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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Sjuksköterskor har delade attityder till psykisk ohälsa. Mest förekommande var 

attityder gällande rädsla och behandling, samt auktoritära attityder. Majoriteten av 

patienterna erhöll negativa upplevelser av sjuksköterskors attityder, inkluderat 

stigmatisering, nedvärdering och sedering. Syfte: Denna litteraturöversikt syftade till att 

skapa en översikt över sjuksköterskestudenters attityder gentemot psykisk ohälsa. Metod: 

Tillämpad metod var en allmän litteraturöversikt där 16 artiklar analyserades. Resultat: 

Sjuksköterskestudenterna hade delade attityder till psykisk ohälsa. Vanligt förekommande 

attityder delades in i kategorierna; ”synen gentemot personer med psykisk ohälsa”, 

”upplevelser i mötet med personer med psykisk ohälsa” samt ”närvaro, eller frånvaro, av 

kunskap och förståelse”. Många sjuksköterskestudenter ansåg personer med psykisk ohälsa 

som farliga, våldsbenägna och att symtomen inte var äkta. Sjuksköterskestudenterna ansåg 

även att patienten bär ansvaret till sin sjukdom. Sjuksköterskestudenter såg även psykisk 

sjuka personer som någon utanför den egna gruppen. Dock visade en stor del av 

sjuksköterskestudenterna inkluderade attityder och mod till att vårda en psykisk sjuk och en 

förståelse för patientens symtom och sjukdomsbild. Slutsats: Rädsla och segregerande 

attityder riktade mot personer med psykisk ohälsa är vanligt förekommande bland 

sjuksköterskestudenter. En stor del sjuksköterskestudenter tar inte heller patienters symtom 

på allvar och det finns en bristande förståelse gällande psykisk ohälsa. 

Nyckelord: Erfarenheter, perspektiv, psykiatri, rädsla, symtom, uppfattning 

  



   

 

   

 

ABSTRACT  

Background: Nurses held divided attitudes towards mental illness. Most commonly 

emerged attitudes were those related to different forms of fear, authoritarian attitudes and 

treatment. Patients experiences of nurses’ attitudes towards mental illness were for the most 

part negative, including being stigmatized, the staff being degrading towards the patient, as 

well as sedation. Aim: The aim of this study was to create an overview of nursing students’ 

attitudes toward mental illness. Method: The method used were a general literature review 

containing 16 articles which were analyzed. Results: Nurse students held divided attitudes 

towards mental illness. Commonly emerged attitudes were categorized into “the view on 

persons with mental illness”, “experiences and feelings of contact with mentally ill persons” 

and “the presence, or absence, of knowledge and understanding”. Many nursing students 

viewed the mentally ill as dangerous and more prone to violence, that the patients’ symptoms 

were not real and that the individual is responsible for becoming mentally ill. Nursing 

students also viewed the mentally ill as someone outside of the own group. However, many 

nursing students also showed including attitudes and courage regarding caring for a mentally 

ill patient, as well as showing an understanding for the patients’ symptoms and diagnosis. 

Conclusion: Fear and segregated attitudes aimed towards mentally ill persons commonly 

emerge amongst nursing students. A large number of nursing students does not take patient’s 

symptoms seriously, and there is a short understanding regarding mental illness. 

Keywords: Experience, fear, perception, perspective, psychiatry, symptoms



   

 

  

 

INNEHÅLL 

1 INLEDNING ......................................................................................................................... 1 

2 BAKGRUND ........................................................................................................................ 1 

2.1 Psykisk ohälsa.............................................................................................................. 2 

2.2 Attityd ............................................................................................................................ 2 

2.3 Tidigare forskning ........................................................................................................ 3 

2.3.1 Sjuksköterskans attityder till psykisk ohälsa ........................................................ 3 

2.3.2 Patientens upplevelser av sjuksköterskans attityder till psykisk ohälsa ............. 4 

2.4 Lagar och styrdokument ............................................................................................. 5 

2.5 Vårdvetenskapligt perspektiv ..................................................................................... 6 

2.6 Problemformulering ..................................................................................................... 7 

3 SYFTE.................................................................................................................................. 8 

4 METOD ................................................................................................................................ 8 

4.1 Datainsamling och urval ............................................................................................. 8 

4.2 Genomförande av analys .......................................................................................... 11 

4.3 Etiska överväganden ................................................................................................. 12 

5 RESULTAT ........................................................................................................................ 12 

5.1 Likheter och skillnader i studiernas syfte ............................................................... 12 

5.2 Likheter och skillnader i studiernas metod och analys ........................................ 13 

5.3 Likheter och skillnader i studiernas resultat .......................................................... 15 

5.3.1 Synen gentemot personer med psykisk ohälsa................................................. 15 

5.3.2 Upplevelsen i mötet med personer med psykisk ohälsa ................................... 16 

5.3.3 Närvaro, eller frånvaro, av kunskap och förståelse ........................................... 18 

6 DISKUSSION..................................................................................................................... 20 

6.1 Resultatdiskussion .................................................................................................... 20 



   

 

  

 

6.1.1 Diskussion av likheter och skillnader i studiernas syfte och metod .................. 20 

6.1.2 Diskussion av likheter och skillnader i studiernas resultat ................................ 22 

6.2 Metoddiskussion ........................................................................................................ 25 

6.3 Etikdiskussion ............................................................................................................ 27 

7 SLUTSATS ........................................................................................................................ 27 

7.1 Vidare forskning ......................................................................................................... 28 

REFERENSLISTA ................................................................................................................... 29 

 

BILAGA A – SÖKMATRIS 

BILAGA B – KVALITETSGRANSKNINGSTABELL 

BILAGA C – ARTIKELMATRIS 

  



   

 

1 

 

1 INLEDNING 

Psykisk ohälsa blir allt mer och mer vanligt bland befolkningen. En stor minoritet av 

befolkningen upplever sig leva med psykiska ohälsa i en eller annan form, eller har en 

anhörig med psykisk ohälsa. I rollen som sjuksköterska ska patientens individuella 

förutsättning, resurser och mål tas i beaktning och genom att bland annat se patienten som 

en individ, lindra lidande och främja hälsa. Intresseområdet för detta examensarbete 

kommer från en forskargrupp från Mälardalens Högskola, MDH/HVV (Care, Recovery & 

Health). Området som valdes var ”Kulturskillnader i synen på psykisk ohälsa”, vilket ansågs 

vara ett brett område att fördjupa sig i och behövdes därav smalnas av. Eftersom författarna 

av examensarbetet själva har erfarenheter som vårdpersonal inom psykiatrisk hälso- och 

sjukvård erhåller de även erfarenheter gällande vårdpersonals attityder till personer med 

psykisk ohälsa. Vidare, under litteratursökningens gång, framkom att ytterst många 

sjuksköterskestudenter hade blandade attityder till psykisk ohälsa och personer med psykisk 

ohälsa. Sjuksköterskestudenterna kommer med tiden slutligen bli sjuksköterskor med 

attityder som framkommit under barndomen, från egna eller yrkeserfarenheter, och från 

utbildningen. Dessa attityder kan komma prägla dessa framtida sjuksköterskors omvårdnad, 

på gott och ont, och kunskap om området anses då vara av relevans. Den nuvarande 

allmänsjuksköterskan är bland de första som sjuksköterskestudenter möter inom det 

gemensamma profession, bland annat under verksamhetsförlagda utbildningar. Oftast är det 

även allmänsjuksköterskan som utgörs sjuksköterskestudenters handledare ute i den kliniska 

verksamheten. Likväl är sjuksköterskestudenter mottagliga för olika attityder som kan 

komma färga deras egna, bland annat från allmänsjuksköterskan. För allmänsjuksköterskan 

har detta examensarbete som nytta att allmänsjuksköterskan kan skapa sig en översikt över 

de rådande attityderna sjuksköterskestudenter erhåller till psykisk ohälsa. Genom att 

innehava kunskap om dessa attityder kan allmänsjuksköterskan enklare fånga upp de 

sjuksköterskestudenter som håller i attityder som kan innebära ett hot mot en trygg och 

säker hälso- och sjukvård på lika grunder. Således kan detta examenarbete vara ett underlag 

för allmänsjuksköterskan i handledningen av både sjuksköterskestudenter och 

nyexaminerade sjuksköterskor. 

2 BAKGRUND 

I detta avsnitt kommer begreppen psykisk ohälsa och attityd beskrivas. Tidigare forskning 

kring sjuksköterskans upplevelser till psykisk ohälsa samt patientens upplevelse av 
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sjuksköterskans attityder till psykisk ohälsa kommer beskrivas. Vidare kommer relevanta 

lagar, styrdokument och det vårdvetenskapliga perspektivet beskrivas, och slutligen kommer 

bakgrunden avsluta med en problemformulering.  

2.1 Psykisk ohälsa  

Psykisk ohälsa beskrivs som ett samspel med psykisk hälsa dessa två begrepp går hand i 

hand. Att inneha en psykisk hälsa liknas med att ha en frånvaro av psykisk ohälsa men även 

som att ha en ohälsa. Psykisk hälsa omfattar både en persons upplevelser och relationen 

mellan personen och dess sociala sammanhang hen lever i. Fortsättningsvis beskrivs psykisk 

ohälsa som ett brett begrepp som innefattar både psykiska besvär och psykisk sjukdom. 

Psykiska besvär består av olika tillstånd där personen visar på en psykisk obalans som oro, 

ångest, nedstämdhet och/eller sömnsvårigheter. Psykisk sjukdom är ett tillstånd med flera 

olika symtom som med hjälp av WHO:s ICD (international classification of diseases) och 

amerikanska DSM (diagnostic and statistical manual of mental disorders) diagnostiserar en 

psykisk sjukdom (Folkhälsomyndigheten, 2017). Allgulander (2014) beskriver att psykisk 

ohälsa kan vara alltifrån akuta övergående kriser till livslånga funktionsbegränsningar där 

individer har en begränsning i den kognitiva förmågan att planera och se konsekvenser till 

följd av den psykiska ohälsan. Vidare beskrivs psykisk ohälsa förekomma i alla åldrar, och 

påverkar individens livskvalitet och kostnader. Folkhälsomyndigheten (2019) uppskattar att 

17 procent av Sveriges vuxna befolkning har ett nedsatt psykiskt välbefinnande, vilket 

inkluderar oro, ångest, suicidtankar och stress. Riksförbundet för social och mental hälsa 

(RSMH, 2018) beskriver att i Sverige är det en fjärdedel av befolkningen som någon gång i 

livet hamnar i en allvarlig psykisk ohälsa. Bland kvinnorna är det ungefär varannan och 

bland männen är det var fjärde som hamnar i en depression. Antalet ungdomar under 18 år 

som drabbas av psykisk ohälsa har dubblerats på 10 år, detta kan bero på ärftliga faktorer, 

uppväxtförhållanden eller traumatiska upplevelser. Fortsättningsvis beskrivs psykisk ohälsa 

som en osynlig sjukdom som inte alltid syns utåt, och då orsakerna till besvären inte alltid 

syns kan det mötas med rädsla, okunskap och fördomar. 

2.2 Attityd 

Attityder beskrivs som dels ett beteende som är möjligt att observera eller som något mentalt, 

exempelvis tankar, som inte är direkt iakttagbart. Attityder kan även användas som term för 

en varaktig inställning som byggs upp genom erfarenheter och kommer till uttryck i att en är 

för eller emot något, det vill säga ett attitydobjekt (“Attityd”, 2018). Attityder består enligt 

Wiklund Gustin (2015) av tre olika komponenter, den kognitiva, affektiva och behaviouriska 

komponenten. Den kognitiva komponenten handlar om hur vi tänker om en händelse, om 

människor eller samhället i stort. Därav krävs det även för det professionella vårdandet att 

vårdaren innehar en medveten och tydlig värdegrund. Vidare utgör den affektiva 

komponenten våra känslomässiga reaktioner, vilka kan vara positiva som glädje, eller 
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negativa som rädsla. Fortsättningsvis kan den affektiva komponenten av attityder bli speciellt 

starka i områden som kan vara tabu, vilket kan bidra till ett handlande som är ologiskt i 

relation till ens kognition. Den sista komponenten, behaviouriska eller 

handlingskomponenten, innefattar hur ens tankar och känslor kommer till uttryck genom 

handlande i olika situationer (Wiklund Gustin, 2015). Aronson, Wilson och Akert (2013) 

beskriver även hur attityder kan komma till uttryck antingen som explicita, det vill säga 

attityder en person medvetet stödjer, eller implicita attityder vilka är ofrivilliga och 

okontrollerbara uttryck av attityder.  

2.3 Tidigare forskning  

I tidigare forskning kommer sjuksköterskans attityder mot psykisk ohälsa och patientens 

upplevelse av sjuksköterskans attityder mot psykisk ohälsa tas upp.  

2.3.1 Sjuksköterskans attityder till psykisk ohälsa 

I en studie av Munro och Baker (2007) bestående av 140 sjuksköterskor i nordvästra England 

visade majoriteten av deltagarna (80%) positiva attityder mot psykisk ohälsa och till personer 

med psykisk ohälsa. Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att psykiska sjukdomar kräver 

vård i samma omfattning som fysiska sjukdomar (95,7%). Likaså värdesatte sjuksköterskor i 

Chambers et al. (2010) studie den psykiska omvårdnaden i lika stor omfattning som den 

fysiska. I kontrast till studierna av Munro och Baker (2007) och Cambers et al. (2010) stod 

sjuksköterskorna i studierna av Hamdan-Mansour och Wardam (2009), Guise et al. (2010) 

liksom Zolnierek och Clingerman (2012) starkt emot påståendet att psykisk sjukdom kräver 

samma omfattning av vård, eller ska prioriteras i samma omfattning som fysisk sjukdom. 

Vidare beskriver Munro och Baker (2007) konceptet “svängdörrspatienter”, det vill säga 

patienter som snabbt skickas iväg från avdelningen efter de fått vård och inte längre ses som 

en fara för sig själv eller sin omgivning. Detta menas kunna bidra till en pessimistisk attityd 

mot patienterna. Likväl som en snabb omvårdnad av personer med akuta psykiska besvär, 

med lite tid för planering och vård, influerar i en pessimistisk attityd mot dessa patienters 

sjukdom, prognos och framtidsoptimism. En pessimistisk och negativ syn på omvårdnaden 

av psykiskt sjuka patienter framkom även i Zolnierek och Clingerman (2012) studie där 

sjuksköterskorna bar på attityden att psykisk sjukdom inte går att bota och att omvårdnaden 

endast är hopplös och skapar en ond cirkel när det finns fysiskt sjuka patienter att se till. 

Sjuksköterskorna i Hamdan-Mansour och Wardam (2009) studie uppvisade starkt negativa 

attityder mot psykisk ohälsa, sjuksköterskorna hade attityden att kronisk schizofrena 

patienter inte är kapabla att leva ett självständigt liv. I likhet med resultaten i Chambers et al. 

(2010) och Guise et al. (2010) studie där sjuksköterskorna uppvisade attityder att psykisk 

sjuka är ”sämre” än dem själva och underlägsna en själv. Vidare bar sjuksköterskorna i 

Chambers et al. (2010) och Guise et al. (2010) studie attityden att de skulle tänka sig tvinga 

en patient till att göra något mot dennes vilja. Detta skiljer sig från Zolnierek och Clingerman 

(2012) studie där sjuksköterskorna menade känna obehag och att de gjort fel efter att gett en 
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tvångsinjektion, något som sjuksköterskorna i Ihalainen-Tamlander et al. (2016) studie stod 

delade till. Vidare ansåg sjuksköterskorna i Guise et al. (2010) studie att psykiskt sjuka borde 

segregeras från samhället, i kontrast till sjuksköterskorna i Chambers et al. (2010) studie. 

Fortsättningsvis uppvisade sjuksköterskorna attityder som talade för att de hade lätt att 

känna empati och sympati för patienterna. I kontrast uppvisade sjuksköterskorna i 

Ihalainen-Tamlander et al. (2016) studie delade attityder gällande att kunna tycka synd om 

eller känna medlidande för en psykiskt sjuk schizofrenipatient. Sjuksköterskorna hade inte 

heller attityden att en psykisk sjuk patient som lider av schizofreni är hotfulla eller 

skrämmande. Vidare visade sjuksköterskorna på att de inte kände rädsla eller oro för 

psykiskt sjuka patienter. Detta skiljer sig från sjuksköterskornas upplevelser i Zolnierek och 

Clingerman (2012) studie där sjuksköterskorna beskriver hur dem känner stark oro, obehag, 

aktsamhet och avståndstagande, grundat i deras personliga säkerhet i mötet med psykiskt 

sjuka patienter. Sjuksköterskorna ansåg att en ständigt måste vara vaksam mot psykiskt 

sjuka patienter på grund av deras oförutsägbara beteenden och den större risken att 

patienten skadar sig själv eller någon annan. Vidare uppvisade sjuksköterskorna ett behov att 

konstant säkerställa säkerheten för sig själv, andra och patienten i vårdandet av en patient 

med allvarlig psykisk sjukdom. Dock visade sjuksköterskorna större varsamhet gällande att 

värna om andra personers säkerhet än den psykiskt sjuka patientens egen säkerhet. Dessa 

attityder stödjs av attityderna hos sjuksköterskorna i Hamdan-Mansour och Wardam (2009) 

studie där majoriteten av sjuksköterskorna (60%) ansåg att psykiskt sjuka personer är farliga 

och skadliga. I kontrast ansåg sjuksköterskorna i Ihalainen-Tamlander et al. (2016) studie att 

psykiskt sjuka personer inte är farliga, liksom hur sjuksköterskorna i Munro och Baker 

(2007) studie menar att våld inte är en produkt av psykisk ohälsa. Fortsättningsvis bar 

sjuksköterskorna, i kontrast till deras annars positiva attityder, attityden att psykofarmaka 

används för att kontrollera störande beteende. Tidigare forskning visar även attityder hos 

sjuksköterskor som tydde på frustration gentemot patienten i och med dennes sjukdom och 

det resulterande beteendet (Zolnierek & Clingerman, 2012) medan andra sjuksköterskor inte 

bar attityder av frustration och irritation till psykiskt sjuka (Ihalainen-Tamlander et al., 

2016). Vidare hade sjuksköterskorna i Hamdan-Mansour och Wardam (2009) studie 

attityden att psykisk ohälsa är i sig genetisk, i kontrast till deras attityder att människor inte 

föds mer mottagliga för psykisk sjukdom. Dock värdesatte sjuksköterskorna inte den 

terapeutiska kommunikationen till patienterna och ansåg inte att sättet en talar med en 

patient kan påverka deras psykiska hälsa. Vidare ansåg sjuksköterskorna att psykisk ohälsa i 

form av depression endast drabbar dem med svag personlighet, något sjuksköterskorna i 

Munro och Baker (2007) studie ställde sig sig emot. 

2.3.2 Patientens upplevelser av sjuksköterskans attityder till psykisk ohälsa 

I tidigare forskning framkom patienters uppfattningar och upplevelser av sjuksköterskors 

attityder till personer med psykisk ohälsa. I en studie av Vandyk, Bentz, Bissonette och Cater 

(2019) bestående av sex patienter med emotionell instabil personlighetsstörning (EIPS) 

framkommer negativa upplevelser. En deltagare beskrev sig blivit behandlad illa och 

nedlåtande av sjuksköterskorna när hon skadat sig och varit substanspåverkad. Vidare 

upplevde vissa av deltagarna att när sjuksköterskorna upptäckte att patienterna hade EIPS 
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föll patientens behov bort och uppmärksammades inte längre (Vandyk, Bentz, Bissonette & 

Cater, 2019). Likaså visade en studie av Nash (2014) att patienter inte upplevde att dem blev 

sedda som en hel individ av sjuksköterskorna, samt att deras fysiska symtom inte togs på 

allvar på grund av deras psykiska sjukdom. Liksom i Schulze och Angermeyer (2003) studie 

där det framkommer att flera patienter med schizofreni upplevde stigmatisering och ett 

bristande intresse för individiden eller sjukdomshistoria från personalens sida. Vidare 

framkommer det i Schulze och Angermeyer (2003) studie att flera deltagare upplevde att 

omvårdnaden bestod av experimentering med olika läkemedel. En patient menar att det 

första som sker vid ankomst till avdelningen är sedering, oberoende av sjukdomshistoria. I en 

mixad studie av Isobel (2018) bestående av 67 patienter på en psykiatrisk 

slutenvårdsavdelning upplevde dock en majoritet av patienterna att personalen går att närma 

sig, och att de försöker förstå patientens behov. Samtidigt framkommer en minoritet som 

upplevde att de inte har kontroll över sin situation på vårdavdelningen, och att det inte lönar 

sig att utmana personalen. En patient beskrev att det slutar illa när patienter utmanar 

personalen, och att personalen kan behandla patienter på ett nedvärderande vis.  

2.4 Lagar och styrdokument 

Syftet med patientlagen (SFS 2014:821) är till att främja patientens autonomi, integritet och 

delaktighet i den egna vården och vård ska inte bedrivas utan patientens samtycke. Vidare 

beskrivs målet med hälso- och sjukvården vara en god hälsa och vård på lika grunder för hela 

befolkningen, och att vård ska bedrivas med respekt för den enskilda människans värde. 

Likväl har hälso- och sjukvården en skyldighet att tillgodose patientens behov av trygghet, 

kontinuitet och säkerhet. Vidare beskriver Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30), 

sjukvården som åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och 

skador. Fortsättningsvis är kraven för en god hälso- och sjukvård, att vården ska vara 

lättillgänglig, vården ska bygga på respekt för patientens autonomi och integritet, samt att 

främja en god kontakt mellan vårdpersonal inom hälso- och sjukvård och patienten. Enligt 

Svensk sjuksköterskeförening (2017), ska en sjuksköterska främja en miljö som genomsyras 

av respekt för mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor samt trosuppfattningar hos den 

enskilda individen, familjer samt allmänheten. Sjuksköterskan ansvarar för att patienter och 

enskilda individer tar emot tillräcklig, lämplig, korrekt och kulturellt anpassad information. 

Sjuksköterskan ska medverka i främjandet av ett etiskt förhållningssätt och en öppen dialog 

inom vårdkulturen, samt en etisk kultur inom organisationen och tar ställning mot 

förhållanden och metoder av oetisk natur. Vidare ska sjuksköterskan ingripa på ett rådligt vis 

för att skydda enskilda individer, familjer samt allmänheten om medarbetare eller andra 

personers handlande hotar deras hälsa. Fortsättningsvis bär sjuksköterskan det huvudsakliga 

ansvaret för utarbetning och tillämplig av godtagbara riktlinjer inom omvårdnad, ledning, 

forskning samt utbildning och ska vidta adekvata åtgärder för att stödja och vägleda 

medarbetares utveckling mot en högre etisk medvetenhet. Patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) syftar till att främja största möjliga patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. 

Vidare syftar lagen till förebyggandet av vårdskada, vilket definieras som lidande, kroppsligt 
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eller psykisk skada eller sjukdom. Vårdpersonal har som skyldighet att bedriva vård enligt 

vetenskap och beprövad erfarenhet, samt att upprätthålla tystnadsplikt för att inga obehöriga 

ska ta del av information om patientens aktuella hälsostatus och anledning till att denne 

sökte sig till hälso- och sjukvården (SFS 2010:659). Enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård 

kan en person tvingas till vård mot sin vilja om personen har en allvarlig psykisk störning. 

Tvångsvård definieras enligt lagen som sluten psykiatrisk tvångsvård eller, efter sluten 

psykiatrisk tvångsvård, som öppen psykiatrisk tvångsvård. Tvångsåtgärder får endast nyttjas 

om patienten lider av en allvarlig psykisk störning, och på grund av sina besvär är i behov av 

kvalificerad psykiatrisk dygnet-runt-vård. En förutsättning för tvångsvård är att patienten 

inte accepterar psykiatrisk slutenvård eller, på grund av sina psykiska besvär, inte kan ge 

samtycke till sluten psykiatrisk vård. Förutsättningar för psykiatrisk tvångsvård gäller även 

om personen, på grund av sin sjukdom, löper en fara för sig själv eller sin omgivning (SFS 

1991:1128).  

2.5 Vårdvetenskapligt perspektiv  

Detta examensarbetets vårdvetenskapliga perspektiv utgår från Jean Watsons teori om 

mänsklig omsorg. Denna teori grundar sig i humanismen och metafysiken. Watson fokuserar 

på begreppet omsorg (eng: Caring) istället för på begreppet omvårdnad. Enligt Watsons teori 

utgörs omsorgsprocessen av tio karitasprocesser vilka utgör dem interventioner som sker 

inom omsorgsprocessen. I detta arbete valdes att enbart fokusera på tre av dessa 

karitasprocesser då dessa ansågs mest lämpliga för detta arbete. Tre av Watsons centrala 

begrepp, vårdande ögonblick, transpersonell omsorgsrelation och omsorgsfull medvetenhet 

kommer beskrivas, följt av en beskrivning av valda karitasprocesser. 

Ett vårdande ögonblick utgörs av ett tillfälle där två personer får kontakt med varandra på en 

andlig nivå, bortom personlighet, det fysiska utseendet, sjukdom, diagnos och även det 

nuvarande beteendet. I det vårdande ögonblicket ämnar sjuksköterskan till att ’se’ den 

andliga personen till vem hon är i stunden (Watson, 2008). Den transpersonella 

omsorgsrelationen beskrivs som en slags mänsklig omsorgsrelation som utgörs av en 

förening med en annan person och att denna förening sker på en själslig nivå. Denna 

förening till den andra personen präglas av en stor respekt för båda personernas ”i-världen-

varo”. Genom denna bemärkelse av den transpersonella omsorgsrelationen kan omsorg 

betraktas som det moraliska idealet för omvårdnaden, innefattande stor respekt för mänsklig 

värdighet och bevarandet av det som är mänskligt unikt (Watson, 2008; Watson, 1993). Den 

omsorgsfulla medvetenheten (Watson, 2008) utgör en guide för den transpersonella 

omsorgsrelationen. Den förmedlar ett intresse för den andras inre livsvärld och hennes inre 

subjektiva liv. En omsorgsfull medvetenhet innebär att vara observant på vad som sker i nu et 

och fånga upp även det subjektiva inre livet hos den andre personen. Det krävs också en 

öppenhet gentemot verkligheten att sjuksköterska och patient är lika, men även olika – och 

att sjuksköterskan kan använda patienten som referensram. Detta innefattar även en 

förmåga att skifta sin uppmärksamhet från det funktionella, ofta rutinstyrda arbetet, och se 
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och höra personen bakom patienten och vad som är meningsfullt för just den individen 

(Watson, 2008). 

Watsons första karitsprocessen, ett humanistisk-altruistiskt värdesystem, kan beskrivas 

som ’att bry sig om’ exempelvis en patient. Vidare beskrivs det att för detta krävs 

utvecklandet av en välvilja präglad av kärlek, liksom en tolerans gentemot både sig själv och 

andra. Detta skapar en omsorgsfull medvetenhet. Den första karitativa processen handlar 

således om att tillåta en vägledas av värden som präglas av humanism och altruism, detta 

förutsätter en medveten omsorg och genom det ett vårdögonblick. Vidare menas att en 

person som innefattar dessa värden och egenskaper varken fördömer en själv eller andra, och 

att detta främjar ett medvetet handlande i omsorgen då ens fördomar och egna intressen inte 

längre skymmer sikten för målet med omsorgen (Watson, 1993; Watson, 2008). Watsons 

andra karitsprocessen, tro och hopp, utgörs av vikten att förstå hoppets och trons betydelse i 

människans liv, speciellt när människan exempelvis möter sjukdom, förlust, sorg eller 

trauma. Det är även värt att klargöra att tro kan enligt Watson (2008) vara spirituellt, 

religiöst eller tron om något annat som för den enskilda människan är meningsfullt. Vidare 

utvecklas denna karitasprocess till en autentisk närvaro, vilket inte enbart innebär en genuin 

äkta närvaro gentemot den andra personen, men även genuin närvaro till en själv. Genom att 

vara genuint närvarande mot en själv och ens omsorgsfulla medvenhet kan en person hjälpas 

att få inträde till ens egna hopp och tro till att uppleva hälsa och eventuellt utgöra skillnaden 

mellan hopp och förtvivlan för en annan person. Det handlar således om att finnas till hands, 

att visa människan att denna inte är ensam och inte peka ut vad som för människan ska 

utgöra dennes hopp. Det är av vikt att ta vara om människans inre subjektiva upplevelser 

vilket får människan att känna sig sedd, inte bara utifrån hennes symtom eller som patient, 

utan som en unik person (Watson, 2008). Watsons femte karitasprocess, främjandet av 

uttryck av positiva och negativa känslor, kan förklaras som att tillåta människans känslor 

utrymme. I flera av Watsons karitasprocesser betonas vikten av en autentisk närvaro vilket 

kan menas vara en viktig beståndsdel av den femte karitasprocessen. Det är genom att vara 

närvarande och tillåtande till uttryckandet av känslor som en grund präglad av tillit och 

omsorg skapas. Vidare beskrivs att när en person är kapabel till att ta emot en annan persons 

tårar och rädslor utan att känna sig hotad eller vända ryggen till skapas en helande och 

omsorgsfull handling. Detta utgör grunden till den transpersonella omsorgen och det 

vårdögonblick som skapas, liksom en helande relation (Watson, 2008). 

2.6 Problemformulering 

Sjuksköterskor i tidigare forskning bär på delade attityder till psykisk ohälsa varav attityder 

med negativ karaktär var mest återkommande som rädsla, att se den psykiskt sjuka personen 

som underlägsen och auktoritära attityder. Det förekommer också att sjuksköterskor 

bortprioriterade den psykiatriska vården. Patienternas egna upplevelser av den psykiatriska 

vården och sjuksköterskors attityder bestod av upplevelser av underlägsenhet, att inte bli 

tagna på allvar och att vården bestod av experimentering av läkemedel. Sådana upplevelser 

hos patienter kan skapa ett vårdlidande och utgöra ett hinder för upplevelsen av hälsa. I den 
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kliniska verksamheten kommer framtida sjuksköterskor träffa människor med många olika 

bakgrunder, varav en del lider av psykisk sjukdom. Mötet med psykiskt sjuka personer 

kommer ske oberoende av vart den framtida sjuksköterskan kommer vara verksam. Eftersom 

attityder påverkar ens handlingar kan även attityder påverka den framtida sjuksköterskans 

omvårdnad, potentiellt på ett negativt vis. Då tidigare forskning talar om delade attityder 

gentemot psykisk ohälsa uppkom frågan; vilka attityder har sjuksköterskestudenter till 

psykisk ohälsa? Författarna av detta examensarbete hoppas att denna litteraturöversikt kan 

bidra till en grund för kunskap över sjuksköterskestudenters rådande attityder till psykisk 

ohälsa. Likväl verka bidragande till en ökad reflektion över sjuksköterskans egna attityder till 

psykisk ohälsa.  

3 SYFTE  

Syftet är att skapa en översikt över sjuksköterskestudenters attityder gentemot psykisk 

ohälsa.  

4 METOD 

Eftersom syftet var att skapa en översikt över sjuksköterskestudenters attityder gentemot 

psykisk ohälsa valdes metoden allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017). En 

litteraturöversikt ämnar inte till att hitta evidens för ett påstående eller en teori utan ämnar 

till att beskriva det rådande kunskapsläget inom ett forskningsområde genom användandet 

av både kvalitativa och kvantitativa data. Det förutsätter ett systematiskt arbete där alla steg i 

processen redovisas noggrant (Segesten, 2017b). 

4.1 Datainsamling och urval  

Datainsamlingen påbörjades med att söka vetenskapliga artiklar. Inför detta valdes sökord 

relevanta för det område som ska beskrivas. Val av sökstrategier bestämdes även det, varav 

därefter gjordes en sökning av vetenskapliga artiklar (Friberg, 2017). CINAHL Plus och 

PubMed valdes som databaser för datainsamlingen med motiveringen att de innehåller 

vårdvetenskapliga artiklar. Datainsamlingen påbörjades med en inledande sökning på 

CINAHL Plus för att skapa en överblick över den tillgängliga forskningen inom det valda 

området. Denna sökning utgjordes av sökorden “MJ Mental illness OR mental ill health AND 

nursing students OR student nurses OR undergraduate student nurses OR student attitudes 
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and perceptions”. Sökningen resulterade i 13 139 träffar och sökorden valdes med 

motiveringen att de ansågs relevanta för överblicken av just sjuksköterskestudenters 

attityder. I den inledande sökningen, liksom majoriteten av senare sökningar, användes även 

en boolesk sökteknik. Enligt Östlundh (2017) möjliggör en boolesk sökteknik att markera hur 

de använda sökorden kombineras. Exempelvis på boolesk sökteknik är attitudes AND 

perceptions, där AND styr databasen att söka på artiklar som innefattar både attitudes och 

perceptions. I datainsamlingen användes operatorerna AND samt OR.  

Nästa steg i datainsamlingen är enligt Friberg (2017) att skapa ett helikopterperspektiv. Detta 

skapar ett helhetsgrepp över det valda området och möjliggör att se de olika studiernas 

karaktär, genom kritisk läsning av abstract. I detta arbete anlades ett helikopterperspektiv i 

samtliga sökningar förutom den inledande sökningen eftersom omfånget av artiklar ansågs 

vara för stort. Därav valdes inklusionskriterier för uppsökta artiklar samt olika avgränsningar 

i sökningarna i CINAHL Plus och PubMed. Inklusionskriterier var att artiklar berörde 

sjuksköterskestudenter som studerar till allmänsjuksköterska, belyste 

sjuksköterskestudenters attityder mot psykisk ohälsa samt psykiskt sjuka, utgick från 

sjuksköterskestudenters perspektiv, var vetenskapligt granskade (peer-reviewed) samt att 

samtliga artiklar var skrivna på engelska. Inklusionskriterier motiverades av att de ansågs 

relevanta för det aktuella syftet, skapade ett fokus på just sjuksköterskestudenters attityder 

samt säkerställde artiklarnas vetenskapliga kvalitét. Efter att inklusionskriterier var 

bestämda valdes vilka avgränsningar som skulle användas i databaserna CINAHL Plus och 

PubMed. I CINAHL Plus avgränsades sökningarna med att artiklar skulle vara publicerade 

mellan 2008-2019, vara publicerade i nursing journals samt vara ”peer-reviewed”. 

Möjligheten till avgränsningar i sökningar genom PubMed ser annorlunda ut gentemot 

CINAHL Plus, bland annat finns inget alternativ att enbart söka på artiklar som är peer-

reviewed. Därav valdes existerande limiters i PubMed, varav dessa var abstract, 10 years och 

fulltext-availability. För att säkerställa att träffar givna i PubMed var vetenskapligt 

granskade (peer-reviewed) användes websidan www.Ulrichsweb.com. Ett av målen med 

datainsamlingen var att samtliga artiklar inte skulle vara äldre än 10 år för att säkerställa att 

samtliga artiklar var aktuell forskning. Dock påbörjades denna datainsamling våren 2018, 

varav årsintervallet 2008–2018 var relevant för aktuell forskning. Intervallet valdes även att 

behållas i och med att en artikel som ansåg relevant framkom i en sökning 2008–2018. 

Denna artikel var attitudes towards mental illness in Sweden: Adaptation and development 

of the community attitudes towards mental illness questionnaire (Högberg, Magnusson, 

Ewertzon & Lützén, 2008). Årsintervallet utökades senare under datainsamlingens gång på 

grund av det aktuella året 2019, varav forskning publicerad 2019 önskades inkluderas om 

sådan kom fram. Artiklar tilläts därav att vara 11 år gamla, det vill säga publicerade mellan 

2008–2019. En artikel, Happell och Gough (2007), som behölls publicerades 2007, då en 

sökning på större årsintervall skedde av misstag. Den valdes att behållas med motivationen 

att innehållet var mycket relevant till att svara på syftet, och att det genom diskussion 

bestämdes att två artiklar äldre än 10 år var acceptabelt. 

Efter att ett helikopterperspektiv anlagts är nästa steg att avgränsa till ett urval av studier 

som till slut ska ingå i analysen (Friberg, 2017). Avgränsningen kom att bli en större process 

http://www.ulrichsweb.com/


   

 

10 

 

än vad som först förväntades, och ett flertal sökningar gjordes med olika kombinationer och 

sökord. Flera nya sökord framkom även under datainsamlingens gång. Sökorden 

experiences, beliefs, perceptions och opinions valdes att användas då lästa artiklar använde 

begreppen synonymt till begreppet attitude. Vidare framkom sökorden attitude measures 

genom en vald artikel där det användes som sökord med motivation av relevans till det valda 

området. Sökorden stigma, prejudice och discrimination valdes att inkluderas trots sin 

negativa innebörd för att inte riskera att exkludera forskning med dessa nyckelord. Likväl 

valdes att använda sökordet qualiative. Sammanlagt bidrog datainsamlingen med totalt 12 

sökningar, varav sju sökningar i CINAHL Plus och fem sökningar i PubMed. Exkluderat den 

inledande sökningen i CINAHL Plus resulterade samtliga sökningar i respektive databas i 

sammanlagt 633 träffar, varav totalt 145 abstract lästes. Om en sökning resulterade i ett för 

stort omfång av träffar valdes att enbart läsa ett förutbestämt antal av abstract i den 

sökningen. I övrigt valdes abstract som skulle läsas utifrån relevans av artikel om omfånget 

av träffar var stort. Resulterade sökningen i ett mindre omfång togs beslutet att läsa alla 

abstract som sökningen resulterade i, exkluderat redan lästa abstract. Vidare exkluderades 

ett stort antal abstract på grund av att många träffar inte hade tillgängliga abstract. 

Läsningen av abstract resulterade till slut i 60 artiklar som lästes mer ingående. Detta gjordes 

för att granska om innehållet var av relevans för att svara på syftet och därmed behållas för 

kvalitetsgranskning. Resultatet blev 21 artiklar som behölls för kvalitetsgranskning. Vidare 

framkom två artiklar genom manuell sökning och därmed inte genom någon av valda 

databaser. Artiklarna hittades genom läsning av fulltext i urvalsprocessen av artiklar. I vissa 

fall framkom intressanta referenser till andra artiklar som ansåg relevant för det valda syftet. 

De två artiklar som framkom på detta viset, valdes båda att behållas för 

kvalitetsgranskningen efter att säkerställt artikels årtal, språk och vetenskapligliga kvalitét. 

Dessa artiklar var An interprative study of nursing students’ experience of caring for 

suicidal persons (Scheckel & Nelson, 2014) och Student nurses’ attitudes to vulnerable 

groups: A study examining the impact of a social inclusion model (Wray, Walker & Fell, 

2008). Wray, Walker och Fell studie inkluderar både sjuksköterskestudenter såväl som 

barnmorskestudenter. Studiens resultat presenteras dock i flera delar, däribland resultat 

enbart fokuserat på sjuksköterskestudenter. I och med detta möjliggjordes analys av resultat 

enbart relaterat till sjuksköterskestudenter, och artikeln valdes därmed att behållas. 

Datainsamlingen och urvalsprocessen resulterade i totalt 23 artiklar som behölls för 

kvalitetsgranskning. I sökmatrisen (Bilaga A) framkommer de olika kombinationer av sökord 

som använts i datainsamlingen och respektive söknings resultat.  

I kvalitetsgranskningen skapades en tabell med kvalitetsgranskningsfrågor som utgått från 

Fribergs (2017) förslag på frågor till granskning av kvalitativa och kvantitativa studier. Det 

gjordes ett val att enbart välja frågor som ansåg relevanta för granskningen för detta arbete. 

Slutprodukten blev frågor för kvalitativ och kvantitativ granskning som blev snarlikt 

densamma. Respektive granskning utgjordes av sju stycken frågor vardera och kravet var att 

respektive artikel skulle uppfylla 6 av sju frågor för att räknas som en artikel av kvalité. 

Samtliga artiklar visade sig vara av full kvalité enligt kriterier i kvalitetsgranskningstabellen 

(Bilaga B). Trots att samtliga 23 artiklar visade full kvalité valdes sju artiklar bort under 

processen, inklusive artikeln av Högberg, Magnusson, Ewertzon och Lützén (2008). Detta val 
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gjordes för att artiklarna inte längre ansågs kunna svara på syftet, eller att artiklarna inte var 

av tillräcklig relevans. Detta medförde att det till slut återstod 16 artiklar som valdes till 

analysen. Samtliga valda artiklar med information om författare, årtal, syfte, metod och 

resultat finns i artikelmatrisen (Bilaga C).  

4.2 Genomförande av analys  

Analysen i en litteraturöversikt påbörjas med att på nytt läsa utvalda artiklar flera gånger för 

att skapa en förståelse av dess innehåll och sammanhang. Det kan även vara av hjälp att göra 

en reduktion av insamlade data genom att sammanfatta samtliga artiklar i ett par sidor text. 

Detta hjälper att säkerställa att allt av relevans i de insamlade studierna uppfattas och 

dokumenteras (Friberg, 2017). Detta arbetes analys påbörjades med att samtliga artiklar 

lästes genomgående flera gånger. När var författare av examensarbetet skapat sig en 

uppfattning av innehållet i artiklarna skulle denne göra en egen reduktion av data genom att 

sammanfatta artiklarnas syfte, metod, analys och resultat. Dessa dokument delades sedan 

författarna emellan och lästes för att granska vardera partens reduktioner av data. 

Granskningen försäkrade även att det rådde en konsensus kring vilken information som var 

och inte var av relevans. Om oenigheter uppstod diskuterades artikeln till dess att en 

konsensus uppstod. Efter att samtliga artiklar lästs och data reduktionen slutförts påbörjades 

nästa steg av analysen; att dokumentera i en översiktstabell. Detta innebär att gå igenom 

studierna och föra in det av relevans, som exempelvis syfte, metod och resultat, i en tabell – 

vilket skapar en översikt av samtliga artiklar. Denna översikt underlättar därefter den 

fortsatta analysen (Friberg, 2017). Denna översiktstabell går att se i artikelmatrisen. 

Nästa steg i analysprocessen är att söka likheter och/eller skillnader i exempelvis artiklarnas 

syfte, analys och metod. Därefter identifieras likheter och/eller skillnader i artiklarnas 

resultat som sedan sammanställs under passande kategori. Det är viktigt att det är 

presentationen av likheter och/eller skillnader i artiklarnas resultat som huvudfokuset läggs 

vid. Fortsättningsvis presenteras kvalitativa och kvantitativa data på olika sätt och därmed är 

det inte är möjligt att göra en exakt jämförelse mellan kvalitativa och kvantitativa data 

(Friberg, 2017). I detta arbete valdes att analysera samtliga artiklar gällande likheter 

och/eller skillnader i artiklarnas syfte, metod, analys samt resultat. Detta gjordes genom att 

först analysera varje område var för sig, påbörjat med artiklarnas syften, metod, analys och 

slutligen resultaten. Artiklarnas syften, metoder och analyser skrevs upp på en tavla och 

markerades utefter likheter och skillnader till och från varandra. De likheter och skillnader 

som identifierades antecknades och renskrevs med Word och sparades ned inför den 

framtida sammanställningen av resultat. Likheter och/eller skillnader i artiklarnas resultat 

analyserades fram på liknande vis. Likheter och skillnader identifierades mellan artiklarna 

och dokumenterades ned i ett Word-dokument. När inga nya likheter och skillnader av 

relevans till syftet framkom lästes dokumentet och diskussion om passande kategorier 

påbörjades till dess att konsensus var nådd. Artiklarnas likheter och skillnader delades sedan 

upp i kategorier utifrån vilka likheter och skillnader som hittades i artiklarna.  
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4.3 Etiska överväganden  

Forskningsetik är de etiska överväganden som gjorts inför och under ett genomförande av en 

vetenskaplig studie (Kjellström, 2017). Varje forskare måste ha en förståelse för de olika 

etiska dilemman som kan uppkomma i forskningen, samt ta hänsyn till den egna yrkesetiken. 

Forskningsetiken finns till för att skydda de grundläggande mänskliga värdena och 

rättigheterna. Alla deltagare i en studie ska delta med fri vilja, ge ett informerat samtycke och 

få information om att de när som helst kan dra sig ur studien, utan konsekvenser. 

Forskningen ska även ta hänsyn till deltagares integritet och värdighet, och inga former av 

diskrimination eller mobbning får förekomma. Deltagare ska även känna sig säkra, och ha 

garantin att ingen information av studien eller personliga uppgifter kommer ges ut till 

obehörig (Codex, 2018). Därför har författarna av examensarbetet enbart använt sig av 

artiklar med godkända etiska ansökningar till institut och som haft ett välbeskrivet etiskt 

övervägande. Kjellström (2017) påpekar även att det är viktigt att ha ett etiskt övervägande 

gällande begrepp och resultat i artiklar, då begränsad engelska eller kunskaper inom metodik 

kan påverka en rättvis bedömning av artiklarna som ingår – detta eftersom det då blir större 

utrymme för feltolkningar men även eftersom grupper kan beskrivas nedlåtande.  

5 RESULTAT 

Nedan presenteras likheter och skillnader som identifierats i de 16 artiklar som analyserats 

utifrån dess syfte, metod, analys och resultat.  

5.1 Likheter och skillnader i studiernas syfte  

Sju kvalitativa artiklar valdes att jämföras avseende likheter och skillnader i syftet. En 

skillnad var att endast Scheckel och Nelson (2014) studie formulerade ordagrant studenter i 

syftet. Medan övriga artiklar formulerade ordagrant sjuksköterskestudenter i syftet. Två 

artiklar fokuserade på sjuksköterskestudenter i relation till deras erfarenheter av att bygga 

relationer till patienterna inom psykiatri (Jones & Wright, 2017; Ejneborn Looi, Sävenstedt & 

Engström, 2016). Tee och Üzar Özçetin (2016) studie syftade till att genom co-design skapa 

en personcentrerad utbildning i respons mot sjuksköterskestudenters tidigare erfarenheter 

av, och attityder mot psykisk ohälsa. Fossen och Stoeckel (2016) studie ämnade att förstå 

sjuksköterskestudenters uppfattning av upplevelsen av hörselhallucinationer samt 

upplevelsen av anknuten rollspelsövning (Fossen & Stoeckel, 2016). Kooken, Baylor och 

Schwend (2014) studie fokuserade på sjuksköterskestudenters uppfattning av hemlösa 

psykiskt sjuka klienter. Två artiklar lade fokus på suicid, varav Vedana et al. (2018) studie 

syftade att förstå meningen bakom suicidbeteende utifrån sjuksköterskestudenters 

perspektiv. I kontrast till Vedana et al. (2018) studie ämnade Scheckel och Nelson (2014) 
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studie istället att skapa en insikt i sjuksköterskestudenters förberedelser gällande vård av 

suicidala i syfte samt pedagogiska förhållningssätt för att förbättra omvårdnaden av suicidala 

individer (Scheckel & Nelson, 2014).   

Nio kvantitativa artiklar jämfördes avseende likheter och skillnader i syften. Gemensamt 

för åtta artiklar var att de formulerade ordagrant begreppet attityder i syftet, tillskillnad 

från Millar (2017) studie som lade fokus på uppfattningar. Granados-Gámez, López-

Rodriguez, Corral Granados och Márquez-Hernández (2017) samt Ewalds-Kvist, Högberg 

och Lützén (2013) studie lade fokus på relationen mellan tidigare erfarenhet av psykisk 

ohälsa och attityder mot psykisk ohälsa. Två artiklar fokuserade på förändringar i 

attityder efter en utbildningsintervention (Bingham & O´Brien, 2018; Wray, Walker & Fell, 

2008). Vidare behandlade syften hos tre artiklar sjuksköterskestudenters attityder till att 

arbeta inom psykiatrisk hälso- och sjukvård (Happell & Gough, 2007; Poreddi, Thimmaiah, 

Chandra & BadaMath, 2015; Happell, et al., 2018). Ewalds-Kvist et al. (2013) studie 

behandlade även skillnader i attityder mellan sjuksköterskestudenter och den generella 

populationen. Vidare syftade Granados-Gámez et al. (2017) studie även till att jämföra 

attityder hos studenter i första och tredje året av utbildningen.   

5.2 Likheter och skillnader i studiernas metod och analys 

Sju kvalitativa artiklar valdes att jämföras avseende likheter och/eller skillnader i metodgång. 

Gemensamt för fyra av de sju artiklarna var att de använde sig av intervjuer i 

datainsamlingen. Skillnaden låg i intervjumetoderna, Tee och Üzar Özçetin (2016) och 

Vedana et al. (2018) studie valde att använda sig av semi-strukturerade intervjuer medan 

Scheckel och Nelson (2014) studie använde sig av ostrukturerade intervjuer. Jones och 

Wright (2017) studie valde istället att använda sig av intervjuer i fokusgrupper. De övriga tre 

artiklarna använde olika former av metodologiska tillvägagångssätt, bland annat en tolkande 

fenomenologi där sjuksköterskestudenter genomgick en hörsel-simulering med enkät i slutet 

(Fossen & Stoeckel, 2016), beskrivande fenomenologi där sjuksköterskestudenterna fick rita 

figurer/teckningar (Kooken, Baylor & Schwend, 2014) och en dagbokföring (Ejneborn Looi, 

Sävenstedt & Engström, 2016). Fossen och Stoeckel (2016) studie var den enda som använde 

sig av en hörsel-simulering på sjuksköterskestudenter där de fick genomgå en hörsel-

simulering av imitering av rösthallucination, samt besöka 5 olika stationer med avslutning 

med en enkät med 4 öppna frågor där studenterna fick svara på hur deras upplevelse av 

simuleringen var. I Scheckel och Nelson (2014) studie intervjuades sjuksköterskestudenter 

som slutfört sin psykiatriplacering, varav i studierna av Jones och Wright (2017) och Vedana 

et al. (2018) intervjuades studenter som inte haft sin placering och dem som har haft sin 

psykiatriplacering. Medan i studierna av Tee och Üzar Özçetin (2016), Kooken et al. (2014) 

och Ejneborn Looi et al. (2016) utforskade studenternas attityder under tiden för dess 

placering. I studien av Fossen och Stoeckel (2016) studerades studenter som inte genomgått 

sin psykiatriplacering.  
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De likheter som uppkom i den kvalitativa analysen var att både Tee och Üzar Özçetin (2016) 

och Scheckel och Nelson (2014) studier använde båda ett fenomenologiskt tillvägagångsätt i 

analysen av data, men Scheckel och Nelson studie använde sig även av ett hermeneutiskt 

tillvägagångsätt. En ytterligare likhet var att både Fossen och Stoeckel (2016) och Jones och 

Wright (2017) studie använde sig av en tematisk analys av data. Tee och Üzar Özçetin (2016) 

studie valde istället att använda sig av en beskrivande fenomenologisk ansats i sin analys. 

Vidare använde Vedana et al. (2018) studie sig av Grounded theory för att analysera sin data, 

medan Kooken, Baylor och Schwend (2014) studie valde att skapa en egen variant av 

Colaizzi’s metod. Ejneborn Looi, Sävenstedt och Engström (2016) studie var den enda som 

valde ett aduktivt förhållningssätt i analysen.  

Nio kvantitativa artiklar jämfördes anseende likheter och/eller skillnader i metodgång. 

Gemensamt för alla av dessa artiklar var att de ämnade att enbart granska 

sjuksköterskestudenters attityder, dock utforskade Wray, Walker och Fell (2008) studie även 

barnmorskestudenters attityder. Ewalds-Kvist, Högberg och Lützén (2013) studie valde att 

skicka ut enkäter till ett urval ur den svenska populationen för att jämföra 

sjuksköterskestudenter med dem. En stor likhet hos alla artiklarna var att samtliga använde 

sig av en likert-skala i sina enkäter för att mäta bland annat attityder. Dock var det stora 

skillnader i vilka enkäter som användes, det var endast Happell et al. (2018) och Poreddi, 

Thimmaiah, Chandra och BadaMath (2015) studie som använde samma enkät, Mental 

Health Nurse Education Survey (MHNES). Dock använde Happel et al (2018) även enkäten 

Opening mind scale. Happell et al. (2018) och Granados-Gámez, López Rodríguez, Corral 

Granados och Márquez-Hernández (2017) studie använde sig av en tvärsnittsstudie. 

Granados-Gámez et al. (2017) studie använde sig av tre olika enkäter; sociodemographic 

variables survey, questionnarie of beliefs regarding mental health och attitudes in the scope 

of mental health. Bingham och O´Brien (2018) studie använde sig av enkäten Attribution 

questionnaire som innehåller en kort vignett om en person med sjukdomen schizofreni, 

sjuksköterskestudenterna fick svara på 27 frågor indelade i nio stereotyper om psykisk 

ohälsa.   

Författarna i sex av de kvantitativa artiklarna valde att använda sig av SPSS för att analysera 

data (Happell & Gough, 2007; Granados-Gámez, López Rodríguez, Corral Granados & 

Márquez-Hernández, 2017; Millar, 2017; Happell et al., 2018; Bennett & Stennett, 2015; 

Wray, Walker & Fell, 2008). Två artiklar använde sig av beskrivande statistik i sin analys 

(Bennett & Stennett, 2015; Bingham & O’Brien, 2018) medan Poreddi, Thimmaiah, Chandra 

och BadaMath (2014) använde sig av både beskrivande och inferentiell statistik i sin analys.  

Ewalds-Kvist, Högberg och Lützen (2013) studie var ensam om att använda sig av en linjär 

regrissionsanalys liksom Jonckheere’s trend test. Jonckheere’s trend test syftar till att 

undersöka potentiella trender i variabler genom att pröva mothypotesen mot nollhypotesen. 

Slutligen var Bingham och O´Brien (2018) studie ensam om att använda sig av t-test. 
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5.3 Likheter och skillnader i studiernas resultat  

Nedan presenteras analysresultatet för likheter och skillnader i studiernas resultat. Analysen 

resulterade i tre kategorier; synen gentemot personer med psykisk ohälsa, upplevelsen i 

mötet med personer med psykisk ohälsa, och närvaro, eller frånvaro, av kunskap och 

förståelse.  

5.3.1 Synen gentemot personer med psykisk ohälsa  

I denna kategori framkom olika attityder om sjuksköterskestudenters syn på personer med 

psykisk ohälsa. I två artiklar beskriver sjuksköterskestudenter att en person med psykisk 

ohälsa ses som en galen person, att de har en brist på emotionell och mental förmåga, 

inkluderat intellektuell förmåga (Tee & Üzar Özçetin, 2016; Fossen & Stoeckel, 2016). I likhet 

med detta beskriver Granados-Gámez, López-Rodríguez, Corral Granados och Márquez-

Hernández (2017) studie att nära häften (47,4%) av sjuksköterskestudenterna ansåg personer 

med psykisk ohälsa vara psykisk sjuka, sinnessjuka eller galna. Fortsättningsvis antydde 

sjuksköterskestudenterna att personer med en psykisk ohälsa inte kan ta ansvarfulla beslut 

eller tänka själva, att de är i behov av övervakning dygnet runt, eftersom de inte kan ta egna 

beslut och om de blir lämnade ensamma är det större risk för aggression och de kan skada 

andra, avsiktligt eller oavsiktligt (Tee & Üzar Özçetin, 2016; Fossen & Stoeckel, 2016). Detta 

stärks av Poreddi, Thimmaiah, Chandra och BadaMath (2015) och Happell och Gough (2007) 

studie som beskriver att 71,5% respektive 27,3% av sjuksköterskestudenterna ansåg att 

personer med psykisk ohälsa inte kan hantera för mycket ansvar, varav i Happell och Gough 

(2007) studie var dock majoriteten neutrala (34,5%) i det påståendet. Poreddi et al. (2015) 

studie beskriver att 84,5% av sjuksköterskestudenterna ansåg att dem [personer med psykisk 

ohälsa] är mer troliga att begå brott och 44% ansåg att de är mer troliga att vara våldsamma. 

Vilket står i kontrast mot Happell et al. (2018) och Wray, Walker och Fell (2008) studie där 

55% respektive ~97% av sjuksköterskestudenterna inte tror att de [personer med psykisk 

ohälsa] är mer troliga att vara våldsamma eller farliga.  

I Kooken, Baylor och Schwend (2014) studie ritade sjuksköterskestudenter teckningar innan 

och efter psykiatriplacering utifrån en fråga av författarna; How far apart are you from these 

men? [“Hur lång ifrån är du från dessa män?”], för att beskriva deras syn på hemlösa män 

med psykisk ohälsa. Innan placeringen ritade deltagarna ofta sig själva som större än de 

hemlösa och i en högre position än dem [personer med psykisk ohälsa]. Deltagarna märkte 

teckningar med ”Me versus them” [”Jag mot dem”], och ritade ett ansikte på sig själv men i 

överlag var de hemlösa utan. Vidare påpekas att detta kan tyda på att 

sjuksköterskestudenterna ser sig som större än personer med psykisk ohälsa, samt att 

studenterna ser sig som mer framgångsrika. Efter psykiatriplacering var teckningarna mer 

jämlika, studenterna och de hemlösa var i samma storlek och befann sig i samma utrymme, 

och båda hade ett ansikte (Kooken, Baylor & Schwend, 2014). Bingham och O´Brien (2018) 

gjorde en enkätstudie med likert-skala 1–9 för att ta reda på attityder före och efter en 

intervention med hjälp av en vignett. Sjuksköterskestudenterna visade relativt neutrala till 

positiva attityder till personer med psykisk ohälsa, i detta fall en man [Harry] med 
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schizofreni. Före studien kände en del studenter (medelvärde: 4,02) att Harry kunde medföra 

en risk mot sina grannar om han inte var inne på sjukhuset, efter studien sänktes den 

attityden (medelvärde: 3,51). I påståendet om det var bäst för Harrys grannskap om han blev 

inlåst på psykiatrin var medelvärdet relativt lågt, 2,98, och efter interventionen sänktes 

medelvärdet till 2,80 (Bingham & O´Brien, 2018). Bingham och O´Brien (2018) studie stödjs 

av Millar (2017) studie där majoriteten av sjuksköterskestudenterna var neutrala till positiva, 

medelvärde 4,1783, i påståendet om att personer med psykisk ohälsa inte ska exkluderas från 

samhället. Tillskillnad från Bingham och O´Brien (2018) och Millar (2017) studie beskriver 

Bennett och Stennett (2015) studie att det var en majoritet, 53%, av 

sjuksköterskestudenterna som höll med i att personer med psykisk ohälsa är en risk mot 

samhällets invånare, dock var det 61% som inte höll med om att ‘normala’ personer kan bli 

psykiskt sjuka om de behövde bo i en väldigt stressfull situation. 

I flera artiklar visades det på relativt goda attityder, sjuksköterskestudenterna tog upp att det 

är viktigt med att få en egen uppfattning om en patient innan studenten får höra personalens 

version om patienten. Genom att möta patienten när den vill bli mött, att vara bekräftande 

och visa intresse genom att lyssna, försöka förstå och vara närvarande i patientens smärta 

och lidande, kan en relation där patientens riktiga behov och resurser identifieras. 

Fortsättningsvis framkom det att sjuksköterskestudenterna menar att det finns riskfaktorer i 

hur personalen inom psykiatrin framställer personer med psykisk ohälsa när de är ute på sin 

kliniska praktik. De riskfaktorer som framkom var att personalen kunde beskriva patienter 

som hopplösa, aggressiva, och att de har en farlig historia, vilket har fått en del studenter att 

hålla sig på sin vakt och skapat en vägg mellan dem [personer med psykisk ohälsa] och sig 

själva. Dock var det många sjuksköterskestudenter som försökte skapa en egen uppfattning 

om patienten genom att inte lyssna på personalen och inte läsa i journalen innan mötet med 

patienten (Ejneborn Looi, Sävenstedt & Engström, 2016; Jones & Wright, 2017; Scheckel & 

Nelson, 2014). 

5.3.2 Upplevelsen i mötet med personer med psykisk ohälsa  

I denna kategori framkom sjuksköterskestudenters attityder gällande upplevelsen i mötet 

med personer med psykisk ohälsa. Sjuksköterskestudenterna beskriver rädsla och varsamhet 

till [de psykiskt sjuka] patienterna på grund av den upplevda risken att bli anfallna (Tee & 

Üzar Özçetin, 2016; Fossen & Stoeckel, 2016; Jones & Wright, 2017), liksom nervositet, oro 

och ängslighet i mötet med patienter med tidigare dokumentationer av våldsamhet och 

aggressivitet (Scheckel & Nelson, 2014). Detta stärks av fynden i Poreddi, Thimmaiah, 

Chandra och BadaMath (2015) studie där 89,7% av sjuksköterskestudenterna beskrev sig 

vara bekymrade över att de skulle bli skadade av en person som lider av en psykisk sjukdom. 

I kontrast visar dock Happell et al. (2018) studie att majoriteten av sjuksköterskestudenter 

(56,5%) inte upplevde någon oro till att komma till skada av en psykiskt sjuk person, varav 

endast 21,5% av sjuksköterskestudenterna upplevde oro. Vidare beskriver Ewalds-Kvist, 

Högberg och Lützén (2013) studie att majoriteten av sjuksköterskestudenter ansåg att 

psykiskt sjuka är mycket mindre farliga än vad andra människor påstår. Fossen och Stoeckel 

(2016) samt Scheckel och Nelson (2014) studie beskriver hur sjuksköterskestudenterna 
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kände rädsla och oro i mötet med psykiskt sjuka patienter (Fossen & Stoeckel, 2016; Scheckel 

& Nelson, 2014). Vidare beskriver Fossen och Stoeckel (2016) studie hur 

sjuksköterskestudenterna kände sig ångestladdade och intimiderade av patienterna, som i 

detta fall led av hörselhallucinationer. Sjuksköterskestudenterna beskrev även starka känslor 

av rädsla i de fall där det inte var möjligt att undvika kontakt med patienterna på 

avdelningen, något de upplevde som en skrämmande situation och sjuksköterskestudenterna 

visade på motvillighet och obehag gällande att kommunicera med patienterna. 

Sjuksköterskestudenterna beskrev här hur det fanns en oro kring vad som skulle kunna ske 

när de interagerade med patienterna på avdelningen och hur detta skapade en nervositet och 

rädsla, och ett fokus på den potentiella risken av skada mot sig själv eller mot patienten. 

Denna rädsla för kontakt med psykiskt sjuka personer framkom tydligt hos Tee och Üzar 

Özçetin (2016) studie där sjuksköterskestudenterna beskrev upplevelser av rädsla inte bara i 

mötet med en psykisk sjuk person, utan även vid endast synen av dem. Vidare framkom att 

sjuksköterskestudenterna upplevde en stark impuls av att behöva rymma iväg från 

patienterna på avdelningen. Sjuksköterskestudenterna beskrev en rädsla att bli lämnade 

ensam med en psykiskt sjuk patient, och ett behov av att säkerställa att det fanns ytterligare 

en personal med i rummet om kommunikation med en patient skulle ske i en sluten miljö.  

Ejneborn Looi, Sävenstedt och Engström (2016) studie beskriver hur 

sjuksköterskestudenterna till en början visade på rädsla till patienterna, men att dem kort in i 

deras kliniska placering var tillmötesgående och närmande även till de patienter som 

uppvisade det som kan vara skrämmande, hotfulla och aggressiva beteenden. Det framkom 

dock en rädsla hos sjuksköterskestudenterna att göra eller uttrycka sig fel mot patienten, 

något som även framkommer hos Fossen och Stoeckel (2016), Jones och Wright (2017) samt 

Scheckel och Nelson (2014) studie där sjuksköterskestudenterna beskriver rädslan för att 

uppröra patienterna eller vidare bidra till deras aggressioner. Vidare beskriver Vedana et al. 

(2018) studie hur sjuksköterskestudenterna kände rädsla i omvårdnaden av patienter med 

suicidbeteende. Sjuksköterskestudenterna kände sig rädda för att kommunicera med 

patienterna om deras suicidalbeteenden och beskrev en önskan att undvika 

suicidalbeteenden tillsammans med den möjliga skada detta kan tillfoga andra eller en själv 

[studenterna själva]. Vidare motiverar studenterna sin rädsla med att suicid tömmer en på 

energi och att det finns en risk att själv utveckla suicidtankar i vårdandet av suicidala 

patienter under en längre tid. Sjuksköterskestudenternas attityder av rädsla gentemot 

psykiskt sjuka stärks av Happell och Gough (2007), Happell et al. (2018) samt Poreddi, 

Thimmaiah, Chandra och BadaMath (2015) studie där det framkommer att många 

sjuksköterskestudenter känner ångest inför att arbeta med personer som upplever någon 

form av psykiska problem. 45% (Happell & Gough, 2007), 42% (Happell et al., 2018) samt 

45% (Poreddi et al., 2015) av respondenterna svarade i enkäter att de upplevde ängslighet till 

att vårda psykiskt sjuka patienter. Dock framkommer det hos Happell et al. (2018) studie 

delade meningar bland sjuksköterskestudenterna angående hur bekväma de är med att ge 

vård till en person med psykisk ohälsa kontra en person med fysisk sjukdom, där endast 39% 

ansåg att formen av sjukdom inte var väsentlig.  Slutligen beskriver Bingham och O’Brien 

(2018) studie hur sjuksköterskestudenterna bar på blandade attityder gällande rädsla 

gentemot psykiskt sjuka med hörselhallucinationer. Utifrån en likert-skala på 1-9, där ett inte 
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alls instämmer med påståendet och nio instämmer helt med påståendet. Visade resultatet ett 

medelvärde på 4,22 gällande att sjuksköterskestudenterna skulle känna sig otrygga med en 

psykiskt sjuk patient, och ett medelvärde på 3,02 till påståendet att dem skulle känna sig 

hotade (Bingham & O´Brien, 2018). 

5.3.3 Närvaro, eller frånvaro, av kunskap och förståelse 

I denna kategori framkom sjuksköterskestudenters attityder som bygger på närvaron eller 

frånvaron av kunskap och förståelse till psykisk ohälsa. Ejneborn Looi, Sävenstedt och 

Engström (2016) studie beskriver hur sjuksköterskestudenterna ansåg det viktigt att förstå 

meningen bakom olika beteenden från patienterna med svår depression eller svåra 

vanföreställningar då de [sjuksköterskestudenterna] menar att dessa patienter inte kan 

uttrycka sina behov. Vidare förklarar studien hur sjuksköterskestudenterna tolkade 

patienternas beteenden, som exempelvis skrämmande och aggressiva beteenden, i generellt 

positiva termer. Sjuksköterskestudenterna hade attityden att patienternas beteenden var ett 

tecken på deras sjukdom, känslor av frustration eller en kaotisk livssituation. 

Fortsättningsvis uppvisade sjuksköterskestudenterna på attityden att ej uppvisade symtom 

hos en patient, som exempelvis en gravt deprimerad person som visar på stark glädje, inte 

behöver tyda på ett tillfrisknande. I kontrast hade sjuksköterskestudenterna i studien av 

Vedana et al. (2018) attityden att ej uppvisade symtom innebär att en psykiskt sjuk patient 

går mot ett tillfrisknande. Likväl framkom att sjuksköterskestudenterna hade oeniga attityder 

kring huruvida suicidalbeteende är något själviskt och svagt. Tillskillnad från Vedana et al. 

(2018) studie visade resultaten i studierna av Happell och Gough (2007), Poreddi, 

Thimmaiah, Chandra och BadaMath (2015) samt Happell et al. (2018) att den absoluta 

majoriteten av respondenterna bar på attityden att psykisk ohälsa inte är ett tecken på 

svaghet. Vedana et al. (2018) samt Fossen och Stoeckel (2016) studie visar hur 

sjuksköterskestudenter bar på attityden att olika former av beteende från psykiskt sjuka 

personer enbart används för att skapa uppmärksamhet från omgivningen. Detta stödjs av 

Bennett och Stennett (2015) studie där 66% av respondenterna instämmer med att avsiktligt 

självskadebeteende oftare uppstår när det finns andra personer i den psykiskt sjukes närhet. 

I kontrast framkom det i Vedana et al. (2018) studie att vissa av sjuksköterskestudenter såg 

patienternas beteende, i detta fall suicidalbeteende, som ett rop på hjälp och ett tecken på att 

det är en person i behov av stöd. Detta stärks av fynden i Wray, Walker och Fell (2008) där 

90% av sjuksköterskestudenterna före intervention och 88,7% efter intervention ansåg att 

självskadebettende var ett uttryck för känslor och ett behov av att bli hörd av en annan 

person.  

Fortsättningsvis beskriver Fossen och Stoeckel (2016) hur sjuksköterskestudenterna före en 

utbildningsintervention ansåg att vissa psykiskt sjuka personer låtsas att de hör röster och att 

psykiskt sjuka personer själv skapar rösterna. Efter utbildningsinterventionen hade 

sjuksköterskestudenternas attityder skiftat till synen av hörselhallucinationer som något 

äkta. Vidare framkom sjuksköterskestudenternas attityder att patienter med upplevda 

hörselhallucinationer kan kontrollera hallucinationerna, självmant dämpa dem när patienten 

vill och stod ifrågasättande till varför patienter med upplevda hörselhallucinationer inte 
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‘skärper till sig’' [‘snap out of it’]. Sjuksköterskestudenterna bar även på attityden att psykiskt 

sjuka individer förorsakat sitt tillstånd själv (Fossen & Stoeckel, 2016), vilket skiljer sig från 

fynden i studierna av Happell och Gough (2007), Poreddi, Thimmaiah, Chandra och 

BadaMath (2015), Happell et al. (2018) samt Bingham och O’Brien (2018) där det 

framkommer att den absoluta majoriteten ansåg att det inte är den psykiskt sjukes fel att ha 

drabbats av en psykisk sjukdom, att psykiska sjukdomar inte är självförvållat.  

Det framkom att sjuksköterskestudenter bar på delade attityder kring huruvida det sätt en 

talar med psykiskt sjuka patienter kan påverka patientens psykiska tillstånd. Fossen och 

Stoeckel (2016) studie beskriver hur sjuksköterskestudenterna efter 

utbildningsinterventionen poängterar vikten i att uppmärksamma patientens 

hörselhallucinationer som något äkta och visa för patienten att hennes hallucinationer ses 

som äkta. Vedana et al. (2018) studie uppmärksammar sjuksköterskestudenternas attityd 

angående talets påverkan på patientens psykiska ohälsa genom sjuksköterskestudenternas 

uttryck av oro att försämra symtom eller beteenden hos patienten genom kommunikation. 

Dessa attityder stärks i studierna av Poreddi, Thimmaiah, Chandra och BadaMath (2015) 

samt Happell et al. (2018) där det framkommer att 83,6% respektive 88,1% av 

sjuksköterskestudenter ansåg att psykiskt sjuka påverkas av hur de blir tilltalade, och 

personers attityder till, psykiskt sjuka personer. I kontrast framkom det i Bennett och 

Stennett (2015) studie att majoriteten av sjuksköterskestudenter (87%) bar på attityden att 

hur en patient blir tilltalad inte har någon påverkan på dennes psykiska hälsa. Det framkom 

oenigheter bland sjuksköterskestudenterna gällande deras attityder mot den psykiska 

ohälsans ursprung, dess prevalens och behandling. Granados-Gámez, López Rodríguez, 

Corral Granados och Márquez-Hernández (2017) studie beskriver hur en majoritet av 

sjuksköterskestudenterna ansåg att psykisk ohälsa orsakas av genetiska faktorer, ett 

påstående som respondenterna i Bennett och Stennett (2015) studie stod delade till, med 

42% som instämde till påståendet. Endast Happell et al. (2018) studie mätte 

sjuksköterskestudenters attityder kring vilka som kan drabbas av psykisk ohälsa, vilket 

visade att 95% av respondenterna ansåg att psykisk ohälsa kan drabba alla människor. I 

likhet beskriver Bennett och Stennett (2015) studie hur 73% av respondenterna inte anser att 

det enbart är människor med svag personlighet som drabbas av psykisk ohälsa i form av 

depression. Vidare framkom det i Granadoz-Gámez et al. (2017) studie att 66% av 

respondenterna ansåg sig kunna se på någon om denna lider av psykisk ohälsa, varav 67,2% 

av dessa trodde sig kunna se det genom personens beteende, något som skiljer sig från 

sjuksköterskestudenterna i övriga studier.  

Gällande behandling av psykisk ohälsa framkom det i Bennett och Stennett (2015) studie att 

majoriteten av respondenter bar attityden att medicinering används som ett sätt att 

kontrollera störande beteende från patienterna. Vidare beskriver Happell et al. (2018) studie 

hur majoriteten av respondenter (61,4%) inte ansåg mediciner som det bästa sättet att 

behandla psykisk ohälsa medan 33,4% av respondenterna stod neutrala. I kontrast visade 

resultatet i Bingham och O’Brien (2018) studie att sjuksköterskestudenterna efter en 

utbildningsintervention skulle kunna tänka sig tvinga en patient att ta sin medicin mot 

dennes vilja (medelvärde=6,90) och att många skulle kunna tänka sig tvinga en patient till 
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behandling (medelvärde=5,32). Fortsättningsvis beskriver Tee och Üzar Özçetin (2016) 

studie hur sjuksköterskestudenterna såg på behandling av psykisk ohälsa negativt. 

Sjuksköterskestudenterna uppvisade lite hopp för behandling och menade bland annat att 

psykisk ohälsa inte går att bota (Tee & Üzar Özçetin, 2016). I kontrast hade 

sjuksköterskestudenterna i Ejneborn Looi, Sävenstedt och Engström (2016) studie attityden 

att egenbestämmande och empowerment som speciellt viktiga aspekter i behandlingen av 

psykiskt sjuka, något sjuksköterskestudenterna i studien var ensamma med att lyfta fram. 

6 DISKUSSION  

Nedan följer en resultatdiskussion följt av en metoddiskussion och slutligen en 

etikdiskussion.  

6.1 Resultatdiskussion 

Nedan presenteras en diskussion av likheter och skillnader i studiernas syfte och metod. 

Vidare kommer en diskussion föras över likheter och skillnader i studiernas resultat med 

kategorierna “synen gentemot personer med psykisk ohälsa”, “upplevelsen i mötet med 

personer med psykisk ohälsa” och slutligen “närvaro, eller frånvaro, av kunskap och 

förståelse”, kopplat till tidigare forskning, lagar och styrdokument, och vårdvetenskapligt 

perspektiv. 

6.1.1 Diskussion av likheter och skillnader i studiernas syfte och metod 

De sju kvalitativa artiklar som analyserades utforskade eller beskrev sjuksköterskestudenter i 

olika sammanhang relaterat till psykisk ohälsa eller personer med psykisk ohälsa. Dock 

ämnade samtliga artiklar att utforska olika områden, fastän innehållet i samtliga inkluderade 

sjuksköterskestudenters attityder i olika omfattningar. Fyra av de sju kvalitativa artiklarna 

använde sig av intervjuer i olika former som metod. Två av artiklarna använde sig av 

ostrukturerade intervjuer. Polit och Beck (2012) menar att ostrukturerade intervjuer är ett 

bra val av metod när forskarna bakom studien inte har en klar idé över vad som ska 

utforskas. En artikel använde sig av semi-strukturerade intervjuer, vilket Polit och Beck 

(2012) förklarar är ett sätt för forskarna att säkerställa att de frågor som ställts är de frågor 

de vill ha svar på. Vidare använde en artikel fokusgruppsintervjuer, vilket Polit och Beck 

(2012) menar kan ha som svaghet att eventuellt inte alla i gruppen framträder i intervjun, 

utan att en deltagare tar mer plats än andra. Således kommer eventuellt inte alla deltagares 

röster fram. Vidare förklarar Polit och Beck att intervjuer i fokusgrupper vanligen behandlar 

ett fåtal personer med samma bakgrund, ålder och kön eftersom det underlättar för 

deltagarna att uttrycka sig. Detta kan skapa problem gällande att applicera studiens resultat 
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till andra miljöer eller grupper av respondenter då gruppen av deltagare då blir mycket 

homogena. Polit och Beck (2012) beskriver att få en ökad trovärdigheten i studier behövs en 

strävan efter ett förtroende för sanningen i det deltagarna och texten i studier säger. 

Författarna av examensarbetet observerade att trovärdigheten skulle kunna vara ett problem 

i just fokusgruppsintervjuer då allas röster kanske inte alltid blir hörda. De övriga tre 

kvalitativa artiklarna använde sig av olika former av kvalitativ metod, varav två av dessa hade 

en fenomenologisk ansats. Polit och Beck (2012) beskriver att ”sanningen” enligt 

fenomenologin finns i människors levda erfarenheter. I detta examensarbete 

uppmärksammades ett problem gällande fenomenologiska studiers anpassningsbarhet och 

överförbarhet. Eftersom fenomenologin utgår från människors levda erfarenheter minskar 

detta överförbarheten genom att alla människors levda erfarenheter är för dem unika. Enligt 

Polit och Beck (2012) handlar anpassningsbarheten om att informationen forskarna 

tillhandahållit från deltagare representerar det de står för och att information inte uppfinns 

av forskarna själva. Detta upptäckte författarna av examensarbetet kan vara en nackdel i 

studier där forskare måste tolka det kvalitativa resultatet. Överförbarheten kan förklaras 

genom hur studien kan användas på andra grupper eller kontext. Majoriteten av artiklarnas 

metod utfördes på sjuksköterskestudenter i ett västland vilket gör att överförbarheten 

förhåller sig till sjuksköterskestudenter i västvärlden. Detta resulterar i att studien enbart kan 

göras på sjuksköterskestudenter, främst från ett västland för att kunna få liknande resultat. 

Dock beskriver Polit och Beck (2012) att överförbarhet eller generalisering av kvalitativa 

studier inte alltid är ett mål. 

Samtliga av de nio kvantitativa artiklarna berörde sjuksköterskestudenters attityder och 

uppfattningar relaterat till psykisk ohälsa. Dock skiljde sig vad som ämnades mätas inom 

området. Tillförlitligheten, reabiliteten, hos ett kvantitativt instrument kan förklaras i termer 

av hur konsekvent instrumentet är avseende vad som mäts. Det innebär att ju mindre 

variation ett kvantitativt instrument resulterar i desto mer tillförlitligt är instrumentet (Polit 

& Beck, 2012). Med andra ord ska en studie kunna genomföras på nytt med ett annat urval av 

respondenter och resultatet som gives ska kunna förväntas ge snarlika resultat. Möjligheten 

att utföra en studie på nytt utgörs av hur pass välbeskriven studiens metod är. Friberg (2017) 

tar exempelvis upp en tydlig metodbeskrivning som ett krav i kvalitetsgranskningen av 

kvantitativa artiklar. Vidare beskriver Polit och Beck (2012) faktorer som kan påverka ett 

instruments tillförlitlighet, exempelvis ett homogent urval av respondenter. Ett homogent 

urval innebär enligt Polit och Beck att ett instruments tillförlitlighet minskar eftersom 

instrumentet avses mäta skillnader mellan respondenterna. Är urvalet homogent kommer 

dessa skillnader inte vara signifikanta. Eftersom samtliga kvantitativa artiklar i denna 

litteraturöversikt undersökte attityder hos sjuksköterskestudenter förhölls sig urvalet i 

samtliga kvantitativa artiklar homogent. Undantaget var en artikel som även undersökte 

attityder hos barnmorskestudenter, men då även den gruppen är sjuksköterskor förblir 

urvalet således homogent. Således minskar reabiliteten i samtliga kvantitativa artiklar. Dock 

stärks samtliga artiklar reabilitet genom att respektive kvantitativ artikels metod är väl 

beskriven och utförlig, och därav tillåter ett nytt utförande av studien. Fortsättningsvis 

använde samtliga artiklar sig av enkäter där sjuksköterskestudenterna själva fick svara på 

påståenden genom en likert-skala. Polit och Beck (2012) menar att självskattningsenkäters 
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tillförlitlighet ökar med ju fler frågor som finns inom samma koncept/område. Detta stärker 

tillförlitligheten i samtliga kvantitativa artiklar eftersom flera frågor rymdes inom samma 

område relaterat till olika attityder till psykisk ohälsa. Fortsättningsvis förklarar Polit och 

Beck (2012) innebörden av validering, det vill säga till vilken nivå ett instrument mäter det 

som avses mätas. Ett sätt att säkerställa artiklarnas validitet är att kontrollera deras resultat 

och huruvida resultatet stämmer överens med vad som avses mätas. Detta examensarbetets 

kvantitativa artiklar hade således hög validitet då samtliga resultat stämde överens med vad 

som avsågs mätas, vilket framkom bland annat i kvalitetsgranskningen.  

Fortsättningsvis gör en studie med stark tillförlitlighet och validering den mer generaliserbar. 

Vidare tillåter en variation av deltagare en högre generaliserbarhet (Polit & Beck, 2012). 

Eftersom samtliga kvantitativa artiklar mätte attityder hos sjuksköterskestudenter innebär 

detta att resultaten inte är applicerbara till andra grupper ur befolkningen. Eftersom 

majoriteten av kvantitativa artiklar i denna litteraturöversikt utförs i västländer eller länder 

med liknande kultur och etnicitet förhåller sig resultatet generaliserbart till 

sjuksköterskestudenter i västvärlden, bland annat Sverige. En studie utfördes i Jamaica, ett 

land med kulturella kontraster till västländska länder. Detta sänker generaliserbarheten i 

studiens resultat. 

6.1.2 Diskussion av likheter och skillnader i studiernas resultat 

I kategorin ”synen gentemot personer med psykisk ohälsa” visar resultatet främst negativa 

attityder till psykisk ohälsa och personer med psykisk ohälsa. Resultatet visar att majoriteten 

av sjuksköterskestudenter såg personer med psykisk ohälsa som galna och sinnessjuka. Detta 

kan relateras till fynden i tidigare forskning där dessa attityder i stor likhet framkommer hos 

sjuksköterskorna i Hamdan-Mansour och Wardams (2009) studie. Resultatet visar även att 

många sjuksköterskestudenter ansåg psykiskt sjuka vara mer våldsbenägna, vara lägre 

stående dem själva samt att dem inte är kapabla till ett självständigt liv. Detta 

uppmärksammas även hos sjuksköterskorna i tidigare forskning (Hamdan-Mansour & 

Wardam, 2009; Chambers et al., 2010; Zolnierek & Clingerman, 2012). I kontrast visar 

resultatet även sjuksköterskestudenter som bar på mer inbjudande och välkomnande 

attityder, inte såg personer med psykisk ohälsa mer benägna till brott eller aggressioner och 

att psykiskt sjuka inte bör segregeras från samhället. Liknande attityder återfinns även i 

tidigare forskning i Munro och Baker (2007) och Ihalainen-Tamlander et al. (2016) studie 

där sjuksköterskorna inte ansåg psykisk sjuka vara mer farliga eller att brott är en produkt av 

psykisk ohälsa. Watson (2008) första karitasprocess handlar om ett kärleks- och omsorgsfullt 

sinnelag och en balanserad hållning som utgörs av en välvillig, tolerant och icke dömande 

inställning. Genom detta skapas möjlighet för ett medvetet handlande eftersom ens mål med 

vårdandet inte skyms av förutfattade fördomar eller personliga skäl, och genom detta skapas 

en förutsättning för skapandet av ett vårdande ögonblick. En reflektion kring detta knutet till 

resultatet gäller dem potentiella hinder som attityder kan utgöra i skapandet av detta 

vårdande ögonblick. Attityder som exempelvis att en person är underlägsen en själv, eller 

förutfattade fördomar likt de segregerande attityderna i resultatet och tidigare forskning kan 

utgöra ett hinder för skapandet av ett vårdande ögonblick. Det krävs därav att bli medveten 
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om sina skäl till vårdande och sina egna fördomar för att kunna skapa en medveten 

omvårdnad, vilket är en förutsättning för ett vårdande ögonblick.  

Resultatet visar även att en stor andel sjuksköterskestudenter ansåg det viktigt att bekräfta 

och lyssna på patienten och att inte döma dem utan en egen tidigare uppfattning samt att 

försöka förstå och vara närvarande i patientens lidande. Detta tyder på en vilja att tillgodose 

patientens behov och göra patienten sedd. Dessa effekter syns i tidigare forskning i Isobel 

(2018) studie där patienterna upplevde sig trygga, att dem kunde närma sig personalen och 

att personalen försöker förstå patienternas behov. Attityder som dessa går att knyta an till 

Watsons andra karitasprocess där närvaro och tillvaratagandet av patientens inre subjektiva 

upplevelser utgör en viktig del i patientens upplevelse av hopp och att bli sedd (Watson, 

1993; Watson, 2008). Sjuksköterskestudenternas vilja att bekräfta och lyssna på patienten, 

samt deras närvarande hos patienten, utgör en förutsättning för patienten att finna hopp i sin 

situation och till att uppleva hälsa. Sjuksköterskestudenternas vilja att försöka förstå 

patienten och dennes lidande och göra denna sedd kan ses som en vilja till skapandet av en 

jag-du-relation. Detta utgör en förutsättning för det Watson (1993) och Watson (2008) kallar 

för en transpersonell omsorgsrelation.  

I kategorin ”upplevelser i mötet med personer med psykisk ohälsa” visar resultatet att 

sjuksköterskestudenter i övervägande grad hade attityder kopplat till rädsla och oro. 

Sjuksköterskestudenterna kände sig otrygga runt psykiskt sjuka personer och upplevde en 

stark rädsla att skadas fysiskt eller psykiskt i vårdandet av denna grupp patienter vilket 

skapade en aktsamhet. En del sjuksköterskestudenter upplevde även ett behov att kunna fly 

från platsen. Attityder som oro, obehag och aktsamhet, liksom en oro att komma till skada i 

mötet med psykiskt sjuka patienter, framkommer likväl i tidigare forskning i Zolnierek och 

Clinigerman (2012) studie där sjuksköterskornas attityder grundades i deras personliga 

säkerhet. Likaså uppfattade sjuksköterskorna i Hamdan-Mansour och Wardam (2009) 

psykiskt sjuka personer som farliga. Här uppfattades i relation till resultatet ett problem 

gällande omvårdnaden. En sjuksköterskestudent som känner sig hotad och upplever ett 

behov att fly kan äventyra patientens hälsa, då patienters aggressioner och skrämmande 

beteende kan utgöra ett lika stort hot mot patienten som mot dem som vårdar, om inte mer, 

och ofta är sådana beteenden ett uttryck för sjukdomen. Att därmed inte våga närma sig 

patienten på grund av rädsla, eller att uppleva ett behov av att kunna fly platsen, kan komma 

att äventyra patientens hälsa. Det ökar likväl risken för potentiellt fysiskt eller psykiskt 

lidande, liksom vårdskada, vilket går emot patientsäkerhetslagens (SFS 2010: 659) krav på 

hög patientsäkerhet och krav på förebyggandet av lidande och vårdskada. Vidare kan 

sjuksköterskestudenternas attityder problematiseras mot ICN’s etiska kod för sjuksköterskor 

som menar att sjuksköterskan ska ingripa med adekvata insatser för att skydda patienten, 

familjemedlemmar och allmänheten om medarbetare eller andra personer hotar deras hälsa 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Att uppleva ett behov att fly från en patient, eller oro 

och rädsla i mötet med psykiskt sjuka patienter, blir ett hinder i uppfyllandet av dessa krav.  

Resultatet visar likväl sjuksköterskestudenter, om än i det hela en minoritet, som inte 

upplevde oro och rädsla i relation till att vårda psykiskt sjuka patienter eller att denna grupp 

skulle vara mycket farliga. Liksom resultatet visar tidigare forskning sjuksköterskor som inte 
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uppfattade psykiskt sjuka som ett hot (Ihalainen-Tamlander et al., 2016). En reflektion 

utifrån resultatet och tidigare forskning kan knytas an till Watsons femte karitasprocess som 

handlar om att främja uttryck för känslor, inkluderat positiva och negativa, och hur det här 

krävs att sjuksköterskan inte känner sig hotad eller vänder ryggen mot patienten. Genom att 

kunna ta emot personens känslor skapas en omsorgsfull handling, vilket förutsätter 

skapandet av ett vårdögonblick (Watson, 2008). Sjuksköterskestudenterna i resultatet har 

således en förutsättning för att kunna främja patientens uttryck av känslor, men också att 

klara av att bära dessa uttryck. Enligt Watson (2008) förutsätter detta främjandet av 

känslomässiga uttryck även skapandet av en omsorgs- och tillitsfull grund med patienten.  

Resultatet uppvisar många olika attityder bland sjuksköterskestudenter gällande kategorin 

”närvaro, eller frånvaro, av kunskap och förståelse”. Resultatet visar att många 

sjuksköterskestudenter ansåg psykiskt sjuka personer hitta på sina symtom för att tillkalla 

uppmärksamhet, att sjukdomen skulle vara självförvållad och att patienterna kunde 

kontrollera sina symtom och ”stänga av dem”. I relation till tidigare forskning beskriver 

Vandyk, Bentz, Bissonette och Cater (2019) studie hur patienterna upplevt sig nedvärderande 

och illa behandlade av vårdpersonal efter att medvetet skadat sig själva. En reflektion 

angående detta, i relation till resultatet, är att detta visar på möjliga upplevelser hos 

patienten om vårdpersonal, i detta fall sjuksköterskestudenter, saknar förståelse eller 

kunskap om en patients symtom, sjukdomsbild eller person. Det kan även skapa ett psykiskt 

lidande hos patienten, vilket inte står i enlighet med patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 

som kräver förebyggandet av lidande samt vårdskada. Vidare är ett nedvärderande beteende 

gentemot patienten inte i enlighet med Svensk sjuksköterskeförening (2017) som menar att 

sjuksköterskan ska ta ställning mot oetiska förhållanden. Ytterligare en reflektion i relation 

till resultatet är hur dessa sjuksköterskestudenter har en bristande omsorgsfull medvetenhet. 

Denna reflektion grundas i Watsons teori, som beskriver att en viktig förutsättning för en 

omsorgsfull medvetenhet är ett intresse för den andres inre livsvärld och subjektiva 

upplevelser (Watson, 1993; Watson, 2008). Sjuksköterskestudenternas attityder att psykiskt 

sjuka personer hittar på sina symtom för uppmärksamhet och kan kontrollera dem kan ses 

som ett ointresse för patientens inre subjektiva upplevelser och dennes livsvärld. Detta 

eftersom sjuksköterskestudenterna påvisar attityder som innebär att åtminstone delar av 

patienternas livsvärld och inre subjektiva liv är en skapad produkt, snarare än en del av 

personens ohälsa och sjukdom.  

Resultatet visar splittrade attityder angående vilka som drabbas av psykisk sjukdom, varav 

mest förekommande var att psykisk ohälsa enbart drabbar ”svaga” människor eller att 

psykisk sjukdom kan drabba alla grupper av människor. Liknande splittringar i attityder 

framkommer även i tidigare forskning i Hamdan-Mansour och Wardam (2009) där 

sjuksköterskorna ansåg den psykiska ohälsan vara genetisk, men inte att vissa människor 

föds extra mottagliga för psykisk ohälsa. Resultatet visar även sjuksköterskestudenternas 

attityder till behandling. Mest förekommande attityder var användandet av psykofarmaka för 

att kontrollera störande beteenden hos patienter, att medicinering inte var en optimal 

behandling samt att behandling av psykisk ohälsa överlag var ofruktbart och meningslöst. 

Liknande attityder noteras i tidigare forskning i Zolnierek och Clingerman (2012) studie där 
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sjuksköterskorna prioriterade somatiskt sjuka patienter och ansåg psykiatrisk behandling 

meningslös (Zolnierek & Clingerman, 2012). Vidare visar Munro och Baker (2007) studie att 

sjuksköterskorna ansåg att psykofarmaka används för att kontrollera patientens beteenden. 

Fortsättningsvis visar Schulze och Angermeyer (2003) studie att patienterna bar på negativa 

upplevelser av behandling och hur denna bestod av experimentering av läkemedel och 

sedering. Fortsättningsvis visar resultatet att en del sjuksköterskestudenter inte ansåg att 

samhället har rätten att skjutsa undan människor som är psykiskt sjuka. I relation till 

resultatet var sjuksköterskor negativt inställda till tvångsvård och tvångsmedicinering 

(Zolnierek & Clingerman, 2012; Ihalainen-Tamlander et al., 2016). Dessa attityder står i 

kontrast till lagen om psykiatrisk tvångsvård (SFS 1991:1128) som lyder att psykiatrisk 

tvångsvård kan vara aktuellt om en person lider av en allvarlig psykisk störning och utgör en 

fara för sig själv eller sin omgivning och inte kan ge samtycke till vård.    

Fortsättningsvis visar resultatet delade attityder gällande bemötandet gentemot patienten, i 

detta fall hur patienten blir tilltalad. Vissa sjuksköterskestudenter ansåg att hur patienten blir 

tilltalad är betydande för patientens psykiska hälsa, medan andra menade att det saknar 

betydelse. I relation till tidigare forskning beskriver Hamdan-Mansour och Wardam (2009) 

studie hur sjuksköterskorna inte ansåg att hur de tilltalar patienterna har betydelse för 

patienternas psykiska hälsa. Vidare hänvisar studien till att detta tyder på att 

sjuksköterskorna förmodligen inte värdesätter den terapeutiska kommunikationen. Tidigare 

forskning visar även patienternas upplevelser när bemötandet brister och hur de upplevde ett 

svagt intresse från vårdarna gällande sin egen individ och sjukdomshistoria (Schulze & 

Angermeyer, 2003). En reflektion i relation till Watsons teori gäller både hinder och 

förutsättningar för skapandet av en transpersonell omsorgsrelation till patienten. Watson 

trycker på att relationen präglas av en stor respekt mellan båda parter, liksom en respekt för 

människans värdighet (Watson, 1993; Watson, 2008). Sjuksköterskestudentens bemötande, 

eller tilltalande, har här en stor betydelse gällande den respekt som projiceras till patienten. 

Det går därav att notera att huruvida sjuksköterskestudenter ser på hur ens bemötande 

inverkar patientens hälsa som ett hinder eller en förutsättning för huruvida detta bemöta 

förhåller sig respektfullt och altruistiskt. Om bemötandet förhåller sig respektfullt förutsätter 

detta i sig skapandet av en transpersonell omsorgsrelation till patienten. 

6.2 Metoddiskussion 

Valet av metod motiverades av ett flertal faktorer. Dels tillät en allmän litteraturöversikt en 

bättre möjlighet att skapa en översikt över attityder hos en större demografi av 

sjuksköterskestudenter än andra metoder i nuläget hade tillåtit. Dels tillät denna metod 

användandet av både kvalitativa som kvantitativa data, och därmed 

sjuksköterskestudenternas upplevelser samt erfarenheter, liksom statistik, gällande ämnet. 

På så vis önskas att denna litteraturöversikt, likt hur Friberg (2017) beskriver, ska skapa ett 

underlag över forskningsläget för det valda området. Dock uppmärksammas flera svagheter, 

men även styrkor, med denna metod.  
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Friberg (2017) beskriver hur kritik riktas mot allmänna litteraturöversikter eftersom de ofta 

använder sig av en för liten mängd relevant data som grund för översikten. Vidare beskrivs 

ytterligare kritik angående att det finns en risk för ett selektivt urval av artiklar i skrivandet 

av en allmän litteraturöversikt. Med detta menas artiklar som stödjer den egna uppfattningen 

av vad resultatet förväntas bli, vilket då färgar resultatet. Författarna av examensarbetet har 

här uppmärksammat ett problem bland dem själva i den mån att ena parten själv upplevt 

negativa attityder av psykiatrisk hälso- och sjukvård, vilket kan färga resultatet. Detta kan 

således även komma påverka detta arbetes giltighet vilket, enligt Polit och Beck (2012) 

påverkas om det finns en potentiell bias hos forskaren. Likväl påverkas en studies giltighet av 

hur pass grundad den är i relevant forskning (Polit & Beck), vilket var en styrka i detta 

examensarbete. Säkerställandet av artiklarnas kvalitét och deras relevans gjordes genom 

egen kvalitetsgranskning samt att samtliga är peer-reviewed. För att undvika ett färjat 

resultat på grund av potentiell bias lästes samtliga artiklar genomgående självständigt av 

båda parter och diskuterades kontinuerligt genom processen.  

Tidigt i processen upptäcktes svårigheter att finna artiklar av relevans. Sökorden som 

relaterade till sjuksköterskestudenters attityder till psykisk ohälsa var svåra att urskilja och 

många artiklar använde olika begrepp inom samma område. Polit och Beck (2012) 

uppmuntrar till att vara flexibel i valet av sökord då det oftast resulterar i att analysen av data 

består av relevanta och viktiga kategorier. På grund av detta utvecklades sökorden under 

processens gång, och det framkom ett behov att använda ett sökord som inte var relaterat till 

syftet, varav detta var qualitative. Författarna av examensarbetet tog beslutet att, trots 

saknaden av relation till syftet, använda sig av sökordet då det underlättade sökningar av 

kvalitativa data. Detta blev ett behov eftersom majoriteten av artiklar som framkom under 

litteratursökningen bestod av kvantitativa data. Fortsättningsvis beskriver Polit och Beck 

(2012) vikten av en noggrann dokumentation av sökvägar, dels för att data av relevans inte 

ska utelämnas. För författarna av examensarbetet underlättade en noggrann dokumentation 

av sökvägar för att veta vilka sökord som genom processens gång skulle exkluderas eller 

inkluderas. Två av examensarbetets artiklar framkom dock genom manuella sökningar, med 

utgångspunkt från referenslistor i annan litteratur. I och med detta är sökvägarna för dessa 

artiklar vagt beskrivna. Likväl påverkar detta examensarbetets trovärdighet negativt eftersom 

arbetet inte förblir transparant, men gynnas av noggrann beskrivning av tillvägagångsätt i 

analys och urval av artiklar (Polit & Beck, 2012). Fortsättningsvis beskriver Polit och Beck 

(2012) även kvalitetsbegreppet överförbarhet, och menar att överförbarhet förklaras som hur 

väl en studies resultat kan appliceras till andra grupper och kontext. Utifrån denna 

förklarning kan de attityder som presenteras i denna litteraturöversikt inte appliceras direkt 

till sjuksköterskestudenter i Sverige eftersom artiklar från flertalet länder inkluderats. 

Författarna av examensarbetet valde dock att inte inkludera liknande geografi och kultur som 

Sverige som inklusionskriterium. Denna motivering framkom på grund av svårigheter att 

finna relevanta artiklar. Överförbarheten stärks dock av att flera artiklar är gjorda i Sverige, 

och en majoritet i västvärlden. Fortsättningsvis användes två artiklar äldre än 10 år. 

Författarna av examensarbetet ansåg dock att ändå inkludera dessa artiklar i analysen 

eftersom innehåll var relevant för syftet. Resultatet liknande även dem från övriga artiklar. 

Vidare motiverades detta val av att dessa artiklar framkom  innan 2019, vilket resulterade i att 
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det i början av processen endast var en artikel var äldre än 10 år. Dock utgörs alla artiklar av 

primärkällor, vilket Polit och beck (2012) menar är en förutsättning för att skriva en 

litteraturöversikt.  

Författarna av examensarbetet uppmärksammade en risk i att de till en början saknade 

adekvata kunskaper gällande tolkning av kvantitativa data. Det uppmärksammades därav 

som en risk att kvantitativa data möjligtvis har feltolkats och gett ett felaktigt resultat. Detta 

kan i sig göra den allmänna litteraturöversikten mindre tillförlitlig. Vidare uppstod 

svårigheter att många artiklar var låsta bakom betalväggar, vilket kan betyda att eventuellt 

relevant forskning som underlag gått förlorat. Fortsättningsvis är denna litteraturöversikt 

skriven av två parter. Detta har som styrka att det tillåter diskussion parterna emellan, något 

som kan vara till hjälp under hela processen, bland annat i analys av artiklar. Dock medför 

det att det sammanställda resultatet kan se olika ut, beroende på vilken av parterna som 

skrivit.   

6.3 Etikdiskussion 

I detta examensarbetet uppkom etiska dilemman där dels har författarna av examensarbetet 

tidigare yrkeserfarenheter inom psykiatrin, samtidigt som ena författaren av examensarbetet 

har tidigare erfarenhet som patient inom psykiatriskvård. Detta har författarna av 

examensarbetet varit medvetna om under skrivningens gång och har tagit mycket i 

beaktande för att resultatet inte ska färgas av de tidigare erfarenheterna. Författarna av 

examensarbetet har även använt sig av APA-style för att hänvisa till de källor som använts för 

att inte riskera plagiat. Vidare har detta examensarbetet skrivits av två parter med två olika 

skrivprocesser, som både kan vara en fördel och nackdel. Dels kan det vara en nackdel då 

resultatet kan vinklas, och dels kan det vara positivt då författarna av examensarbetet har 

varandra att diskutera skrivprocessen. De vetenskapliga artiklarna som valts till detta 

examensarbetet är skrivna på engelska, Segesten (2017a) beskriver att engelskan är 

vetenskapens officiella språk, och att de flesta forskarna skriver på engelska för att resultatet 

ska nå ut till så många som möjligt. Detta kan vara en nackdel eftersom författarna av 

examensarbetet inte har engelskan som modersmål, och kan därför ge feltolkningar i 

samband med översättning även fast översättningsverktyg använts. 

7 SLUTSATS  

Psykisk ohälsa är något mer och mer förekommande bland den svenska befolkningen. Likaså 

har attityder och fördomar länge funnits bland sjuksköterskor mot personer med psykisk 

ohälsa. I tidigare forskning framkom sjuksköterskans attityder mot personer med psykisk 

ohälsa som mest negativa. Liksom i resultatet framkom att sjuksköterskestudenterna hade 
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mycket delade attityder mot personer med psykisk ohälsa. Författarna av examensarbetet 

blev förvånade av faktumet att sjuksköterskestudenternas attityder som framkom var av ett 

sådant pass negativ karaktär. Förvisso speglades sjuksköterskestudenternas attityder i sin 

helhet sjuksköterskornas attityder i tidigare forskning. Sjuksköterskestudenternas attityder 

var dock av annan karaktär. Attityderna yttrade sig överlag i olika former av rädsla, 

skillnader mellan gruppers, oförståelse, och bristande kunskap för sjukdom, symtom och 

beteende. Författarna av examensarbetet anser att sjuksköterskestudenter, varav efter 

utbildning nyexaminerade sjuksköterskor, erhållande negativa attityder kan skapa ett 

problem i omvårdnaden väl ute i klinisk verksamhet. Negativa attityder, likt dem som 

uppvisats i resultatet, blir således ett hinder för skapandet av en trygg vårdrelation där 

patienten kan känna sig sedd, trygg och respekterad. Eftersom resultatet i sin helhet speglas i 

tidigare forskning ser författarna av examensarbetet detta arbete som ett underlag för 

bearbetning och reflektion. Dels kan denna översikt nyttjas till att skapa en beskrivande 

uppfattning av de förekommande attityder som existerar bland sjuksköterskestudenter. 

Således kan attityder som utgör ett hot mot en optimal vård och omsorg bearbetas, eller 

attityder som främjar en god vård och omsorg förstärkas. Likväl anser författarna av 

examensarbetet att denna översikt kan nyttjas som ett underlag för reflektion för 

sjuksköterskan själv, på grund av hur väl resultatet speglar sjuksköterskors attityder till 

psykisk ohälsa. På detta vis kan sjuksköterskestudenten genom kunskap över det nuvarande 

forskningsläget även uppmärksamma sina egna attityder genom reflektion. 

7.1 Vidare forskning  

Resultatet i detta examensarbete visade på att sjuksköterskestudenter hade delade attityder 

mot personer med psykisk ohälsa. Ett förslag till vidare forskning om området som har 

studerats, kan förslagsvis vara en empirisk studie, i form av enkät, på en nationell nivå. Detta 

på grund av att det finns få svenska empiriska studier inom området på nationell nivå. En 

empirisk studie inom Sverige med en jämförelse mellan sjuksköterskestudenter och 

sjuksköterskor, alternativt hela befolkningen. Detta tros skulle ge en överblick om det finns 

ett problem inom vården, alternativt samhällsproblem med attityder mot personer med 

psykisk ohälsa.   
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AND nursing students OR student 
nurses OR undergraduate student 
nurses OR student attitudes and 
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MJ Mental illness AND nursing students 
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Undergraduate student nurses AND 
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2019-04-04 

Attitudes to mental illness AND student 
nurses AND attitudes AND attitude 
measures 
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CINAHL Plus 

2019-04-04 

MJ “student nurse” or “nursing student” 
or “undergraduate” AND attitudes AND 
“mental illness” or “mental ill health” 
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PubMed 
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MJ “student nurses” or “nursing 
student” or “undergraduate” AND 
attitudes AND “mental illness” or 
“mental ill health”  
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PubMed 

2019-04-12 

Nurse students attitudes toward mental 
illness 
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PubMed 

2019-04-12 

Student nurses OR nursing students OR 
undergraduate student nurses AND 
attitudes AND mental illness 
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student or student nurses or nursing 
student or undergraduate AND attitudes 
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AND mental ill health AND qualitative  
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Student nurse attitudes mental illness 
qualitative 
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discrimination 

8 5 5 1 



 

1 

 

BILAGA B. KVALITETSGRANSKNINGSTABELL 
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Finns det 

ett tydligt 

beskrivet 
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Finns det 
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metod 

beskriven?  
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beskrivna
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en metod-

diskussion? 

Förs det ett 
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No place to turn: Nursing 

students´ experiences of moral 
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B. Wojtowicz, B. Hagen & C. 

Daalen-Smith. 

Ja Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  7/7 Nej 

Promoting positive perceptions 

and person centred care toward 

people with mental health 

problems using co-design with 

nursing students. 

S. Tee & Y.S. Üzar Özçetin. 
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A comparison of three types of 
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Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  7/7 Nej  



 

2 

 

undergraduate mental health 
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Nursing students’ perceptions of a 

hearing voices simulation and role-

play: Preparation for mental health 
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P. Fossen & P.R. Stoeckel.  
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Attitudes, knowledge, and 
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among undergraduate nursing 
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diagnosis of antisocial personality 

disorder.  
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students’ descriptions of the 
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An interpretive study of nursing 

students’ experiences of caring for 

suicidal persons. 
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Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  7/7 Ja 
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decrease stigmatizing attitudes of 

undergraduate nurses towards 
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Undergraduate nursing students´ 
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Implications for nurse training. 
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Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  7/7 Ja 

 

Nursing students’ attitudes towards 
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B. Ewalds-Kvist, T. Högberg & K. 

Lützén. 

Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  7/7 Ja  

 

Attitudes towards mental illness of 
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programme in Jamaica: a 

questionnaire survey. 

J. Bennett & R. Stennett. 
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Student nurses’ attitudes to 

vulnerable groups: A study 

examining the impact of a social 

inclusion module. 

J. Wray, L. Walker & B. Fell. 

Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  7/7 Ja  
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beskriven?  

Är 

deltagarna 

beskrivna?  

Finns det 

ett 

tydligt 

resultat?  

Finns det 
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diskussion? 

Förs det ett 

etiskt 

resonemang?  

Poäng Vald? 

Mindful teaching practice: Lessons 

learned through a hearing voices 

simulation. 

L.I. Kidd, K.R. Tusaie, K.I. Morgan, 

L. Preebe & M. Garrett. 
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BILAGA C. ARTIKELMATRIS  

Artikel Författare 

År 

Titel 

Tidskrift 

Syfte  Metod  Resultat  

1 B. Happell & K. Gough  

2007 

Undergraduate nursing 

students’ attitudes towards 

mental health nursing: 

Determining the influencing 

factors.  

Contemporary Nurse. 

Att undersöka relationen 

mellan sjuksköterske-

studenters önskan att börja 

en karriär inom psykiatrin, 

deras attityder mot psykisk 

ohälsa och psykiatriska 

sjuksköterskor och deras 

uppfattning av förberedelse 

inför psykiatrin.   

Metoden bestod av en 

kvantitativt enkätstudie där 

605 sjuksköterskestudenter 

fick svara på frågor om sina 

uppfattningar och erfarenheter 

av psykisk ohälsa.  

Analysen som användes var en 

multipel linjär 

regressionsanalys. 

Resultatet visade på signifikanta 

förhållanden mellan studenters 

attityder, tro och önskan att börja en 

karriär inom psykiatrin. Detta visade 

också på att studenternas attityder kan 

förbättras genom mer undervisning.  

2 G. Granados-Gámez, M. 

López-Rodríguez, A. Corral 

Granados & V.V. Márquez-

Hernández.  

2017 

Attitudes and beliefs of nursing 

students toward mental 

disorder: The significance of 

direct experience with patients. 

Perspectives in Psychiatric 

Care 

Att undersöka skillnaden på 

sjuksköterskestudenters 

uppfattningar och attityder 

mot psykisk ohälsa mellan 

första årsstudenter och 

tredjeårsstudenter.  

 

 

 

Metoden bestod av kvantitativ 

enkätstudie där 194 studenter 

från första året och tredje året 

på utbildningen deltog. Första 

årsstudenterna hade inte 

kommit i kontakt med 

psykiatrin medans tredje 

årsstudenterna hade gjort det. 

Analysen som användes var en 

beskrivande statistik.  

Resultatet visade en signifikant skillnad 

mellan studenter som hade erfarenhet 

och/eller vänner med psykisk ohälsa 

och de som inte hade det.  

3 S. Tee & Y.S. Üzar Özçetin  

2016 

Promoting positive perceptions 

and person centred care 

toward people with mental 

Att forma en personcentrerad 

utbildningsinriktad 

utvärdering av sjuksköterske-

studenters attityder mot 

personer med psykisk ohälsa.  

Bestod av en kvalitativ 

intervjustudie, där 12 

sjuksköterskestudenter deltog, 

och studien antog ett 

beskrivande fenomenologiskt 

Resultatet visade på att tre teman 

formades från datan: betydelsen av 

psykisk ohälsa, gå från rädsla till 

förståelse, och främja hopp och positiv 

förändring. 



 

2 

 

health problems using co-

design with nursing students.  

Nurse Education Today 

 tillvägagångsätt för att belysa 

och förstå studenternas 

tidigare erfarenheter, och 

möte, med allvarlig psykisk 

ohälsa.   

Den analysen som användes 

var beskrivande 

fenomenologisk ansats.  

 

4 H. Bingham & A.J. O´Brien 

2018 

Educational intervention to 

decrease stigmatizing attitudes 

of undergraduate nurses 

towards people with mental 

illness. 

International journal of mental 

health nursing 

Att mäta attityder före och 

efter praktik för att fastställa 

om praktiken hade några 

förändringar i attityder mot 

psykisk ohälsa.  

Metoden bestod av en 

kvantitativ före och efter 

enkätstudie av kliniska 

erfarenheter där 45 

sjuksköterskestudenter deltog.  

Den analys som användes var 

en beskrivande statistik, och t-

test. 

 

Resultatet visade att det blev en 

signifikant positiv förändring för 

medlidande, farlighet, rädsla och 

undvikande. Det blev en stor skillnad i 

hur de uppfattade ilska. Det blev ingen 

större skillnad när det gäller hjälp och 

avskiljande. Dock blev det en negativ 

signifikant förändring gällande skuld 

och tvång.  

5 V. Poreddi, R. Thimmaiah, R. 

Chandra & S. BadaMath. 

2015 

Bachelor of nursing students’ 

attitude towards people with 

mental illness and career 

choices in psychiatric nursing. 

An Indian perspective.  

Investigacion & Educacion en 

Enfermeria 

Att undersöka sjuksköterske-

studenters attityder mot 

personer med psykisk ohälsa 

och vårdandet av psykisk 

ohälsa.  

 

Metoden bestod av en 

kvantitativ enkätstudie där 116 

sjuksköterskestudenter tredje 

årsstudenter deltog. Enkäten 

bestod av slutna frågor i likert-

skala där 43 påståenden mätte 

studenternas attityder mot 

personer med psykisk ohälsa. 

Den analys som användes var 

en beskrivande och inferentiell 

statistik.  

Resultatet blev att övergripande av 

studenterna tycker att psykisk sjuka 

patienter är mer trolig att begå brott, 

och vara mer våldsamma. Majoriteten 

av studenterna hade även negativa 

åsikter gällande framtida karriär, 

kursens effektivitet, bidraget och 

beredskapen av studenterna.  
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6 R. Millar 

2017 

Australian undergraduate 

nursing students’ opinions on 

mental illness  

Australian Journal of advanced 

nursing 

Att undersöka sjuksköterske-

studenters uppfattning av 

psykisk ohälsa.  

 

Metoden bestod av en 

kvantitativ enkätstudie där 133 

sjuksköterskestudenter deltog. 

Frågorna handlade om psykisk 

ohälsa och delades upp i fem 

olika faktorer, (a) 

auktoritetsbundna, (b) välvilja, 

(c) mental hygienideologi, (d) 

sociala begränsningar och (e) 

interpersonell etiologi. 

Den analys som användes var 

Statistical package for the 

social sciences (SPSS), som 

analyserar datastatistisk, i 

detta fall enkätdata. 

Resultatet visade att studenters 

upplevelser, utbildning och anställning 

kan påverka studentens åsikter av 

psykisk ohälsa  

7 K.G.G. Vedana, C.C.M. Pereira, 

J. Carlos dos Santos, C. 

Ventura, S.M. Moraes, A.I. 

Miasso, A.C.G. Zanetti & T.L. 

Borges.  

2018 

The meaning of suicidal 

behavior from the perspective 

of senior nursing 

undergraduate students.  

International Journal of 

Mental Health Nursing.  

Att undersöka och förstå 

meningen bakom självmords-

beteende utifrån ett 

perspektiv sjuksköterske-

studenter som är inne på sitt 

sista år. 

Metoden bestod av en 

kvalitativ intervjustudie med 

semi-öppna frågor där det var 

30 studenter som deltog.  

Den analys som användes var 

grounded theory.  

Resultatet visade på studenterna har en 

sorts barriär till att ge vård till suicidala 

patienter. Studenterna visade oftast 

ovilja att diskutera ämnet, och vill helst 

ta avstånd från att vårda patienter med 

självmordsbeteende, samt undvika 

professionella engagemang i att 

förhindra självmord. 



 

4 

 

8 P. Fossen & P.R. Stoeckel  

2016 

Nursing students’ perceptions 

of a hearing voices simulation 

and role-play: Preparation for 

mental health clinical practice.  

Journal of Nursing Education.  

Att skapa en förståelse av 

studenters personliga 

uppfattning av en hörsel-

simulering.  

Metoden bestod av en 

kvalitativ hörsel-simulering 

där 40 sjuksköterskestudenter 

deltog under 5 timmar. 

Studenterna fick genomgå 5 

olika aktiviteter samtidigt som 

en CD-spelare spelades i 

hörlurar med olika röster.  

Den analys som användes var 

tematisk analys.  

Resultatet visade på att studenterna 

fick en större förståelse i upplevelsen 

att höra röster och det gav dem insikt i 

hur patienter kan uppleva rösterna. 

Studenterna tyckte detta hjälpte dem 

med förberedelse inför deras första 

psykiatriska placering i utbildningen.  

9 B. Happell, C. Platania-Phung, 

J. Bocking, B. Scholz, A. 

Horgan, F. Manning, R. 

Doody, E. Hals, A. Granerud, 

M. Lahti, J. Pullo, H. Ellilä, V. 

Annaliina, K. Jan van der 

Vaart, J. Allon, M. Griffin, S. 

Russell, L. MacGabhann, E. 

Bjornsson & P. Biering.  

2018 

Nursing students’ attitudes 

towards people diagnosed with 

mental illness and mental 

health nursing: An 

international project from 

Europe and Australia.  

Issues in Mental Health 

Nursing.  

Att belysa sjuksköterske-

studenters attityder mot 

psykisk ohälsa och 

psykiatrisk omvårdnad och 

öka förståelsen gällande 

dessa viktiga ämnen.  

Metoden bestod av en 

kvantitativ tvärsnittsstudie 

med två olika enkätstudier, 

MHNES och OMS. MHNES är 

skapad för att mäta attityder 

gentemot psykisk ohälsa och 

psykiatrisk omvårdnad. OMS 

är skapad för att utvärdera 

attityder mot psykisk ohälsa 

bland anställda inom hälso- 

och sjukvård. 423 

sjuksköterskestudenter deltog. 

Den analys som användes var 

en beskrivande statistik.  

Resultatet visade på relativt positiva 

attityder mot personer med psykisk 

ohälsa. Sjuksköterskestudenterna hade 

en förståelse att det inte är den 

drabbades fel att de får en psykisk 

ohälsa, 95% ansåg att det kan drabba 

alla människor.  



 

5 

 

10 W. C. Kooken, J. K. Baylor & K. 

R. Schwend.  

2014 

Worlds apart in the same 

town? A qualitative 

comparison of pre- and post-

clinical themes assessing 

student nurse perceptions of 

homeless, mentally ill clients.  

Nurse Education Today  

Att bedöma sjuksköterske-

studenters uppfattning om 

hemlösa psykisk sjuka 

klienter före och efter en 

klinisk psykiatrisk placering 

genom en analys av 

illustrerad data.  

Metoden bestod av en 

kvalitativ ansats med en 

beskrivande fenomenologi. 22 

stycken 

sjuksköterskestudenter deltog, 

studenterna fick första och 

sista dagen av sin kliniska 

placering frågan att rita en bild 

efter frågan “how far away are 

you from these men?”.  

Den analys som användes var 

en egen variant av Colaizzis 

metod.  

Resultatet visade på fyra före-attityder 

och två efter-attityder. De före-

attityderna som visade sig 

demonstrerade att studenterna ritade 

sig långt borta från de hemlösa männen 

som att de lever i två olika världar. De 

efter-attityderna som visades 

reflekterade att studenterna och de 

hemlösa männen levde under samma 

tak och ofta i fysisk kontakt.  

11 E. S. Jones & K. M. Wright.  

2017 

“They’re really PD today”: An 

exploration of mental health 

nursing students’ perceptions 

of developing a thereapeutic 

relationship with patients with 

a diagnosis of antisocial 

personality disorder.  

International journal of 

offender therapy of 

comparative criminology.  

1) Att utforska 

sjuksköterskestudenters 

uppfattning av att skapa en 

terapeutisk relation med en 

patient med antisocial 

personlighetsstörning under 

deras andra år på utbildning.  

2) Att jämföra uppfattningar 

hos studenter med erfarenhet 

av slutenvård med dem som 

inte har erfarenhet av 

rättsvård.  

Metoden bestod av en 

kvalitativ intervjustudie med 

en socialkontruktivism som 

metod, där 12 sjuksköterske-

studenter från andra året på 

utbildningen deltog. 

Studenterna delades upp i 

grupper med de som hade 

tidigare erfarenhet inom 

rättsvård och de utan 

erfarenhet i rättsvård.  

Den analys som användes var 

en tematisk analys. 

Resultatet visade på fyra teman: 

diagnos, säkerhet, engagemang, och 

miljöpåverkan. Båda grupperna ansåg 

att en ska titta bortom diagnosen och se 

hela personen.  

Sjuksköterskestudenterna antydde 

också att annan personal inom 

psykiatriplaceringen var väldigt 

påverkande i deras uppfattningar av 

patienter med antisocial 

personlighetsstörning och hur en 

relaterar till dem. 
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12 G-M. Ejneborn Looi, S. 

Sävenstedt & Å. Engström.  

2016 

“Easy but not simple” - 

Nursing students’ descriptions 

of the process of care in a 

psychiatric context.  

Issues in Mental Health 

Nursing 

Att undersöka vårdprocessen 

genom att beskriva 

sjusköterskestudenternas 

resonemang och erfarenheter 

relaterat till bygga relationer, 

bedriva behovsresonemang 

och välja interventioner inom 

psykiatrisk vård.  

Metoden bestod av en 

kvalitativ design med en 

abduktiv tillvägagångsätt. 14 

stycken andraårs 

sjuksköterskestudenter deltog i 

studien. Datan var baserad på 

studenternas beskrivning av 

deras arbete inom olika 

psykiatriska 

slutenvårdsavdelningar som 

dokumenterades i 

reflekterande online 

dagböcker.  

Den analys som användes var 

ett aduktivt förhållningssätt.  

Resultatet visade på tre kategorier; att 

lita på det tillförlitliga förhållandet, 

uttala de outtalade behoven och 

balansera dynamiken att göra och vara.  

13 B. Ewalds-Kvist, T. Högberg & 

K. Lützén.  

2013 

Student nurses and the general 

population in Sweden: Trends 

in attitudes towards mental 

illness.  

Nordic Journal of Psychiatry.  

Att bedöma huruvida 

sjuksköterskestudenters 

tidigare kontakt med 

personer med psykisk 

sjukdom hade en effekt på 

deras attityder till psykisk 

ohälsa för utbildning i 

psykiatrisk omvårdnad. Att 

jämföra tendensen i attityder 

mot psykisk ohälsa mellan 

sjuksköterskestudenters 

tidigare utbildning i 

psykiatrisk omvårdnad och i 

den svenska populationen.  

Metoden bestod av en 

kvantitativ enkätstudie med 20 

påståenden. 246 

sjuksköterskestudenter som 

var inne på sin andra termin, 

samt 2391 stycken från den 

svenska populationen deltog i 

studien. Enkäterna jämfördes 

mellan studenterna och den 

svenska populationen.  

Den analysen som användes 

var en linjär regrissionsanalys, 

och Jonckheere´s trend test.  

Resultatet visade på relativt neutrala 

attityder gentemot psykisk ohälsa. Dock 

visades det att sjuksköterske-studenter 

som har haft kontakt med personer 

med psykisk ohälsa hade generellt 

positivare attityder än de som inte har 

haft kontakt med personer med psykisk 

ohälsa.   
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14 J. Bennett & R. Stennett.  

2015  

Attitudes towards mental 

illness of nursing students in a 

Baccalaureate programme in 

Jamaica: a questionnaire 

survey.  

Journal of Psychiatric and 

Mental Health Nursing.  

Att undersöka attityder mot 

psykisk ohälsa hos 

sjuksköterskestudenter på 

Jamaica.  

Metoden bestod av en 

kvantitativ enkätstudie där 143 

sjuksköterskestudenter deltog 

från tredje året på 

utbildningen då de gjort sin 

psykiatriplacering, dock 

svarade endast 102 stycken. 

Enkäten bestod av 25 frågor 

som besvarades i en likert-

skala 1-7. 

Den analys som användes var 

en beskrivande statistik.  

Resultatet visade på att sjuksköterske-

studenterna höll relativt negativa 

attityder mot personer med psykisk 

ohälsa, med en åsikt om att dem är 

farliga.  

15 M. M. Scheckel & K. A. Nelson.  

2014 

An interpretive study of 

nursing students’ experiences 

of caring for suicidal persons. 

Journal of Professional 

Nursing.  

Att skapa en insikt i det 

grundläggande 

förberedelserna av studenter 

i vård av suicidala personer 

med målet att informera om 

pedagogiska tillvägagångssätt 

avseende självmord och 

förbättra omvårdnaden av 

dessa individer.  

Metoden bestod av en 

kvalitativ intervjustudie med 

öppna frågor. 12 stycken senior 

sjuksköterskestudenter deltog 

efter avslutad sju veckors lång 

psykiatri klinisk placering, det 

var endast 11 stycken som var 

med i det slutliga resultatet. 

Den analys som användes var 

ett fenomenologiskt 

tillvägagångsätt och ett 

hermeneutiskt 

tillvägagångssätt.   

Resultatet visade på tre teman där 

första temat visade att studenter var i 

början rädda för att möta en person 

med suicidaltbeteende efter de hade 

läst om patienters mentala status och 

beteende. Studenternas förmåga att 

samla information om suicidrisk 

influerades genom hur mycket 

patienterna pratade med dem om deras 

suicidala tendenser, och studenternas 

förmåga att skapa en säker och 

terapeutisk självmords-förebyggande 

insatser påverkades av en kompetens av 

kritiskt tänkande.  
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16 J. Wray, L. Walker & B. Fell.  

2008 

Student nurses’ attitudes to 

vulnerable groups: A study 

examining the impact of a 

social inclusion module.  

Nurse Education Today.  

Att utforska sjuksköterske-

studenters attityder före och 

efter en modul om social 

integrationer som försökte 

uppfylla de mål som 

framställdes av QAA.  

Metoden bestod av en 

kvantitativ, före och efter 

praktik, enkätstudie där 160 

studenter deltog, både 

sjuksköterskestudenter och 

barnmorskestudenter. Studien 

fokuserade på tre frågor: Vad 

är studenternas attityder till 

utsatta personer inom the 

social inclusion module? Vad 

är studenternas attityder till 

utsatta personer efter? Har 

studenternas attityder 

förändrats, och om så, hur?  

Den analys som användes var 

en beskrivande statistik.  

Resultatet visade på att majoriteten av 

sjuksköterskestudenterna hade positiva 

attityder. Dock fanns det en liten grupp 

av deltagare som hade stereotypa 

åsikter som skulle kunna påverka deras 

förmåga att förse vård.  
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