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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem. Ett av de största hindren 

för att främja och uppnå psykisk hälsa är stigmatisering, negativa attityder och 

diskriminering av människor som lider av psykisk ohälsa. Sjuksköterskan har en 

viktig uppgift att arbeta förebyggande och hälsofrämjande och har därför en central 

roll i att tidigt uppmärksamma, fånga upp och informera patienter med symptom på 

psykisk ohälsa. Sjuksköterskans attityd och inställning till patienter, psykisk ohälsa, 

arbetet och sig själv som vårdare är av stor vikt för en god kvalitet av omvårdnaden. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskestudenters attityd till 

psykisk ohälsa och personer med psykisk sjukdom, samt undersöka om det fanns 

någon skillnad i attityd mellan studenter i termin ett och termin sex på ett 

sjuksköterskeprogram i Mellansverige. Syftet var även att undersöka om det fanns 

skillnad i attityder mellan de studenter som hade egen erfarenhet och de som inte hade 

det. Metod: Studien hade en kvantitativ design där ett studiespecifikt formulär 

lämnats ut till studenter som studerar termin ett och termin sex vid ett 

sjuksköterskeprogram i Mellansverige. Resultat: I studiens resultat framkom det att 

attityder till psykisk ohälsa skilde sig i vissa avseenden mellan studenter i termin ett 

och termin sex. De studenter som studerade i termin sex hade i högre grad en mer 

positiv och öppen attityd. Det visade sig också att studenter som hade egen erfarenhet 

av psykisk ohälsa hade en mer positiv attityd jämfört med de som ej hade det. 

Slutsats: Studien visar att besitta kunskap och egen erfarenhet av psykisk ohälsa som 

sjuksköterskestudent har ett samband med en mer öppen och positiv attityd till 

psykisk ohälsa. 

Nyckelord: Psykisk ohälsa, sjuksköterskestudenter, attityder. 
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ABSTRACT 

 

Background: Mental illness is a growing public health problem. The biggest 

obstacles, facing the promotion and achievement of mental health, are stigma, 

negative attitudes and discrimination against people suffering from mental illness. 

The nurse has an important role, especially in the early stages, in the prevention and 

interception of mental illness, and also instructing patients with symptoms (of mental 

illness). The nurse's attitude and approach to patients, mental health, work and 

themselves as carers is essential for a good quality of care. Aim: The aim of this study 

was to investigate nursing students' attitudes towards mental illness and people with 

mental illness, and whether there was any difference in attitudes between students in 

semester one and semester six in a nursing program in Sweden. Another aim was to 

investigate if there were was any differences between students with experience of 

mental illness and disease and those without. Method: The study had a quantitative 

design where a study-specific questionnaire was given to students studying during 

semester one and semester six of a nursing program in central Sweden. Results: The 

results of the study showed that attitudes to mental illness differed in some respects 

between students in semester one and semester six. The students studying in semester 

six had more positive and open attitudes. It was also found that students who had 

personal experience of mental illness had a more positive attitude compared to those 

who had not been in a similar situation. Conclusion: The study shows that nursing 

students’ knowledge and experience of mental illness is associated with a more open 

and positive attitude towards mental illness. 

Keyword: Mental illness, Nursing students, Attitudes. 
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BAKGRUND 

Definition av psykisk ohälsa och psykisk sjukdom 

Psykisk ohälsa är ett brett och svårdefinierat begrepp vilket gör det svårt att hitta en 

enhetlig definition. Skillnaden mellan vad som anses vara sjukt och vad som anses 

vara friskt är ofta flytande. Världshälsoorganisationen definierar psykiskt hälsa som 

“ett tillstånd av välbefinnande när individen inser sina egna resurser, kan hantera 

vardagslivets stress och motgångar, har en meningsfull tillvaro, kan göra ett gott 

arbete och känner sig delaktig i samhället”. Det är individens egen upplevelse av sin 

situation som avgör vad som ska klassificeras som psykisk ohälsa (WHO, 2001). 

 

 

För att beskriva psykisk ohälsa har ord som: mental sjukdom, allvarlig känslomässig 

störning, melankoli, psykisk sjukdom, psykiskt- eller nervöst sammanbrott, neuros 

och utbrändhet använts. I folkmun har ord som knasig, dåre, hispig, knäpp, galen, 

vrickad, rubbad och idiotisk använts. Alla dessa ord främjar ett synsätt på 

psykologiska hälsoproblem som leder till stigmatisering av människor.  Detta skapar 

och ger allmänheten en felaktig bild av vad det innebär att lida av psykisk ohälsa eller 

psykisk sjukdom. Dessa uttryck ger heller ingen bild av vad dessa människor upplever 

eller i vilken grad den psykiska ohälsan eller sjukdom yttrar sig. För att det ska få 

räknas som psykisk sjukdom så ska vissa kriterier vara uppfyllda. Kriterierna för 

psykisk sjukdom är att den ska vara diagnostiserbar, den ska påverka en persons 

tankemönster och beteende och den ska förhindra personen från att leva ett normalt 

liv, då den hindrar personen från att utföra sitt arbete och vardagliga sysslor. Även att 

upprätthålla och forma tillfredställande relationer påverkas. Psykisk ohälsa däremot 

kan upplevas av människor utan att det finns någon psykisk sjukdom som grund 

(Första hjälpen till psykisk hälsa, 2011). Den här studien har som utgångspunkt att 

psykisk ohälsa är upplevelser av psykiskt lidande, som inte behöver vara förenliga 

med kriterier för en psykiatrisk diagnos. Med detta som utgångspunkt kan psykisk 

ohälsa ses som en normal del av livet, men som av olika anledningar ökat till den grad 

att det påverkar det vardagliga livet (Hedelin, 2006). 
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Psykisk ohälsa i Sverige 

Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem i Sverige (Pellmer & Wramner, 

2007). Enligt Socialstyrelsens senaste folkhälsorapport (2009) framkommer det att 

psykisk ohälsa och värk är den vanligaste orsaken till att människor anser att deras 

hälsotillstånd är nedsatt. Stressrelaterade besvär som ängslan, oro, ångest, konstant 

trötthet och värk i nack- och skulderregionen fortsätter också att öka. Socialstyrelsen 

beräknar att år 2009 led mellan 4-10% av den vuxna befolkning av en pågående 

depression, vilket för övrigt är en av de vanligaste psykiska sjukdomarna. Depression 

är dessutom mycket vanligare hos kvinnor än hos män. Tjugofem procent av alla 

kvinnor beräknas någon gång under livet drabbas av en behandlingskrävande 

depression jämfört med 15 % av männen. Man kan även se att allt fler människor 

överlag behandlas med antidepressiva läkemedel, däremot visar ingen statistik att 

antalet depressioner har ökat. När det gäller ungdomars hälsa ser man samma trend; 

att nedsatt psykiskt välbefinnande har ökat. Sedan 80-talet har antalet ungdomar som 

rapporterar att de under de senaste två veckorna lidit av ängslan, oro, ångest eller 

sömnbesvär tredubblats. Sedan andra halvan av nittiotalet kan man också se att det 

har blivit betydligt vanligare att ungdomar vårdas i psykiatrisk sjukhusvård 

(Socialstyrelsen, 2009). Socialstyrelsen (2005) uppskattar att mellan 20-40% av den 

svenska befolkningen lider av någon form av psykisk ohälsa. Tio till femton procent 

av dessa bedöms vara i behov av psykiatrisk vård. Detta antal har legat ganska 

konstant sedan 1950-talet. 

 

Psykisk ohälsa är inte bara ett hälsoproblem i sig utan det ökar också risken för att 

drabbas av andra sjukdomar. Hjärtsjukdomar, diabetes, cancer och stroke är exempel 

på några sjukdomstillstånd som kan associeras med psykisk ohälsa (Byles et al., 

2013). Det kan också ge somatiska besvär som huvudvärk, mag- och tarmproblem, 

neurologiska symtom och spänningssymtom (Holden, Scuffham, Hilton, Vacchio & 

Whiteford, 2010). Detta kan delvis förklaras av att människor som lider av psykisk 

ohälsa har en ökad tendens till att bruka tobak, missbruka alkohol eller andra droger, 

kan lida av övervikt till följd av medicinering. Även brist på motion, svagt socialt 

nätverk och låg social status kan vara förknippade med psykisk ohälsa. Förutom ett 

stort lidande för både patienter och anhöriga kostar psykisk ohälsa och sjukdom 

samhället väldigt mycket pengar (Pellmer & Wramner, 2007). Sjukskrivningarna för 

psykisk ohälsa har ökat anmärkningsvärt de senaste tio åren och i dagsläget är det den 
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näst vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning i Sverige (Folkhälsorapport, 2009; 

SBU 2003:167). 

 

Stigmatisering, negativa föreställningar och attityder 

Ett av de största hindren för att främja och uppnå psykisk hälsa och välmående är 

stigmatisering, negativa attityder och diskriminering av människor som lider av 

psykisk ohälsa (Chambers et al., 2009). Stigmatisering definieras som det en person 

upplever till följd av andras bemötande, tankar och beteende. Exempelvis kan 

utanförskap eller en känsla av att vara annorlunda förklaras som stigmatisering till 

följd av negativa attityder i samhället. Attityd innebär ett förhållningssätt i 

bemötandet av en person eller ett fenomen och kan exempelvis uttryckas genom 

positiva/negativa kommentarer eller påpekanden (Lilja & Hellzén, 2010). I en svensk 

tvärsnittsstudie från 2009 framkommer det att människor som lider av psykisk ohälsa 

ofta stöter på stigmatisering och negativa attityder ifrån vänner och allmänheten. En 

vanlig konsekvens av detta är att dessa personer får en sämre känsla av socialt 

sammanhang, minskad känsla av egen makt och sämre självkänsla (Lundberg, 

Hansson, Wentz & Björkman, 2009). En litteraturstudie har sammanfattat forskning 

som publicerats under det senaste decenniet om medias framställning av psykisk 

ohälsa. Studien visade att media genomgående skildrar personer med psykisk ohälsa 

som våldsamma och farliga. Studiens resultat visar att det finns behov av framtida 

forskning i syfte att kunna påvisa hur olika media påverkar allmänhetens attityd och 

inställning psykisk ohälsa. Dessa resultat skulle också kunna användas i syfte att 

ändra allmänhetens attityder till det bättre (Stout, Villegas & Jennings, 2004).  

 

I den nationella kampanjen ”Hjärnkoll” som bedrivs av myndigheten Handisam i 

samarbete med Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) har en 

befolkningsundersökning gjorts för att undersöka och jämföra attityder, kunskap och 

beteenden kring psykisk ohälsa. Fyra svenska befolkningsundersökningar gjordes 

mellan 2009 och 2012 där syftet var att undersöka om någon förändring i attityder, 

kunskap och beteenden kunde mätas under denna tidsperiod. Samtidigt pågick det en 

aktiv kampanj med syfte att öka öppenhet och sprida kunskap om psykisk ohälsa. I 

den senaste undersökningen 2012 deltog 2182 personer som bland annat fick ta 

ställning till ett flertal påståenden genom en fem- eller sex-gradig skala där ett 
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påstående exempelvis kunde besvaras med 6 = instämmer helt och 1 =  instämmer 

inte alls . I resultatanalysen gjordes i vissa fall en dikotomisering vilket innebär att 

skattningarna 4-6 slogs ihop till instämmer och 1-3 slogs ihop till instämmer inte. I 

resultatet framgår att 20,8% inte skulle kunna tänka sig att arbeta tillsammans med 

någon som har en psykisk sjukdom, 21,4% skulle inte välkomna en granne in i sitt 

hem som tidigare varit patient inom psykiatrin och 30,6 % instämmer inte i påståendet 

om att en psykisk sjukdom är som vilken annan sjukdom som helst.  I jämförelse med 

tidigare befolkningsundersökningar hade attityderna i vissa avseenden förändrats i 

positiv riktning vilket delvis kan förklaras av ett aktivt arbete med att öka öppenheten 

och sprida kunskap om psykisk ohälsa (Centrum för evidensbaserade psykosociala 

insatser, 2012). Utöver en ökad kunskap om och öppenhet inom området har det även 

framkommit att faktorer som kön, ålder, relationsstatus och egen erfarenhet av 

psykisk ohälsa i hög grad påverkar vilken attityd man har till psykisk ohälsa (Ewalds-

Kvist, Högberg, & Lützén, 2012). 

 

Kunskap om psykisk ohälsa 

Det har i flera studier visats att kunskap om, samt kontakt med människor som lider 

av psykisk ohälsa eller sjukdom, leder till en mer positiv attityd och inställning till 

fenomenet (Schafer, Wood & Williams, 2011; Webster, 2009; Ewalds-Kvist, Högberg 

& Lützén, 2012b; Nilsson & Jönsson, 2013). Utbildning och kunskap om psykisk 

ohälsa och sjukdom har dessutom visat sig ha en positiv inverkan på alla vårdyrken. 

Ökad kompetens och utbildning inom området främjar en större empati, mindre 

negativa attityder och en ökad upplevd kunskap om psykisk ohälsa. Det har även 

framkommit att personal med psykiatrisk kompetens har en mer positiv attityd till 

psykisk ohälsa och sjukdom än andra vårdgrupper (Muehlenkamp, Claes, Quigley, 

Prosser, Claes & Jans, 2013). I en magisteruppsats av Nilsson & Jönsson (2013) 

undersöktes sjuksköterskestudenters syn på psykisk ohälsa och deras inställning till 

att arbeta inom psykiatrisk vård, före och efter genomförd psykiatrikurs i 

grundutbildningen. Det framkom i deras studie att attityderna förändrades i vissa 

avseenden efter att studenterna fått teoretisk utbildning samt haft verksamhetsförlagd 

utbildning inom psykiatrisk vård. Studenterna fick ta ställning till ett antal påståenden 

gällande psykisk ohälsa på en sexgradig skala där siffran ett motsvarade “instämmer 

inte alls” och siffran sex motsvarade “instämmer helt och hållet”. Undersökningen 



 11 

visar att det fanns en signifikant skillnad för tre av flera påståenden. Efter utbildning 

inom psykiatrisk omvårdnad ansåg fler studenter att psykisk sjukdom var som vilken 

annan sjukdom som helst, de var mer positiva till att psykiatriska verksamheter kunde 

förläggas till bostadsområden samt de ansåg att människor med psykisk sjukdom inte 

är farligare än vad de flesta andra tror (Nilsson & Jönsson, 2013). 

 

I en studie av Happel, Robins & Gough (2008) undersöks tidigare forskning inom 

sjuksköterskestudenters attityder till psykisk ohälsa. Bland annat undersöktes 

sjuksköterskestudenters attityd till att senare arbeta inom psykiatrisk vård. På det 

området visar tidigare forskning att klinisk erfarenhet är den största påverkande 

faktorn till att studenter senare väljer att arbeta inom psykiatrin. I de studierna har 

man dock inte tittat på hur den teoretiska delen av utbildningen påverkar 

sjuksköterskestudenters karriärsval. Resultatet av deras egen studie visade att det är 

sannolikt att både klinisk erfarenhet och teoretisk grund bidrar till en mer positiv 

attityd till psykisk ohälsa och att senare välja att arbeta inom psykiatrin. Happel & 

Gaskin (2012) undersökte hur sjuksköterskestudenters attityder till psykisk ohälsa har 

påverkat deras senare karriärsval efter att studenterna är klara med grundutbildningen. 

Undersökningen visar att arbete inom psykiatrin är det karriärsval som föredras allra 

minst av de befintliga specialistsjuksköterskeutbildningarna. En utökad teoretisk- och 

praktisk utbildning inom området har visat ge sjuksköterskestudenter en mer positiv 

syn på psykisk ohälsa, dock kan man inte visa att mer kunskap leder till att fler 

sjuksköterskestudenter väljer att arbeta inom psykiatrin efter genomgången 

grundutbildning på sjuksköterskeprogrammet. 

 

Sjuksköterskans roll 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (2005) är 

uppbyggd på tre stora kompetensområden som sjuksköterskan har ansvar för. Dessa 

kompetensområden är omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och 

utbildning samt ledarskap. Alla dessa ansvarsområden ska genomsyras av en 

helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt till alla patienter. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) stadgas i 2 c § att sjukvården skall arbeta för att 

förebygga ohälsa. Sjuksköterskan har en viktig uppgift att arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande och har därför en central roll i att tidigt uppmärksamma, fånga upp 
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och informera patienter med symptom på psykisk ohälsa. Sjuksköterskans attityd och 

inställning till patienter, psykisk ohälsa, arbetet och sig själv som vårdare är av stor 

vikt för en god kvalitet av omvårdnaden de utför (Lilja & Hellzen, 2010). 

Sjuksköterskors attityder till psykisk ohälsa har tidigare undersökts. Chambers och 

medarbetare (2009) har undersökt attityder till psykisk ohälsa och individer som söker 

vård för psykisk ohälsa hos sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk vård i fem 

Europeiska länder. Studien visade att sjuksköterskor verksamma inom psykiatrin 

överlag har en positiv och öppen attityd till psykisk ohälsa. Det finns dock få studier 

som undersöker attityder hos sjuksköterskor verksamma inom ett annat medicinskt 

område eller hos sjuksköterskestudenter som är den framtida vårdpersonalen. 

 

Problemformulering 

Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem som ger ett stort lidande för patienter, 

anhöriga och ger en hög kostnad för samhället. Den yrkesverksamma sjuksköterskan 

kommer i sitt arbete att möta psykisk ohälsa oavsett om arbetet är beläget inom 

psykiatrisk vård eller annan enhet. Då sjuksköterskan har en viktig roll i omvårdnaden 

med uppgift att upptäcka, förebygga och behandla är det av stor vikt att 

sjuksköterskan har en god och öppen attityd till både fenomenet psykisk ohälsa och 

även individer som söker vård för psykisk ohälsa. Utbildning och erfarenhet av 

psykisk ohälsa har visats vara en viktig komponent för att minska fördomar och 

negativa föreställningar. För att se ifall sjuksköterskeutbildningen ger en förändring i 

attityder kring psykisk ohälsa är det av intresse att undersöka skillnad mellan attityder 

i början av sjuksköterskeprogrammet och i slutet av utbildningen. Det finns få studier 

inom detta kunskapsområde och denna studie kan bidra till att fylla en viktig 

kunskapslucka. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskestudenters attityd till psykisk ohälsa 

och personer med psykisk sjukdom, samt undersöka om det finns någon skillnad i 

attityd mellan studenter i termin ett och termin sex på ett sjuksköterskeprogram i 

Sverige. Studien har också för avsikt att undersöka ifall det finns skillnad i attityder 
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mellan de sjuksköterskestudenter som har erfarenhet av psykisk ohälsa och de som 

inte har någon erfarenhet. 

 

Frågeställningar 

1) Vilka attityder till psykisk ohälsa och sjukdom har sjuksköterskestudenter i termin ett 

respektive termin sex? 

2)   Skiljer sig attityder till psykisk ohälsa och sjukdom mellan studenter i termin ett och 

termin sex på sjuksköterskeprogrammet? 

3)   Finns det skillnader i attityder mellan gruppen av personer med erfarenhet av psykisk 

ohälsa och sjukdom och de som inte har erfarenhet av psykisk ohälsa och sjukdom? 

  

METOD 

Design 

Kvantitativ tvärsnittsstudie. Denna studiedesign valdes eftersom tiden inte medgav en 

longitudinell uppföljning och ett av syftena är att ge en deskriptiv bild av 

sjuksköterskestudenternas attityder och inte undersökning av relationen framåt eller 

bakåt i tiden i samma grupp (Ejlertsson, 2012). För att uppnå syftet med jämförelser 

tidigt och sent i utbildningen gjordes jämförelser mellan olika grupper i olika 

terminer. 

 

Urval 

Ett icke slumpmässigt urval med bekvämlighetsurval tillämpades i studien. Enkäterna 

delades ut till två universitetskurser på ett sjuksköterskeprogram i Mellansverige. Till 

de studenter som studerade i termin ett delades enkäterna ut under en 

helkursföreläsning. Det är okänt hur många som var på plats och svarade på enkäten 

eftersom inget upprop gjordes. Etthundraett svar inhämtades av totalt 133 studenter 

som var registrerade på kursen. Till de elever som studerade i termin sex delades 

enkäterna ut i mindre kursseminarier med obligatorisk närvaro. Sjuttiosex svar erhölls 

samtidigt som det var 86 studenter registrerade på kursen. Externt bortfall från termin 

ett blev 32 individer samtidigt som det externa bortfallet från termin sex var tio 

individer varav författarna till den här studien själva utgör två utav dessa. Det interna 
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bortfallet var en enkät ifrån termin ett, vilket innebär att det var en student som valde 

att lämna in enkäten blankt. Studien valdes att göra vid aktuellt universitet eftersom 

det var författarnas studieort vilket gjorde det möjligt att personligen informera lärare 

och studenter om undersökningen samt att lämna ut enkäterna. 

 

Datainsamlingsmetod 

Ett studiespecifikt formulär (bilaga1) med 12 frågor användes i studien. Enkäten som 

användes i denna undersökning har utformats från ett frågeformulär som använts 

under vårterminen 2013 för att studera attityder hos sjuksköterskestudenter i termin 

fyra före och efter att de genomgått kursen “Omvårdnad och medicinsk vetenskap 

inom psykiatrisk vård” (Nilsson & Jönsson, 2013). Deras studiespecifika 

frågeformulär var delvis baserat på CAMI-S (Community Attitudes toward Mentally 

Illness) som är en svensk vidareutveckling av originalet CAMI som ursprungligen är 

framtagen av Taylor & Dear (1981).  Den svenska anpassningen av CAMI är gjord av 

Högberg, Magnusson, Ewertson & Lützén (2008) och är utvecklad för att anpassas till 

svenska förhållanden. Enkäten från Nilsson & Jönsson (2012) användes i den här 

studien men kompletterades för att tillgodose den här studiens syfte. Det innebar att 

några frågor som ej behövdes för att besvara den här studiens syfte togs bort samtidigt 

som två frågor som berör egen erfarenhet av psykisk ohälsa lades till. Det 

studiespecifika formuläret testades under studiens planeringsfas genom att fem 

studenter fick fylla i enkäterna och komma med kommentarer och återkoppling. Inga 

korrigeringar behövde göras i frågeformuläret. De första av enkätens frågor är 

bakgrundsfrågor om kön, ålder och om studenten går i termin ett eller termin 

sex.  Fråga tre undersöker ifall deltagarna anser att längden på kursen ”Omvårdnad 

och medicinsk vetenskap inom psykiatrisk vård”, som ingår i 

sjuksköterskeprogrammet, har en rimlig längd eller ej.  

 

De bakgrundsfrågor som undersöker kön, termin samt åsikt om kursens längd mäts 

med nominalskala eftersom det endast är en gruppindelning utan inbördes 

rangordning. Vad beträffar frågan om ålder mäts detta i kvotskala eftersom att det 

finns en absolut nollpunkt, det medför en rangordning samt att avståndet mellan de 

olika åldrarna är kontinuerligt (Ejlertsson, 2012). De följande sju av enkätens frågor 

består av påståenden gällande attityder till psykisk ohälsa där studenterna får ringa in 
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en siffra mellan ett och sex, där ett är lika med instämmer inte alls och sex, instämmer 

helt och hållet och de övriga siffrorna (2-5) är utan text. Studenterna fick ringa in den 

siffra som bäst motsvarade deras åsikt. På dessa sju frågor mäts svaren i ordinalskala 

då attityderna mäts i siffror och mätvärden medför en rangordning.  För att kunna 

undersöka ifall det finns skillnad i attityd mellan de som har haft erfarenhet av 

psykisk ohälsa och de som inte har det, har ytterligare två frågor lagts till i enkäten 

som används i denna studie. En av dessa frågar om deltagarna har haft egen erfarenhet 

av psykisk ohälsa med svarsalternativ ja eller nej. Ifall deltagarna svarar ja på denna 

fråga undersöks även vilken erfarenhet de har haft med sju alternativ. Dessa två frågor 

om egen erfarenhet av psykisk ohälsa och i så fall vad mäts i nominalskala. I slutet av 

enkäten fanns det även möjlighet att lämna egna kommentarer. Enkäten som har 

använts i studien är inte validerat eller reliabilitetstestat. 

 

Tillvägagångssätt 

I överenskommelse med en föreläsare gavs tillåtelse att dela ut enkäterna under den 

sista delen av en föreläsning i helkurs till termin ett. Författarna presenterade sig 

själva, studiens syfte samt att deltagande var frivilligt och att enkäterna skulle 

besvaras anonymt. Presentation, utdelning samt insamling av enkäter tog ungefär 15 

minuter. Då det var en föreläsning i helkurs förväntades inte bortfallet bli så stort. 

Författarna lyckades inte fånga alla studenter i termin sex vid en föreläsning i 

helklass, varför insamling fick ske i flera omgångar till studenterna i denna termin. 

Studenterna i termin sex var uppdelade i fem mindre grupper på ett obligatoriskt 

kursseminarium där det i samråd med läraren gavs tillåtelse att dela ut enkäterna. 

Varje datainsamlingstillfälle tog ungefär 15 minuter.  Eftersom det var ett 

obligatoriskt seminarium förväntades bortfallet från termin sex bli mycket litet. Då 

det externa bortfallet blev relativt litet beslöts det att inga påminnelser eller vidare 

åtgärder skulle tas för att fånga upp resterande studenter. 

Forskningetiska överväganden 

Vid utlämnande av enkäterna fick deltagarna information om studiens syfte, att 

deltagande var frivilligt samt att enkäterna skulle besvaras anonymt. Efter att 

enkäterna samlats in behandlades dessa konfidentiellt vilket innebar att det inte gick 

att koppla respondenterna till deras respektive formulär. Enkäterna förvarades på ett 
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avskilt ställe vilket gjorde det möjligt att ingen utomstående kunde tillgodogöra sig 

materialet (Codex, 2013). 

Bearbetning och analys 

Den insamlade informationen inkodades manuellt i datorprogrammet Statistical 

Product and Services Solutions (IBM SPSS 20,0). För att beskriva demografisk data 

såsom kön, ålder och termin användes deskriptiv statistik. För att besvara 

frågeställning ett presenteras medianvärdet för påståendena 4-10 för varje termin. Till 

den analytiska statistiken användes icke parametriska test eftersom data som användes 

till att undersöka ifall det fanns någon skillnad i attityd till psykisk ohälsa var i 

ordinalskala. Eftersom datamaterialet inte var normalfördelat var det inte relevant att 

använda medelvärde, istället har medianvärdet för de olika svarsalternativen räknats 

ut. Signifikansnivån för skillnaderna i påståendena räknades ut med hjälp av Mann-

Whitney U-test. Detta test lämpade sig väl eftersom avsikten var att undersöka ifall 

det fanns statistisk skillnad mellan två oberoende grupper, där data ej är 

normalfördelat samt där utgångspunkten är medianvärde (Ejlertsson, 2012). För att 

undersöka ifall det fanns någon skillnad i attityd mellan de som hade egen erfarenhet 

av psykisk ohälsa samt de som ej hade det användes också Mann-Whitney U-test. 

Signifikansnivån för statistisk skillnad är för den här studien 0,05. 

RESULTAT 

Resultatet kommer att presenteras i löpande text samt med hänvisning till tabeller och 

diagram utifrån studiens frågeställningar.  

Bakgrunds data 

I studien deltog totalt 177 studenter, varav 101 studenter i termin ett och 76 studenter 

i termin sex. Antalet kvinnor som besvarade enkäterna var 145 och antalet män var 

31. Ytterligare en student fyllde i enkäten men besvarade inte vilket kön denne hade. 

De flesta av studiens deltagare, (104) var mellan 20-25år. Den yngsta av deltagarna 

var 19 år och den äldsta 50 år. Alla studenter i termin sex hade egen erfarenhet av 

psykisk ohälsa genom att de haft verksamhetsförlagd utbildning inom psykiatrisk 

vård. De som tidigare haft erfarenhet i termin ett var 53 studenter. Av de 76 studenter 

i termin sex som deltog i undersökningen tyckte 42  studenter att den psykiatriska 

utbildningen i sjuksköterskeprogrammet var för kort. I termin ett svarade 53 av 101 
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studenter att längden på kursen verkade vara rimlig, medan 26 studenter tyckte att 

kursen verkade vara för kort. 

 

Sjuksköterskestudenternas attityd till psykisk ohälsa 

För att undersöka studenternas attityd och syn på psykisk ohälsa fick studenterna ta 

ställning till sju påståenden (påstående 4-10), se tabell 1.  

 

Tabell 1. Ställningstagande till enkätens påstående samt skillnader mellan termin 1 (n=101) och 

termin 6 (n=76.). Svarsalternativ 1(instämmer inte alls) – 6 (instämmer helt och hållet). 

 Termin 1 Termin 6 Mann-Whitney’s 

U-test 

 Median 

(Variationsvidd) 

Medel-

ranga 

Median 

(Variationsvidd) 

Medel-

ranga 

U-

värde 

P-värde 

4: Min kunskap om psykisk ohälsa är 

begränsad. 

4 (1-6) 102,05 3 (1-6) 71,66 2520 <0,000 

5: Psykisk sjukdom är som vilken annan 

sjukdom som helst.  

2 (1-6) 77,14 4 (1-6) 102,49 2663,5 0,001 

6: Jag skulle inte vilja att personer som 

har en psykisk sjukdom bor granne med 

mig.  

2 (1-6) 93,82 2 (1-6) 80,25 3168,5 0,068 

7: Jag tycker att det skulle vara 

besvärande om personer i min omgivning 

visste att någon i min familj hade en 

psykisk sjukdom. 

2 (1-6) 96,82 2 (1-6) 77,56 2968,5 0,010 

8: Psykiatriska verksamheter bör inte 

förläggas till bostadsområden.  

2 (1-6) 94,56 2 (1-6) 80,53 3194 0,060 

9: Personer som en gång varit patienter 

på en psykiatrisk klinik bör inte ha 

arbetsuppgifter som innebär att ta hand 

om barn och ungdomar.  

2 (1-6) 93,83 1 (1-6) 82,58 3350 0,117 

10: Människor med psykisk sjukdom är 

mindre farliga än vad de flesta människor 

tror.  

5 (1-6) 74,75 6 (1-6) 105,26 2450,5 <0,000 

a  
Mann-Whitney’s U-test 

 

Resultatet visar medianvärden av studenternas ställningstaganden till påstående 4-10. 

Till påstående 4 ”Min kunskap om psykisk ohälsa är begränsad” så har studenterna 

svarat 4 (termin ett) och 3 (termin sex). Det innebär att majoriteten av alla studenter 

tycker att de på något sätt har begränsad kunskap om psykisk ohälsa. Till påstående 5 
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”Psykisk sjukdom är som vilken annan sjukdom som helst” har studenterna svarat 2 

(termin ett) och 4 (termin sex). Det innebär att majoriteten av studenterna varken 

motsätter sig eller håller med fullständigt till påståendet. Vad gäller påstående 6 ”Jag 

skulle inte vilja att personer som har en psykisk sjukdom bor granne med mig” har 

studenterna i båda terminer svarat 2. Det innebär att majoriteten av studenterna är 

eniga om att de nästan inte instämmer alls till det påståendet. Påstående 7 ”Jag tycker 

att det skulle vara besvärande om personer i min omgivning visste att någon i min 

familj hade en psykisk sjukdom” gav svarsalternativ 2 för alla studenter. Det innebär 

att majoriteten av studenterna inte instämmer till det påståendet. Till påstående 8 

”Psykiatriska verksamheter bör inte förläggas till bostadsområden” har majoriteten av 

studenterna svarat 2 vilket innebär att de flesta inte instämmer till det påståendet. 

Påstående 9 ” Personer som en gång varit patienter på en psykiatrisk klinik bör inte ha 

arbetsuppgifter som innebär att ta hand om barn och ungdomar” gav svarsalternativ 2 

(termin ett) och 1 (termin sex). Detta innebär att majoriteten av studenterna i termin 

ett svarat att de inte instämde alls till påståendet och majoriteten av studenterna i 

termin sex svarade att de nästan inte instämde alls. 

Det sista påståendet, ”Människor med psykisk sjukdom är mindre farliga än vad de 

flesta tror” fick svaren 5 (termin ett) och 6 (termin sex). Detta innebär att de flesta av 

studenterna instämmer nästan helt eller helt och hållet till påståendet.  

Attitydskillnad mellan termin ett och termin sex 

Vad beträffar skillnader i attityd och syn på psykisk ohälsa mellan studenterna i 

termin ett och studenterna i termin sex fanns det en signifikant skillnad mellan 

grupperna för fyra av dessa påståenden (4, 5, 7 och 9), se tabell 1. De fyra påståenden 

där det fanns skillnader mellan grupperna visas i figur 1, 2, 3 och 4.  
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Figur 1. Egen inställning till kunskap om psykisk ohälsa 

Påstående fyra. Resultatet visar att majoriteten av studenterna varken instämmer eller 

motsäger sig helt till påståendet. Däremot är det flera studenter i termin ett än i termin 

sex som svarat att de instämde helt och hållet med påståendet och alltså tycker att 

kunskapen om psykisk ohälsa är begränsad.  

 

 

Figur 2. Syn på psykisk sjukdom som vilken sjukdom som helst 

Påstående fem. Resultatet visar att fler studenter i termin sex än i termin ett anser att 

psykisk sjukdom är som vilken annan sjukdom som helst. Majoriteten av studenterna i 

termin ett har istället svarat att de inte instämmer till påståendet.  
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Figur 3. Inställning till omgivningen visste att någon i familjen led av psykisk 

ohälsa 

Påstående sju. Resultatet visar att majoriteten av studenterna i båda terminerna inte 

instämmer på påståendet. Däremot är det fler studenter i termin sex än i termin ett 

som inte instämmer alls till påståendet och därmed inte tycker att det skulle vara 

besvärande om personer i omgivningen visste att någon i familjen hade en psykisk 

sjukdom.  

 

 

Figur 4. Synen på farlighetsgrad av människor som lider av psykisk ohälsa 
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Påstående 10. Resultatet visar att fler studenter i termin sex än i termin ett instämmer 

helt och hållet att människor med psykisk sjukdom är mindre farliga än vad de flesta 

tror. Studenterna i termin ett gav mer spridda svar.  

 

Attitydskillnad mellan personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa 

och de som ej har erfarenhet 

Sista frågan i enkäten efterfrågade vilken typ av erfarenhet studenterna hade av 

psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom sedan tidigare. Av respondenterna hade totalt 

101 studenter egen erfarenhet sedan tidigare. De som inte hade någon egen erfarenhet 

av psykisk ohälsa eller sjukdom var 77 studenter. Det fanns en signifikant skillnad 

mellan grupperna för fyra av dessa påståenden (6, 7, 8 och 9) se tabell 2.  

 

Tabell 2. Skillnader mellan ställningstagande till enkätens påståenden för gruppen med ingen 

erfarenhet (n= 77) och gruppen med erfarenhet (n=101). Svarsalternativ 1 (instämmer inte alls) till 6 

(instämmer helt och hållet).   

 Ingen erfarenhet Erfarenhet Mann-Whitney’s  

U-test 

 Median 

(Variationsvidd) 

Medel-

ranga 

Median 

(Variationsvidd) 

Medel-

ranga 

U-

värde 

P-värde 

4: Min kunskap om psykisk ohälsa är 

begränsad. 

3 (1-6) 97,07 3 (1-6) 82,93 3225 0,062 

5: Psykisk sjukdom är som vilken annan 

sjukdom som helst.  

3 (1-6) 85,43 3 (1-6) 89,97 3567 0,551 

6: Jag skulle inte vilja att personer som 

har en psykisk sjukdom bor granne med 

mig.  

3 (1-6) 108,26 2 (1-6) 72,44 2222 <0,000 

7: Jag tycker att det skulle vara 

besvärande om personer i min 

omgivning visste att någon i min familj 

hade en psykisk sjukdom. 

2 (1-6) 103,07 2 (1-6) 77,68 2694,5 0,001 

8: Psykiatriska verksamheter bör inte 

förläggas till bostadsområden. 

2 (1-6) 100,18 2 (1-6) 79,62 2912 0,006 

9: Personer som en gång varit patienter 

på en psykiatrisk klinik bör inte ha 

arbetsuppgifter som innebär att ta hand 

om barn och ungdomar.  

2 (1-6) 102,63 1 (1-6) 78,75 2802,5 0,001 

10: Människor med psykisk sjukdom är 

mindre farliga än vad de flesta 

människor tror.  

5 (1-6) 80,34 5 (1-6) 93,88 3179,5 0,067 
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a  
Mann-Whitney’s U-test 

 

Resultatet visar att allt fler av de som hade egen erfarenhet av psykisk sjukdom eller 

psykisk ohälsa än de som inte hade en sådan erfarenhet hade en mer positiv attityd till 

att ha en psykiskt sjuk person som granne, ifall det skulle vara besvärande om andra 

människor visste att någon i deras familj led av en psykisk sjukdom, synen på 

psykiatriska verksamheter i bostadsområden samt en mer positiv syn på om personer 

som tidigare varit patienter på en psykiatrisk klinik bör ha arbetsuppgifter med barn 

och ungdomar. 

DISKUSSION 

I studien framkom det att sjuksköterskestudenternas attityd till psykisk ohälsa i stora 

drag var positiva. De flesta av studenterna svarade att de inte instämde till de 

påståenden som hade en negativ laddning till psykisk ohälsa samtidigt som de flesta 

instämde till det enda påståendet som hade en positiv laddning till psykisk ohälsa. Det 

framkom även att det fanns en skillnad i attityd mellan studenter i termin ett 

respektive sex på till flera av de påståenden som studenterna fick ta ställning till. 

Dessutom fanns en skillnad i attityd till flera påståenden mellan de som hade egen 

erfarenhet av psykisk ohälsa och de som inte hade det. 

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det att medianvärdet för ställningstaganden av påstående 5-10 

var i stora drag positiva. Majoriteten av alla studenter tyckte att de på något sätt har 

begränsad kunskap om psykisk ohälsa. Det är positivt eftersom att det visar på 

studenternas insikt att de inte är fullärda efter sina studier. Samtidigt kan frågan tolkas 

på olika sätt. Även den mest fullärda och professionellt verksamme inom området 

borde ha någon form av begränsning i sin kunskap. Oavsett så visar resultatet att 

sjuksköterskestudenterna har insikt i att det finns mer att lära. Vad beträffar synen av 

psykisk sjukdom som vilken annan sjukdom som helst så fanns det en variation i 

svaren från studenterna. Majoriteten av studenterna varken motsatte sig eller instämde 

helt och hållet till påståendet. Däremot instämde studenterna i termin sex i högre grad 

till påståendet. Att studenter som genomgått psykiatrikursen i 

sjuksköterskeprogrammet i större grad ansåg att psykisk sjukdom är som vilken annan 
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sjukdom som helst har tidigare visats i en studie (Nilsson & Jönsson, 2013). De flesta 

av studenterna instämde inte till påståendet att de inte skulle vilja bo granne med 

någon som har en psykisk sjukdom. Detta kan höra samman med att majoriteten av 

studenterna inte heller ansåg att människor med en psykisk sjukdom är farligare än 

vad de flesta tror. Ifall de inte känner någon större rädsla till människor med psykisk 

sjukdom så är det möjligt att de inte heller skulle tycka att det vore obehagligt att bo 

granne med någon som led av en psykisk sjukdom. Samtidigt kan frågan om 

farlighetsgrad tolkas på olika sätt. På en av enkäterna gavs en kommentar till 

påståendet om att människor med psykisk sjukdom är mindre farliga än vad de flesta 

tror. “Jag vet inte vad de flesta människor har för föreställning och kan därför inte 

säga om det stämmer eller inte”. Studien utgick dock ifrån att det generellt finns en 

uppfattning om att människor som lider av en psykisk sjukdom är farliga och 

våldsamma vilket förstärks av medias framställning av psykisk ohälsa (Stout, Villegas 

& Jennings, 2004). Majoriteten av studenterna instämde inte till påståendet att det 

skulle vara besvärande ifall personer i deras omgivning visste om att någon i deras 

familj led av en psykisk sjukdom. Detta kan förstås genom att tidigare studier som 

visat att kunskap om, samt kontakt med människor som lider av psykisk ohälsa eller 

sjukdom leder till en mer positiv attityd och inställning till fenomenet (Schafer, Wood 

& Williams, 2011; Webster, 2009; Ewalds-Kvist, Högberg & Lützen, 2012b; Nilsson 

& Jönsson, 2013). Vad beträffar påståendet om att psykiatriska verksamheter inte bör 

förläggas till bostadsområden så svarade majoriteten av studenterna att de inte 

instämde. I överensstämmelse med Nilsson & Jönssons studie (2013) så kunde man 

urskilja att fler studenter var mer positivt inställda till detta efter genomförd 

psykiatrikurs på grundutbildningen. De flesta av studenterna svarade att de inte 

instämde till påståendet om att personer som en gång varit patienter på en psykiatrisk 

klinik inte bör ha arbetsuppgifter som innebär att ta hand om barn och ungdomar. 

Dock gick det att urskilja i resultatet att de studenter som studerade i termin sex i allt 

högre grad hade svarat att de inte instämde alls. Detta går att väga samman med att 

studenterna inte ansåg att personer som led av psykisk sjukdom var farligare än vad 

de flesta trodde. Ifall studenterna hade ansett att människor som led av psykisk 

sjukdom var farliga hade de förmodligen svarat att de inte tyckte att det var lämpligt 

att dessa hade arbetsuppgifter som rörde barn och ungdomar. Detta visar återigen på 

att kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom leder till en mer positiv inställning och 

attityd.  
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Det framkom att respondenterna som studerar i termin sex generellt hade en mer 

positiv attityd till dessa påståenden jämfört med respondenter i termin ett. Skillnaden i 

attityder kan förklaras av att studenterna i termin sex har läst kursen “Omvårdnad och 

medicinsk vetenskap inom psykiatrisk vård ” vilken innehåller både en teoretisk del 

och en praktisk del. Dessutom har studenterna i termin sex haft verksamhetsförlagd 

utbildning inom andra medicinska och kirurgiska områden där de kan ha mött 

personer med psykisk sjukdom eller ohälsa. Medelåldern hos de respondenter som 

studerar i termin sex var högre jämfört med termin ett vilket också kan leda till att 

resultatet skiljer sig. De som är äldre kan ha livserfarenhet och en annan typ av 

kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom. I flera tidigare studier har det påvisats att 

kunskap om, samt kontakt med människor som lider av psykisk sjukdom eller ohälsa 

har lett till en mer positiv attityd till fenomenet (Schafer, Wood & Williams, 2011; 

Webster, 2009; Ewalds-Kvist, Högberg & Lützén, 2012b; Nilsson & Jönsson, 2013). 

 

Enligt Pellmer & Wramner (2007) är psykisk ohälsa ett växande folkhälsoproblem i 

Sverige. I Socialstyrelsens senaste folkhälsorapport (2009)  framgick det att psykisk 

ohälsa var den näst vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning, att bruket av 

antidepressiva läkemedel ökat avsevärt de senaste åren samt att ungdomar i allt högre 

grad påvisar symtom på nedsatt psykiskt välbefinnande. I den här studien framgår det 

att studenter i termin sex i högre grad anser att psykisk sjukdom är som vilken 

sjukdom som helst jämfört med studenterna i termin ett. Det är intressant eftersom att 

psykisk sjukdom och ohälsa är så pass vanligt idag och Socialstyrelsen (2005) 

beskriver att hela 20 - 40% av den svenska befolkningen lider av någon form av detta. 

Eftersom att sjuksköterskan enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) skall 

arbeta för att förebygga ohälsa har denne en viktig uppgift att tidigt uppmärksamma, 

fånga upp och informera patienter med symptom på psykisk ohälsa. För att kunna ge 

en hög kvalitativ omvårdnad är det viktigt med en god attityd och inställning till 

patienter, psykisk ohälsa, arbetet och sig själv (Lilja & Hellzen, 2010). Ifall det råder 

negativa föreställningar och attityder finns det enligt författarna en risk att symtom på 

psykisk ohälsa inte tas på allvar eller uppmärksammas så till den grad att patienter 

inte får en adekvat vård. En grund till kvalitativ omvårdnad är att sjuksköterskan själv 

ser psykisk sjukdom som vilken annan naturlig sjukdom som helst. 
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Stigmatisering, negativa föreställningar och attityder mot människor som lider av 

psykisk sjukdom eller ohälsa är enligt Chambers och medarbetare (2009) ett av de 

största hindren för att främja och uppnå psykisk hälsa. Vad beträffar synen på 

farlighetsgrad hos människor med psykisk ohälsa framkom det att många studenter i 

termin ett inte instämde i påståendet att människor med psykisk sjukdom är mindre 

farliga än vad de flesta tror. Samtidigt kan det naturligtvis vara svårt att veta vad 

andra människor tror. Den här studien utgick dock ifrån att det finns negativa 

föreställningar om att människor med psykisk sjukdom har egenskaper som inte alltid 

är önskvärda. Det framkom även att många studenter i termin sex inte skulle tycka att 

det var besvärande ifall personer i deras omgivning visste att någon i deras familj 

hade en psykisk sjukdom. Man kan dra slutsatsen av den här studien att både teoretisk 

och praktisk kunskap om psykiatrisk vård och andra vårdvetenskapliga ämnen leder 

till en ökad öppenhet och mer positiva attityder till psykisk ohälsa. Detta är också 

visat i de befolkningsundersökningar som tidigare har gjorts på området. Under 2009-

2012 bedrev Handisam i samarbete med Nationell samverkan för psykisk hälsa 

(NSHP), den nationella kampanjen Hjärnkoll. Kampanjen byggde på 

befolkningsundersökningar, som skulle återspegla samhällets attityder före och efter 

ett aktivt arbete för att öka öppenhet och kunskap kring psykisk ohälsa (Centrum för 

evidensbaserade psykosociala insatser, 2012). 

 

Ewalds-Kvist, Högberg, & Lützén (2012) anser att egen erfarenhet av psykisk ohälsa i 

hög grad bidrar till vilken attityd man har till fenomenet. I den här studien framkom 

det att de respondenter som ej hade egen erfarenhet av psykisk ohälsa hade en mer 

negativ attityd till att ha människor med tidigare eller pågående psykisk ohälsa i sin 

närvaro. Detta kan bero på att de har bristfällig kunskap, negativa föreställningar och 

attityder till psykisk ohälsa överlag. I en studie gjord av Lundberg, Hansson, Wentz & 

Björkman (2009) framkommer det att en vanlig konsekvens av negativa attityder till 

människor som lider av psykisk ohälsa är att dessa personer får en sämre känsla av 

socialt sammanhang, minskad känsla av egen makt och sämre självkänsla. Det visar 

på vikten av att arbeta för att öka kunskap både teoretiskt och praktiskt för att leda 

sjuksköterskestudenter till en mer positiv attityd. 

 

Flera undersökningar har visat att kunskap inom området leder till en mer positiv 

attityd till psykisk ohälsa. I studien gjord av Happel & Gaskin 2012 framgår det att 
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vidareutbildning inom psykiatrisk vård är det minst attraktiva karriärsvalet för 

grundutbildade sjuksköterskor. Däremot framgick det att både klinisk- och teoretisk 

kunskap inom området ledde till en mer positiv attityd till psykisk ohälsa. Detta kan 

förklaras genom att mer kunskap inom området leder till en mer positiv inställning. I 

Happel, Robins och Goughs studie (2008) framgick det att klinisk erfarenhet är den 

största påverkande faktorn till att sjuksköterskestudenter senare väljer att arbeta inom 

psykiatrisk vård. Eftersom att psykiatrin är en växande verksamhet med stort behov 

av personal i framtiden är det av största vikt att ta till vara på denna kunskap och bidra 

till att sjuksköterskestudenter på grundutbildning får en god kunskap både klinskt och 

teoretiskt. Oavsett ifall sjuksköterskan är verksam inom psykiatrisk- eller 

somatiskvård har det visat sig att utbildning och kunskap om psykisk ohälsa har en 

positiv inverkan på sjuksköterskans dagliga arbete. Muehlenkamp (2013) beskriver i 

sin studie att ökad psykiatrisk kompetens främjar en större empati, mindre negativa 

attityder och en ökad självupplevd kunskap om psykisk ohälsa. Då den 

yrkesverksamma sjuksköterskan kommer i kontakt med psykisk ohälsa oavsett 

arbetsplats är det av stor vikt att sjuksköterskan har en god kunskapsbas att stå på vad 

gäller psykisk ohälsa. Annars finns en risk att patienter med psykisk ohälsa kan 

stigmatiseras och behandlas på ett icke adekvat sätt utifrån deras psykiska sjukdom 

eller besvär.  

 

I den här studien framkom det att majoriteten av sjuksköterskestudenterna i termin 

sex tyckte att kursen “Omvårdnad och medicinsk vetenskap inom psykiatrisk vård” 

var för kort vilket visar på studenternas intresse för ämnet. De var intresserade av att 

få mer kunskap och därmed kan slutsatsen dras att de är motiverade att minska 

negativa föreställningar om psykisk ohälsa. Kursen “Omvårdnad och medicinsk 

vetenskap inom psykiatrisk vård” bestod under studiens gång av 7,5 högskolepoäng 

(hp) av totalt 180 högskolepoäng (hp) det vill säga ungefär 4% av den totala 

grundutbildningen. Eftersom psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem och det 

finns stor möjlighet att den psykiatriska verksamheten kommer att växa inom en 

kommande framtid samtidigt som sjuksköterskestudenterna har en efterfrågan av mer 

tid till ämnet finns det goda skäl till att omorganisera sjuksköterskeprogrammet och 

lägga en större tonvikt på den psykiatriska omvårdnaden.  
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Metoddiskussion 

Instrumentets tillförlitlighet 

Eftersom frågeformuläret som användes i studien var ett studiespecifikt formulär var 

det varken reliabilitets- eller validitetstestat. Detta leder till att det är svårt att säga 

ifall formuläret mäter det som avses att mätas eller om det är en tillförlitlig mätmetod. 

De påståenden som har använts i enkäten är utformade utifrån ett studiespecifikt 

formulär (Nilsson & Jönsson, 2013) som i sin tur hade utformats utifrån det befintliga 

instrumentet CAMI-S som tidigare visat sig ha god tillförlitlighet. Anledningen till att 

CAMI-S inte användes rakt av var att tillgång till den svenska översättningen inte 

gick att få tag på samt att det bedömdes att det skulle bli en alltför omfattande 

undersökning för att få respondenterna att svara inom avsatt tid för studien. Även om 

det var relativt få påståenden angående psykisk ohälsa som respondenterna fick ta 

ställning till så belystes olika delar av psykisk ohälsa vilket är en styrka med den här 

studien. 

 

En svaghet i enkäten var att frågorna hade en negativ antydan och fick psykisk ohälsa 

och sjukdom att framstå som något negativt, vilket kan ha påverkat hur 

respondenterna såg på frågorna. Respondenterna kan alltså ha blivit påverkade av hur 

frågorna var formulerade när de besvarade enkäten. Enkäten tog inte hänsyn till några 

skillnader mellan psykisk ohälsa och psykisk sjukdom och inte heller specifika 

psykiatriska diagnoser. Detta kan bli missvisande i resultatet då de inte är säkert att 

det är deras attityd till psykisk ohälsa eller sjukdom överlag som kommer fram, utan 

de kan ha haft en psykiatrisk diagnos i åtanke när de besvarande enkäten. Att enkäten 

undersökte en generaliserad bild av psykisk ohälsa och sjukdom hade kunnat 

förtydligas både muntligt och med skriftlig information i enkäten. Tre av 

respondenterna lämnade följande kommentarer: 

“Det beror helt på vilken typ av psykisk sjukdom ni menar” 

“Ni har dragit alla med psykisk sjukdom över en kant” 

“Jag vet inte vad de flesta människor har för föreställning och kan därför inte säga om 

det stämmer eller inte” 

 

Vad beträffar påstående 5 ”psykisk sjukdom är som vilken annan sjukdom som helst” 

kan det finnas delade meningar om hur detta kan tolkas. Ett sätt är att se det som att 
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ingen sjukdom är den andra lik och med det som utgångspunkt är det felaktigt att dra 

slutsatsen att de som inte instämmer med påståendet har en negativ attityd till 

fenomenet. Samtidigt kan man se det ifrån ett annat perspektiv och mena att psykisk 

sjukdom inte skulle skilja sig från de somatiska sjukdomarna vad beträffar graden av 

personligt lidande, kostnad samt stigmatisering. Huruvida respondenterna har tolkat 

frågan är omöjligt att veta och det är naturligtvis av stor vikt att beakta.  

 

I den här studien undersöktes attityder hos studenter som studerade termin ett eller 

termin sex på ett sjuksköterskeprogram. Eftersom det är en tvärsnittsstudie som 

studerar olika individers attityder är det inte säkert att det är utbildningen i sig som 

gör att det finns en signifikant skillnad i attityder. Det mest intressanta hade varit att 

göra en prospektiv longitudinell studie där man undersökte en grupp studenter i 

termin ett och sedan samma studenter i termin sex. Detta låg dock utanför den här 

studiens möjligheter eftersom den var tidsbegränsad. 

Insamlingsmetod 

Frågeformulären i den här studien samlades in i pappersformat. Ett alternativ hade 

varit att göra ett webbaserat frågeformulär där respondenterna hade kunnat besvara 

formuläret hemma i lugn och ro. Anledningen till att det valdes bort var för att det 

finns en risk med att antalet respondenter skulle bli mindre om det skedde hemifrån 

över nätet. Istället delades enkäterna ut i större grupper vilket enligt Ejlertsson (2012) 

ger en högre svarsfrekvens. Samtidigt finns det en möjlighet att respondenterna kan 

ha känt ett tvång att delta i studien eftersom de flesta valde att svara. Då 

respondenterna satt nära varandra och på så vis hade möjlighet att se vad grannen gav 

för svarsalternativ finns det även en möjlighet att svaren ändrats. Påståendenas 

känslighet bör också tas i beaktande. Det kan vara så att respondenterna inte velat 

svara helt ärligt eftersom frågorna och påståendena behandlade känsliga områden 

såsom ifall de själva lidit av psykisk ohälsa eller ej. 

 

Bortfall 

Det externa och interna bortfallet redovisas i studiens metodavsnitt. Bortfallet från 

termin ett blev ungefär 20% av hela klassen. Internt bortfall på vissa påståenden 

förekom men det ansågs ej finnas något systematiskt i det utan det förefall istället att 

bedömas som slumpmässigt. Att studien valdes att göras på författarnas hemort och 
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att enkäterna personligen kunde lämnas ut till studenterna resulterade i låga siffror av 

internt och externt bortfall. 

 

Förslag på framtida forskning 

Ett förslag till framtida forskning är att undersöka vad studenter i termin ett på ett 

sjuksköterskeprogram har för attityder till psykisk ohälsa och därefter jämföra med 

samma studenter när de går i termin sex. Dessutom skulle det vara av intresse att 

närmare undersöka vilken slags erfarenhet som kan leda till en mer positiv attityd till 

psykisk ohälsa. En annan aspekt skulle kunna vara att undersöka ifall de med mer 

positiv attityd till psykisk ohälsa i större grad väljer att arbeta inom psykiatrisk vård. 

När det gäller attityder skulle det också vara av intresse att se vad sjuksköterskor 

verksamma inom somatisk vård har för attityder gällande psykisk ohälsa och 

sjukdom. 

 

Slutsats 

Överlag hade sjuksköterskestudenterna en positiv attityd och inställning till psykisk 

ohälsa. I studien framkommer det dock att attityder till psykisk ohälsa skiljer sig 

mellan sjuksköterskestudenter i termin ett respektive termin sex på ett 

sjuksköterskeprogram i Mellansverige. Egen erfarenhet av psykisk ohälsa är dessutom 

förenat med en mer positiv attityd jämfört med de som ej hade någon egen erfarenhet. 

Då psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem är det av största vikt att den 

yrkesverksamma sjuksköterskan besitter god kunskap samt att utbildningen är av god 

kvalitet. Oavsett om arbetet är förlagt inom psykiatrisk- eller somatisk vård kommer 

den yrkesverksamma sjuksköterskan att komma i kontakt med människor som har en 

relation till psykisk ohälsa. Genom att bidra till en mer positiv och mer öppen attityd 

till psykisk ohälsa genom ökad kunskap kommer sjukvården i allt större omfattning 

arbeta i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen där målet är att vård ska ges på lika 

villkor för hela den svenska befolkningen (SFS, 1982:763).  
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BILAGA 1 

 

Hej! 

Vi är två sjuksköterskestudenter i termin sex som i vårt examensarbete vill undersöka 

sjuksköterskestudenters attityd till psykisk ohälsa och psykisk sjukdom i termin ett 

och sex på sjuksköterskeprogrammet. Enkäten består av 12 frågor varav 7 påståenden 

med 6 svarsalternativ, där 1 motsvarar ”instämmer inte alls” och 6 motsvarar 

”instämmer helt och hållet”. Ringa in den siffra som bäst motsvarar din synpunkt. Ditt 

deltagande i enkäten är frivilligt och dina svar kommer att hanteras konfidentiellt.  

Lina Stén: Mail: li_nova@hotmail.com, Sophie Olmarker: sophie.olmarker@hotmail.com 
Handledare: Caisa Öster, Institutionen för neurovetenskapcaisa.oster@neuro.uu.se 
 

1. Var vänlig ange kön och ålder 

☐ Kvinna 

☐ Man      Ålder……….år 

 

2. Vilken termin på sjuksköterskeprogrammet studerar du? 

☐  Termin 1 

☐ Termin 6 

 

3. I termin fyra läser man fem veckor psykiatrisk omvårdnad. Tycker du att det 

verkar vara/var en rimlig längd på kursen? 

 

☐ Ja, det verkar vara/var en rimlig längd 

☐ Nej, kursen verkar vara/var för lång 

☐ Nej, kursen verkar vara/var för kort 

☐ Vet inte 

 

mailto:li_nova@hotmail.com
mailto:caisa.oster@neuro.uu.se
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Egna kommentarer:  

4.     Min kunskap om psykisk ohälsa är begränsad. 

     Instämmer inte alls                                                      Instämmer helt och hållet 

                                    1      2      3      4      5      6  

 

 

5.     Psykisk sjukdom är som vilken annan sjukdom som helst. 

     Instämmer inte alls                                                      Instämmer helt och hållet 

                                    1      2      3      4      5      6  

 

6.     Jag skulle inte vilja att personer som har en psykisk sjukdom bor granne med mig. 

     Instämmer inte alls                                                      Instämmer helt och hållet 

1      2      3      4      5      6  

 

7.   Jag tycker att det skulle vara besvärande om personer i min omgivning visste att 

någon i min familj hade en psykisk sjukdom. 

     Instämmer inte alls                                                      Instämmer helt och hållet 

  1      2      3      4      5      6  

                  

8.   Psykiatriska verksamheter bör inte förläggas till bostadsområden. 

     Instämmer inte alls                                                      Instämmer helt och hållet 

    1      2      3      4      5      6  

                                    

9.     Personer som en gång varit patienter på en psykiatrisk klinik bör inte ha 

  arbetsuppgifter som innebär att ta hand om barn och ungdomar. 

     Instämmer inte alls                                                      Instämmer helt och hållet 

    1      2      3      4      5      6  

                                    

10.     Människor med psykisk sjukdom är mindre farliga än vad de flesta människor tror. 

     Instämmer inte alls                                                     Instämmer helt och hållet 

        1      2      3      4      5      6                                               

   

11. Har du någon egen erfarenhet av psykiatrisk vård eller psykisk ohälsa?  

☐ JA           

☐ NEJ 
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12. Om du svarat ja på fråga 11, vilken erfarenhet har du? Fler alternativ än ett kan 

anges! 

 

☐Jag har genom min utbildning haft verksamhetsförlagd utbildning inom 

psykiatrisk vård 

☐Jag har själv lidit av psykisk ohälsa 

☐ Någon i min familj/släkt har lidit av psykisk ohälsa 

☐ Någon i min vänskapskrets har lidit av psykisk ohälsa 

☐ Jag har jobbat inom psykiatrisk vård 

☐ Jag har inom mitt arbete stött på människor med psykisk ohälsa 

☐ Annat 

 

Plats för egna kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 


