (2004) visar i sin studie att cirka 

15/100 000 i världen nyinsjuknar i schizofreni varje år.  

I Stockholmsområdet beräknas det att cirka 0,4 % av befolkningen (cirka 5600 

personer) är i kontakt med vården på grund av sin schizofreni och en antydan till ökning 

kan ses (Flyckt 2008). 

 

1.2 Schizofreni 

Schizofreni ingår i gruppen psykossjukdomar. Den betraktas som den allvarligaste och 

svåraste formen av psykoser. Symtom som kan uppkomma vid psykos delas bland annat 

in i positiva och negativa symtom. Positiva symtom är när en person med psykos får 

svårt att tolka impulser både inifrån och utifrån, de kan uppfattas som exempelvis röster 

eller förvrängd verklighetsbild. Dessa symtom kallas vanligtvis för vanföreställningar, 

tankestörningar och hallucinationer. Negativa symtom innebär att en person med psykos 

blir passiv, ger minskat känslouttryck, bristande empati, drar sig tillbaka och har svårt 

att svara på stimuli från omvärlden (Rahm et al. 2013). 

Personer med psykossjukdom är i större utsträckning drabbade av somatiska sjukdomar, 

exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, infektioner och för tidig död. Detta beror på skiftande 

grad av sjukdomen och medicinering. För patienterna innebär detta sociala 

konsekvenser som exempelvis ekonomiska svårigheter och negativa levnadsvanor 

(Wahlman Laurell 2009).     

 

1.3 Diagnos och behandling 

Schizofreni debuterar ofta i sena tonåren hos män och hos kvinnor sker debuten något 

senare (Mattsson 2010). Sjukdomen är till stor del genetiskt betingad, men även sociala 

och psykologiska omständigheter under uppväxten har en betydande roll för att 

insjukna. Patienter med sjukdomen är i behov av stora vårdinsatser och behöver ofta 

medicineras hela livet. För att kunna ställa en schizofrenidiagnos krävs det att personen 
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har minst två typer av symtomen positiva eller negativa, och beroende på vilket 

diagnossystem som används är durationen för symtom en månad eller sex månader 

(Rahm et al. 2013). 

Av all psykiatrisk öppenvård i Sverige utgör patienter med psykossjukdom 30-35 % och 

inom psykiatrisk slutenvård utgör de 40-45 %. På ett år är det en fjärdedel av 

patienterna med psykossjukdom som vårdas i heldygnsvård på sjukhus, men en 

minskning kan ses (Wahlman Laurell 2009).   

Av de personer som insjuknar i en psykos är det ca en tredjedel till hälften som 

diagnostiseras med schizofreni (Mattsson 2010).  

 

1.4 Allmänhetens syn på schizofreni 

Att leva med sjukdomen schizofreni innebär olika hinder för personen. Negativa 

attityder hos personens familj, vänner eller arbetsgivare bidrar till en stigmatisering. Det 

kan vidare leda till att personen hamnar i en ond cirkel där sociala relationer och arbete 

inte kan upprätthållas (Hanafiah & Van Bortel 2015).  

 

För att ta reda på allmänhetens attityder gentemot personer med bland annat schizofreni 

använde Reavly och Pilkington (2014) sig av det sociala mediet ”Twitter”. I deras 

studie framkom det att en del av de som deltog saknade kunskap om sjukdomen, vilket 

visade sig i negativa attityder i form av en förvrängd bild av sjukdomen, till exempel att 

personer med schizofreni har dubbla personligheter och är farliga. 

 

I Storbritannien har en studie, som sträcker sig från slutet av 1990-talet till 2014, utförts 

för att ta reda på utvecklingen av allmänhetens attityder till personer med schizofreni. I 

studien framgår det att i slutet av 1990-talet hade allmänheten negativa attityder till 

personer med schizofreni och i början av 2000-talet hade dessa negativa attityder 

minskats. Vidare visar studien att dessa negativa attityder har ökat igen de senaste åren 

hos allmänheten. Studien visar att de vanligaste attityderna till personer med schizofreni 

är att de är farliga för andra, oförutsägbara och svåra att prata med (Wood et al. 2014). 

 

1.5 Hur personer med schizofreni upplever bemötandet från vårdpersonal   

I Harangozo et al. (2014) framgår det att patienter med schizofreni upplever en 

diskriminering när de uppsöker somatisk vård. Vidare visar studien att ett stort antal 

patienter med schizofreni upplever att de blir bemötta av negativa attityder från 
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vårdpersonal inom psykiatrin. Dessutom beskriver en stor del av deltagarna i studien att 

de känner att deras integritet blir kränkt när vårdpersonal besöker och hjälper de i 

hemmet.  

I Williams och Tufford (2012) beskrev personer med schizofreni att vårdpersonal hade 

låga förväntningar på vad de klarade av. De beskrev även att vårdpersonal dömde på 

förhand, bara för att de är sjuka skulle de falla in i en speciell kategori. Vidare i studien 

framgår det att personer med schizofreni uttryckte en önskan om att en mindre 

hierarkisk vård ska bedrivas så att större jämställdhet mellan vårdare och patient kan 

uppnås.  

 

1.6 Tidigare forskning 

Tidigare forskning har visat att attityder hos vårdpersonal gentemot personer med 

schizofreni är mer negativa än hos allmänheten. Vårdpersonal anser att personer med 

schizofreni blir diskriminerade i samhället. Det råder en konsensus mellan vårdpersonal 

och allmänheten i bemärkelsen att utan professionell hjälp kommer dessa personer att 

försämras i sin sjukdom (Hugo 2001). Björkman et al. (2008) menar i sin studie att 

negativa attityder hos vårdpersonal gentemot personer med schizofreni är kopplat till 

brist på kunskap om sjukdomen. 

  

I en studie av Magliano et al. (2004) påvisades olika attityder hos sjuksköterskor och 

psykiatriker gentemot personer med schizofreni. Både sjuksköterskor och psykiatriker 

ansåg att personer med schizofreni var kapabla att arbeta som andra människor, men 

samtidigt ansåg sjuksköterskorna att dessa personer är oberäkneliga och att det inte går 

att förutse vad de ska göra. Båda professionerna menade att allmänheten har en 

restriktiv attityd och distanserar sig från personer med schizofreni.  

 

1.7 Teoretisk anknytning 

Sjuksköterskan Joyce Travelbee (1926 – 1973) var en omvårdnadsteoretiker som var 

aktiv inom psykiatrin. Hennes teori grundar sig på en mellanmänsklig relation där 

vårdare och patient är jämlika. Hon menade att personer med bland annat psykisk ohälsa 

upplever sin sjukdom som de känner sig och att det därför är viktigt att sjuksköterskan 

har kunskap om varje persons situation och inte utgår från personernas diagnoser 

(Kristoffersen 2006).  
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Travelbee’s omvårdnadsteori bygger till stor del på vårdpersonalens egna värderingar 

gentemot sjukdom och lidande och kommer att styra hur mycket vårdpersonalen kan 

hjälpa sjuka personer att finna meningsfullhet eller ingen meningsfullhet beroende på 

situation (Pokorny 2014).      

 

1.8 Begreppsdefinitioner 

Attityd kan definieras som ett slags socialt beteende. Inom bland annat socialpsykologin 

används termen i allmänhet för att beskriva en varaktig inställning som bygger på 

erfarenheter och yttrar sig i att en person är för eller emot något (NE 2015). 

 

Vårdpersonal innefattar nästan alla som arbetar inom offentlig och privat hälso- och 

sjukvård, och som i någon form deltar i vården av patienter. Exempel på professioner 

inom sjukvården är sjuksköterska, läkare och psykolog (Socialstyrelsen 2015).  

 

1.9  Problemformulering 

I Sverige har det ända sedan 1990-talet skett en ökning av psykisk ohälsa. Inom psykisk 

ohälsa är schizofreni den allvarligaste typen inom psykossjukdomar och bidrar till att 

personerna har en nedsatt livskvalitet (Danielsson & Berlin 2009). Personer med 

diagnosen schizofreni stigmatiseras och diskrimineras av allmänheten. En bidragande 

orsak till det här problemet är allmänhetens brist på kunskap om sjukdomen (Hanafiah 

& Van Bortel 2015). Forskning har visat att det finns en kunskapslucka även hos 

vårdpersonal i bemötandet av personer med schizofreni, både inom den somatiska och 

psykiatriska vården vilket bidrar till negativa attityder (Björkman et al. 2008). Genom 

att uppmärksamma attityder hos vårdpersonal till personer med schizofreni kan 

stigmatisering minska och ett bättre bemötande uppnås. 

 

1.9.1  Syfte 

Att beskriva attityder hos vårdpersonal inom sluten- och öppenvården till personer med 

schizofreni samt att beskriva valda artiklars design.  

 

1.9.2 Frågeställningar 

 

1. Hur beskrivs attityder hos vårdpersonal inom slutenvården till personer med 

schizofreni? 
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2. Hur beskrivs attityder hos vårdpersonal inom öppenvården till personer med 

schizofreni? 

3. Vilken design används i valda artiklar?  

 

 

2.0 METOD 

 

2.1 Design 

Litteraturstudien har en deskriptiv design (Polit & Beck 2012).  

 

2.2 Databaser 

Sökning av litteratur har skett i databaserna PubMed (Medline) och 

PsycINFO. 

 

2.3 Sökord/Sökstrategier/Urvalsstrategier  

MeSH- (Medical Subject Headings) termer har använts i databasen PubMed. De sökord 

som har använts är: attitude [MeSH], health personnel [MeSH] och schizophrenia 

[MeSH]. I databasen PsycINFO gjordes fritextsökningar med samma sökord som i 

PubMed. Författarna har noga utvalt sökord för att svara på föreliggande 

litteraturstudies syfte och frågeställningar. 

Booleska operatorn som använts är ”AND” för att kombinera sökord och på så sätt få 

mer specifika träffar. För att specificera sökningar har begränsningar i databaserna 

använts. I PsycINFO har författarna begränsat sökningarna till ”peer review”, att de ska 

finnas tillgängliga i full text, att alla artiklar ska vara på engelska samt att de ska vara 

publicerade mellan åren 2010-2015. I PubMed användes begränsningarna att artiklarna 

ska vara publicerade mellan åren 2010-2015 samt att de fanns tillgängliga i full text. 

Sökorden har använts i olika kombinationer i de olika databaserna, se Tabell 1. Totalt 

hittades 13 artiklar som svarade på föreliggande studies syfte. Tolv av artiklarna 

hittades genom sökning i databaserna och en artikel hittades genom manuell sökning i 

vald artikels referenslista.   
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Tabell 1. Utfall av databassökningar. 

 

Databas Sörord Begräsningar Träffar Valda källor 

(exklusive 

dubletter) 

Datum 

PubMed 

(Medline) 

Attitude 

[MeSH] AND 

health 

personnel 

[MeSH] AND 

Schizophrenia 

[MeSH] 

-Full text 

Artiklar 

-Publicerade 

mellan 2010 

- 2015 

109 9 2015-09-

09 

PsycINFO Attitude 

[Headings] 

AND health 

personnel 

[Headings] 

AND 

Schizophrenia 

[Headings] 

-Full text 

-Artiklar 

publicerade 

mellan 2010 

- 2015 

-Engelska 

-Peer review 

103 3 2015-09-

09 

Manuell 

sökning 

 

 

   1 2015-09-

09 

Totalt 

 

  212 13 2015-09-

09 

 

 

2.4 Urvalskriterier 

Inklusionskriterier: Artiklar som använts var publicerade mellan 2010-2015, var 

uppbyggda på ett vetenskapligt sätt, handlade om valt ämne och svarade på 

litteraturstudiens syfte. De var skrivna på engelska, var gratis och fanns tillgängliga i 

full text. Deltagarna i artiklarna är vårdpersonal som sjuksköterskor, läkare, 

undersköterskor, mentalskötare och studenter inom vården. Inga begränsningar till 

geografiska områden har gjorts.  

Exklusionskriterier: Artiklar som inte svarade på syftet, inte fanns i full text, inte var 

gratis samt inte var på engelska och artiklar där deltagarna inte innefattade 

vårdpersonal, exempelvis samhälls- eller patientperspektiv exkluderades. Även artiklar 

som innefattade personer under 18 år, var publicerade innan 2010 eller var systematiska 

litteraturstudier exkluderades.  
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Vid sökning av artiklar har författarna till föreliggande examensarbete först granskat 

rubrikerna på de artiklar som framkommit vid de olika sökningarna. De artiklar vars 

rubriker ansågs svara på studiens syfte, läste författarna sammanfattningen för vidare 

bedömning. Urvalsprocessen redovisas i ett flödesschema, se Figur 1.   

För att få ett bredare perspektiv utifrån studiens syfte, valde författarna att inkludera 

olika yrkeskategorier och studenter inom vården.  

 

2.5 Dataanalys 

Tretton artiklar som svarade på föreliggande litteraturstudies syfte valdes ut. Artiklarna 

lästes dels på varsitt håll av båda författarna, men även tillsammans för att kritiskt 

granska och diskutera artiklarnas innehåll. När innehållet granskades färgkodades de 

ord och meningar som svarade på litteraturstudiens syfte. Genom att färgkoda texten 

underlättas insamling av data (Polit & Beck 2012). 

För att få en överblick av artiklarnas innehåll använde författarna en översiktstabell. 

Rubrikerna som tillämpades i tabellen var författare/publikationsår/land, titel, 

ansats/design/metod, undersökningsgrupp samt dataanalys (se Bilaga 1, Tabell 2). 

För att utkristallisera resultatartiklarnas huvudresultat har författarna till föreliggande 

litteraturstudie sammanställt utvalda artiklars resultat i ett separat dokument. 

Resultatartiklarna sammanställdes även i en tabell där syfte och resultat sammanfattades 

(se Bilaga 2, Tabell 3). På så sätt fick författarna en överblick över valda artiklars 

resultat och syfte.  Artiklarna delades även upp utifrån om de undersökte vårdpersonal 

inom sluten- eller öppenvård eller båda två. Genom detta arbetssätt kunde författarna 

lättare sammanställa litteraturstudiens resultat. 

För att svara på föreliggande litteraturstudies syfte kommer de valda artiklarnas resultat 

presenteras i två huvudrubriker: Attityder hos vårdpersonal inom slutenvården till 

personer med schizofreni samt attityder hos vårdpersonal inom öppenvården till 

personer med schizofreni.   

För att besvara den metodologiska frågeställningen granskades de inkluderade 

artiklarnas design. Författarna läste de valda artiklarnas metoddelar noggrant för att ta 

reda på vilken design artiklarna hade. För att på ett korrekt sätt granska artiklarnas 

design har författarna även använt sig av Polit och Beck (2012) samt Forsberg och 

Wengström (2013).   

Valda artiklars design redovisas både i löpande text i resultatdelen samt i en tabell, se 

Bilaga 1, Tabell 2.   
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Figur 1. Flödesschema. 

 

2.6 Forskningsetiska övervägande  

Etisk prövning har inte gjorts i föreliggande studie då det är en litteraturstudie och 

författarna inte utfört studien på patienter och/eller vårdpersonal (Forsberg & 

Wengström 2013). Författarna till föreliggande litteraturstudie har inkluderat de artiklar 

som svarar på studiens syfte. Granskning och presentation har skett utifrån ett objektivt 

synsätt, där författarnas egna värderingar inte har påverkat studiens resultat och 

212 artiklar 

hittades 

188 artiklar 

svarade inte 

på syftet 

24 artiklar 

återstod 

20 artiklar 

återstod  

7 artiklar var 

på annat 

språk  

13 artiklar 

återstod 

1 artikel var 

inte gratis 

12 artiklar 

återstod 

4 artiklar var 

systematiska 

litteratur-

studier 

1 artikel 

söktes 

manuellt 

13 artiklar 

kvarstod och 

inkluderades i 

föreliggande 

litteraturstudie 
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medveten plagiering undvikits (Polit & Beck 2012).  

I föreliggande litteraturstudie har författarna avsiktligt tagit med både positiva och 

negativa perspektiv utifrån artiklarnas resultat (Polit & Beck 2012). Författarna har 

inkluderat artiklar som är etiskt granskade eller där noggranna etiska överväganden har 

gjorts (Forsberg & Wengström 2013). 

 

 

3.0 RESULTAT 

 

Resultatet består av 13 artiklar som svarar på föreliggande litteraturstudies syfte. Det 

kommer att presenteras i tre huvudrubriker. Den första huvudrubriken är: Attityder hos 

vårdpersonal inom slutenvården till personer med schizofreni, den andra huvudrubriken 

är: Attityder hos vårdpersonal inom öppenvården till personer med schizofreni och den 

tredje huvudrubriken: Artiklarnas design för att svara på den metodologiska 

frågeställningen.    

 

3.1 Attityder hos vårdpersonal inom slutenvården till personer med schizofreni 

Inom slutenvården visade Lindén och Kavanagh (2011) i sin studie att vårdpersonal 

hade negativa attityder gentemot personer med schizofreni som yttrade sig i social 

restriktivitet. Vårdpersonalen ansåg att dessa personer var farliga, bör isoleras från 

samhället samt att de inte skulle ha något ansvar eller skyldigheter. I studien framkom 

det även att vårdpersonalen inte skulle vilja bo granne med en person som har 

schizofreni. Även i Serafini et al. (2011) menade personal inom slutenvården att de inte 

skulle kunna tänka sig att bo granne eller arbeta tillsammans med en person med 

schizofreni. Vidare ansåg personalen att personer med schizofreni var farliga och 

oförutsägbara, de menade även att dessa personer drog sig tillbaka från omgivningen.  

I en annan studie där attityder hos personal inom slutenvården undersöktes, framkom 

det att vårdpersonalen ansåg att personer med schizofreni diskrimineras och missgynnas 

i samhället. Vårdarna ansåg även att anhöriga får uppoffra mycket av sina liv för att 

vårda personer med schizofreni. Majoriteten av vårdpersonalen i studien ansåg att 

personer med schizofreni som är försämrade i sin sjukdom borde vara inlagda under en 

längre period på vårdavdelning för att kunna få rätt behandling samt lugn och ro 

(Hanzawa et al. 2012).  
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Serafini et al. (2011) påvisade att vårdpersonal skulle undvika att prata med en person 

som har schizofreni. Vendsborg et al. (2013) såg däremot i sin studie att personal inom 

slutenvården hade en positiv attityd och var mer accepterande gentemot personer med 

schizofreni. De kände sig bekväma att prata med en person med schizofreni och om en 

kollega hade sjukdomen skulle de vilja fortsätta arbeta tillsammans med kollegan. Trots 

detta framkom det att majoriteten av vårdpersonalen aldrig skulle berätta för en kollega 

om de själva hade schizofreni, med rädsla för att bli behandlade annorlunda.  

Serafini et al. (2011) och Vendsborg et al. (2013) påvisade båda i sina studier att 

majoriteten av vårdpersonalen ansåg att orsaken till schizofreni var genetisk.   

Vidare menade deltagarna i Vendsborg et al.(2012) att vårdares attityder till personer 

med schizofreni påverkas av hur vårdpersonalen pratar om dessa personer. Nästan all 

vårdpersonal höll med om att tonen de använde, hur de pratade om sitt arbete och 

patienterna hade en inverkan på sina egna attityder till patienter med schizofreni. 

 

Personalen inom den psykiatriska slutenvården som hade andra positioner, exempelvis 

chefssjuksköterska, hade mer positiva attityder till personer med schizofreni än 

vårdpersonal som arbetade på en akut psykiatrisk avdelning (Hsiao 2015). 

Personal som arbetat i mer än 10 år visade mer positiva attityder till att interagera med 

personer med schizofreni. Den personal som var mest negativ gentemot dessa personer 

var de som jobbat mindre än nio år (Lindén & Kavanagh 2011). 

Äldre vårdpersonal med lång erfarenhet inom psykiatrivården visade mest positiva 

attityder till personer med schizofreni (Hanzawa et al. 2012; Hsiao et al. 2015). Deras 

positiva attityder präglades av att de hade stor empati inför denna patientgrupp (Hsiao et 

al. 2015).  

 

Inför en praktikplacering inom psykiatrisk slutenvårdsavdelning för vårdpersonal ville 

Economou et al. (2012) ta reda på om placeringen hade någon påverkan på personalens 

attityder till personer med schizofreni. Efter att vårdpersonalen haft sin placering var det 

färre av deltagarna som trodde att dessa personer kunde återhämta sig och fler som 

trodde att de var farliga för allmänheten på grund av sitt våldsamma beteende. De 

påstod även att de hade dålig sjukdomsinsikt och inte var kapabla att följa sin 

behandling korrekt. Däremot ansåg färre av deltagarna efter placeringen att personer 

med schizofreni led av dubbla personligheter.    
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3.2 Attityder hos vårdpersonal inom öppenvården till personer med schizofreni 

Inom öppenvården var vårdpersonalens attityder positiva, de var öppna och socialt 

accepterande gentemot personer med schizofreni. Personalen menade att dessa personer 

kan bo ute i samhället, på ett gruppboende eller med eventuell hemhjälp och att 

personer i närheten inte hade något att vara rädda för (Lindén & Kavanagh 2011).  

Vårdare som besöker personer med schizofreni i hemmet beskrev i en studie att de hade 

förutfattade meningar om dessa personer när de började arbeta med hemsjukvård. I 

studien framkom det att vårdpersonalen till en början hade starka åsikter om att personer 

med schizofreni inte kunde klara sig själva och att vårdgivare och familj ibland måste ta 

beslut som strider mot patientens vilja, något de senare ändrade uppfattning om och 

ansåg att vården ska bedrivas på en jämlik nivå tillsammans med patienten (Katakura et 

al. 2010).  

 

I en studie såg forskare att personal inom öppenvården uttryckte mer negativa attityder 

till personer med schizofreni än till personer som inte har schizofreni. De negativa 

attityder som framkom var bland annat att de var falska och farliga. Vårdpersonalen var 

socialt återhållsam och uttryckte att de inte skulle kunna tänka sig att vara vän med en 

person som har schizofreni (Mittal et al. 2014).  

I Loch et al. (2011) uttryckte vårdpersonal inom öppenvården ett flertal negativa 

attityder till personer med schizofreni. Attityder som att dessa personer är farliga, 

oförutsägbara och konstiga bekräftades av vårdpersonalen. Det framkom även att 

vårdpersonalen ansåg att personer med schizofreni är mindre hälsosamma och inte lika 

intelligenta som en frisk person. Trots många negativa attityder hos vårdpersonalen 

uttryckte de i studien att de skulle kunna tänka sig att vara vän med en person med 

schizofreni.  

I en studie där attityder till kvinnor med schizofreni som ammar undersöktes, framkom 

det att majoriteten av vårdpersonalen hade positiva attityder gentemot kvinnorna. Mest 

negativa attityder hade personal som arbetade inom psykiatrin. Enligt författarna ökade 

negativa attityder i samband med om vårdarna hade högre kunskap och mer erfarenhet 

om schizofreni. Negativa attityder som beskrevs hos vårdpersonalen var bland annat 

ilska, rädsla och avsky gentemot personer med schizofreni (Artzi-Medvedic et al. 2012).  

 



 

12 

 

Inom öppenvården menade vårdare att personer med schizofreni stigmatiseras av 

samhället. Vårdpersonalen ansåg att folk ute i samhället trodde att personer med 

schizofreni är svaga, oförutsägbara och farliga (Reavley et al. 2014).    

Det framkom även att vårdpersonal ansåg att personer med schizofreni inte skulle 

behandlas lika i samhället. Personalen ansåg bland annat att de inte skulle ha rätt att 

rösta och att de inte heller skulle anställa en person med schizofreni eller låta dem vara 

lärare till barn. Trots dessa negativa attityder uttryckte vårdpersonalen att de skulle 

kunna tänka sig att bo granne med en person med schizofreni, de skulle även kunna 

tänka sig att arbeta tillsammans med dessa personer (Loch et al. 2013). 

I Mittal et al. (2014) framkom det att vårdpersonal inom öppenvården ville ha mer 

social distans från personer med schizofreni än från personer som inte har schizofreni. 

De menade bland annat att de inte skulle vilja arbeta tillsammans med dessa personer.   

 

Vårdpersonal som arbetar inom hemsjukvården hade låga förväntningar på personer 

med schizofreni, ett exempel beskrivs i Katakura et al. (2010) där personalen beskriver 

en händelse när en mamma till en kvinna med schizofreni lades in på sjukhus. 

Personalen trodde inte att kvinnan med schizofreni skulle klara sig själv när mamman 

lades in på sjukhus och rekommenderade att kvinnan skulle läggas in på en psykiatrisk 

vårdavdelning, något hon själv avböjde till att göra. Personalen respekterade kvinnans 

önskning om att få vara hemma. Efteråt visade det sig att kvinnan hade levt 

självständigt med enbart hemsjukvård i tre månader tills dess att hennes mamma kom 

hem. Vårdpersonalen medgav att de hade underskattat kvinnans förmågor att klara sig 

själv.  

 

I Galletleys och Burtons (2011) studie fick vårdpersonal se en DVD med en ung man 

med schizofreni samt uppleva simulerade rösthallucinationer. Personalen fick fylla i en 

enkät före och efter en intervention för att ta reda på om deras attityder ändrades. Efter 

interventionen sågs en klar förbättring hos vårdpersonal som hade negativa attityder till 

personer med schizofreni. Deltagarna beskrev att de fick bättre förståelse för vilka 

svårigheter dessa personer upplever i det dagliga livet. 

Genom att ge vårdpersonal fördjupad kunskap om schizofreni såg Magliano et al. 

(2014) att negativa attityder gick att ändra på. Innan studiens början fick personalen 

svara på frågor gällande deras syn på personer med schizofreni. Nästan alla deltagare 

ansåg att dessa personer var oförutsägbara, en fara för sig själv och för andra. Efter att 
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deltagarna fått fördjupad kunskap om sjukdomen ansåg nu majoriteten att så inte var 

fallet.  

 

3.3 Artiklarnas design 

Av de 13 artiklarna som användes i resultatet hade en kvalitativ ansats med deskriptiv 

design (Katakura et al. 2010). Den kvalitativa studien har en fenomenologisk metod 

vilket innebär att författarna försöker beskriva och tolka människors erfarenheter utifrån 

ett objektivt synsätt (Forsberg & Wengström 2013). De 12 andra artiklarna hade 

kvantitativ ansats där tre av artiklarna hade en kvasi-experimentell design (Magliano et 

al. 2014; Economou et al. 2012; Galletly & Burton 2011) och resterande nio var 

tvärsnittstudier och hade icke-experimentell design (Artzi-Medvedic et al. 2012; 

Hanzawa et al. 2012; Hsiao et al. 2015; Lindén & Kavanagh 2011; Loch et al. 2013; 

Mittal et al. 2014; Serafini et al. 2011; Reavley et al. 2014; Vendsborg et al. 2013). Av 

de nio artiklar som hade icke-experimentell design hade tre deskriptiv design (Artzi-

Medvediv et al. 2012; Loch et al. 2013; Vendsborg et al. 2013), fyra hade jämförande 

design (Lindén & Kavanagh 2011; Mittal et al. 2014; Reavley et al. 2014; Serafini et al. 

2011) och två hade korrelationsdesign (Hanzawa et al. 2012; Hsiao et al. 2015).   

 

 

4.0 DISKUSSION 

 

4.1 Huvudresultat 

Resultatet visade att det finns både negativa och positiva attityder gentemot personer 

med schizofreni hos vårdpersonal. Vårdpersonal som arbetar inom slutenvården hade 

mer negativa och restriktiva attityder, exempelvis trodde vårdpersonalen att de var 

farliga och oförutsägbara, de ansåg även att de inte skulle vilja bo granne med en person 

med schizofreni.  

Inom öppenvården visade det sig att personalen hade mer positiva och öppna attityder 

gentemot personer med schizofreni, de menade bland annat att de skulle kunna tänka sig 

att arbeta tillsammans med dessa personer.  

Resultatet visade att vårdpersonal som var äldre och hade mer än tio års erfarenhet av 

personer med den här sjukdomsproblematiken hade mer positiva attityder till personer 

med schizofreni.  
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Både vårdpersonal inom sluten- och öppenvård som erhöll olika typer av interventioner, 

exempelvis praktik inom psykiatrin eller fördjupad kunskap om schizofreni, visade på 

mer positiva attityder efter interventionerna.  

 

Av artiklarna som resultatet bygger på var nio av icke-expermentell design, där fyra 

artiklar hade deskriptiv design, fyra artiklar hade jämförande design och två artiklar 

hade korrelationsdesign. Av resterande artiklar hade tre artiklar kvasi-experimentell 

design och den kvalitativa artikeln hade beskrivande design.   

 

4.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att vårdpersonal hade övervägande negativa attityder gentemot 

personer med schizofreni (Loch et al. 2013; Mittal et al. 2014), mest negativa attityder 

hade vårdpersonal som arbetade inom slutenvården (Economou et al. 2012; Hanzawa et 

al. 2012; Hsiao et al. 2015; Lindén & Kavanagh 2011; Serafini et al. 2011). Positiva 

attityder framkom i form av mer social acceptans (Lindén & Kavanagh 2011; 

Vendsborg et al. 2013) samt att mer arbetslivserfarenhet påverkar vårdpersonalens 

attityder positivt (Hanzawa et al. 2012; Hsiao et al. 2015; Katakura et al. 2010). En av 

studierna påvisade dock att mer erfarenhet av personer med schizofreni bidrar till att 

vårdpersonal har mer negativa attityder gentemot dessa personer (Artzi-Medvedic et al. 

2012).   

Vårdpersonal ansåg att personer med schizofreni diskrimineras av samhället (Hanzawa 

et al. 2012; Reavley et al. 2014) och de skulle heller inte vilja bo granne med dessa 

personer (Lindén & Kavanagh 2011; Serafini et al. 2011).  

Studier visade att vårdpersonal fick mer positiva attityder genom att få ökad kunskap 

om sjukdomen schizofreni, exempelvis genom praktik inom psykiatri eller simulerade 

rösthallucinationer (Galletly & Burton 2011; Magliano et al. 2014). 

 

4.2.1 Attityder hos vårdpersonal inom sluten- och öppenvården till personer med 

schizofreni 

Resultatet visar på att vårdpersonal inom slutenvården hade mer negativa attityder 

gentemot personer med schizofreni (Economou et al. 2012; Hanzawa et al. 2012; Hsiao 

et al. 2015; Lindén & Kavanagh 2011; Serafini et al. 2011) i jämförelse med 

vårdpersonal som arbetar inom öppenvården (Katakura et al. 2010; Lindén & Kavanagh 

2011). Samtidigt uttryckte personal inom öppenvården fler negativa attityder gentemot 
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personer med schizofreni än till de som inte har denna sjukdom (Mittal et al. 2014). 

Patienter som vårdas i heldygnsvård behöver många omfattande omvårdnadsinsatser. 

De som bor hemma och vårdas i öppenvård klarar sig i regel mer självständigt 

(Wahlman Laurell 2009).  

Vårdpersonal i Economou et al. (2012) ansåg att personer med schizofreni inte kunde 

följa sin behandling ordentligt. De ansåg även att dessa personer inte kunde fatta 

resonabla beslut gällande sina liv. I Svettini et al. (2015) uttryckte anhöriga som vårdar 

personer med schizofreni att de ofta måste övertala dem att ta sin medicin och att 

personerna med schizofreni upplever medicinering och behandling som en börda. 

Det framkom i Katakura et al. (2010) att vårdpersonal inom öppenvården arbetade för 

att utveckla en jämlik vårdrelation till personer med schizofreni. Det innebar att 

relationen var öppen, ärlig och patientens önskningar skulle respekteras. Joyce 

Travelbees omvårdnadsteori grundar sig på att patient och vårdare ska ha en 

mellanmänsklig relation. Travelbee’s teori menar att vården ska utgå från varje patients 

situation och bygga på respekt (Kristoffersen 2006).  

Personer med schizofreni uttryckte att de kände att deras integritet blev kränkt när 

vårdpersonal besökte dem i hemmet (Harangozo et al. 2014). Enligt Katakura et al. 

(2010) hade vårdpersonalen låga förväntningar på vad personer med schizofreni klarar 

av, men enligt resultatet underskattades förmågorna hos personer med schizofreni. I en 

studie av Kertchok (2014) betonades vikten av att bygga upp ett förtroende mellan 

personal och personer med schizofreni. För att underlätta vardagen för dessa personer 

bör vårdpersonalen möta patienters individuella behov för att klara sig själva. 

 

I resultatet framkom det i Serafini et al. (2011) att vårdpersonal inom slutenvården 

skulle undvika att prata med en person som har schizofreni, men i Vendsborg et al. 

(2013) höll personalen inte med om detta och skulle inte ha några problem att prata med 

en person med schizofreni Dock skulle personalen inte berätta för sina kollegor om han 

eller hon hade diagnosen schizofreni med rädsla för att bli annorlunda behandlad.  

I en studie menar anhöriga som vårdade personer med schizofreni att de skämdes när de 

pratade med andra människor om personerna de vårdar (Svettini et al. 2015). I 

Vendsborg et al. (2013) anser vårdpersonal att det är viktigt hur man pratar om en 

person med schizofreni då det kan påverka människors syn och attityder gentemot 

personer med sjukdomen.    
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Senare forskning visar på att vårdpersonal inom öppenvården var socialt restriktiva 

gentemot personer med schizofreni (Mittal et al. 2014; Reavley et al. 2014). Ett 

samband kan ses med tidigare forskning där Magliano et al. (2004) påvisade att 

vårdpersonal redan då var socialt restriktiva gentemot dessa personer.  

 

I Reavly och Pilkingtons (2014) studie framkom det att allmänheten trodde att personer 

med schizofreni hade dubbla personligheter. Detta styrks i Economou et al. (2012) där 

vårdpersonalen hade förutfattade meningar om personer med schizofreni och trodde att 

de hade dubbla personligheter och att de var farliga. 

I Loch et al. (2013) ansåg vårdpersonalen att personer med schizofreni kan arbeta som 

friska människor. Taskila et al. (2015) såg i sin studie att allmänheten har låga 

förväntningar på dessa personers arbetsförmåga. Det framkom också att diagnosen 

schizofreni är ett stort hinder till att få ett arbete, vilket styrks i Harangozo et al. (2014) 

där personer med schizofreni upplever att de blev diskriminerade i olika 

arbetssituationer.  

 

Yrkeserfarenhet och utbildning påverkade vårdpersonalens attityder och dessa faktorer 

bidrog till både negativa och/eller positiva attityder gentemot personer med schizofreni 

(Artzi-Medvedic et al. 2012; Economou et al. 2012; Galletly & Burton 2011; Hsiao et 

al. 2015; Lindén & Kavanagh 2011; Magliano et al. 2014).  

Inom slutenvården visade det sig att vårdpersonal som var äldre och hade mer 

erfarenhet påvisade mindre negativa attityder gentemot personer med schizofreni 

(Hanzawa et al. 2012; Hsiao et al. 2015). Joyce Travelbee betonar i sin omvårdnadsteori 

vikten av att varje persons egna värderingar påverkar attityder till sjukdom och lidande 

(Pokorny 2012).  

I Artzi-Medvedic et al. (2012) hade personal med längre erfarenhet mer negativa 

attityder gentemot denna patientgrupp, medan Hsiao et al. (2015), Hanzawa et al. 

(2012) och Lindén och Kavanagh (2011) påvisar motsatsen i sina studier där personal 

med längre erfarenhet hade mer positiva attityder. Tidigare forskning påvisar också att 

vårdpersonal med mer erfarenhet hade mer positiva attityder gentemot personer med 

schizofreni (Björkman et al. 2008).      

Positiva attityder gentemot personer med schizofreni är starkt sammankopplat med 

vårdpersonalens grad av empati (Hsiao et al. 2015). I Williams och Tufford (2012) 

framgår det att personer med schizofreni uttryckte en önskan om ett holistiskt 
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perspektiv från vårdgivaren. De vill bli sedda som vanliga människor där deras liv 

inkluderar andra människor och intressen som inte är relaterade till sjukdomen.    

Genom att ge personal ökad kunskap och insikt om hur det är att leva med schizofreni, 

framkom det i Galletly och Burton (2011) att personalens attityder påverkades positivt 

då de fick uppleva olika symtom. Travelbee’s omvårdnadsteori menar att det är viktigt 

att man utgår från varje persons situation och inte från enskild diagnos. Vidare menar 

hennes teori att en persons egna värderingar påverkar de attityder som man har till 

sjukdom och möjligheterna till att hjälpa. Ökad kunskap ger ökad förståelse för varje 

individs enskilda situation (Pokorny 2014). 

Magliano et al. (2014) och Galletley och Burton (2011) menade i sina studier att 

vårdarnas attityder förbättrades efter att de erhållit fördjupad kunskap om sjukdomen 

schizofreni. I studien av Reavly och Pilkington (2014) framkom det att allmänheten 

efterfrågade ökad kunskap och medvetenhet om sjukdomen. Avsaknad av kunskap leder 

till mer negativa attityder gentemot personer med schizofreni.  

 

4.2.2 Artiklarnas design 

En studies design avser hur den är upplagd. Designen styrs av studiens syfte, 

frågeställning eller hypotes. Genom att ta reda på vilken design forskare har använt sig 

av i sina studier kan resultatet tolkas och användas (Forsberg & Wengström 2013). 

 

Tre av artiklarna hade kvasi-experimentell design. Denna design kännetecknas av att 

den alltid innehåller någon form av en intervention, exempelvis praktik eller fördjupad 

kunskap. En styrka som kvasi-experimentell design har är att den är applicerbar i 

kliniska vårdsituationer och att undersökningsgruppen väljs av forskarna, dock innebär 

detta att resultatet inte är generaliserbart då ingen slumpmässig fördelning av deltagare 

görs som i studier med experimentell design (Polit & Beck 2012). Designen används då 

forskare vill studera effekter av olika åtgärder och interventioner. Kvasi-experimentell 

design uppfyller inte alla krav som en experimentell design har, exempelvis behöver 

inte kvasi-experimentell design ha en kontrollgrupp (Forsberg & Wengström 2013). 

 

Nio av artiklarna hade icke-experimentell design. De flesta studier inom 

omvårdnadsforskning har en icke-experimentell design. Denna design innebär att 

forskare vill studera skillnader eller samband utan att försöka påverka 
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omständigheterna. Icke-experimentell design appliceras på studier då forskare inte kan 

påverka olika variabler (Polit & Beck 2012).   

Med en jämförande design vill forskare studera olika gruppers utfall i studier. En 

nackdel med denna design är att grupperna inte väljs slumpmässigt, det kan innebära att 

grupperna kan skilja sig och påverka resultatet. För att se samband mellan exempelvis 

olika grupper kan forskare använda sig av korrelationsdesign. Korrelationsdesignen har 

ofta en realistisk trovärdighet och får sällan kritik för att vara konstgjord. Nackdelen 

med denna design är samma som jämförande design att gruppernas olikheter kan 

påverka resultatet. Deskriptiv design innebär att studiens resultat baseras på forskarnas 

observationer av valt problemområde. Med deskriptiva tvärsnittstudier vill forskare 

beskriva ett problem som finns här och nu, det ger dock ingen tydlig bild av hur 

problemet ser ut över tid (Polit & Beck 2012).   

 

4.3 Metoddiskussion 

Författarna till föreliggande litteraturstudie har inkluderat 13 artiklar i resultatet för att 

beskriva befintlig forskning inom området och svara på studiens syfte och 

frågeställningar. Författarna valde att ha en deskriptiv design för att kunna belysa de 

attityder som framkommer i valda artiklar. Genom att använda en beskrivande design 

kan problemområdet på ett tyligt sätt redogöras. Sökningarna gjordes i databaserna 

PubMed och PsycINFO. Databasen Cinahl inkluderades inte eftersom den inte bidrog 

med några nya källor. Att sökningarna skedde i databaserna PubMed och PsycINFO 

grundades på att dessa är stora inom omvårdnadsforskning och aktuella för valt 

problemområde.  

Både PubMed och PsycINFO är breda databasera och innehåller vetenskapliga 

tidsskriftsartiklar. PubMed täcker bland annat ämnena medicin och omvårdnad, medan 

PsycINFO täcker psykologisk forskning inom medicin och omvårdnad (Forsberg & 

Wengström 2013)  

Författarna anser att sökningarna gav relevanta träffar till föreliggande studie, dock kan 

en del aktuell forskning missats då inte fler databaser använts.  

Sökorden som användes gav tillräckligt utfall för att kunna genomföra föreliggande 

litteraturstudie. Författarna valde att begränsa sökningarna mellan åren 2010-2015 för 

att erhålla så ny forskning som möjligt. Att tidsspannet endast var fem år anser 

författarna ger en tydlig bild av hur problemområdet ser ut idag.  
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Under sökningarna valdes många artiklar bort då de inte överensstämde med 

föreliggande litteraturstudies syfte. Författarna har noggrant exkluderat de artiklar som 

riktar sig mot fel målgrupp och även de artiklar där vårdpersonalens attityder jämförs 

med anhöriga eller samhällspopulationen. Endast en artikel där vårdpersonals attityder 

jämförs med samhället har inkluderats, men då fokus i artikeln var riktad på 

vårdpersonalen.  

När valda artiklars resultat bearbetats av båda författarna till föreliggande 

litteraturstudie bearbetades de även tillsammans för att få en gemensam uppfattning om 

innehållet. En nackdel med att valda artiklar enbart var på engelska är att ingen av 

författarna till föreliggande studie har engelska som modersmål och risk för 

feltolkningar kan förekomma.   

Av de 13 artiklar som inkluderats i resultatet var 12 kvantitativa och enbart en 

kvalitativ. Författarna såg att det vanligaste sättet att undersöka attityder hos 

vårdpersonal var genom enkätundersökningar och andra mätinstrument. Författarna 

hade hoppats på att hitta fler kvalitativa artiklar, då de möjligen kunnat bidra med en 

djupare bild till varför olika attityder till personer med schizofreni finns.  

Artiklarna som inkluderades i resultatet är publicerade i 11 olika länder och alla 

världsdelar finns representerade förutom Afrika. Utfallet påvisade att det fanns både 

positiva och negativa attityder till personer med schizofreni i artiklarna.    

 

4.4 Kliniska implikationer och förslag på framtida forskning   

Föreliggande litteraturstudie visar att det fortfarande förekommer negativa attityder 

gentemot personer med schizofreni både inom öppen- och slutenvården. Författarna 

anser att ökad kunskap om schizofreni behövs hos all vårdpersonal då personer med 

schizofreni förekommer både inom den psykiatriska och somatiska vården.    

Att ge vårdpersonal mer praktik inom den psykiatriska vården bidrar till ökad kunskap 

om sjukdomen schizofreni. På så sätt tror författarna att vårdpersonal kan öka 

förståelsen för personer med schizofreni och deras situation, och även då utöva en mer 

jämlik vård.   

Med föreliggande litteraturstudie hoppas författarna att en ökad medvetenhet hos 

vårdpersonal om det aktuella problemområdet kan uppnås.  

Vidare forskning inom området anser författarna är nödvändigt för att se om negativa 

attityder gentemot personer med schizofreni ökar eller minskar, både inom vården och 

ute i samhället. Eftersom att negativa attityder fortfarande finns anser författarna att 
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forskning behövs om hur dessa negativa attityder kan minskas och varför de existerar. 

Mer kvalitativ forskning kan bidra till att ge en djupare bild och subjektiva upplevelser 

av det aktuella problemområdet.  

 

4.5 Slutsats 

Resultatet visade att negativa attityder till personer med schizofreni förekommer både 

inom sluten- och öppenvården. Mest negativa attityder hade vårdpersonal som arbetar 

inom slutenvården. Äldre vårdpersonal med mer erfarenhet av psykiatri visade på mest 

positiva attityder till personer med schizofreni. 

Vårdpersonal inom både öppen- och slutenvården var socialt restriktiva gentemot 

personer med schizofreni. De negativa attityder som förekom hos vårdpersonalen var 

bland annat att de är farliga och oförutsägbara.    

Att uppmärksamma negativa attityder gentemot personer med schizofreni genom 

exempelvis undersökningar eller interventioner har visat sig öka kunskapen om 

sjukdomen schizofreni och att negativa attityder gentemot dessa personer har minskats. 
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Författare/År/Land Titel Ansats/Design/Metod Undersökningsgrupp Dataanalys 

Serafini et al.  

2011. 

Italien 

Stigmatization of 

schizophrenia as perceived by 

nurses, medical doctors, 

medical students and patients. 

Kvantitativ./ 

Icke-experimentell. 

Jämförande  

Tvärsnittstudie./  

Enkätstudie. Standardized 

Stigamtization Questionnaire 

  

202 totalt. 50 

läkarstudenter, 50 doktorer, 

52 patienter och 50 

sjuksköterskor.  

Fisher’s exact test. 

ANOVA. T-test. 

NANOSTAT32 

Katakura et al. 

2010. 

Japan. 

Home-visit nurses’ attitudes 

for providing effective 

assistance to clients with 

schizophrenia.  

Kvalitativ./  

Fenomenologisk studie. 

Beskrivande design./ 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

7 sjuksköterskor som 

besöker patienter I hemmet. 

Innehålls-analys 

Linden & 

Kavanagh. 

2011. 

Irland. 

Attitudes of qualified vs. 

student mental health nurses 

towards an individual 

diagnosed with schizophrenia. 

 

Kvantitativ./ 

Icke-experimentell, 

Jämförande  

Tvärsnittstudie./ 

Enkätstudie. Community 

Attitudes to Mental Illness 

(CAMI scale) 

 

66 

psykiatrisjuksköterskestude

nter k=54 m=12. 121 

sjuksköterskor k=66 m=55 

MANOVA. Chi-square 

test. 

Economou et al. 

2012. 

Grekland. 

Medical students’ beliefs and 

attitudes towards 

schizophrenia before and after 

undergraduate psychiatric 

training in Greece 

Kvantitativ./ 

Kvasi-experimentell 

Tvärsnittstudie/ 

Enkätstudie. Alberta Pilot Site 

Questionnaire Tool Kit.  

 

158 AT-läkare. K=77 m=78 Chi-square. T-test. 

McNemar-Bowker test. 

Paired t-test.  

Bilaga 1.  
Tabell 2.  
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Galletley & Burton. 

2011. 

Australien. 

Improving medical student 

attitudes towards people with 

schizophrenia.  

Kvantitativ./ 

Kvasi-experimentell. 

Tvärsnittstudie/  

Enkätstudie. Före och efter 

intervention. 

Attitudes of Mental Illness 

Questionnaire (AMIQ) 

 

87 läkarstudenter. K=55 

m=32 

T-test 

Vendsborg et al. 

2013. 

Danmark. 

Staff attitudes towards patients 

with schizophrenia. 

Kvantititiv./ 

Icke-experimentell 

Deskriptiv 

Tvärsnittstudie/ 

Enkätstudie.  

Mental Illness Clinicians 

Attitudes (MICA) 

548 deltagare. 61 doktorer, 

487 övrig vårdpersonal.  

T-test. Sambands-analys.  

Artzi-Medvedik et 

al.  

2012. 

Israel. 

Nurses’ attitudes towards 

breatsfeeding among women 

with schizophrenia in southern 

israel.  

Kvantitiativ./ 

Icke-experimentell 

Deskriptiv 

Tvärsnittstudie/ 

Enkätstudie.  

 

 

110 sjuksköterskor. 

40 barnmorskor, 37 

psykiatrisjuksköterskor, 33 

efter-förlossnings 

sjuksköterskor  

 

Chi-squared tests. 

ANOVA. T-test.   

Mittal et al. 

2014. 

USA. 

Healthcare providers’ attitudes 

toward persons with 

schizophrenia. 

Kvantitativ./ 

Icke-experimentell 

Jämförande 

Tvärsnittstudie/ 

Enkätstudie. 

 

 

351 deltagare. 67 psykiatri-

sjuksköterskor, 62 

psykiatriker, 76 psykologer, 

91 primärvårds-

sjuksköterskor, 55 

primärvårds-läkare. 

 

SAS MI. SAS 

MIANALYZE. SAS 9.3 
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Reavley et al.  

2014. 

Australien 

 

Stigmatising attitudes towards 

people with mental disorders: 

A comparison of Australian 

health professionals with the 

community. 

 

Kvantitativ./ 

Icke-experimentell 

Jämförande 

Tvärsnittstudie/ 

Enkätstudie, telefon-

undersökning 

518 allmän vårdpersonal, 

506 psykiatriker, 498 

psykologer, 6019 personer i 

samhället (via telefon). 

Mplus 7.  

DiffTest procedure. Chi-

squared tests. 

Loch et al. 

2013. 

Brasilien. 

Stigma toward schizophrenia: 

do all psychiatrists behave the 

same? Latent profile analysis 

of a national sample of 

psychiatrists in Brazil. 

Kvantitativ./ 

Icke-experimentell 

Deskriptiv 

Tvärsnittstudie/ 

Enkätstudie. 

1414 psykiatriker. LPA. Pearsn’s chi-square. 

Z-scores.  PASW Statistics 

18. Mplus 5.  

Hanzawa et al. 

2012. 

Japan. 

Study of understanding the 

internalized stigma of 

schizophrenia in psychiatric 

nurses in Japan. 

Kvantitativ./ 

Icke-experimentell 

Tvärsnitt. 

Sambandsstudie./ 

Enkätstudie. 

215 psykiatri-

sjuksköterskor. 

T-test. ANOVA. 

Spearman’s rank-order 

correlation. 

 

Hsiao et al.  

2015. 

Taiwan. 

Factors influencing mental 

health nurses’ attitudes 

towards people with mental 

illness. 

Kvantitativ./ 

Icke-experimentell 

Tvärsnittstudie 

Sambandsstudie./ 

Enkätstudie. 

180 psykiatri-

sjuksköterskor. K=149 

M=31 

Pearson’s product-moment 

correlation. T-test. 

ANOVA.  

Magliano et al. 

2014. 

Italien och 

Storbritannien   

”Social dangerousness and 

incurability in schizophrenia”: 

Results of an educational 

intervention for medical and 

psychology students. 

Kvantitativ./ 

Kvasi-experimentell/ 

Enkätstudie före och efter 

intervention. The Opinions on 

mental illness Questionnaire 

(OQ) 

211 deltagare. 112 

läkarstudenter, 99 

psyokolog-studenter 

Chi-square. Mann-

Whitney U test.  
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Författare/År/Land Syfte Resultat 

Serafini et al.  

2011. 

Italien 

Studien undersökte om synen på schizofreni 

som antingen en genetisk eller miljöpåverkad 

störning skulle påverkar förutfattade meningar 

gentemot personer med schizofreni och om 

social stigmatiserade attityder skiljde sig 

mellan deltagarna i undersökningen.  

En genetisk förklaring till schizofreni 

associerades mer frekvent till stigmatiserande 

attityder. Det var högre nivåer av förutfattade 

meningar hos läkarstudenter och läkare än hos 

de andra grupperna baserat på deras sociala 

erfarenheter och bakgrunder.  

 

 

Katakura et al. 

2010. 

Japan. 

Identifiera attityder hos sjuksköterskor som 

besöker personer med schizofreni i hemmet 

och hur dessa attityder påverkar effektiviteten i 

vården och resultatet för patienterna. Även 

utveckla en ram för att förstå hur 

sjuksköterskor utvecklar dessa attityder som 

leder till effektiv vård och positiva utfall för 

personer med schizofreni. 

Det centrala temat visade att sjuksköterskorna 

skulle bedriva vård på en jämlik nivå. Den mest 

effektiva attityden var att sjuksköterskorna 

skulle uppmärksamma sina förutfattade 

meningar gentemot personer med schizofreni, 

det gjordes i två steg: genom att möta 

oförväntande beteenden och bli medvetna om 

varje persons omvårdnadsbehov.  

 

 

Linden & Kavanagh. 

2011. 

Irland. 

Studiens syfte var att jämföra attityder till 

personer med schizofreni mellan 

psykiatrisjuksköterske-studenter och 

psykiatrisjuksköterskor på Irland.  

Sjuksköterskor i öppenvården hade en mer 

positiv attityd jämfört med deras kollegor som 

jobbade inom slutenvården, sjuksköterskor i 

öppenvården var mer för att personer med 

schizofreni skulle få mer vård i hemmet. 

Sjuksköterskor som jobbar inom slutenvården 

var mer socialt restriktiva och upplevde att 

personer med schizofreni var farliga och skulle 

undvikas.    

 

Bilaga 2.  
Tabell 3.  
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Economou et al. 

2012. 

Grekland. 

Syftet var att undersöka om läkarstudenters 

attityder gentemot personer med schizofreni 

förändrades efter att de haft sin 

psykiatriplacering. 

Studenterna stödjer inte bilden av stereotypa 

attityder som att personer med schizofreni 

skulle vara farliga, lata eller mindra 

intelligenta, men de har synen att personer med 

schizofreni är oförutsägbara och har delad 

personlighet. 

Galletley & Burton. 

2011. 

Australien. 

Att utveckla och utvärdera en ”workshop” för 

läkarstudenter som går sitt sista år för att 

minska stigma gentemot personer med 

schizofreni.   

Det var en signifikant förbättring för deltagarna 

efter workshopen. Studenter med negativa 

attityder före workshopen visade en klar 

förbättring, medan de var en liten förändring 

hos de personer som hade en mer positiv 

inställning innan workshopen.     

Vendsborg et al. 

2013. 

Danmark. 

Syftet med studien var att mäta attityder hos 

vårdpersonal inom psykiatrin. 

Studien visade relativt låga nivåer av 

stigmatisering. De flesta deltagarna var positiva 

till att personer med schizofreni kunde 

återhämta sig.  

 

Artzi-Medvedik et al. 

2012. 

Israel. 

Studiens syfte var att undersöka attityder hos 

sjuksköterskor i södra Israel till ammande 

kvinnor med schizofreni.  

Studien visade att 70 % av sjuksköterskorna 

hade positiva attityder till ammande kvinnor 

med schizofreni.  

 

Mittal et al. 

2014. 

USA. 

Syftet med studien var att jämföra attityder till 

personer med schizofreni hos vårdpersonal 

inom psykiatrin och primärvården.  

Resultatet visade att personal inom 

primärvården hade mer negativa attityder till 

personer med schizofreni jämfört med till 

personer som inte har schizofreni.  

Reavley et al.  

2014. 

Australien. 

Utforska attityder hos psykologer och 

psykiatriker och jämföra deras attityder med 

personer i allmänheten.  

Resultatet visade att likheter i attityder kunde 

ses hos alla deltagare i studien. Hos allmän 

vårdpersonal kunde ett samband med mer 

stigmatiserande attityder och kvinnligt kön och 

ålder ses.  
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Loch et al. 

2013. 

Brasilien. 

Syftet med undersökningen var att hitta 

stigmatiserande attityder relaterade till 

schizofreni hos psykiatriker i Brasilien.  

 

Tre olika huvudattityder gentemot personer 

med schizofreni identifierades. ”Ingen 

stigmatisering”, ”diskret stigmatisering” samt 

”mycket stigmatisering”. 

Hanzawa et al. 

2012. 

Japan. 

Undersöka samband mellan internaliserad 

stigma och attityder till den mest lämpade 

formen av vård för personer med schizofreni 

hos psykiatrisjuksköterskor.   

Internaliserat stigma var starkt sammankopplat 

med attityder om den mest lämpade formen till 

hospitalisering.  

Hsiao et al. 

2015. 

Taiwan. 

Studiens syfte var att undersöka faktorer som 

influerar psykiatrisjuksköterskors attityder till 

personer med mental ohälsa. 

Negativa attityder identifierades till personer 

med schizofreni och depression. 

Psykiatrisjuksköterskor som var äldre och hade 

mer erfarenhet påvisad mer empati och mer 

positiva attityder till personer med mental 

ohälsa.   

Magliano et al. 

2014. 

Italien och Storbritannien   

Studiens syfte var att utforska om utbildning 

gällande vanliga fördomar och vetenskapliga 

bevis har någon påverkan på läkar- och 

psykologistudenters attityder till personer med 

schizofreni.   

Resultatet visade att både läkar- och 

psykologistudenter hade färre negativa attityder 

till personer med schizofreni.  

 


