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SAMANFATTNING 

 

Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem som kryper allt lägre ner i 

åldrarna. Trots välfärdssamhällets insatser och möjligheter till ett bra liv är det överraskande 

med det stora antalet rapporter om barn- och ungdomars försämrade psykisk ohälsa. Hos 

ungdomar är det framförallt depression, ångest och beroendesjukdomar som ökar. Ett stort 

hinder för att främja och uppnå psykisk hälsa och välbefinnande är stigmatisering, negativa 

attityder och felaktiga föreställningar om psykisk sjukdom och ohälsa. Kunskap om psykisk 

ohälsa har visat sig vara en effektiv metod för att öka medvetenhet om och attityder till 

psykisk ohälsa. Syftet med den här studien var att undersöka vad gymnasieelever har för 

kunskap om och attityder till psykisk ohälsa och att undersöka om det fanns någon skillnad i 

kunskap mellan de som hade egen erfarenhet eller inte. Därtill undersökte studien om 

gymnasieeleverna hade fått utbildning om psykisk ohälsa och oml de önskade mer av detta.  

Metod: Kvantitativ tvärsnittsstudie. Enkäten MAKS. I studien deltog 55 elever i årskurs 3 

ifrån två gymnasieskolor i en stad i Mellansverige.  

Resultat: Det framkom att gymnasieleverna överlag har en god kunskap om och positiva 

attityder till psykisk ohälsa. Ett stort antal av de tillfrågade hade egen erfarenhet av psykisk 

ohälsa och majoriteten var intresserade av mer utbildning inom ämnet. En signifikant skillnad 

framkom mellan den grupp som hade egen erfarenhet av psykisk ohälsa och de som inte hade 

det. Denna skillnaden visade sig i påståendet om bipolärsjukdom var en psykisk sjukdom eller 

ej där den grupp med egenerfarenhet av psykisk ohälsa i större grad svarade att de höll med 

om påståendet. Ingen signifikantskillnad i kunskapsläge framkom i resterande frågor eller 

påståenden.  

Slutsats: Den här studien visar att de tillfrågade gymnasieeleverna överlag innehar en god 

kunskap och positiv attityd till psykisk ohälsa.  

Nyckelord: Kunskap, attityd, gymnasieelever, psykisk ohälsa  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Background: Mental health is a growing public health problem. Despite the social welfare 

activities and opportunities for a good life, it is surprising the large number of reports of 

children's and young people's deteriorating mental health. In adolescents, it is particularly 

depression, anxiety and addiction disorders that increase. A major obstacle to promote and 

achieve mental health and wellbeing is stigmatization, negative attitudes and misconceptions 

about mental illness and ill health. Knowledge of mental illness has proven to be an effective 

method to increase the awareness of and attitudes to mental illness. The purpose of this study 

was to investigate the upper secondary school pupils knowledge and attitudes about mental 

illness and to investigate whether there was any difference in knowledge between those who 

had personal experience or not. In addition, the study investigated whether the high school 

students had received training on mental illness and if they wanted more of this. 

Method: Quantitative cross-sectional study. The survey MAKS. The study enrolled 55 

students in grades 3 from two high schools in a town in central Sweden. 

Results: It was revealed that the high school students generally had a good knowledge of and 

positive attitudes towards mental illness. A large number of respondents had personal 

experience of mental illness and the majority were interested in more training in the subject. 

A significant difference was found between the group who had personal experience of mental 

illness and those who had not. This difference was shown in the statement of bipolar disorder 

was a mental illness or not, where the group with personal experience of mental ill health to a 

greater extent replied that they agreed with the statement. No significant difference in the 

level of knowledge emerged in the remaining questions or statements. 

Conclusion: This study shows that the surveyed high school students generally possess a 

good knowledge and positive attitude to mental illness. Proposals for future research is to 

investigate more deeply the nature of knowledge about mental illness that young people 

possess and whether there is a need to teach strategies for the young people themselves should 

be able to pay attention to symptoms and self-care needs in mental illness. 

Keywords: Knowledge, attitude, high school students, mental health 
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BAKGRUND  
 

Definition av psykisk ohälsa och psykisk sjukdom 

Gränsen mellan vad som anses vara psykisk ohälsa och psykisk sjukdom är många gånger 

svår att definiera. Det kan delvis förklaras av att många psykiska sjukdomstecken så som 

sorg, nedstämdhet och ångest kan vara en normal del av livet (Herlofson & Ekselius, 2013). 

För att närmare förstå begreppet psykisk ohälsa är det av intresse att förstå begreppets motpol, 

psykisk hälsa. 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” (WHO, 2001). Utifrån denna definition kan man förklara psykisk hälsa och 

psykisk ohälsa som en individuell upplevelse. Psykisk sjukdom innebär psykisk ohälsa som 

har utvecklats till den grad att sjukvården kan känna igen det som ett syndrom utifrån 

diagnostiska kriterier (Socialstyrelsen, 2013). Med detta som utgångspunkt kan vi förstå 

psykisk ohälsa som upplevelser av psykiskt lidande som kan vara en del av människans 

tillvaro samtidigt som det inte behöver vara förenligt med en psykiatrisk diagnos.  

 

Psykisk ohälsa hos barn- och ungdomar 

De senaste 20 åren har barn- och ungdomars psykiska hälsa uppmärksammats i vetenskapliga 

artiklar, media och samhällsdebatter. Flera rapporter har beskrivit att sedan 1980-talet har 

unga människor i allt högre grad skattat sin psykiska ohälsa som nedsatt. Då 

välfärdssamhället har gjort insatser och möjligheter att ge barn goda förutsättningar för ett bra 

liv är det överraskande med det stora antalet rapporter om barn- och ungdomars försämrade 

psykiska hälsa. Anledningar till att ungdomarna mår psykiskt sämre har diskuterats i media 

och vetenskapliga tidskrifter. Några faktorer som har framförts i debatten är ökad stress, höga 

krav i skola och arbetsliv samt familjestrukturer, men ingen väldokumenterad förklaring har 

kunnat presenteras (Peterson,  Bergström, Cederblad, Ivarsson, Köhler, Rydell, Stenbeck, 

Sundelin & Hägglöf, 2010).  Även Socialstyrelsen skriver i sin rapport om att ungdomars 

psykiska ohälsa har ökat under 1990 - och 2000- talet. Enligt Socialstyrelsen är det främst 

depressioner, ångestsjukdomar och substansberoendesyndrom som ökar inom åldersgruppen. 

Bland kvinnor ökar även personlighetssyndromen. Socialstyrelsen varnar för att en ökad 

grupp av psykiskt sjuka barn på sikt kan utgöra ett växande folkhälsoproblem 

(Socialstyrelsen, 2013).  
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Att tidigt upptäcka tecken på psykisk ohälsa är centralt för att de berörda barnen och 

ungdomarna ska få rätt hjälp och stöd. Skolan är den instans som har de största och mest 

långvariga kontakter med barn och ungdomar, enligt Skolverket gick 1.4 miljoner elever i 

skolan år 2007. Även om skolan inte har ett direkt ansvar att förebygga psykisk ohälsa så är 

elevernas psykiska hälsa central för att skolan ska kunna utföra sitt uppdrag som avser 

kunskapsförmedling, att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper.  

Skolan är även en social värld och mötesplats och ska främja ungdomarnas sociala utveckling. 

(Socialstyrelsen, 2009). Det har även framkommit i undersökningar som Socialstyrelsen 

genomfört att 49% av skolsköterskor på gymnasiet uppgav att deras elever inte hade tillgång 

till en skolpsykolog. På friskolor var denna siffra 14%. Undersökningen påvisade även att 

eleverna fick vänta ca 2 veckor för en kontakt med skolkuratorn medan de som hade tillgång 

till skolpsykolog fick vänta upp till 9,4 veckor på kontakt med denne. I vissa landsting i landet 

har kommun och landsting en överenskommelse om att skolpsykologen ska ha gjort en 

basutredning på de barn som remitterats till BUP, de långa väntetiderna till skolpsykologen 

får då särskild stor betydelse. Slutligen tydliggör Socialstyrelsen i sin rapport att 

förväntningarna på att skolhälsovårdens personal ska arbeta med elevernas psykiska hälsa 

finns uttalade i riktlinjerna för skolhälsovården, men att sådana övergripande riktlinjer måste 

omsättas till konkreta arbetsuppgifter (Socialstyrelsen, 2010) 

 

Stigmatisering och bristande kunskap 

Ett stort hinder för att främja och uppnå psykisk hälsa och välbefinnande är stigmatisering, 

negativa attityder och felaktiga föreställningar om psykisk sjukdom och ohälsa (Corrigan, 

Morris, Michaels, Rafacz & Rüsch, 2012). Attityd definieras som ett förhållningssätt i 

bemötandet av en person eller företeelse och kan uttryckas genom positiva eller negativa 

kommenterar eller påpekanden (Lilja & Hellzén, 2010). Stigmatisering enligt Goffman är ett 

djupt misskrediterande attribut hos en individ som tenderar att reducera henne till att vara 

endast det som själva stigmat symboliserar. Goffman menar att det finns tre olika grupper av 

stigman: Karaktärsstigman, exempelvis missbruk, Gruppstigman, exempelvis religion samt 

etnicitet och kroppsstigman, exempelvis ett funktionshinder. (Goffman 2014). Utanförskap 

eller en känsla av att vara annorlunda kan förklaras av stigmatisering. Försök att minska 

stigmatisering och förändra negativa attityder mot psykisk ohälsa har gjorts på många olika 

sätt. I en meta-analys undersöktes 72 studier för att studera det mest effektiva sättet för att 

minska negativa fördomar och stigmatisering. Det framkom att både utbildning och direkt 
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kontakt med en person med psykisk sjukdom var de mest effektiva sätten för att främja en 

mer positiv syn på psykisk sjukdom och ohälsa. För vuxna människor var en direkt kontakt 

mer effektiv medan ungdomar var mer mottagliga för konkret utbildning för ökad kunskap 

inom ämnet (Corrigan et al., 2012). Det finns många olika definitioner av begreppet kunskap. 

Nationalencyklopedin väljer att definiera det som “fakta, förståelse och färdigheter, tillägnade 

genom studier eller erfarenhet”. (NE 2016). Den grekiska filosofen Plato presenterade vad 

man kallar den traditionella definitionen av kunskap, han menar att kunskap är sann, 

rättfärdigad tro. Att en person har kunskap betyder att kunskapen är sann, personen anser att 

kunskapen är sann och att personen har goda skäl för att säga att kunskapen är sann. (Grøn, 

Lübcke, Bengtsson & Prawitz,1997). 

 

Kunskap om psykisk ohälsa  

Ett sätt att försöka förbygga och behandla psykisk ohälsa bland ungdomar är att ge dem 

information och utbildning för att på så vis minska stigmatisering och negativa attityder som 

kan försvåra välmående och psykisk hälsa (Yamaguchi & Mino, 2011). Tidigare forskning 

visar att allmänheten har dålig kunskap och negativa fördomar om psykisk ohälsa. 

Föreställningar som att människor med psykisk sjukdom är farliga och oberäkneliga är inte 

ovanliga. Trots vetenskapliga framsteg att förstå och förklara psykisk sjukdom samt 

omfattande försök att få mer positiv attityd till psykisk ohälsa bland befolkningen så visar sig 

föreställningarna vara djupt rotade. Det är osannolikt att dessa åsikter och föreställningar om 

psykisk sjukdom uppkommer i vuxen ålder. Istället är det till stor sannolikhet så att 

fördomarna och föreställningarna om psykisk ohälsa har sina rötter under tidigare år och 

utvecklas under livet. Möjliga konsekvenser till detta är att personer som lider av psykisk 

ohälsa blir utanför, retade, inte får det stöd de behöver av familj, vänner och skola  samt att de 

själva får en ovilja att acceptera och förstå sin ohälsa. Detta är framförallt aktuellt bland 

tonåringar och unga vuxna där flertalet psykiska sjukdomar debuterar (Wahl, Susin, Lax, 

Kaplan & Zatina, 2012; Socialstyrelsen, 2013). 

 

I en amerikansk interventionsstudie undersöktes effekterna av ett pedagogiskt 

utbildningsprogram  för högstadieelever vars syfte var att minska negativa attityder och 

stigmatisering av psykisk ohälsa. Före interventionen kartlade författarna kunskap och 

attityder till psykisk ohälsa hos 1500 högstadieelever. Det framkom att eleverna hade en viss 

grundläggande kunskap om psykisk ohälsa ur ett biologiskt och psykosocialt perspektiv. 

Däremot hade eleverna låg kunskap om behandlingsalternativ och uttryckte osäkerhet i många 
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frågor om psykisk ohälsa. Attityden till psykisk ohälsa var inte så negativ som författarna 

hade förväntat sig. Utbildningsprogrammet som därefter infördes hade som mål att hjälpa 

eleverna att förstå att liksom fysisk sjukdom så har psykisk sjukdom en biologisk grund som 

kan diagnostiseras och effektivt behandlas. Ett ytterligare mål var att öka elevernas 

medvetenhet och förståelse för de biologiska, psykologiska och sociala aspekterna av psykisk 

sjukdom. Som en effekt av elevernas ökade kunskap och medvetenhet om psykisk ohälsa 

förväntades negativa attityder och missförstånd om psykisk ohälsa minska. Efter 

utbildningsprogrammet framkom det att elevernas kunskap om psykisk ohälsa förbättrades 

signifikant samt att elevernas attityder mot psykisk ohälsa förändrades till det bättre. Det 

framkom även att elever var signifikant mer villiga att be sina föräldrar om hjälp till sjukvård 

om de själva trodde de kunde lida av psykisk ohälsa. Studien visar ett tydligt samband om att 

ökad kunskap, förståelse och medvetenhet om psykisk ohälsa leder till mer positiva attityder. I 

sin tur leder det till minskad stigmatisering och att ungdomar själva är benägna att vid behov 

söka hjälp (Watson, Otey, Westbrook, Gardner, Lamb, Corrigan & Fenton, 2004). 

 

Det finns många studier som undersökt vuxna människors kunskap om psykisk ohälsa men få 

som undersökt ungdomars kunskapsnivå. Det finns ett stort behov av att uppmärksamma 

ungdomars kunskap, attityder och beteende kring människor med psykisk ohälsa. Dels för att 

minska social exklusion men också för att lättare komma åt och hjälpa ungdomar som mår 

psykiskt dåligt. Ungdomar är i allmänhet mindre duktiga på att få tillgång till adekvat 

sjukvård och hjälp vad beträffar sin psykiska hälsa. Negativa attityder och stigmatisering av 

psykisk ohälsa kan även leda till att föräldrar eller samhället inte ger ungdomar kontakt med 

sjukvården trots att detta kan behövas. Detta till följd av att man på felaktiga grunder tror att 

man blir märkt som onormal om man får kontakt med sjukvården på grund av psykisk ohälsa 

(Yamaguchi & Mino, 2011).   

 

Ungdomars kunskap om psykisk ohälsa har undersökts av Wahl och medarbetare (2012). I en 

enkätstudie undersökte författarna kunskap, attityder och social distansering hos 193 

högstadieelever utspridda i USA. Viktiga kunskapsluckor identifierades hos studenterna 

framförallt vad beträffar symptom på vissa sjukdomar. Ungefär 65% av studenterna var 

osäkra på om psykisk sjukdom hade en biologisk orsak och ungefär 37% trodde att läkemedel 

vid psykisk sjukdom var effektiv behandling. Attityden till psykisk ohälsa var överlag positiv 

hos studenterna med några undantag. Dessvärre visade studien att många inte skulle vilja 

interagera med en person med psykisk sjukdom.   
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Wahl, Susin, Kaplan, Lax & Zatina. (2011) har även gjort en studie där de undersökt om 

användningen av en kursplan - Breaking the Silence : Teaching the Next Generation About 

Mental Illness har någon effekt på kunskap och attityder om psykisk ohälsa hos 

mellanstadieelever. För att studera detta undersöktes mellanstadieelever från fyra skolor i 

USA som fick arbeta med den nya kursplanen, resterande elever fick undervisning som 

vanligt. Eleverna fick fylla i enkäter om kunskap, attityder och social distans före, direkt efter 

och sex månader efter studien avslutades. Resultatet visade att de elever som fått undervisning 

utifrån den nya kursplanen visade förbättrade resultat på alla tre områden. Eleverna i 

kontrollklasserna visade ingen förändring alls på något av områdena. Sammanfattningsvis 

framhåller författarna vikten av undervisning om psykisk ohälsa i tidig ålder för att förhindra 

dåliga attityder mot människor med psykisk ohälsa.  

 

Teoretisk utgångspunkt 

Sjuksköterskan med specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot psykiatrisk vård ansvarar 

för att arbeta förebyggande hälsofrämjande och för att bibehålla och främja hälsan på person-, 

grupp- och samhällsnivå. Det ingår även i specialistsjuksköterskans kompetensområde att 

“bevaka kunskapsutvecklingen samt sprida och implementera ny kunskap inom psykiatrisk 

omvårdnad med fokus på en god hälsa och vård på lika villkor” samt att “bidra till ökad 

kunskap om och förståelse för psykisk ohälsa i samhället och tillämpa ett förhållningssätt som 

främjar professionens anseende och allmänhetens tillit.” (Psykiatriska riksföreningen för 

sjuksköterskor, 2014). Eftersom en del av specialistsjuksköterskans ansvar är att sprida 

kunskap, har detta examensarbete Dorothea Orems egenvårdsteori som teoretisk 

utgångspunkt. Den teoretiska utgångspunkten valdes då kunskap, och inhämtade av kunskap 

kan betraktas som en typ av egenvård. Egenvårdsteorin presenterades första gången 1971 och 

har därefter genomgått flera revideringar för att anpassas till traditionella kriterier för 

vetenskapliga teorier. Orem delar in egenvårdsmodellen i tre olika teorier (Orem, 2001). 

 

 Teorin om egenvård 

 Teorin om egenvårdsbrist  

 Teorin om omvårdnadssystem.  

 

Teorin om egenvård är uppbyggd av tre centrala begrepp, egenvård, egenvårdsbehov och 

egenvårdskrav. Egenvård definieras som målinriktade aktiviteter som individen själv tar 

initiativ till och utför för sin egen skull i syfte att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. 
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Egenvård kan även utföras frivilligt utav en individ för att hjälpa andra beroende 

familjemedlemmar. Egenvårdsbehov definieras som formulerade åtgärder som är nödvändiga 

för att säkerställa hälsa och välbefinnande för individen. De åtgärder och aktiviteter som 

behöver utföras för att tillgodose människans egenvårdsbehov benämns som egenvårdskrav 

(Orem, 2001).  

 

Den andra teorin, egenvårdsbrist, är uppbyggd av två delar, egenvårdskapacitet samt 

egenvårdsbegränsning. En människas egenvårdskapacitet innebär kunskap, motivation och 

mentala och praktiska förutsättningar för att kunna identifiera sitt egenvårdsbehov och planera 

de åtgärder som är nödvändiga. Egenvårdskapacitet kan variera från individens ålder, 

hälsotillstånd, kunskaper, utbildning, livserfarenheter och kultur. Om det finns begränsningar 

i individens egenvårdskapacitet beskrivs det som egenvårdsbegräsningar (Orem 2001). 

 

Den tredje teorin, omvårdnadssystem, beskriver hur sjuksköterskan utformar omvårdnaden för 

att tillgodose de brister patienten har i sin förmåga till egenvård. Sjuksköterskan ska 

kompensera för patientens bristfälliga eller obefintliga egenvårdsförmåga. Om möjligt ska 

sjuksköterskan även försöka utveckla patientens förmåga till egenvård (Orem, 2001).  

 

Hela egenvårdsmodellen vilar på de fyra konsensusbegreppen, människa, miljö, hälsa och 

omvårdnad. Orem beskriver människan som en aktiv varelse med förmåga att reflektera över 

sig själv och sin omgivning samt en förmåga att uttrycka sina upplevelser. Orem menar vidare 

att människan har en naturlig förmåga och vilja att ta hand om sig själv och tillgodose 

förutsättningarna för hälsa och välbefinnande. Orem lägger ingen större vikt på begreppet 

miljö men framhäver kulturer och den sociala gruppens inflytande för hur en individ lär sig 

egenvård. Lärandet av egenvård formas av det samhälle och kultur där individen är uppväxt 

och påverkas av värderingar och normer i samhället. Orem beskriver hälsa som både en 

objektiv och subjektiv upplevelse. Ansvaret för hälsan är inte enbart avgränsat till hälso- och 

sjukvården utan varje individ har ett ansvar för sin egen hälsa och välbefinnande. Orem ser 

omvårdnad som en hjälpinsats ifrån samhället. Omvårdnad definieras som en profession och 

de som utför omvårdnad ska ha tillägnats sig kunskap både teoretiskt och praktiskt (Orem, 

2001).  
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Problemformulering  

Tidigare forskning visar att kunskap och egen erfarenhet av psykisk ohälsa kan bidra till att 

minska fördomar och negativa föreställningar om psykisk ohälsa och sjukdom. För att öka 

medvetenhet och acceptans mot psykiska ohälsa finns det ett behov av att undervisa 

ungdomar om psykisk ohälsa och framförallt om specifika diagnoser (Wahl et al., 2012; 

Yamaguchi & Mino, 2011). Wahl med medarbetare (Wahl et al., 2011). har också påvisat 

värdet i att ge utbildning i tidig ålder om psykisk ohälsa för att på så vis förändra sättet man 

ser på individer med psykisk ohälsa. Då specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk vård har en 

viktig roll i den psykiatriska omvårdnaden med uppgift att upptäcka, förebygga och behandla 

är det av stor vikt att ha ha förståelse för ungdomars kunskapsnivå om psykisk ohälsa. I 

dagsläget finns det många studier som belyser hur svenska ungdomar mår dock saknas 

information om kunskapsläget vad gäller psykisk ohälsa ibland svenska ungdomar (Peterson, 

 Bergström, Cederblad, Ivarsson, Köhler, Rydell, Stenbeck, Sundelin & Hägglöf, 2010). 

Eftersom att få studier genomförts inom detta kunskapsområde kan denna studie bidra till att 

till viss del fylla en kunskapslucka som kan vara en utgångspunkt vad beträffar 

skolungdomars behov av kunskap om psykisk ohälsa.   

 

Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka attityder och kunskapsnivån om psykisk ohälsa hos 

gymnasieelever och att studera om det finns ett samband mellan egen erfarenhet av psykisk 

ohälsa och attityder och kunskap. Ytterligare syftar studien till att undersöka förekomsten av 

utbildning om psykisk ohälsa på gymnasieskolan och om gymnasieeleverna har en önskan om 

lära sig mer om ämnet. 

 

Frågeställningar  

1. Vilka attityder finns hos sista års gymnasieelever angående psykisk 

ohälsa?                                 

 2. Vilken kunskap finns hos sista års gymnasieelever angående psykisk ohälsa?   

3. Har elever med erfarenhet av psykisk ohälsa större kunskap om psykisk ohälsa?  

4. Anser elever på gymnasienivå att de fått undervisning om psykisk ohälsa? 

5. Vill eleverna ha mer utbildning om psykisk ohälsa i skolan?  
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METOD  

 

Design  

Kvantitativ tvärsnittsstudie med syfte att ge en ögonblicksbild av gymnasieelevernas kunskap 

om psykisk ohälsa. Det fanns inget intresse att undersöka relationen framåt eller bakåt i tiden 

(Billhult & Gunnarsson, 2014a).   

 

Urval  

Icke slumpmässigt bekvämlighets urval. Elever som studerade sista året på gymnasiet i en 

stad i Mellansverige. Anledningen till att inte alla gymnasieelever tillfrågades var på grund av 

att majoriteten av de som studerar sista året är 18 år fyllda och myndiga, resterande elever kan 

vara under 18 år och behöva föräldrars tillåtelse att delta i studien. Efter att ha skickat 

förfrågan till rektorer på samtliga gymnasieskolor i den stad där studien utfördes var det två 

av 25 skolor som valde att delta i studien. Totalt var det 259 elever som tillfrågades att delta i 

studien. På den ena skolan fick alla elever som studerade sista året på gymnasiet möjlighet att 

delta i studien. Totalt fanns det 34 elever som studerade sista året på den skolan. Utav dessa 

var det 27 elever som deltog vid undersökningstillfället. En av respondenterna valde att lämna 

in en blank enkät. På den andra skolan var det 225 elever som fick tillgång till en webbaserad 

enkät genom att få information över mail via rektor. Utav dessa var det 28 som valde att delta 

i studien. Översikten på externbortfall saknas då det är svårt att veta hur många elever som 

aktivt valde att inte besvara enkäten.  

       

Datainsamlingsmetod  

För datainsamling användes en färdigkonstruerad enkät (bilaga 1), MAKS (Mental Health 

Knowledge Schedule), vars syfte är att mäta kunskap och attityder till psykisk ohälsa hos 

ungdomar. Enkäten är utformad av Evans-Lacko, Little, Meltzer, Rose, Rhydderch, 

Henderson & Thornicroft (2010). MAKS är utformad på engelska och består av 12 

påståenden angående psykisk ohälsa. Svarsalternativen består av “agree strongly”, “agree 

slightly”, “neither agree nor disagree”, “disagree strongly”, “disagree slightly” och “don’t 

know”. Höga poäng på MAKS enkäten indikerade kunskap. Till enkäten finns en instruktion 

där svarsalternativen poängsätts. Svaren på fråga 1-6 avser att mäta elevernas attityd mot 

psykisk ohälsa medan svaren på påstående 7-12 avser att mäta resultatet för elevernas 

kunskap om psykisk ohälsa. För att säkerställa enkätens validitet och reliabilitet har 

upphovsmännen genomfört tre teststudier med totalt 495 deltagare. Resultatet visade att intern 
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tillförlitlighet och test-retest tillförlitlighet var måttlig till betydande. Validiteten säkerställdes 

även genom omfattande granskning av experter inom området stigmatisering. Påstående 1-12 

i enkäten mättes med ordinalskala då kunskapen mäts i kategorier med rangordning men utan 

lika avstånd mellan skalstegen (Billhult & Gunnarsson, 2014b).  

 

För att tillgodose studiens syfte kompletterades enkäten med tre frågor (bilaga 2).  

Den första frågan handlade om egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Detta kan innebära egen 

upplevd psykisk ohälsa, närstående eller familjs psykiska ohälsa. Svarsalternativen var “ja”, 

“nej” eller “vet inte”. Den andra frågan undersökte om deltagarna erhållit någon typ av 

undervisning om psykisk ohälsa och om det i så fall har skett på gymnasieskolan eller utanför. 

Svarsalternativen för denna fråga var “ja, genom skolan”, “ja, genom annan plats än skolan”, 

“nej” eller “vet inte”. Den tredje frågan undersökte om eleverna skulle vara vilja bli erbjudna 

mer information och utbildning om psykisk ohälsa via skolan med svarsalternativ “ja”, “nej” 

eller “vet inte”. Dessa frågor mäts i nominalskala då svarsalternativen saknar helt ordning 

eller avstånd mellan värdena (Billhult & Gunnarsson, 2014b). 

 

Tillvägagångssätt  

För att ta reda på om det var aktuellt att använda en enkät utformad på engelska testades 

enkäten innan studien på två gymnasieelever. Efter testet utformades en ordlista för de ord 

som upplevts som svårbegripliga av testpersonerna, detta för att säkerställa att studiens 

deltagare skulle uppfatta frågorna korrekt. I samråd med rektorerna på de två 

gymnasieskolorna skedde datainsamlingen efter vad som var mest praktiskt för skolan. 

Enkäten presenterades för rektorerna så att de kunde ge ett sista godkännande. På den ena 

skolan delades enkäterna ut under en lektion där alla sista års elever var samlade, författarna 

informerade om studien och dess syfte samt att deltagandet var frivilligt och anonymt (bilaga 

3). Därefter delades enkäterna ut till samtliga elever som var närvarande. På den andra skolan 

upprättades en webbenkät som programrektorn på skolan gavs tillgång till. Programrektorn 

instruerade sedan berörda lärare som vidare såg till att alla sista års elever fick tillgång till 

webbenkäten genom mail. Eleverna gavs möjligheten att besvara webbenkäten under två 

veckors tid.  

 



10 
 

Bearbetning och analys  

Den insamlade datan infördes manuellt i datorprogrammet Statistical Product and 

Services  Solutions (IBM SPSS 20,0). För att besvara frågeställning 1 och 2, det vill säga 

elevernas kunskap och attityder, användes beskrivande statistik för att redogöra antal poäng 

som eleverna fått på den färdigkonstruerade enkäten MAKS. Frågeställning 3 undersökte om 

det fanns skillnader i totala MAKS poäng mellan gruppen med erfarenhet och gruppen utan 

erfarenhet av psykisk ohälsa. Frågeställningen undersökte även eventuella skillnader mellan 

grupperna avseende varje påstående i enkäten. Frågan om erfarenhet hade flera svarsalternativ 

och dikotomiserades till: egen erfarenhet ja eller egen erfarenhet nej. För att analysera 

frågeställning 3 användes icke parametrisk dataanalys, detta eftersom att insamlad data var i 

ordinalskala, materialet var inte normalfördelar och med ett lågt antal deltagare (Billhult & 

Gunnarsson, 2014b). Det icke parametriska testet som användes för att undersöka skillnader i 

totala antalet MAKS poäng var Mann Whitney U-test där två oberoende grupper jämförs för 

att finna eventuell statistisk skillnad. Signifikansnivå för statistik inferens var för den här 

studien 0,05. För att analysera om det finns någon skillnad mellan grupperna  

dikotomiserades svarsalternativen så att “agree strongly” och “agree slightly” tillsammans 

representerade att eleverna instämde med respektive påstående. Likaså dikotomiserades 

svarsalternativen “disagree strongly” och “disagree slightly” till att representera att eleverna 

inte instämde i påståendet. Sedan användes Chi-2 test eftersom skillnad mellan nominal-data 

undersöktes (Ejlertsson, 2012). För att besvara frågeställning 4 och 5, om eleverna hade 

erhållit någon utbildning i psykisk ohälsa samt om de önskade mer utbildning om psykisk 

ohälsa användes beskrivande statistik där svaren redovisas i tabell. Signifikansnivå för 

statistik skillnad var för den här studien 0,05. 

 

Forskningsetiska överväganden  

I studien tas hänsyn till etiska problem som kan uppstå vid undersökningen, detta i enlighet 

med Helsingforsdeklarationen (2008). Deltagarna informerades tydligt om undersökningen, 

dess syfte och att det var frivilligt och anonymt att delta. Efter att data bearbetats förvarades 

enkäterna inlåsta i arkiv vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet. Det 

inhämtade materialet användes endast för studiens avsedda ändamål (Ejlertsson, 2012). Det 

har tagits hänsyn till att det var ett känsligt ämne som behandlas och därför har en enkät med 

graderingsskala valts istället för öppna svarsalternativ som möjligtvis skulle kunna påverka 

elevers psykiska hälsa negativt genom att påminna om ev. egna känsliga upplevelser. 
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Eleverna gavs även tillfälle att besvara enkäten i skolmiljö där de hade tillgång till personal 

för att ventilera eventuella tankar och känslor som uppstått under undersökningstillfället.  

Slutligen gavs rektorerna på respektive skola tillgång till enkäten innan den delades ut så att 

de på så vis kunde kontrollera och godkänna innehållet.  
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Statements Agree 

strongly 

Agree 

slightly 

Neither 

agree 

nor 

disagree 

Disagree 

strongly 

Disagree 

slightly 

Don’t 

know 

Median 

(Variati- 

onsbredd) 

Antal 

delta-

gare 

1. Most people with mental 

health problems want to have 

paid employment	

16 

(5p) 

7 

(4p) 

16 

(3p) 

1 

(1p) 

3 

(2p) 

10 

(3p) 

3 

(1-5) 

53 

2. I f a friend had a mental 

health problem I  know what 

advice to give them to get 

professional help	

7 

(5p) 

21 

(4p) 

3 

(3p) 

2 

(1p) 

16 

(2p) 

5 

(3p) 

4 

(1-5) 

54 

3. Medication can be an 

effective treatment for people 

with mental health problems 

4 

(5p) 

23 

(4p) 

12 

(3p) 

6 

(1p) 

3 

(2p) 

5 

(3p) 

4 

(1-5) 

53 

4.Psychotherapy (eg talking 

therapy or counselling) can 

be an effective treatment for 

people with mental health 

problems 

21 

(5p) 

22 

(4p) 

5 

(3p) 

2 

(1p) 

0 

(2p) 

4 

(3p) 

4 

(1-5) 

54 

5. People with severe mental 

health problems can fully 

recover 

12 

(5p) 

13 

(4p) 

10 

(3p) 

3 

(1p) 

9 

(2p) 

7 

(3p) 

3 

(1-5) 

54 

5. People with severe mental 

health problems can fully 

recover 

12 

(5p) 

13 

(4p) 

10 

(3p) 

3 

(1p) 

9 

(2p) 

7 

(3p) 

3 

(1-5) 

54 6. Most people with mental 

health problems go to a 

health care professional to get 

help 

0 

 

5 

(2p) 

10 

(3p) 

15 

(5p) 

16 

(4p) 

8 

(3p) 

4 

(2-5) 

54 

7. Depression 37 

(5p) 

11 

(4p) 

3 

(3p) 

1 

(1p) 

0 

(2p) 

1 

(3p) 

5 

(1-5) 

53 

8. Stress 12 

(1) 

21 

(2p) 

3 

(3p) 

10 

(5p) 

5 

(4p) 

1 

(3p) 

2 

(1-5) 

52 

9. Schizophrenia 35 

(5p) 

4 

(4p) 

6 

(3p) 

2 

(1p) 

0 

(2p) 

6 

(3p) 

5 

(1-5) 

53 

10. Bipolar disorder (manic 

depression) 

34 

(5p) 

9 

(4p) 

4 

(3p) 

1 

(1p) 

0 

(2p) 

6 

(3p) 

5 

(1-5) 

54 

11. Drug addiction 10 

(5p) 

15 

(4p) 

11 

(3p) 

5 

(1p) 

7 

(2p) 

5 

(3p) 

3 

(1-5) 

53 

RESULTAT  

Resultatet presenteras i löpande text samt med hänvisning till tabeller 1-4 utifrån studiens 

frågeställningar. Totala antalet deltagare i studien var 54. 

 

Tabell 1.  

Ställningstagande om kunskap och attityd till psykisk ohälsa. Deltagarna erhöll enkäten på originalspråk. 

Poäng för respektive svar redovisas (1-5p) och hur många elever som svarat på respektive påstående.  
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Vilka attityder finns hos sista års gymnasieelever angående psykisk ohälsa?  

För att undersöka gymnasieelevernas attityd till psykisk ohälsa fick de ta ställning till sex 

påstående (påstående 1-6), se tabell 1. På frågan gällande om personer med psykisk ohälsa vill 

ha en betald anställning, svarade ca en tredjedel att de helt höll med om detta i någon grad. 

Drygt en tredjedel av eleverna uppgav att de delvis håller med om att de skulle kunna ge en 

vän råd om vart de ska vända sig om de mår psykiskt dåligt. 18 av 54 eleverkände sig osäkra 

på sin förmåga att ge en vän råd. 23 av de tillfrågade 54 eleverna höll delvis med om att 

läkemedel är en effektiv behandling för människor med psykisk ohälsa. 6 av 54 höll inte alls 

med om att läkemedel är effektivt. Majoriteten av det tillfrågade höll helt eller delvis med om 

att psykoterapi är en effektiv behandling för psykisk ohälsa. Nästan hälften av de tillfrågade 

höll i någon grad med om att människor med svår psykisk sjukdom kan bli helt återställda 

medan 7 av 54 uppgav att de inte visste. Ingen av deltagarna höll helt med om att personer 

med psykisk ohälsa har kontakt med sjukvården för att få hjälp.  

 

Vilken kunskap finns hos sista års gymnasieelever angående psykisk ohälsa? 

För att undersöka gymnsieelevernas kunskap om psykisk ohälsa så fick de svara på ytterligare 

sex påstående där de fick ta ställning till specifika tillstånd och uppge om de betraktade de 

som en psykisk sjukdom eller ej (påstående 7-12), se tabell 1. Majoriteten av de tillfrågande 

ansåg i någon grad att depression är en psykisk sjukdom. Drygt hälften av de tillfrågade ansåg 

i någon form att stress var en psykisk sjukdom. Nästan alla av de tillfrågade ansåg att 

schizofreni är en psykisk sjukdom, 43 av de 54 tillfrågade ansåg att bipolär sjukdom är en 

psykisk sjukdom. Nästan hälften av de tillfrågade ansåg i någon utsträckning att 

substansberoende är en psykisk sjukdom. I frågan om sorg är en psykisk sjukdom är åsikterna 

jämnare fördelat än de andra frågorna, 22 av 54 ansåg att det är en psykisk sjukdom. 

 

Har elever med erfarenhet av psykisk ohälsa större kunskap om psykisk ohälsa?   

Fråga 13 undersökte om eleverna hade egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Denna erfarenhet 

kunde vara egen upplevd psykisk ohälsa eller psykisk ohälsa hos nära vän eller släkting. Av 

de tillfrågade var det totalt 37 av 54 som svarade att de hade egen erfarenhet av psykisk 

ohälsa samtidigt som ca en femtedel uppgav att de inte hade egen erfarenhet. Skillnaden i 

antal poäng på MAKS mellan de som hade egen erfarenhet av psykisk ohälsa samt de som 
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inte hade det redovisas i tabell 2. Ingen signifikant skillnad mellan de båda grupperna 

framkom. Vad beträffar skillnad i varje enskilt påstående framkom heller ingen signifikant 

skillnad mellan de båda grupperna framkom förutom vad gäller bipolärsjukdom. De elever 

som hade egen erfarenhet av psykisk ohälsa ansåg i högre grad att bipolärsjukdom skulle 

betraktas som en sjukdom jämfört med de som svarat att de inte hade egen erfarenhet av 

psykisk ohälsa (x2=10,0, df= 4, p 0,04).  

 

Tabell 2. Skillnad i poäng på enkäten MAKS mellan gruppen med egen erfarenhet av psykisk 

ohälsa (n=37)  och de utan erfarenhet (n=12).  

 

MAKS-poäng Egen erfarenhet Mann Whitney u-test 

  Ja Medel rang Nej Medelrang U-värde P-värde 

Frågor 1-6 37 24,99 12 25,04 331,5 0,99 

Frågor 7-12 37 23,84 12 28,58 179 0,31 

 

Anser elever på gymnasienivå att de fått undervisning om psykisk ohälsa? 

Av de tillfrågade 54 eleverna svarade 13 att de fått undervisning om psykisk ohälsa genom 

skolan, 7 svarade att de fått undervisning utanför skolan och drygt hälften svarade att de inte 

fått någon undervisning alls och 4 av de 54 tillfrågade uppgav att de inte visste.  

 

Vill eleverna ha mer utbildning om psykisk ohälsa i skolan? 

Utav de tillfrågade eleverna svarade majoritetet att de skulle vilja att skolan erbjöd mer 

utbildning och information om psykisk ohälsa. 7 av de 54 eleverna önskade inte mer 

utbildning och information. 9 personer svarade att de inte visste.  

 

DISKUSSION 

Överlag framkom det att eleverna hade positiva attityder och relativt god kunskap om psykisk 

ohälsa. Dock framkom det osäkerhet under vissa områden. Ingen signifikant skillnad i totala 

MAKS poäng framkom mellan de som hade egen erfarenhet av psykisk ohälsa och de som 
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inte hade det. Det framkom en signifikant skillnad avseende kunskap om specifika 

psykiatriska diagnoser. Endast en fjärdedel av deltagarna uppgav att de hade fått någon 

utbildning om psykisk ohälsa och drygt två tredjedelar uppgav att de önskande mer utbildning 

om ämnet.  

 

Resultatdiskussion 

 

I frågeformuläret har gymnasieeleverna fått ta ställning till några påståenden som enligt 

författarna till enkäten (Evans-Lacko et al., 2010) ska motsvara kunskap och attityder till 

psykisk ohälsa. Beroende på gymnasieelevernas ställningstagande kan man dra slutsats om de 

har ett positivt eller negativt förhållningssätt till respektive påstående. I resultatet framkom det 

att gymnasieeleverna hade en överlag positiv attityd till psykisk ohälsa. Detta är i likhet med 

en tidigare enkätstudie av högstadieelever i USA där det framkom överlag positiva attityder 

till psykisk ohälsa med några få undantag (Wahl et al., 2012). 

 

På frågan om de flesta människor med psykisk ohälsa vill ha ett betalt arbete har merparten av 

de tillfrågade svarat att de håller med. Samtidigt har en stor del svarat att de inte vet eller 

varken håller med eller ställer sig emot påståendet. De är fler som har en mer positiv attityd 

där de tror att de flesta människor som lider av psykisk ohälsa vill ha ett betalt arbete. De som 

svarat att de varken håller med eller inte vet betraktas som ett neutralt svar. På frågan om 

gymnasieeleverna visste vad de skulle ge för råd om en kompis led av psykisk ohälsa så var 

det få som svarade att de höll med om detta helt och hållet. Det framkom en viss osäkerhet i 

denna fråga. Vad beträffar frågorna om medicin och psykoterapi som effektiv 

behandlingsform av psykisk sjukdom så var det tydligt att många fler helt höll med i 

påståendet att psykoterapi var effektivt. Det var betydligt fler som ställde sig neutrala eller 

höll med i en lägre grad vad beträffar effektivitet av medicinsk behandling vid psykisk 

sjukdom. Ungefär hälften av de tillfrågade höll med i någon grad under påståendet att en 

person som lider av psykisk sjukdom kan tillfriskna helt. På frågan om de flesta människor 

som lider av psykisk sjukdom uppsöker professionell hjälp svarade majoriteten att de inte höll 

med i påståendet.   

 

Som beskrivits tidigare i arbetet finns det vissa svårigheter att definiera kunskap, NE väljer att 

definiera det som “fakta, förståelse och färdigheter, tillägnade genom studier eller erfarenhet” 

(NE, 2016). I arbetet har författarna valt att utgå ifrån antalet rätta svar till påståendena i 
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enkäten i för att kunna dra slutsatser om elevernas kunskap. Kunskap är ett bra sätt att försöka 

förbygga och behandla psykisk ohälsa hos ungdomar, genom att utbilda unga människor kan 

man minska negativa föreställningar som i sin tur kan försvåra psykisk hälsa (Yamaguchi & 

Mino 2011). I studien framkom att de flesta eleverna kunde identifiera de psykiatriska 

sjukdomarna men de ansåg även att både sorg och stress är psykiatriska sjukdomar.  Detta 

skulle kunna förklaras av att gränsen mellan vad som är sjukt och friskt ibland är svår att tyda 

och tillstånd som sorg och stress kan ge psykiska symptom utan att nödvändigtvis vara en 

sjukdom då det är en del av livet (Herlofson & Ekselius, 2013). 

 

Vad gäller depression ansåg 48 personer av 53 att depression var en psykisk sjukdom, endast 

fem personer visste inte eller höll inte med. Att många kunde identifiera tillståndet som 

sjukdom kan vara ett resultat av att depression är en av de psykiatriska sjukdomarna som ökar 

i den berörda åldersgruppen (Socialstyrelsen, 2013). Detta stämmer även för beroende då 25 

av de tillfrågade höll med om att beroende är en psykiatrisk sjukdom, detta kan alltså också 

höra ihop med att socialstyrelsen rapporterar om ökade beroendeproblematik hos ungdomar 

(Socialstyrelsen, 2013) 16 personer svarade antingen att de inte visste eller var neutrala i 

frågan, och 12 ansåg i någon grad att beroende inte är en psykisk sjukdom, den höga siffran 

kan bottna i att man under lång tid har använt sig av begreppet “missbruk” som snarare 

handlar om attityder, vanor och sociala normer snarare än en medicinsk diagnos (Herlofson & 

Ekselius, 2013). Otydligheten mellan de olika begreppen kan bidra till en syn på beroende 

som ett socialt problem eller en karaktärsbrist snarare än en psykiatrisk diagnos. Majoriteten 

av de tillfrågade ansåg att schizofreni är en psykiatrisk diagnos, en tänkbar orsak till den höga 

kännedomen av schizofreni kan vara att den schizofrena patienten är typexempel för psykisk 

sjukdom och har avbildats i otaliga filmer och böcker så som “Gökboet” och “A Beautiful 

Mind”. 

 

Tidigare forskning har påvisat att direkt kontakt med en person som lider av en psykisk 

sjukdom kan leda till mer positiv syn på psykisk sjukdom och psykisk ohälsa (Corrigan et al., 

2012). Majoriteten av de tillfrågade i den här studien uppgav att de hade någon form av egen 

erfarenhet att psykisk ohälsa. Dorothea Orem beskriver i egenvårdsteorin att egenvård kan 

innebära att både ta hand om sig själv men också att hjälpa familjemedlemmar och andra 

närståenden. Förmågan till egenvård beror på egenvårdskapaciteten som innebär att inneha 

kunskap, motivation och mentala och praktiska förutsättningar för att identifiera 

egenvårdsbehov samt åtgärder (Kirkevold, 2012). Då majoriteten att de tillfrågade i studien 
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angav att de hade egen erfarenhet av psykisk ohälsa kan det vara en möjlig förklaring till den 

höga kunskapsnivån om psykisk ohälsa. Den här studien mätte kunskap utifrån MAKS enkät 

där svaren på respektive påstående gav ett visst poäng. Det framkom ingen signifikant 

skillnad i antal poäng mellan de som angivit att de har egen erfarenhet av psykisk ohälsa samt 

de som inte hade egen erfarenhet. Skillnader i kunskap mellan dessa båda grupper mättes även 

för varje påstående i enkäten. Det framkom en signifikant skillnad i påstående 10, där de 

tillfrågade skulle skatta om de ansåg att bipolärsjukdom var en psykisk sjukdom eller ej. De 

med egen erfarenhet av psykisk ohälsa ansåg i signifikant högre grad att bipolärsjukdom var 

en psykisk sjukdom i jämförelse med gruppen utan egen erfarenhet. Det är svårt att förklara 

varför just denna sjukdom utmärkte sig. Enkäten mätte enbart egen erfarenhet av psykisk 

ohälsa och gick inte närmre in på vilken typ av erfarenhet de tillfrågade hade. Det finns en 

möjlighet att tillfrågade själva hade erfarenhet av just denna psykiatriska diagnos och därför i 

högre grad kunde identifiera det som en sjukdom.  

 

I denna studie svarade 20 att de hade fått någon form av utbildning om psykisk ohälsa. Av 

dessa var det 13 som svarade att utbildningen skett via gymnasieskolan resterande uppgav att 

de fått utbildning på annat håll. Då den här studien undersökte gymnasieelever på två olika 

skolor är det svårt att veta om en eller båda skolor haft undervisning om ämnet. I 

frågeformuläret efterfrågas endast om eleverna har fått utbildning och inte vilken typ av 

utbildning. Undervisningen kan ha varierat i mängd och kvalitet. 30 av de tillfrågade svarade 

att de inte hade fått någon utbildning om psykisk ohälsa. Skolan har inte ett direkt ansvar att 

förebygga psykisk ohälsa eller att förmedla kunskap om ämnet. Däremot har skolan som 

uppgift att främja lärande och stimulera individen till att inhämta kunskaper samt att i 

samarbete med hemmen främja eleverna till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar. Att ge utbildning om psykisk ohälsa samt lära eleverna att identifiera 

tidigare tecken på sjukdom kan i hög grad vara relevant för att tillgodose elevers sociala 

utveckling (Socialstyrelsen, 2009).  

 

I den här studien framkommer det att majoriteten av gymnasieeleverna är intresserade av att 

få mer utbildning och undervisning om psykisk ohälsa. I egenvårdsteorin utgår Dorothea 

Orem ifrån att människan har en naturlig förmåga och vilja att ta hand om sig själv och 

tillgodose förutsättningarna för hälsa och välbefinnande (Jahren, Kristoferssen, Nortvedt & 

Skaug, 2006). Socialstyrelsen (2013) rapporterar att alltfler ungdomar uppger att de lider av 

psykisk ohälsa vilket kan förklara gymnasieelevernas intresse av att lära sig mer om psykisk 
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ohälsa för att på vis bättre kunna ta hand om sig själva och sina nära. Psykiatriska 

riksföreningen för sjuksköterskor (2014) beskriver att det ingår i specialistsjuksköterskan  

kompetensområde att “bevaka kunskapsutvecklingen samt sprida och implementera ny 

kunskap inom psykiatrisk omvårdnad med fokus på en god hälsa och vård på lika villkor”. Då 

det finns ett intresse ifrån gymnasieelevernas sida att lära som mer om psykisk ohälsa så kan 

specialistsjuksköterskans bidra med att sprida sin kunskap inom området. Detta kan 

förslagsvis göras i samarbete med skolan där specialistsjuksköterskan kommer ut till skolan 

och får en direkt kontakt med gymnasieelever. 

 

Stigmatisering har länge varit ett hinder för de som lever med psykisk ohälsa, resultatet av 

studien tyder på att detta är på väg att vända. För samhället skulle detta innebära att 

människor med psykisk ohälsa i större utsträckning accepteras av sina medmänniskor, detta 

kan i sin tur leda till mindre känslor av utanförskap och isolering. Då allt fler ungdomar 

uppger att de lider av psykisk ohälsa är det viktigt att sjukvården inte endast fokuserar på att 

behandla sjukdomar utan också att förebygga dem. Genom en ökad kunskap för det egna och 

andras mående kan man tidigt upptäcka psykisk ohälsa som kan leda till psykisk sjukdom.  

Ur ett etiskt perspektiv kan man hoppas att goda attityder gentemot människor med psykisk 

ohälsa hos gemene man kan leda till att människor med psykisk ohälsa kommer att få ett 

bättre bemötande, inte bara från sina medmänniskor men även ifrån yrkesverksamma.  

 

Metoddiskussion 

Den här studien har använt en kvantitativ metod med tvärsnittsstudie där en enkät med 

färdiga, svarsalternativ har använts. Denna metod bedömdes som tillfredsställande då studien 

hade som syfte att mäta kunskap och attityder till psykisk ohälsa hos gymnasieelever.  

Då studiens undersökningsgrupp är relativt liten går det inte att generalisera det till en större 

population.   

 

Den färdigkonstruerad enkäten, MAKS, bedömdes vara lämplig för den aktuella 

undersökningen då den är utformad för att mäta det som den här studien har som syfte att 

undersöka. Något som underlättade valet av enkät var att MAKS var möjlig att använda utan 

tillstånd. Enkäten bedömdes ha hög validitet och reliabilitet då den under utformningen 

testades på ca 500 personer. För att ytterligare testa validiteten hade enkäten tidigare 

granskats av experter inom stigmatisering. Även om enkätens reliabilitet och validitet är hög 

så kan det vara svårt att mäta abstrakta begrepp som kunskap och attityd. Det är svårt att veta 
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vad som är en rimlig kunskapsnivå och vad som är goda attityder om psykisk ohälsa för 

gymnasieelever. Dessutom är det ett få antal frågor som undersöker kunskap och attityd och 

det skulle kunna vara möjligt med ett större antal ställningstaganden för att mäta ett större 

perspektiv. Enkäten undersöker enbart ett urval av vanliga psykiska sjukdomar men har 

utelämnat några psykiatriska sjukdomstillstånd som vore av värde att undersöka. Exempelvis 

har de inte lyft upp frågan om ångest vilket är ett av de vanligaste tillstånden som ofta kopplas 

till psykisk ohälsa men samtidigt kan vara en normal del av livet.  

 

En av studiens styrkor är att den har utgått ifrån en enkät utformad att mäta kunskap samt 

attityder till psykisk ohälsa. En annan styrka är ett två oberoende gymnasieskolor kunde delta 

i undersökningen. Det interna bortfallet var litet eftersom endast en person valde att lämna in 

enkäten helt blank. Vad beträffar det externa bortfallet så är det svårt att ha kontroll över hur 

många som aktivt valde att inte delta i studien på den skola som fick tillgång till enkäten 

genom internet. Det kan bero på flera orsaker som exempelvis att alla elever inte öppnade sin 

mail, att de inte hade tillgång till att besvara enkäten just när de såg mailen och därefter 

glömde att svara. Det kan också bero på att enkäten väckte frågor som de inte kunde få svar 

på och därför beslöt sig för att inte gå vidare med enkäten. Det är svårt att avgöra vilka som 

har valt att svara på enkäten då det kan bero på elevernas egna intressen eller eventuella 

erfarenhet. Detta kan ha bidragit till att de som är intresserade av ämnet i större utsträckning 

har besvarat enkäten och att resultatet därför blivit vinklat. Då enkäten administrerades på två 

olika sätt till två olika skolor är det viktigt att framhålla att eleverna haft skilda förutsättningar 

för att svara på enkäten. På den ena skolan var alla elever som studerade årkurs 3 samlade och 

fyllde i enkäten under en avsatt tid. Den andra skolan deltog genom att skicka ut en 

webbaserad enkät till eleverna. På så vis kunde eleverna själva välja vilken tid och i vilken 

miljö de valde att besvara enkäten. 

 

Studien har tagit hänsyn till etiska problem som har kunnat uppstå under 

undersökningstillfället, detta i enlighet med Helsingforsdeklarationen (2008). Rektorerna på 

respektive gymnasieskola var de som gav godkännande för att göra studien möjlig. De fick 

även möjlighet att se enkäten och komma eventuella åsikter. Innan studien informerades 

deltagarna tydligt om undersökningen, dess syfte och att det var frivilligt och anonymt att 

delta. Psykisk ohälsa kan upplevas som ett känsligt ämne därför valdes en enkät med 

graderingsskala istället för öppna svarsalternativ som möjligtvis skulle kunna påverka elevers 

psykiska hälsa negativt genom att påminna om ev. egna känsliga upplevelser. Eleverna gavs 
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även tillfälle att besvara enkäten i skolmiljö där de hade tillgång till personal för att ventilera 

eventuella tankar och känslor som uppstått under undersökningstillfället.  

 

Vidare forskning 

Studien har sina begränsningar i antalet respondenter och det är svårt att veta vad som är en 

rimlig kunskapsnivå om psykisk ohälsa. Ett förslag till framtida forskning är att skicka ut 

enkäten till ett större antal slumpmässigt utvalda gymnasieelever i hela Sverige för att kunna 

dra slutsatser om hela populationen. För att på ett annat sätt mäta kunskap om psykisk ohälsa 

skulle en interventionsstudie vara intressant så som tidigare forskning i några länder har 

genomförts. För att värdera utbildningens inverkan och kvalitet på gymnasieelever så skulle 

man kunna göra en första mätning av kunskapsnivån innan en intervention och därefter en ny 

mätning. Interventionen skulle kunna bestå av temadagar, föreläsningar, att möta en eller flera 

personer som lider av psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa. Eleverna skulle även kunna få 

lära sig om att identifiera tidiga tecken på psykisk sjukdom och ohälsa samt lära sig vart man 

vänder sig och hur man kan bemöta en medmänniska som mår psykisk dåligt.  

 

Slutsats 

Studien visar att de gymnasieelever i årskurs tre som deltog hade överlag goda kunskaper och 

positiva attityder gentemot psykisk ohälsa. De uttrycker även ett stor önskemål för utbildning 

om psykisk ohälsa genom sin gymnasieskola.  
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Bilaga 1 

 

 



25 
 

 

Bilaga 2 

 

13. Har du egen erfarenhet av psykisk ohälsa? (T.ex. egen upplevd psykisk ohälsa eller 

psykisk ohälsa hos en vän eller släkting) 

Ja  

Nej  

Vet inte  

 

14. Har du fått någon utbildning om psykisk ohälsa? (T.ex. föreläsningar, temadagar, 

informationsträffar m.m)  

Ja, genom skolan 

Ja, genom annan plats än skolan 

Nej  

Vet inte  

 

15. Skulle du vilja att skolan erbjöd mer utbildning/information om psykisk ohälsa?  

Ja 

Nej  

Vet inte  
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Bilaga 3 

 

Hej! 

Vi är två sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterskor inom psykiatri. I vår 

magisteruppsats vill vi undersöka vilken kunskap sista årets gymnasieelever har om psykisk 

ohälsa. Enkäten består av 15 frågor varav 12 påståenden med sex svarsalternativ. De 12 första 

påståendena är utformade på engelska och hämtade ifrån Mental health knowledge schedule 

MAKS 10 © 2009 Health Service and Population Research Department, Institute of 

Psychiatry, King’s College London. De tre sista frågorna är på svenska och är utformade utav 

oss som gör studien. Kryssa i den ruta som bäst motsvarar din synpunkt. Allt deltagande i 

undersökningen är frivillig och anonym. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och 

kommer därmed inte kunna spåras tillbaka till dig. Du kan när som helst välja att avsluta ditt 

deltagande i undersökningen genom att inte besvara frågorna. För att delta i studien ska du ha 

fyllt 18 år.  

Sophie Olmarker: sophie.olmarker@hotmail.com 

Martina Lindqvist: lindqvist.martinaviola@gmail.com 

Handledare: Kristina Haglund, Institutionen för neurovetenskap: 

kristina.haglund@neuro.uu.se 

 

ORDLISTA  

Mental health - Psykisk Hälsa  

Employment - Anställning (Arbete) 

Advice - Råd  

Treatment - Behandling  

Severe - Svår  

Recover - Tillfriskna  

Healthcare professional - Sjukvårdspersonal  

Schizophrenia - Schizofreni  

Grief - Sorg  

Counselling - Rådgivning 
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