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Sammanfattning 

Studier antyder att det finns skillnader mellan minoriteter från Mellanöstern i Västländer och 

den inhemska befolkningen avseende attityder till psykisk ohälsa, där minoriteter från 

Mellanöstern har mer negativa attityder. Trots att minoriteter från Mellanöstern kommit att 

utgöra en betydande del av den svenska befolkningen finns få studier som specifikt jämför hur 

deras attityder till psykisk ohälsa skiljer sig från infödda svenskars attityder. Detta kan vara 

viktigt för att peka på relevanta integrationsåtgärder. Syftet med studien är att undersöka 

huruvida det föreligger skillnader i attityder till psykisk ohälsa mellan svenskfödda män och 

kvinnor och utlandsfödda män och kvinnor från mellanöstern. Undersökningen baseras på 

CAMI-S tre attitydfaktorer: ”vidsynthet/pro-integration”, ”rädsla/undvikande” och ”inställning 

till samhällsbaserad psykiatri”. Materialet bygger på 80 stycken enkätsvar, 48 svenskar och 32 

utlandsfödda från mellanöstern, där respondenterna fått svara på frågor utifrån CAMI-S. 

Respondenternas svar har sammanställts utifrån de tre attitydfaktorerna och sambandet mellan 

attitydfaktorerna och ursprung och kön har analyserats med ANOVA. Resultatet visar det finns 

ett samband mellan ursprung de två första attitydfaktorerna, där personer från mellanöstern 

intar en mer negativ attityd i synen på psykisk ohälsa jämfört med svenskar. Det fanns ingen 

statistiskt tillförlitlig skillnad i synen på psykisk ohälsa mellan könen. Resultatet för 

faktorn ”inställning till samhällsbaserad psykiatri” antyder dock att verktyget CAMI-S inte är 

helt anpassat för personer med låg information om svenska förhållanden. 

  

Nyckelord: Attityd, psykisk ohälsa, svenskar, Mellanöstern, CAMI-S 
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Abstract 

Studies suggests that there are differences between minorities from the Middle East in 

Western countries and natives regarding their attitudes to psychiatric illness, where the 

minority from Middle East have more negative attitudes towards psychiatric illness. While 

minorities from the Middle East comprise a significant share of the population in Sweden, 

there is a lack of studies that specifically investigates how their attitudes towards mental 

illness compares to the attitudes of Swedish born. The aim of this study is to investigate if 

men and women from the Middle East living in Sweden differ in their attitudes towards 

mental illness compared to men and women born in Sweden. The investigation is based on 

CAMI-S three attitude factors: “open-minded/pro-integration”, “fear/avoidance” and 

“community mental health ideology”. The study is based on questionnaires from 80 

respondents, 48 born in Sweden and 32 born in the Middle East, where the respondents 

have answered questions based on CAMI-S. The answers have been compiled based on the 

three attitude factors and the relationship between the attitude factors and country of origin 

and gender have been analyzed with ANOVA. The null hypothesis is that there is no 

relationship between the three attitude factors and the independent variables “country of 

origin” and “gender”. The results show that there is a relationship between country of origin 

and the two first attitude factors, where the respondents from the Middle East had more 

negative attitudes towards mental illness compared to Swedes. Gender, on the other hand, 

had no statistically reliable relation with the three attitude factors. The results also indicate 

that the tool CAMI-S is ill adjusted for individuals with little knowledge of the Swedish 

care system. 

 

Keywords: Attitude, mental ill health, Swedes, Middle East, CAMI-S 
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Förord 

Jag vill tacka mina nära och kära, som har lyssnat och uppmuntrat under arbetets gång. Det är 

ert fantastiska stöd som har fört mig fram. 
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Inledning 

Psykisk ohälsa är en bred term som kan avse psykiska problem av olika art och grad. 

Begreppet kan avse allt från lättare nedstämdhet till svår depression och psykossjukdom 

(Bremberg & Dalman, 2014). Psykisk hälsa utgör grunden för tänkande, kommunikation, 

lärande, självkänsla m.m. Ett psykiskt välmående är också nyckeln till goda relationer, till 

personligt och emotionellt välbefinnande som gör att individen kan bidra till samhället. Dess 

raka motsats är psykisk ohälsa som innebär förändringar i individens hälsoförhållanden. Det 

leder till direkta försämringar i tänkande, kommunikation, lärande, självkänsla m.m. Likväl 

som psykiskt välmående är nyckeln till goda relationer är psykisk ohälsa förknippat med 

problematiska sociala, arbets- eller familjerelationer. Psykisk ohälsa har blivit ett stort 

folkhälsoproblem. Allt fler människor lider av psykiska besvär, och allt fler människor som 

lider av psykisk ohälsa vill inte tala om det (Bremberg & Dalman, 2014).  

Synen på psykisk ohälsa varierar i både tid och rum (Gustavsson, 2002; Sanner, 2009). 

Under den klassiska antiken var det till exempel vanligt att betrakta det vi idag benämner 

psykisk sjukdom som orsakat av en obalans av kropssvätskor, men även uppfattningen att 

psykisk sjukdom som ett straff från gud var förekommande under perioden (Sanner, 2009). 

Den moderna förståelsen av psykisk ohälsa var något som växte fram tillsammans med 

moderniteten under ett sent 1800-tal och tidigt 1900-tal, både till följd av psykoanalysens 

framgångar och den moderna medicinen (Gustavsson, 2002; Lundberg, 2010; Sanner, 2009).  

Förutom skillnader över tid kan även synen på psykisk ohälsa skilja sig åt mellan olika 

samhällsgrupper beroende på samhällsgruppernas sociokulturella bakgrunder. Begreppet 

kultur definieras som ett gemensamt förhållningssätt till normer och värderingar som 

medlemmar inom en viss kultur omhuldar (Giddens, 1994).  

I Sverige har det idag blivit mer socialt accepterat i jämförelse med för tio år sedan att 

berätta om psykiska symtom, och det svenska samhället har utvecklat en mer positiv inställning 

till psykisk ohälsa (Lundberg, 2010). Forskning har visat att det finns ett positivt samband 

mellan kunskap om psykisk ohälsa och attityder till psykisk ohälsa (Rüsch m.fl. 2005). Trots 

detta visar en svensk undersökning att personer med psykiska sjukdomar känner skam inför sin 

sjukdom och är rädda att exkluderas från samhället (Granerud & Severinsson, 2006). 

Till skillnad från Sverige är synen på psykisk ohälsa i mellanöstern i stor utsträckning 

negativ (Cifti, 1999; Al-Adawi, 2002). Men detta gäller inte enbart för personer som bor i 

mellanöstern utan även för minoriteter från mellanöstern i Västländer (Cifti m.fl., 2012; 

Tabassum m.fl., 2000). Psykiatri och psykiatriska behandlingar uppfattas som tabu inom vissa 
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kulturer och individer med utländsk bakgrund med psykisk ohälsa känner en oro för att 

uppfattas som galen av närstående (Strijk m.fl. 2011). 

Ökningen av invandringen till Sverige de senaste 30 åren har inneburit förändringar 

avseende den svenska befolkningens sociokulturella sammansättning, där en allt större del av 

befolkningen är födda och uppvuxna i ett annat land. De två största netto-invandringsgrupperna 

perioden år 2000-2016 kom från Syrien och Irak (SCB, 2017a). Enligt World Values Survey 

har befolkningen i dessa länder, och andra länder i Mellanöstern, samtidigt en väldigt 

annorlunda syn på många kulturella och värderingsmässiga frågor jämfört med svenskar 

(Inglehart & Welzel, 2005). Skillnaden i värderingar och uppfattningar mellan länder inom 

Mellanöstern är dock långt mindre, vilket inte minst visas av Inglehart & Welzels 

(2005) ”karta” över olika kulturer. En studie på hur personer födda i Quatar skilde sig åt i synen 

på psykisk ohälsa jämfört med andra från mellanöstern boende i Quatar visar till exempel att 

det förvisso fanns skillnader mellan grupperna, men i jämförelse med svenskar var dessa 

skillnader ganska små. Till exempel ansåg 50,6% av icke-Quatarerna att psykisk ohälsa är ett 

straff från gud medan 44,6% av Quatarerna ansåg detta (Bener & Ghuloum, 2011).  

Utifrån beskrivningen ovan finns skäl att tro att attityderna till psykisk ohälsa bland 

minoriteter från mellanöstern är mindre positiva än majoritetsattityderna i Sverige (Leiniö, 

1995; Socialstyrelsen, 2000; Socialstyrelsen 2001). Inte minst Cifti m.fl. (2012) visar på 

betydande skillnader mellan muslimska minoriteter i Västländer och den inhemska 

befolkningen avseende synen på psykisk ohälsa. Eftersom andelen av befolkningen som är 

födda i länder i Mellanöstern har kommit att utgöra en betydande del av demografin i Sverige 

är det viktigt att studera denna grupps attityder till psykisk ohälsa och hur den skiljer sig från 

svenskföddas attityder. En sådan kartläggning skulle kunna utgöra ett första steg i att peka ut 

ifall det behövs särskilda integrationsåtgärder. 

Beskrivningen ovan visar att attityder till många olika frågor skiljer sig åt mellan 

Sverige och länder i Mellanöstern. Studier visar också att minoriteter från Mellanöstern boende 

i Västländer hyser mer negativa attityder till psykisk ohälsa jämfört med den inhemska 

befolkningen (Cifti m.fl., 2012; Tabassum m.fl., 2000). Samtidigt utgör personer födda i länder 

i Mellanöstern, särskilt Syrien och Irak, en allt större del av den Svenska befolkningen (SCB, 

2017b). Av dessa anledningar är det relevant att undersöka i vilken utsträckning attityderna till 

psykisk sjukdom skiljer sig åt mellan personer födda i Sverige och personer från Mellanöstern. 

Det kan även finnas skillnader i synen på psykisk ohälsa mellan sociala grupper inom 

samma kultur. I en enkätundersökning på amerikanska studenter visar Leong & Zachar (1999) 
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bland annat att kvinnor har en mer öppen syn på psykisk ohälsa jämfört med män. Det är dock 

inte säkert att detta resultat är allmängiltigt. En annan studie på den pakistanska minoriteten i 

Storbritannien visar till exempel inte på några större skillnader mellan män och kvinnor i deras 

inställning till personer med psykisk ohälsa (Tabassum m.fl., 2000). Som Cifti m.fl. (2012) 

konstaterar behövs dock mer forskning på inställningen till psykisk ohälsa hos olika 

sociokulturella grupper, inte minst utifrån ett intersektionellt perspektiv där hänsyn tas till att 

en individ kan tillhöra flera olika grupper, bland annat utifrån kön, klass och kultur. 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka i vilken mån det finns skillnader i attityder till 

psykisk ohälsa mellan svenskfödda kvinnor och män och utlandsfödda kvinnor och män från 

mellanöstern. Då kön också skulle kunna utgöra en faktor som påverkar inställning till psykisk 

ohälsa kommer studien också att kontrollera för kön och undersöka i vilken utsträckning det 

finns skillnader i synen på psykisk ohälsa mellan män och kvinnor. 

Frågeställningar 

1. Finns det någon skillnad i attitydfaktorerna till psykisk ohälsa beroende på kulturell 

bakgrund? 

2. Finns det någon skillnad i attitydfaktorerna till psykisk ohälsa beroende på kön? 

3. Finns det någon skillnad i attitydfaktorerna till psykisk ohälsa beroende på 

interaktionseffekten mellan ursprung och kön? 

 

Metod 

Deltagare 

I den kvantitativa studien var urvalet ett icke sannolikhetsurval baserat på ett 

tillfällighetsurval och omfattade 92 stycken respondenter varav 11 stycken exkluderades 

eftersom de varken var svenskar eller från mellanöstern och 1 exkluderades på grund av få svar. 

Det var sammanlagt 48 personer inrikes födda från Sverige och 32 stycken utrikes födda från 

Mellanöstern. Totalt var det 31 män och 49 kvinnor som deltog i studien. Det var 12 män och 

36 kvinnor i gruppen svenskar. I gruppen från mellanöstern var det 19 män och 13 kvinnor. 

Ålder för deltagarna var mellan 18 till 72 år. 
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I gruppen från mellanöstern var medelåldern 27 år (yngst 18 år och äldst 49 år) och i 

den svenska gruppen var medelåldern 45 år (yngst 19 år och äldst 79 år). I ett t-test är skillnaden 

i ålder mellan grupperna statistiskt signifikant med ett p-värde på 0,000. Gruppen från 

mellanöstern var därmed betydligt yngre än den svenska gruppen. Å andra sidan stämmer det 

att personer födda i mellanöstern är yngre än svenskar (SCB, 2017b) vilket på sätt och vis 

innebär att det är förväntat att gruppen från mellanöstern är yngre. För att testa huruvida ålder 

skulle kunna påverka resultatet gjordes regressionsanalyser. 

Design 

Studien använder sig av en kvantitativ design med en deduktiv ansats som baseras på 

enkätdata. Denna design innebär att forskaren har utgått från en teori i den aktuella studien och 

presenterar ett antagande om verkligheten i ett antal hypoteser (Olsson & Sörensen, 2012). 

Studiens frågeställningar ska testas genom tvåvägs-ANOVA på tre stycken Attitydfaktorer. I en 

tvåvägs-ANOVA testas ifall det finns ett statistiskt signifikant samband mellan en beroende 

variabel och oberoende variabler, dvs. ifall det observerade sambandet är giltigt för hela 

populationen eller ifall det lika gärna kan bero på slumpen. Analysen lämpar sig därför väl för 

denna studie då den ämnar att undersöka ifall det finns en skillnad i synen på psykisk ohälsa 

mellan stickprov från två grupper och ifall denna skillnad är statistiskt signifikant. För ett 

statistiskt signifikant resultat krävs en sannolikhet på minst 95 % (p-värde < 0,05). I tillägg till 

tvåvägs-ANOVAN så är ett antal andra test relevanta för att säkerställa reliabiliteten och att 

data uppfyller kravet om homogen varians som tvåvägs-ANOVAN ställer. De som kommer att 

genomföras i denna studie är Levens test och Cronbachs Alfa.  

I studien har två grupper, som är oberoende av varandra, jämförts för att se om det finns 

någon skillnad mellan de oberoende variablerna ”ursprung” och ”kön” och tre beroende 

variabler (”vidsynthet/pro-integration”, ”rädsla/undvikande” och ”inställning till 

samhällsbaserad psykiatri”). Grupperna som jämförs i studien är inrikes födda i Sverige och 

utrikes födda från Mellanöstern. 

Instrument  

Insamling av data bestod av mätinstrumentet ”Community Attitudes toward the 

Mentally ill” - CAMI-S. Taylor & Dear (1981) utvecklade ett frågeformulär när den 

psykiatriska vården förändrades från att tidigare varit institutioner till att bli friare vårdformer 

i samhället. Frågeformuläret syftade till att undersöka allmänhetens attityder till de psykiskt 
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sjuka. En vidareutvecklad version av Högberg m.fl. (2008) som är en svensk version och 

översatt. Den svenska versionen CAMI-S innehåller 20 påståenden som är uppdelat i tre 

attitydfaktorer som handlar om vidsynthet/pro-integration, rädsla/undvikande och inställning 

till en samhällsbaserad psykiatri. Frågorna om attityd till psykisk ohälsa har besvarats på en 

skala mellan 1 och 6 där 1 innebär betyder ”instämmer inte alls” och 6 betyder ”instämmer helt 

och hållet” (Högberg m.fl. 2008). 

Datainsamlingsmetod 

En enkätundersökning har använts för insamling av data. Enkätundersökning var 

lämplig att användas i studien då skillnader skulle mätas. Enkäter är en effektiv metod för att 

få en stor mängd insamlade data och även tidsmässigt (Hayes 2000). Enkätundersökningen 

inkluderade en webbaserad enkätmodell. Fördelarna med webbenkät jämfört med vanlig enkät 

är framförallt att det är ett billigt och snabbt sätt att nå många respondenter, samt att data 

registreras direkt när respondenterna fyller i enkäten. Det uppstår inga bearbetningsfel när 

enkätdata ska matas in i statistikprogrammet SPSS. Då studiens ämne kan vara känsligt och 

kan upplevas obekvämt för deltagarna att ta ställning till frågorna i enkäten så kan en annan 

fördel vara att svaren blir mer ärliga i en anonym webbenkät (Fisher, 1993).  

Nackdelarna med webbenkät är att risken för bortfall är stort. Ännu en risk är att det 

urval av respondenter man får in inte är representativt för den population som ska undersökas 

i studien (Lantz, 2015). En annan nackdel med webbenkät är att det inte finns någon möjlighet 

att återkomma till respondenten om komplettering skulle vara önskvärd eller om svaren är 

oklara. Detta kan öka bortfallet. Att dela ut enkäten fysiskt kan innebära en högre svarsfrekvens 

eftersom studiens huvudman varit närvarande och samlat in de ifylla enkäterna på plats (Lantz, 

2015).  

Genomförande 

Datainsamlingen gjordes genom en webbenkät som publicerades i Facebook grupper. 

Innan enkäten blev offentlig skickades en förfrågan ut till varje administratör för valda grupper 

med en skriftlig presentation och syfte för enkätstudien. Webbenkäten publicerade i Facebook 

grupperna: Tolkar och Översättare i Sverige, Syrianer/Assyrier/Kaldéer på arbetsmarknaden 

och Svenska Översättare.  

Enkätundersökningen innehöll demografiska frågor som fylldes i av respondenten som 

angav kön, ålder, födelseland, antal bosatta år i Sverige och bedömning av sina svenska 
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språkkunskaper. Sedan följde 20 frågor om attityder till psykisk ohälsa.  

Databearbetning 

Insamlade data från enkätundersökningen kodades om och fördes in i SPSS (SPSS 

presenterar olika sorters beräkningar och värden). Deskriptiv statistik har beräknats för att 

åskådliggöra medelvärde och standardavvikelse i de olika grupperna. En box-plot har också 

använts för att på ett tydligt sätt åskådliggöra spridningen i de olika gruppernas attityder till 

psykisk ohälsa. En tvåvägs-ANOVA användes för att jämföra och undersöka skillnader mellan 

de två oberoende variablerna ursprung och kön, och de tre beroenden variablerna: 

vidsynthet/pro-integration, rädsla/undvikande och inställning till samhällsbaserad psykiatri. I 

en tvåvägs-ANOVA finns flera oberoende variabler men bara en beroende variabel. I den 

aktuella studien kan en tvåvägs- ANOVA skrivas ut på följande sätt: 2 x 2 oberoende ANOVA. 

Med 2 x 2 menas att två faktorer finns som har två nivåer. Utifrån de oberoende variablerna 

har vi ursprung med två nivåer: svenskar och mellanöstern. Andra oberoende variabeln kön har 

två nivåer: män och kvinnor (Borg & Westerlund, 2013). Genom tvåvägs-ANOVAN kan det 

visas om det finns en interaktionseffekt mellan faktorerna ursprung och kön som kan besvara 

hur faktorerna påverkar varandra, hur de integrerar ihop och vilken effekt de har på varandra 

(Borg & Westerlund, 2013). 

Vid databearbetningen sammanfattades svaren på de specifika frågorna till tre 

attitydfaktorer i SPS. Värdet på de tre attitydfaktorerna för varje respondent är lika med 

medelvärdet för respondentens svar på frågorna (efter att de negativt ställda frågorna 

spegelvänts). Attitydfaktor 1, som handlar om vidsynthet/pro-integration, består av svaren på 

fråga 3, 10, 11, 12, 15 och 16, och de spegelvända svaren på fråga 17, 18, och 20. Attitydfaktor 

2 – rädsla/undvikande består av svaret på fråga 6 och de spegelvända svaren på fråga 4, 5, 8, 9 

och 19. Attitydfaktor 3, om inställning till samhällsbaserad psykiatri, består av svaren på fråga 

1, 2, 7 och 13, och det spegelvända svaret på fråga 14 (Högberg m.fl. 2011). 

Ett antagande som tvåvägs-ANOVAN bygger på är att grupperna uppvisar en homogen 

varians. Ifall det är stor skillnad i storlek mellan grupperna som testas och ifall gruppstorleken 

är liten så kan det vara risk för att detta antagande inte uppfylls vilket kan leda till ett för lågt 

rapporterat p-värde och felaktiga slutsatser. Detta har relevans för den här studien eftersom 

gruppen från mellanöstern (32 st.) är mindre än den svenska gruppen (48 st.). Leven´s test kan 

användas för att testa ifall antagandet om homogenitet i variansen för tvåvägs-ANOVAN är 

uppfylld. Testets nollhypotes är att grupperna uppvisar en homogen varians och om 
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nollhypotesen kan avfärdas finns därmed ett problem med att använda tvåvägs-ANOVAN. 

Levens test gjordes därför på de tre attitydfaktorerna i den här studien. Resultatet var: 

Attitydaktor 1: .531, Attitydfaktor 2: .285 och Attitydfaktor 3: .032. Detta innebär att kravet på 

homogen varians som tvåvägs-ANOVAN inte uppfylls för Attitydfaktor 3 eftersom 

nollhypotesen i Levens test var lägre än 0,05. Resultatet av Attitydfaktor 3 måste därför tolkas 

med stor försiktighet. 

Bortfall 

Det ursprungliga urvalet var 92 stycken respondenter. 48 stycken svenskar och 32 från 

mellanöstern. Kriterierna för att delta i enkätundersökningen var en åldersgräns på minst 18 år 

och att ha varit född i antingen Sverige eller länder i Mellanöstern. Det var totalt 11 stycken 

som kom från andra länder än Sverige och länder i Mellanöstern. Uppfyller respondenten inte 

kriterierna räknas det som bortfall. Det interna bortfallet i studien innefattas av 1 respondent 

som saknade svar på flera frågor. Respondenten räknades bort som bortfall. Bortfallet av de 11 

respondenterna utgår 13 % av bortfallet. De personer i någon av facebookgrupperna som tog 

del av information om undersökningen men som valde att inte delta, eller de personer som 

öppnade enkäten utan att lämna in något svar, räknas som externt bortfall (Olsson & Sörensen, 

2012). Tyvärr fanns dock ingen möjlighet att kontrollera hur många som fick information om 

undersökningen men valde att inte delta. Däremot gick det kontrollera hur många som öppnade 

enkäten utan att skicka in sina svar, dessa uppgick till 70 stycken. Vid kontrollerande av 

svarsfrekvensen under tiden enkäten var publicerad uppmärksammades antalet öppna enkäter 

men inte inskickade svar. Det skickades ut en påminnelse i inläggen som var publicerade i 

Facebook grupper om att inte glömma att skicka in svaren. Bryman & Bell (2005, s.199) menar 

på att bortfall är en ”felkälla som inte rör själva urvalsprocessen och som kan uppstå då 

individerna väljs ut, till exempel då vissa respondenter vägrar samarbeta, inte kan hittas för 

en intervju eller av någon anledning är oförmögna att lämna den information man vill få 

fram…”. Det externa bortfallet på 43 % är en potentiell felkälla för studien och måste tas i 

beaktande.  
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Reliabilitet och validitet 

Mätinstrumentet CAMI-S som använts i denna studie har tidigare använts i andra 

studier och utvärderas i flera artiklar vilket höjer mätinstrumentets validitet och reliabilitet. Det 

finns dock möjligheter att respondenterna som deltagit i undersökningen tolkat betydelsen av 

påståendena olika vilket kan ge ett missvisande resultat och därför påverka studiens validitet 

och reliabilitet (Högberg m.fl. 2008). Instrumentet är ursprungligen utformat av Taylor och 

Dear (1981) på engelska och sedan översatt till svenska av Högberg m.fl. (2008). Då en 

översättning av frågeformulär från originalspråket kan medföra att innebörden av frågorna 

förvrängs vidtog Högberg m.fl. (2008) åtgärder för att förhindra en förvrängning av innebörden 

av frågorna, bland annat genom att låta en en extern person översätta tillbaka från svenska till 

engelska. Då mätinstrumentet bygger på tre faktorer som i sin tur är medelvärden av svaren på 

de specifika frågorna så är den interna konsistensen i faktorerna viktiga för faktorernas 

reliabilitet. Den interna konsistensen avser i vilken grad frågor inom samma faktor är 

korrelerade med varandra. Ett sätt att testa den interna konsistensen är genom ett så kallat 

Cronbach’s alfa test. Cronbach’s alfa mäter konsistensen på en skala mellan 0 och 1. Ett 

godkänt Cronbach’s alfa bör ligga mellan 0,7 och 0,9. Ifall värdena är lägre än 0,7 så uppvisar 

faktorn en alltför låg grad av intern konsistens och ifall det är högre är variablerna så pass 

korrelerade att det blir överflödigt att sammanfatta dem i en faktor. Högberg m.fl. (2008) 

redovisade alfavärden i sin studie på mellan 0,713 och 0,845 vilket innebär att den interna 

konsistensen i hans studie är godkänd och att reliabiliteten är hög. I den här studien har 

Cronbach’s alfa test genomförts för att kontrollera frågornas reliabilitet. Testet har genomförts 

för alla tre attitydfaktorer och var: Attitydfaktor 1: Alfa= .873, Attitydfaktor 2: Alfa = .743 och 

Attitydfaktor 3: Alfa = .569. Detta innebär att den interna konsistensen för de två första 

faktorerna är godkända medan den för Attitydfaktor 3 är låg. Detta måste tas hänsyn till i 

tolkningen av resultatet.  

Givet det låga värdet för Attitydfaktor 3 kan det vara intressant att undersöka ifall det 

finns skillnader i den interna konsistensen i svaren mellan personer födda i Sverige och 

personer födda i mellanöstern. En Cronbach’s alfa uppdelad efter ursprung visar att den 

svenska gruppen hade över .7 på de tre attitydfaktorerna (Attitydfaktor 1: Alfa= .88, 

Attitydfaktor 2: Alfa = .80 och Attitydfaktor 3: Alfa = .72). Personer födda i mellanöster å andra 

sidan visade godkänd Cronbach’s Alfa för Attitydfaktor 1 (.82) och Attitydfaktor 2 (.72) medan 

den var väldigt låg för Attitydfaktor 3 (.28).  
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Validiteten i studien innebär att testet i undersökningen mäter det som det är avsett att 

mäta. Utifrån Högberg (2008; 2010) går det sluta sig till att både ytvaldiditeten och 

innehållsvaliditeten för instrumentet CAMI-S är hög. Ytvaliditeten är given då testet avser att 

mäta attityder till psykisk ohälsa samtidigt som frågorna handlar om dessa attityder. 

Innehållsvaliditeten är också hög, men som Högberg (2008) visar i sin faktoranalys av frågorna 

i CAMI-S, så bör de delas upp i tre olika faktorer eftersom svaren mellan respondenterna i hans 

studie skiljde sig åt utifrån de tre attitydfaktorerna som nämnts ovan. Vid utvecklandet av den 

svenska versionen av instrumentet CAMI-S delade Högberg m.fl. (2008) ut enkäter till 421 

sjuksköterskestudenter. Slutsatsen av deras undersökning var att den svenska versionen av 

CAMI-S har hög grad av reliabilitet och validitet. CAMI-S har även översatts och prövats i 

Finland, Litauen, Italien, Portugal och Irland och likaså ansågs CAMI-S ha hög reliabilitet och 

validitet (Högberg m.fl. 2008, Chambers m.fl. 2010). 

Innan frågeformuläret publicerades gjordes en pilotstudie som besvarades av 10 

personer. Pilotstudien är en förberedande undersökning som syftar till att i liten skala pröva 

undersökningsinstrumentet och hur undersökningen rent praktiskt ska genomföras. I 

pilotstudien kontrollerades att forskningsprocessens olika delar fungerar enligt den uppgjorda 

forskningsplanen. För den aktuella kvantitativa studien innebär att pilotstudien prövar studiens 

upplägg (Olsson & Sörensen, 2012). Pilotstudien som genomfördes inför den här studien har 

bidragit till att stärka studiens validitet och reliabilitet genom att peka på eventuella svårigheter 

med frågorna. Dock visade resultatet av pilotstudien att deltagarna förmådde besvara alla frågor 

på ett adekvat sätt vilket innebar att inga ändringar gjordes till följd av pilotstudien.  

Etiska överväganden 

Forskningsämnet kan vara känsligt och det har lagt ner stort fokus till de etiska 

aspekterna under hela studiens gång. Vetenskapsrådets (Hermerén, 2011) fyra huvudkrav för 

forskningsstudier har funnits finnas stöd under studiens gång. Huvudkraven är 

konfidentialitets-, informations-, samtyckes- och nyttjandekravet. Konfidentialitetskravets 

syfte handlar om att inga obehöriga ska kunna ha tillgång till information som kan identifiera 

respondenter som deltagit studien. Kravet kommer att uppfyllas genom att bevara insamlade 

data på en säker plats och all data kommer förstöras efter avslutad studie. Informationskravet 

innebär att informera undersökningsdeltagarna om deras uppgift i studien och vilka villkor 

som gäller. Och information om att deltagandet är frivilligt och de har rätt att avbryta sin 
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medverkan utan att behöva uppge skäl. Samtyckeskravet handlar om att deltagarna i 

undersökningen har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Och nyttjandekravet 

kommer uppfyllas genom att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas 

för forskningsändamål. För att studien ska ha en bra etisk kvalité ska de fyra huvudkraven 

uppfyllas (Hermerén, 2011). 

Resultat 

Resultatet bygger på de analyser som genomförts med en tvåvägs-ANOVA, vilken 

prövar om skillnader finns mellan de två oberoende variablerna ursprung och kön och de tre 

beroende variablerna utifrån CAMI-S attitydfaktorer. Resultatet återfinns i Tabell 1 och Tabell 

2 nedan.  

 

Medelvärde, standardavvikelse och min/max för olika ursprung för attitydfaktorerna 

 Sverige Mellanöstern 

 Medelvärde Standardavvikelse Min/Max Medelvärde Standardavvikelse Min/Max 

Attitydfaktor 1 4.60 0.97 2.57/6.00 3.68 0.95 1.33/5.56 

Attitydfaktor 2 5.00 0.80 3.25/6.00 4.61 0.72 3.00/6.00 

Attitydfaktor 3 4.92 0.78 2.40/6.00 4.66 0.70 2.75/5.75 

 

Resultat av tvåvägs-ANOVA med tillhörande Levens test för de tre modellerna. Beroende 

variabler = Attitydfaktor 1, 2, 3. Oberoende variabler = Ursprung och kön. 

 p df F Levens test 

Attitydfaktor 1    .531 

Ursprung .001 1 11.589  

Kön .147 1 2.142  

Kön*Ursprung .950 1 .004  

Attitydfaktor 2    .285 

Ursprung .025 1 5.233  

Kön .652 1 .204  

Kön*Ursprung .749 1 .103  

Attitydfaktor 3    .032 

Ursprung .681 1 .251  

Kön .032 1 4.785  

Kön*Ursprung .251 1 1.337  
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I första attitydfaktorn för vidsynthet/pro-integration, visades ingen signifikant skillnad 

mellan könen eftersom p = .147, df = 1 och F = 2.142. Men det fanns signifikant skillnad hos 

ursprung: p = .001 df = 1, F = 13.64. Angående interaktionseffekten mellan kön och ursprung 

var den inte signifikant eftersom p = .95 och f = .004 (Tabell 2). För första attitydfaktorn kan 

skillnaderna jämföras mellan gruppernas medelvärde. Desto högre medelvärde ju mer positiv 

attityd till vidsynthet och pro-integration. Gruppen som bestod av svenskfödda hade 

medelvärde: 4.6, standardavvikelse: .97 och min/max: 2.57/6.00. För gruppen från 

mellanöstern var medelvärdet: 3.68, standardavvikelsen: .97 och min/max: 1.33/5.56 (Tabell 

1). Det lägre medelvärdet på Attitydfaktor 1 för gruppen från mellanöstern i kombination med 

att variabeln var statistiskt signifikant innebär att vi kan dra slutsatsen att personer från 

mellanöstern generellt uppvisar en något lägre grad vidsynthet/pro-integration till psykisk 

ohälsa. 

I andra attitydfaktorn för rädsla/undvikande, fanns ingen signifikant skillnad avseende 

kön: p = .652 df = 1, F = .204. Men även här fanns signifikanta skillnader i ursprung, p = .025, 

df = 1, F = 5.223. I likhet med resultatet för Attitydfaktor 1 så var interaktionseffekten mellan 

kön och ursprung inte signifikant för Attitydfaktor 2 då p = .749 och F = .103 (Tabell 2). 

Svenskar hade återigen högre medelvärde än de från Mellanöstern. Som Tabell 1 visar så hade 

Svenskar ett medelvärde på 5.00 (standardavvikelse: 0.80 och min/max: 3.25/6.00) medan 

gruppen från mellanöstern hade ett medelvärde på 4.61 (standardavvikelse: 0.89 och min/max: 

3.00/6.00). Det högre medelvärdet för Attitydfaktor 2 i kombination med signifikant resultat 

innebär att svenskar uppger något lägre rädsla än gruppen från mellanöstern (Tabell 1). Dock 

var skillnaden i medelvärde något mindre än för Attitydfaktor 1 vilket främst berodde på ett 

högre medelvärde för gruppen från mellanöstern på Attitydfaktor 2 (Attitydfaktor 2 = 4.61 och 

Attitydfaktor 1 = 3.68). 

För Attitydfaktor 3 om inställning till samhällsbaserad psykiatri fanns endast 

signifikanta skillnader avseende kön: p .032, df = 1, F = 4.785. För ursprungets samband med 

Attitydfaktor 3 fanns det inte signifikanta skillnader: p = .681 df = 1 F = .251. Och 

interaktionseffekten uppvisade heller inte signifikant resultat: p = .251, df = 1, F = 1.337. Desto 

högre medelvärde till Attitydfaktor 3 desto mer positiv inställning till samhällsbaserad 

psykiatri. Utifrån den signifikanta skillnaden avseende kön hade kvinnor högre poäng än 

männen (ej i tabell). Kvinnor hade medelvärde 4.99 (standardavvikelse: 0.62) och männens 

medelvärde var 4.54 (standardavvikelse: 0.88). Dock går det inte att lita på att kön verkligen 

är statistiskt signifikant. Detta eftersom Levens test visade signifikanta resultat (p = .032) och 
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eftersom Cronbach’s alfa visade låg grad av intern konsistens mellan de variabler som ingår i 

Attitydfaktor 3. Därmed bör resultatet tolkas med extrem försiktighet. 

I Figur 1 representeras sambandet mellan ursprung och de tre attitydfaktorerna i en box-

plot. Varje del av boxen i en box-plot innehåller 25 % av fallen och strecket i mitten 

representerar medianen. Som framgår av box-ploten i Figur 1, och av medelvärdena i Tabell 1, 

så är det en relativt stor skillnad mellan gruppen från mellanöstern och gruppen från Sverige 

avseende alla tre attitydfaktorerna. Det kanske mest slående i Figur 1 är att mer än en fjärdedel 

av gruppen från mellanöstern är negativt inställda (värde < 3.5) till att personer med psykisk 

ohälsa ska integreras i samhället (Attitydfaktor 1). Samtidigt anser den stora majoriteten i båda 

grupperna att det inte finns någon anledning till rädsla för personer med psykisk ohälsa 

(Attitydfaktor 2), även om gruppen från mellanöstern intog en något mindre positiv attityd. 

 

Figur 1. Box-plot på Attitydfaktor 1, Attitydfaktor 2 och Attitydfaktor 3 uppdelad efter 

ursprung. 
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Diskussion 

Studiens resultat fann en signifikant skillnad för vidsynthet/pro-integration 

(Attitydfaktor 1) och för rädsla/undvikande (Attitydfaktor 2) avseende ursprung, där gruppen 

utlandsfödda från Mellanöstern hade mindre positiva attityder jämfört med gruppen från 

Sverige. Avseende inställningen till samhällsbaserad psykiatri (Attitydfaktor 3) fanns ingen 

signifikant skillnad. Dock kunde inte någon signifikant interaktionseffekt mellan kön och 

ursprung påvisas för någon av attitydfaktorerna. När det kommer till skillnader utifrån kön så 

kunde endast en signifikant skillnad påvisas för Attitydfaktor 3, men då modellens reliabilitet 

kan anses vara undermålig utifrån resultatet av Levens test så är det signifikanta resultatet inte 

är tillförlitligt.  

Studiens resultat avseende skillnader i synen på psykisk ohälsa utifrån ursprung är i 

linje med tidigare undersökningar på minoriteter från mellanöstern, såsom Tabassum m.fl. 

(2000) och Cifti m.fl. (2012), även om dessa studier inte behandlade Sverige. 

Även om studiens resultat visar på skillnader mellan svenskar och utlandsfödda från 

Mellanöstern så var inställningarna relativt andra studier genomförda på personer boende i 

mellanöstern positiva. Cifti (1999) visar att det i Mellanöstern fanns rädslor till personer med 

psykiska sjukdomar. I exempelvis Turkiet finns antaganden att personer som lider av psykiska 

sjukdomar ska vara farliga (Cifti, 1999). Al-Adawi (2002) visade att både läkarstuderande och 

allmänhet ansåg att psykisk ohälsa berodde på onda andar. I jämförelse med detta ansåg få i 

den här studien, på minoriteten från mellanöstern i Sverige, att det fanns särskilt stor anledning 

till rädsla för psykisk sjukdom. Detta står delvis i kontrast till studier på befolkningen boende 

i mellanöstern. En orsak till detta kan vara att personer omvärderar sin bild när de kommer till 

Sverige, t.ex. för att de inte längre känner samma tryck från omgivningen. Ett annat skäl kan 

vara att de som invandrar till Sverige skiljer sig från majoritetsbefolkningen i landet de kom 

ifrån. I likhet med Cifti m.fl. (2012) slutsats av sin litteraturstudie, så är slutsatsen av detta 

förhållande att det krävs vidare forskning för att undersöka orsakerna bakom skillnaderna i 

attityder. Ett intressant område för framtida forskning skulle vara att undersöka om det 

föreligger en integrationseffekt. Utifrån teorin att en individs syn på psykisk ohälsa konstrueras 

i en social process så är det inte osannolikt att en individs uppfattningar förändras när denne 

flyttar till ett annat land. En studie med syfte att undersöka om det föreligger en sådan 

förändring över tid skulle behöva baseras på en longitudinell metod där deltagarna följs upp ett 

eller ett antal år efteråt för att se ifall deras attityder till psykisk ohälsa förändrats. 

Anledningen till att Attitydfaktor 3 inte gav signifikanta resultat avseende skillnader 
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utifrån ursprung, medan det för Attitydfaktor 1 och Attitydfaktor 2 fanns en signifikant skillnad 

mellan svenskfödda och personer födda i mellanöstern är oklar. En anledning skulle kunna vara 

att faktorn är något mer abstrakt jämfört med de andra två faktorerna. En fråga som ingår i 

Attitydfaktor 3 handlar till exempel om huruvida psykiatrisk verksamhet bör bedrivas i öppna 

vårdformer. Då faktorn kräver kännedom om hur den psykiatriska vården är organiserad i 

Sverige är det möjligt att personer från mellanöstern har sämre möjlighet att ge konsistenta svar 

på frågorna. Detta skulle också kunna förklara varför Högberg m.fl. (2008) visar ett godkänt 

värde på Cronbach’s Alfa för Attitydfaktor 3 medan den här studien visade att Attitydfaktor 3 

uppvisade en låg grad av intern konsistens för gruppen från mellanöstern. Detta skulle kunna 

tolkas som att Attitydfaktor 3 är väldigt kulturellt specifik och att den därmed inte är tillförlitlig 

att använda i en studie såsom denna. 

Att det inte kunde påvisas någon signifikant skillnad i synen på psykisk ohälsa mellan 

könen, bortsett från det osäkra resultatet för Attitydfaktor 3, går delvis emot tidigare studier på 

området (Leong & Zachar, 1999). Däremot är det i linje med en tidigare studie på den 

pakistanska minoritetsgruppen i Storbritannien (Tabassum m.fl., 2000). Då ingen 

interaktionseffekt mellan kön och ursprung kunde påvisas i denna studie finns dock inget stöd 

för att det skulle finnas någon skillnad i synen på psykisk ohälsa mellan män och kvinnor i de 

båda grupperna. Då urvalet var litet i denna studie (svenskar: 12 män och 36 kvinnor;  

mellanöstern: 19 män och 13 kvinnor) kan dock slumpen spela en stor roll för resultatet när 

grupperna blir alltför små. För att dra säkrare slutsatser om interaktionseffekter mellan kön och 

ursprung krävs ett större dataunderlag.  

En slutsats som kan dras av undersökningen är att personer födda i mellanöstern som 

är boende i Sverige har en mer negativ syn på psykisk ohälsa jämfört med svenskar. Detta 

resultat är konsistent med tidigare studier på minoriteter från mellanöstern i Västländer. En 

annan slutsats är att delar av frågeformuläret CAMI-S förutsätter specifik kännedom om hur 

den psykiatriska vården är organiserad i Sverige, av den anledningen är verktyget inte till vissa 

delar inte tillförlitligt att använda på grupper med låg kännedom om dessa förhållanden. 

Även om denna studie utforskat ett område som är relativt outforskat i Sverige så 

föreligger en del metodologiska svagheter vilka skulle kunna följas upp i framtida studier. Att 

webbenkäterna marknadsfördes via Facebookgrupper exkluderar t.ex. de som inte använder 

Facebook. Och det faktum att det är en webbundersökning exkluderar alla som inte använder 

internet. Dessa två förhållanden skulle kunna innebära att deltagarna inte är representativa för 

befolkningen i stort utan endast för Facebookanvändare eller internetanvändare. En 
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enkätundersökning via post, telefon eller fysiskt besök skulle kunna råda bot på det problemet.  

Vidare publicerades enkäten i Facebookgrupperna ”Tolkar och Översättare i Sverige” 

och ”Svenska översättare”. Vid en närmare granskning framkom det att det i tolkutbildningen 

ingår en kurs om psykisk ohälsa i utbildningsplanen. Det kan föreligga en risk att deltagarna 

som rekryterades från denna grupp anpassat sina svar utifrån utbildningen om psykisk ohälsa. 

Om så är fallet skulle detta kunna innebära att en del deltagare från mellanöstern intagit mer 

positiva attityder än vad som annars skulle ha varit fallet vilket i sin tur innebär att skillnaderna 

mellan grupperna minskar. Detta förändrar dock inte studiens huvudslutsats att det föreligger 

en skillnad mellan personer från mellanöstern och personer från Sverige i attityder till psykisk 

ohälsa. Dessutom är det oklart i vilken utsträckning deltagarna som rekryterades från dessa 

grupper har genomgått en tolkutbildning. 

Ett annat problem med metoden är att respondenter som var utlandsfödda från 

Mellanöstern ansåg att enkätundersökningen var svår att förstå. Detta problem skulle kunna 

åtgärdas i framtida enkätstudier baserad på fysiska besök av personer som talar respondentens 

hemspråk. 

Det externa bortfallet på 43 % (162 stycken öppnade enkäten men endast 92 stycken 

lämnade in svar) innebär också ett problem i den utsträckning som de som inte valde att svara 

systematiskt avvek från de som svarade. Då studien baserades på en anonym webbenkät (vilket 

har sina fördelar då ämnet är känsligt) finns dock ingen möjlighet att göra en bortfallsanalys. 

Slutsatsen för framtida studier är därmed att de borde baseras på enkäter distribuerade 

genom fysiska besök av personer med rätt språkkunskaper och att de borde bygga på en 

longitudinell design. 

Även om studien är behäftad med en del metodologiska svagheter som med fördel 

skulle kunna kompletteras i framtida studier så går det att dra slutsatsen att personer födda i 

mellanöstern som är boende i Sverige är mer negativt inställda till psykisk ohälsa än personer 

födda i Sverige. 
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Bilaga 1: Etiskt protokoll 

 

Studien medför en samhällsnytta genom att uppmärksamma psykisk ohälsa som når ut 

till flera olika nationaliteter i Sverige. Genom att bidra i enkätundersökningen kan en 

möjlighet finnas till utveckling inom ämnet som är betydelsefullt i dagens samhälle. 

De risker som finns när man ställer frågor om psykisk ohälsa som är ett känsligt ämne och är 

även personligt, det kan uppstå många olika känslor som obehag. Det kan även medför att 

vissa inte vill delta i studien på grund av ämnet. Genom att ge skriftligt tydlig information till 

deltagare kan riskerna minskas, speciellt om anonymitet och om enkät ansvarar inte möter de 

som deltar i undersökningen. Men också följa Vetenskapsrådet (2009) huvudkrav för att 

skydda personer som deltar i undersökningen. Vilket kallas för individskyddet som har fyra 

huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2009). 

Deltagarna ska först ge samtycke till att delta i studien och det kommer beskrivas vad 

det innebär för att tydliggöra och skapa en tillit till undersökningsdeltagarna. Det kommer 

finnas informationstext för enkäten som ska beskriva studiens syfte, hur data ska hanteras och 

lagras samt hur insamlad data kommer analyseras vidare. Det kommer även ges information 

om anonymitet och konfidalitetskravet. Och för att öka säkerheten kommer alla insamlade 

data endast vara tillgänglig för ansvarig person för enkäten och kommer bevaras på en 

lösenordsskyddad dator. Det kommer finnas kontaktinformation för både student och 

handledare om intresse finns hos deltagarna att ta del av resultatet och även nämna att 

uppsatsen kommer finnas uppladdad hos Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 24 

Bilaga 2: Informationsbrev till deltagare 

 

Hej! 

Mitt namn är Kristina Josef jag är student vid Karlstad Universitet. Jag går 5:e terminen av 6 på Vård 

och stödsamordnarprogrammet och håller nu på med mitt examensarbete. Min C-uppsats handlar om 

att undersöka hur människor ser på psykisk ohälsa och kunskaper om psykiska sjukdomar och 

kommer baseras på en enkätundersökning. Om du väljer att delta i enkätundersökningen får du svara 

på 33 antal frågor som handlar om psykisk ohälsa med en 1-6 gradig skala som svarsalternativ. Den 

innehåller även bakgrundsfrågor i början av enkäten som har en betydelse för min undersökning. En 

av bakgrundsfrågorna handlar om ursprung, vilket är ditt födelseland och svarsalternativen är 

“Sverige”, “Mellanöstern” och “annat”. För att tydliggöra så omfattar Mellanöstern länderna: Bahrain, 

Irak, Iran, Israel, Jemen, Jordanien, Libanon, Oman, Qatar, Saudiarabien, Palestina, Syrien och 

Turkiet. Enkäten beräknas ta 10-20 minuter att besvara. 

 

Om du inte vill svara på frågor om hur du ser på psykisk ohälsa bör du inte delta i 

enkätundersökningen. 

 

Enkätsvaren kommer att bearbetas statistiskt och resultatet av undersökningen kommer att redovisas 

på gruppnivå i C-uppsatsen. När uppsatsen är godkänd kommer den laddas upp i DiVA portalen 

(www.diva-portal.org). DiVA är ett digitalt vetenskapligt arkiv för forskningpublikationer och 

studentuppsatser. Vid frågor och funderingar finns kontaktuppgifter nedanför för student och 

handledare. Det är frivilligt att delta i enkätundersökningen och du har rätt att avbryta när du vill utan 

att behöva uppge skäl. Enkäten är anonym och även konfidentiella handlingar gäller som innebär att 

dina svar är hemliga och oåtkomliga av obehöriga. Genom att delta ger du samtycke till att jag får 

använda dina svar i min undersökning.  

 

Kontaktuppgifter: 

Kristina Josef, student Karlstads Universitet: kristina.josef@hotmail.com 

Nina Svensson, handledare, Karlstads Universitet: nina.svensson@kau.se 

Pernille K Andersson, handledare, Karlstads Universitet: pernille.k.andersson@kau.se 
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Bilaga 3: Community Attitudes toward the Mentally ill – CAMI-S 

1. Den bästa behandlingen för människor med en psykisk sjukdom är att vara delaktiga i 

samhället 

2. Så långt det är möjligt bör psykiatrisk verksamhet bedrivas i öppna vårdformer 

Instämmer inte alls 

3. Vi måste inta en mer tolerant inställning till människor i vårt samhälle, som har en 

psykisk sjukdom 

4. Det är skrämmande att tänka sig att människor med psykiska sjukdomar bor i mitt 

bostadsområde 

5. Jag skulle inte vilja bo granne med människor som har haft en psykisk sjukdom för att 

få psykiatrisk vård 

6. Den lokala befolkningen behöver inte vara rädd för de människor som besöker deras 

närområde för att få psykiatrisk vård 

7. Ingen har rätt att utestänga människor med psykisk sjukdom från deras grannskap 

Instämmer inte alls Instämmer helt och hållet 

8. Det är bäst att undvika människor som har en psykisk sjukdom 

9. Det bästa sättet att omhänderta människor med en psykisk sjukdom är att låsa in dem 

10. De flesta personer som en gång varit patienter på en psykiatrisk klinik är pålitliga 

barnvakter 

11. Lokalbefolkningen bör acceptera att en psykiatrisk verksamhet utlokaliseras till deras 

bostadsområde för att tillgodose samhällets behov 

12. Människor med en psykisk sjukdom är mycket mindre farliga än vad de flesta 

människor tror 

13. Människor med en psykisk sjukdom ska inte behandlas som utstötta från samhället 

14. Människor med en psykisk sjukdom bör isoleras från resten av samhället Instämmer 

inte alls 

15. Utlokalisering av en psykiatrisk verksamhet till ett bostadsområde utgör ingen fara för 

lokalbefolkningen 

16.  Psykisk sjukdom är en sjukdom som vilken annan sjukdom som helst 

17. Psykiatriska verksamheter bör inte förläggas till bostadsområden 

18. Lokalbefolkningen har goda skäl att motarbeta utlokalisering av psykiatrisk 
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verksamhet till deras bostadsområde 

19. Att skydda samhället från människor med en psykisk sjukdom borde betonas mindre 

20. Att ha människor med en psykisk sjukdom boende i ett bostadsområde må hända vara 

bra för dem, men riskerna för lokalbefolkningen blir i så fall alltför stora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


