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                       Psykisk hälsa och attityder kring psykisk 

sjukdom hos omvårdnadsstudenter 

 

Emma Eriksson 

 

 

Ungdomar mellan 16-24 år har en allt sämre psykisk hälsa i 

Sverige, och den fortsätter att försämras. Människir med psykisk 

ohälsa bemöts ofta med avståndstagande. Detta leder till 

stigmatisering. Studiens syfte var att undersöka 

omvårdnadsstudenters psykiska hälsa och deras attityder kring 

psykisk ohälsa. En enkätundersökning har gjorts på 60 

omvårdnadsstudenter, 46 kvinnor och 14 män. Psykisk hälsa och 

attityder till psykisk sjukdom mättes med etablerade enkäter. 

Resultatet visade att kvinnorna uppgav psykiska problem i 

samma omfattning och intensitet som en klinisk grupp. När det 

gäller attityder till personer med psykiska sjukdomar visade det 

sig att deltagarna hade en ganska positiv syn på personer med 

psykiska sjukdomar. Ingen skillnad fanns mellan män och 

kvinnor. Vårdpersonal har en viktig roll att försöka få bort de 

negativa attityderna i samhället genom att bemöta dem med 

psykiska sjukdomar på ett bra sätt.  

 

Keywords: Psychological well-being, mental illness, attitudes, 

CORE-OM, CAMI-s   

 

 

Inledning 

 

Psykisk ohälsa påverkar människor negativt på många sätt, det kan ge konsekvenser på kort 

sikt men även på lång sikt. Den psykiska ohälsan är ett växande problem i Sverige, inte minst 

bland barn och ungdomar. Barn och ungdomar upplever ökad stress, sömnproblem, värk i 

kroppen, oro, ångest, nedstämdhet (Otterblad- Olausson, 2013). Eftersom barn och ungdomar 

fortfarande utvecklas, inte minst socialt och beteendemässigt, är det viktigt att fånga upp de 

ungdomar som ligger i riskzonen för psykisk ohälsa (Hjern, 2012). Psykisk ohälsa i ung ålder 

kan nämligen ge framtida problem som fortsatt psykisk ohälsa, svårigheter att bilda familj och 

försörja sig (Otterblad- Olausson, 2013). 

Trots mer kunskap om personer med psykisk ohälsa är negativa attityder gentemot psykisk 

ohälsa ett växande problem. Negativa attityder leder till diskriminering och stigmatisering 

utav personer med psykisk ohälsa och det gör att de får ännu sämre självkänsla, blir 

deprimerade och isolerade (Högberg, Magnusson, Ewertzon, & Lützen, 2008). 
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Medin och Alexandersson (2009) redogör för den välkända indelningen av begreppet hälsa i 

två delar, biomedicinsk och humanistisk. Inom den biomedicinska inriktningen ser man 

psykisk hälsa som frånvaro av sjukdom. Man fokuserar på olika delar av kroppen och 

fokuserar oftast på sjukdomar. En människa har god hälsa när kropp och psyke fungerar enligt 

det arttypiska mönstret (Klockars & Österman, 1995). Inom den humanistiska inriktningen ser 

man hälsa och sjukdom som ett kontinuum eller olika dimensioner. Hälsa ses här som något 

annat än avsaknad av sjukdom, här fokuserar man mer på hela människan (Nordenfelt, hämtat 

från Medin & Alexandersson, 2009). Men de flesta teorier definierar inte mental hälsa utan 

hälsa i allmänhet. Därför har Medin och Alexandersson (2009) tagit upp begreppet psykisk 

hälsa utifrån en holistisk inriktning. Här ses hälsa som att man har en förmåga till något, att 

man har full kognitiv förmåga, minne, uppfattningsförmåga av verkligheten, att man kan lösa 

problem, att man kan vara flexibel, kreativ, att man kan uppfatta andras känslor, att man har 

empati, att man kan förstå sig själv m.m. Det är viktigt att man kan kommunicera med 

omvärlden och vara flexibel. Har man någon brist på dessa förmågor påverkar det en individs 

hälsa (Nordenfelt, hämtat från Medin & Alexandersson, 2009). Goldman och Grob (2006) 

beskriver psykisk hälsa som ett tillstånd då mentala funktioner är välfungerande och det gör 

att man klarar av dagliga aktiviteter, relationer och att man kan hantera förändringar och 

motgångar. Psykisk ohälsa i sin tur kännetecknas av förändringar i tänkande vilket kan 

innebära att man glömmer bort sker, man har svårt att ta till sig information och se saker lite 

mer negativt än vanligt, humör och beteende, det är i likhet med ett holistiskt tänkande, 

Goldman och Grob ser till hela människan och hennes funktioner som samspelar med 

varandra. Men de fokuserar både på det som gör att vi har en god hälsa och vad som sker när 

vi inte har en god hälsa. Hälsa kan också beskrivas utifrån ett salutogent perspektiv där 

begreppet KASAM förekommer, en känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005). Begreppet 

en känsla av sammanhang innebär att en människa kan påverkas av påfrestningar på olika sätt. 

Den innehåller tre delar, meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Meningsfullhet 

innebär hur en människa känner att livet känns meningsfullt för den, om man känner att saker 

är värda att lägga energi på. Begriplighet står för hur en människa känner att saker omkring en 

är begripligt, att man förstår vad som händer runtomkring en. Och till sist hanterbarhet, om 

man känner att man kan hantera olika händelser i livet. Det salutogena perspektivet ser man 

precis som i det holistiska synsättet människan i helhet men man fokuserar mer på det som 

gör att man har en god hälsa precis som i det humanistiska synsättet. En människa är varken 

sjuk eller frisk utifrån detta perspektiv utan man pendlar fram och tillbaka, ju större KASAM 

en människa har desto bättre hälsa, både fysiskt och psykiskt (Antonovsky, 2005). 

Motsatsen till psykisk hälsa är psykisk ohälsa och Socialstyrelsen beskriver begreppet 

ohälsa som kan vara allt från nedstämdhet till psykiska sjukdomar som depression eller 

schizofreni, något som stör ens välbefinnande på olika plan (Otterblad-Olausson, 2013). 

Westerhof och Keyes (2010) talar om hälsa utifrån välmående, de nämner 6 element som är 

viktiga för en persons välmående: självacceptans, att man har en positiv attityd gentemot sig 

själv både bakåt och framåt i tiden, mening med livet, att man har mål och vet vart man vill i 

livet. Självständighet, att man har förhållningssätt som är socialt accepterade av omgivningen, 

att man har goda relationer med andra, att man har förmåga att kunna hantera omgivningen 

och att man har självinsikt om sin potential för personlig utveckling. Här ses kombinationen 

av självupplevt välmående och psykiskt och socialt fungerande som att man har en god 

psykisk hälsa och tvärtom, låg själupplevt välmående är kombinerat med låg psykologiskt och 

socialt välmående. Detta synsätt kan ses ur ett holistiskt perspektiv, en människa har olika 

förmågor, och saknar man några av dessa förmågor påverkar det hälsan.   
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När det gäller psykisk ohälsa finns det olika risk- och friskfaktorer som påverkar hälsan. 

Att barn och ungdomar har fler riskfaktorer i sina liv behöver inte automatiskt betyda att det 

kommer utveckla psykisk ohälsa men riskerna ökar. Riskfaktorerna kan vara biologiska, 

psykologiska och sociala och riskfaktorerna delas in i olika delar, benägenhet, påskyndande 

och bevarande. Benägenhet kan innebära ärftlighet, hjärnskador, kroppslig sjukdom och 

utvecklingsavvikelser så som läs- och skriv svårigheter, motoriska problem, utagerande och 

emotionella problem. Påskyndande kan vara t.ex. vanvård, mobbning, familjekonflikter, 

bristfällig anknytning till föräldrar och för höga krav på sig själv. Det kan även vara att 

familjen splittras, föräldrar som har psykisk och fysisk ohälsa, missbruk hos föräldrarna, låg 

social status och fattigdom kan också påverka. Von Knorring (2012) tar upp en annan 

riskfaktor som är bevarande, det handlar om dålig kost, för lite fysisk aktivitet, mycket kritik, 

för lite stöd i skola eller på fritiden och problem under graviditeten hos mamman och frånvaro 

av skyddande faktorer som kan vara social förmåga, begåvning, problemlösningsförmåga. 

Friskfaktorerna som även kallas skyddande faktorer kan göra att barn och ungdomar i 

riskzonen inte får psykisk ohälsa senare. Skyddsfaktorerna kan vara god begåvning, 

kreativitet, hög ambitions och energinivå, förmåga till empati och att skapa goda sociala 

relationer. Barn och ungdomar som har en dålig miljö hemma kan knyta an till andra 

människor runtomkring och därmed kompensera för det dåliga. Skyddande faktorer kan även 

vara förmågan att komma igen efter en traumatisk händelse, socioekonomiska faktorer, 

kulturella faktorer, familj och socialt nätverk.  

Enligt Socialstyrelsens uppskattningar lider mellan 20-40% av befolkningen av någon form 

av psykisk ohälsa, där ca 5-10% har så pass allvarliga psykiska besvär att de söker vård. Men 

många söker heller aldrig någon hjälp för sina besvär (Otterblad-Olausson, 2013). Enligt 

Socialstyrelsens undersökningar är det inte bara oro, ångest, nedstämdhet, depression och 

dåligt psykiskt välbefinnande som ökar, utan också andra symtom som nervositet, dåligt 

humör, koncentrationssvårigheter, dålig aptit, sömnbesvär och värk i olika delar av kroppen 

(Lager, Berlin, Danielsson,  & Heimerson , 2009).  

Wilson, Pritchard och Revalee (2005) har gjort en kartläggning där de fann att kvinnor i 

större utsträckning lider av sämre hälsa, speciellt psykisk ohälsa, de är i högre grad än män 

deprimerade, inåtvända, har huvudvärk och ångest. Männen däremot visar sig ofta vara mer 

aggressiva, utagerande, asociala och använder droger i större utsträckning än kvinnor. 

Enligt (Hwang, Myers, Abe-Kim, & Ting, 2008) har det socialkulturella en roll i hur 

psykisk ohälsa tar sig i uttryck. Psykisk hälsa har sin bakgrund i sociala normer och tro. Alla 

människor upplever psykisk ohälsa någon gång i livet och de flesta har liknande symtom, men 

ålder, kön och social bakgrund har en stor roll i hur vi upplever saker och hur vi uttrycker 

dem. Även om det finns liknande symptom för t.ex. depression i alla kulturer så finns det 

skillnader i hur och vart i kroppen problemen upplevs.  

I Socialstyrelsens (Lager, et al. 2009) framgår det att ungdomar mellan 16-24 år har en allt 

sämre psykisk hälsa, och den har fortsatt öka mellan 1990 och 2000-talet. Rapporten visar att 

det psykiska välbefinnandet minskar oavsett familjeförhållanden, födelseland, 

arbetsmarknadsstatus och föräldrarnas ekonomiska situation. Det är oklart varför det har skett 

en minskning men en förklaring kan vara förändringar i ungdomars livsförhållanden. Allt fler 

går ut gymnasiet, men arbetsmarknaden har förändrats och det är inte alltid lika enkelt att få 

jobb idag, samtidigt som oro inför skolprestationer och oro inför att inte passa in i skolan 

också kan spela in. Dessutom tvingas många unga studera, fastän de egentligen skulle vilja 

jobba.  

Socialstyrelsen skriver i sin rapport om barn och ungdomars psykiska hälsa (Otterblad-

Olausson, 2013), att det är viktigt att fånga in dem som mår psykiskt dåligt tidigt, inte bara för  
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att det skapar ett lidande just nu utan för att det även kan ha framtida konsekvenser. Om man 

går och mår dåligt utan att få den hjälp man behöver finns risken att man blir ännu sjukare, får 

svårt att tillgodogöra sig skolarbeten, svårt att ta sig ut på arbetsmarknaden och kanske får det 

svårt med relationer. Det har visat sig att unga som lider av oro, ångest och nedstämdhet har 

större benägenhet att lida av psykisk ohälsa senare livet. 

 

 

 

Attityder gentemot psykisk ohälsa 

 

I “The Psychological of Attitudes” ger Eagly och Chaiken sin definition av attityder: ”a 

psychological tendency that is expressed by evaluating a particular entity with some degree of 

favor or disfavor.” (Eagly & Chaiken, 1993, p.1). Det kan översättas med att attityder är en 

psykologisk tendens som yttrar sig genom att man evaluerar något eller någon med positiv 

eller negativ inställning mot attitydobjektet. Detta kan ske i olika grader. Attityder består av 

tre komponenter, den kunskap man har om företeelsen, den känsla man har för företeelsen och 

beredskapen att agera gentemot företeelsen. Attityder börjar formas tidigt genom de 

erfarenheter vi är med om, det budskap och kunskap man får. 

När det gäller attityder gentemot psykisk ohälsa finns det en del motstridiga resultat. 

Högberg, et al. (2008) talar i sin studie om att det kommer bli värre medan Hansson (2013) 

talar om att attityderna blir bättre och bättre. Människor ofta tar avstånd från personer med 

psykisk ohälsa, vilket leder till fördomar och diskriminering. Anledningen till att människor 

tar avstånd är brist på kunskap, och detta leder i sin tur till att människor med psykisk ohälsa 

blir ännu mer isolerade, deprimerade och får dålig självkänsla. Även om vi får en allt bättre 

förståelse för människor med psykisk ohälsa, och att dessa människor får hjälp genom 

medicinering o.s.v. så kommer problemet med stigmatisering enligt Högberg, et al. (2008) att 

växa. Andra orsaker till stigmatisering kan vara för lite information och massmedias 

framställande av psykiskt sjuka människor. Massmedia har ett så pass stort inflytande på 

människor och vilken information de får ta del utav. Ofta framställs personer med psykisk 

sjukdom negativt och människor som begår brott framstår ofta som psykiskt sjuka (Ljungqvist 

& Jenner, 2011).   

Teorier har tagits fram för att försöka förklara varför stigmatisering förekommer. Det kan 

bl.a. vara för att man ökar sin självkänsla genom att jämföra sig med andra med sämre 

livsförhållanden. Det kan också ge en känsla av kontroll att stigmatisera dem som anses hota 

sitt välbefinnande. De talar också om att de individer som stigmatiserar andra kan höja sin 

egen grupps status. De ses som bättre jämfört med grupper som har det sämre ( Ljungqvist & 

Jenner, 2011).  

Många människor ser psykiskt sjuka personer som farliga och oförutsägbara och vill därför 

inte gärna ha med dem att göra. Men det har visat sig att personer med högre utbildningsnivå, 

mer kvalificerade arbeten eller med egna erfarenheter på området har en mer positiv 

inställning till personer med psykisk ohälsa. Därför menar forskare att det enda sättet att få 

bukt med de negativa attityderna är att ge allmänheten mer information. Högberg, et.al., 

(2008) påpekar dock att det inte alltid är så att människor med större kunskap har en mer 

positiv attityd kring människor med psykisk ohälsa. I studien utav Horsfall, Cleary och Hunt 

(2010) talar de också om de positiva effekterna med att ge information om psykisk ohälsa, 

men poängterar att det är viktigt att den ges på olika sätt eftersom alla är olika mottagliga för 

olika information.  
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Ljungqvist och Jenner (2011) tar upp fyra missuppfattningar som dominerar när det gäller 

psykisk ohälsa. Den första handlar om att personer med psykiska sjukdomar anses vara farliga 

och opålitliga precis som Horsfall et al. (2010) talar om. Den andra handlar om att människor 

med psykisk sjukdom anses vara oansvariga och behöver en mer auktoritär guidning i livet. 

Den tredje handlar om att de oftast ses som barn och att de kräver vård och att andra tar hand 

om dem och den fjärde handlar om att de ses som inkapabla p.g.a. karaktärssvaghet.  

Studier har även visat att personer med psykisk ohälsa blir sämre bemötta inom vården än 

vad andra människor blir. De upplever ofta en brist på intresse, att de inte blir lyssnade på och 

att de får vänta längre på vård. Vården har ett stort ansvar i att försöka få bukt med de 

negativa attityderna i samhället, bland annat borde de som arbetar inom vården bättre visa hur 

man bemöter personer med psykisk ohälsa (Björkman, Angelman,  & Jönsson, 2008).  

När det gäller attityder hos vårdpersonal har man funnit skillnad på om man arbetar inom 

den slutna eller öppna vården. Arbetar man inom öppenvården såg man att personalen hade en 

mer positiv attityd men arbetade man inom den slutna vården så hade man kontakt med 

människor med svårare psykiska sjukdomar och hade därför mer negativa attityder inom 

personalstyrkan (Mårtensson, Jacobsson, & Engström, 2014).    

Fem befolkningsundersökningar gjordes under åren 2009-2013 av Centrum för 

Evidensbaserade Psykosociala Insatser, CEPI. Undersökningarna skulle analysera attityder till 

psykisk ohälsa och göra jämförelser i län där en kampanj som Hjärnkoll ansvarar för bedrevs 

(Hansson, 2013). Det visade sig att attityder, kunskap och beteende förändrades mer och mer 

till det bättre. Befolkningsundersökningen som gjordes 2009 visade att ca 25% av deltagarna 

hade en negativ attityd, speciellt till de variabler som handlade om att ha personer med 

psykisk ohälsa i sin nära omgivning. Undersökningen visade även att det här fanns en 

signifikant skillnad mellan kvinnor och män. Männen hade till exempel en mer positiv 

inställning till att de psykiatriska verksamheterna borde bedrivas i öppna vårdformer, dock 

hade de en mer negativ attityd i de andra variablerna. Med åren hade attityderna förändrats till 

mer positiva när det gällde att personer med psykisk sjukdom ska vara delaktiga i samhället, 

även att de psykiatriska verksamheterna bör bedrivas i öppna vårdformer visade 

undersökningen utav CEPI. Det visade sig även att om man hade personliga erfarenheter av 

psykisk ohälsa, en hög utbildning eller jobbade med psykisk ohälsa i någon form hade man 

positivare attityder, precis som Björkman et al. (2008) menade. I en studie utav Ewalds-Kvist, 

Högberg och Lützén (2013) fick de fram att kvinnor är mer empatiska när det gäller att 

interagera med människor som lider av psykisk ohälsa. Men det visade sig att kvinnorna 

känner mer rädsla än vad männen gjorde. Studien visade även att personer med erfarenhet 

utav psykisk ohälsa var med positiva än de utan erfarenhet. Det är viktigt att fånga upp barn 

och ungdomar med psykisk ohälsa tidigt för att de ska kunna fungera och få så bra 

möjligheter som möjligt i sin utbildning och i framtiden. Det är även viktigt att man ger 

information om människor med psykisk ohälsa så tidigt som möjligt för att ge dem verktyg 

och ett framtida positivt bemötande till människor med psykisk ohälsa.  

När det gäller att söka hjälp för sina psykiska problem talar (Nam, Chu, Lee, Lee, Kim, & 

Lee, 2010) om att det finns skillnader mellan könen när det gäller attityder kring att söka hjälp 

för psykisk ohälsa. Kvinnorna är ofta mer positivt inställda till att söka hjälp än vad männen 

är. Studien visade även att den kulturella bakgrunden var en av anledningarna till denna 

skillnad mellan män och kvinnor. I de kollektivistiska och maskulina kulturerna visade sig 

inte skillnaden vara så stor, eftersom individer från dessa kulturer ansåg att söka hjälp för sin 

psykiska ohälsa kunde orsaka skam över familjen medan det fanns en skillnad mellan könen i 

de mer individualistiska och feminina kulturerna. 
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Syfte och frågeställningar  
 

Då det finns få tidigare studier om psykisk ohälsa och attityder kring psykisk ohälsa hos 

vårdpersonal, och särskilt hos unga personer som studerar för att bli vårdpersonal, var denna 

studies syfte att undersöka hur den psykiska hälsan, samt attityderna kring den tog sig i 

uttryck hos omvårdnadsstudenter på vårdgymnasium. Omvårdnadsstudenterna befinner sig i 

den åldersgrupp där den psykiska ohälsan idag ökar och därför är det viktigt att fånga upp 

dem som befinner sig i riskzonen. Det är även viktigt eftersom dessa studenter sannolikt 

kommer komma i kontakt med psykisk ohälsa i sitt framtida arbete, och att de då måste kunna 

hantera och bemöta den på rätt sätt. Frågeställningarna i studien var: Hur ser elevernas 

psykiska hälsa ut? Hur ser studenternas attityder ut när det gäller psykiska sjukdomar? Finns 

det någon skillnad mellan de manliga och kvinnliga studenterna när det gäller den psykiska 

hälsan och attityderna kring dem? 

 

 

Metod 

 

Deltagare 

 

För att kunna vara med i studien skulle deltagarna studera till att arbeta inom vården på 

gymnasial nivå. I studien deltog 60 omvårdnadsstudenter, 47 (78.3%) i årskurs 1 och  13 

(21.7%) i årskurs 2. från en ort i Södermanland. Studenter från 3 klasser deltog i 

undersökningen, varav 46 (78.3%) var kvinnor. Deltagarnas ålder var inte meningsfullt att 

registrera då alla var mellan 16 och 17 år och endast några få hade en avvikande ålder. De fick 

ingen ersättning för att vara med. Det externa bortfallet var 2 enkäter som inte har besvarats.  

 

 

Material 
  

Clinical Outcomes in Routine Evaluation- Outcome Measure med förkortning CORE- OM 

(Elfström, Evans, Lundgren, Johansson, Hakeberg, & Carlsson, 2013) har använts för att 

studera hur den psykiska hälsan ter sig hos deltagarna. Elfström, et al. har utvecklat en svensk 

version av CORE- OM, för att det är ett brett beprövat verktyg för att patienter ska kunna ge 

en självrapport av sina psykiska problem, och det ska sen kunna användas för att se om 

psykoterapi gett resultat. De hade en klinisk grupp och en icke klinisk grupp som sedan 

jämfördes. De jämförde även med resultat från Storbritannien. Detta mätinstrument innehåller 

34 påståenden om hur den psykiska hälsan varit under den senaste veckan. Påståendena är 

indelade i 4 innehållskategorier, välbefinnande (4 items), problem/symtom (12 items), 

fungerande allmänt och i sociala situationer (2 items) och riskbeteenden för andra och den 

egna personen (6 items). Där svarsalternativen är aldrig, sällan, då och då, ofta och nästan hela 

tiden. Svaren kodas från 0-4. Vissa items är negativt formulerade som t.ex. ”Jag har känt mig 

förfärligt ensam och isolerad” och vissa är positivt formulerade som t.ex. ”Jag har känt mig 

nöjd med mig själv”. Fler psykiska problem ger högre poäng. När medelvärdena ska beräknas 

så vänds svaren i de positiva påståendena, t.ex. ”Jag har varit nöjd med de saker jag har gjort”, 

Jag har besvärats av värk, smärta eller andra kroppsliga problem”. Ett medelvärde över alla 

items beräknas. Man kan även beräkna medelvärden utan alla riskitems, på grund av deras  
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speciella karaktär. Cronbach alfa beräknades på risker .45. icke riskitems .88. och alla items 

.87. 

      Community Attitudes towards Mental Illness -svensk version, förkortning CAMI-s 

(Högberg, Magnusson, Lützén, & Ewalds- Kvist, 2012) är en förkortad del från CAMI som 

från grunden har 40 påståenden. På grund av ett tekniskt misstag har 4 påståenden tagits bort 

från enkäten i denna uppsats. De items som är kvar delas sedan in i 3 delskalor, Öppenhet, 

Rädsla och Samhällsideologi. I delskalan Öppenhet var det 8 items med, för Rädsla var det 5 

items och för Samhällsideologi var det 3 items. Deltagarna får här svara på hur de känner 

kring psykisk ohälsa. Svarsalternativen är en 6-gradig skala från 1 (instämmer inte alls) till 6 

(instämmer helt och hållet). Vissa items var negativt formulerande som t.ex. ”Det är 

skrämmande att tänka sig att personer med en psykisk sjukdom bor i mitt bostadsområde”  

och vissa är positivt formulerade som t.ex. ”Så långt det är möjligt bör psykiatrisk verksamhet 

bedrivas i öppna vårdformer”. När medelvärden skulle räknas ut vändes svaren på de negativa 

items.   

Svaren har delats in så att svarsalternativen 1-3 bildade en grupp som inte instämmer och 

4-6 en grupp som instämmer för att kunna göra en jämförelse med 

befolkningsundersökningen av Hansson (2009). Cronbach alfa beräknades på alla delskalor, 

Öppenhet .29, Rädsla .47, Samhällsideologi .41 och alla items .59. Höga värden på Öppenhet 

betyder att deltagaren är öppen, höga värden på Rädsla innebär att deltagaren känner rädsla 

inför personer med psykisk sjukdom och höga värden på samhällsideologi betyder att 

deltagaren är öppna för att människor med psykisk sjukdom ska interageras i samhället. 

Första frågan i CAMI-s hade ett bortfall på 5 % och de andra frågorna låg mellan 7-14% 

ofullständiga svar. 

 

 

Procedur 

 

Först kontaktades rektorn vid ett vårdgymnasium för att få ett godkännande att lämna ut 

enkäter till eleverna. Sedan skickades enkäten med följebrev till rektorns mejl. Följebrevet 

innehöll information om studiens syfte ”Syftet med denna enkät är att se hur den psykiska 

hälsan uttrycker sig hos omvårdnadsstudenter och hur attityder till psykisk ohälsa uttrycker 

sig”, att namnet på deltagarna ej ska skrivas på enkäten för att kunna säkerhetsställa rätten till 

att vara anonym, att ingen kan koppla enkäten till deltagarna. De fick även information om att 

de när som helst kan avbryta sin medverkan och att de får ta del utav resultatet om de vill. 

Rektorn frågade de berörda lärarna för klasserna om de ville vara med i studien och lärarna 

delade i sin tur ut enkäterna till eleverna i 3 klasser, under deras mentorstid. Att medverka var 

helt frivilligt vilket noga poängterades. Efter 3 veckor skickades en påminnelse ut via mejl. 

När enkäterna var ifyllda skickades de med post till undersökningsledaren.  

 

 

Resultat 
 

Resultaten nedan kommer presenteras efter frågeställningarna. Först kommer resultatet om 

hur deltagarnas psykiska hälsa ser ut, sedan hur deras attityder kring psykisk ohälsa ser ut och 

sedan presenteras skillnaderna mellan männen och kvinnorna när det gäller den psykiska 

hälsan och deras attityder kring psykisk ohälsa.  
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Hur är studenternas psykiska hälsa?  
 

För att mäta studenternas psykiska hälsa togs totalvärden i CORE-OM för män och kvinnor 

fram (se Tabell 1). Alla deltagares medelvärden jämfördes med olika gränsvärden för att se 

om de kunde tillhöra en klinisk grupp eller normalpopulationen enligt CORE-OM för 

Storbritannien respektive Sverige. Gränsvärden på totalvärdet ligger på 1.0 för män och 

kvinnor enligt den engelska versionen (Elfström, et al. 2013). Det visade sig att ca 28.6% (4 

st) av männen och 52.2% (24 personer) av kvinnorna låg över gränsvärdet vilket betyder att 

de alltså skulle kunna tillhöra en klinisk grupp enligt det engelska gränsvärdet. Gränsvärdet i 

Sverige ligger på 1.20 för män och 1.26 för kvinnor när det gäller totalvärdet (Elfström, et al. 

2013). 21.4% (3 st) av männen låg över det svenska gränsvärdet och ca 30.4% (14 st) av 

kvinnorna låg över gränsvärdet. 
 

 

 

 

Tabell 1 

Medelvärden och standardavvikelser för psykisk hälsa (CORE-OM) uppdelat på kön                                                
_________________________________________________________________________________________________________________ 

                                     

                                           Män (n = 14)                                     Kvinnor (n = 46) 
       

                                        M                      SD                              M                         SD 

       

Alla items                      0.83                    0.48                           1.10                     0.51                              

Riskitems                      0.37                     0.45                           0.41                     0.48  

Alla Icke risk-items       0.93                     0.52                          1.24                      0.55 
_________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Medelvärden från en svensk icke klinisk och en klinisk grupp (Elfström, et al. 2013) 

jämfördes med männen och kvinnorna i studien. För att göra en jämförelse användes  

signifikansprövning av medelvärdena på en 5% nivå. Oberoende t-test användes för 

signifikansprövningen. Signifikansprövningen visade att det inte fanns någon signifikant 

skillnad mellan männen, p = .09 eller kvinnorna, p = .10 i den svenska kliniska gruppen och 

studiens deltagare. Inte heller fanns det någon signifikant skillnad mellan männen i den icke 

kliniska gruppen och studiens deltagare, p = .35. Men mellan kvinnorna i den icke kliniska 

gruppen och studiens kvinnliga deltagare fanns det en signifikant skillnad. I den svenska 

kliniska gruppen deltog 46 kvinnor, i jämförelse gruppen deltog 126 kvinnor (M = 0.92, SD = 

0.51) t(45) = 2.44, p < .001 d = 1.02. 

För att se hur studenternas attityder kring psykisk ohälsa tog sig i uttryck beräknades män 

och kvinnors medelvärden (se Tabell 2).  
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Tabell 2 

Medelvärden och standardavvikelser för attityder kring psykisk ohälsa (CAMI-s) mellan män 

och kvinnor 
_________________________________________________________________________________________________________________

 

                                        Män (n = 13)                                     Kvinnor (n = 46) 
                          

                                 M                         SD                          M                         SD 

 

Öppenhet                3.34                      0.45                        3.32                     0.39 

Rädsla                     3.26                      0.43                        3.08                     0.37 

Samhällsideologi    3.58                      0.80                        3.80                     1.15 

Alla items               3.46                       0.33                        3.45                     0.65 
_________________________________________________________________________________________________________________

 

 

En jämförelse gjordes även med Hanssons (2009) befolkningsundersökning. 

Signifikansprövning med chi2 användes för att se om det fanns någon signifikant skillnad 

mellan deltagarna i denna studie och befolkningsstudien. Signifikansprövningen gjordes för 

varje fråga i CAMI-s. Endast ett påstående visade signifikant skillnad ”Den lokala 

befolkningen behöver inte vara rädd för de människor som besöker deras närområde för 

psykiatrisk vård” χ2 = 13.56, df = 3. p = 0.004.  
 

 

Skillnaden mellan män och kvinnors psykiska hälsa och deras attityder kring 

psykisk ohälsa 

 

För att se om det fanns någon skillnad mellan männen och kvinnornas psykiska hälsa gjordes 

ett oberoende t-test mellan män respektive kvinnor. Oberoende t-test gjordes på medelvärdena 

av Alla items, Risk items och alla Icke riskitems, se Tabell 1 för medelvärden och 

standardavvikelser.  Alla testen visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan 

män och kvinnor. För Alla items blev utfallet t(58) = -.798  p = .428.. För Icke risk items blev 

det t(58) = -1.93, p = .058., och för alla Risk items blev det t(58)= .289 , p = .774. P-värdet för 

skillnaden mellan män och kvinnor på alla items påvisar dock en tendens till signifikans då p-

värdet är större än .05. men mindre än .10.  För att se om det fanns någon skillnad mellan män 

och kvinnor när det gäller attityder kring psykisk ohälsa gjordes oberoende t-test mellan män 

respektive kvinnor på totalvärdet för CAMI-s, t(58) = .037, p = .970. Det visade ingen 

signifikant skillnad. Endast totalvärdet användes då Cronbach alfa värdena på delskalorna har 

för låga värden för att kunna vara tillförlitliga.     

 

 

Diskussion 

 

Då det finns få tidigare studier om psykisk ohälsa och attityder kring psykisk ohälsa hos 

vårdpersonal, och särskilt hos de unga personer som studerar för att bli vårdpersonal, var 

denna studies syfte att undersöka hur den psykiska hälsan, samt attityderna kring den tog sig i 

uttryck hos omvårdnadsstudenter på vårdgymnasium. 

För att i enlighet med första frågeställningen se hur studenternas psykiska hälsa såg ut 

gjordes en jämförelse för att se om deltagarna mådde så pass dåligt att de skulle kunna tillhöra  
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en klinisk grupp. Jämförelsen visade att hälften av kvinnorna mådde så pass dåligt att de 

skulle kunna gå i psykoterapi enligt gränsvärdet för Storbritannien och för männen blev 

resultatet något färre. För det svenska gränsvärdet blev resultatet något färre för både män och 

kvinnor som visade på så pass dåligt mående att de  skulle kunna gå i psykoterapi. Det 

stämmer överens med studien utav Wilson, Pritchard och Revalee (2005) där de i deras 

kartläggning fann att kvinnor ofta mår sämre än männen. Skillnader mellan de olika 

gränsvärdena kan bero på kulturella skillnader. Hwang et al. (2008) talar om hur viktigt det är 

att just ta upp och förstå kulturella skillnader när det gäller psykisk ohälsa. Även om det 

nästan alltid är samma symtom så kan det finnas skillnader i var och hur symtomen upplevs. 

En äldre människa kanske har en lite annan kulturell bakgrund och upplever kanske därför 

symtom på andra ställen i kroppen, man kanske kan prata om sina problem på ett annat sätt än 

vad yngre människor gör. Stickprovet i studien bestod av unga personer, och det är just de 

som Socialstyrelsen menar ligger i riskzonen för psykisk hälsa. Detta kan även vara en 

delförklaring till varför så många kvinnor i studien hamnade över gränsvärdet för att 

möjligtvis kunna gå i psykoterapi. Socialstyrelsen (Lager. Et al. 2009) beskriver ungdomars 

livsförhållanden som förändrade, arbetsmarknaden har förändrats, de har inte lika lätt att få 

jobb längre och kan även känna sig stressade för att klara av skolan. Äldre kan däremot känna 

sig pressade inom jobbsituationer, stressade att hinna med jobb, hem och fritid. Studier har 

även visat att kvinnor är mer positiva till att söka hjälp för sin ohälsa (Nam, et al. 2010) vilket 

kan vara en anledning till att det finns en skillnad mellan män och kvinnor. Kvinnor kanske är 

mer benägna att prata om sina problem och känslor än vad männen är.  

För att i enlighet med den andra frågeställningen se hur studenternas attityder till psykisk 

ohälsa såg ut togs medelvärden fram. De flesta studenterna i studien hade en ganska positiv 

attityd till människor med psykisk ohälsa. Enligt Hansson (2013) har attityderna till psykisk 

ohälsa förändrats till det bättre medan Högberg, et al. (2008) menar att negativa attityder 

kommer att växa.  Men då det är svårt att dra säkra slutsatser på grund av låga Cronbach 

alfavärden, är det svårt att generalisera detta till andra eftersom endast mätningar på 

totalvärdet CAMI-s gjordes. Det hade varit bättre att kunna jämföra alla delskalor för att 

kunna se skillnader mellan dem. En jämförelse gjordes även med en befolkningsundersökning 

(Hansson, 2009). Jämförelsen gjordes item för item på procentuellt antalet deltagare som 

svarat att de helt eller delvis inte instämmer. Jämförelsen visade att det inte fanns några 

signifikanta skillnader förutom på en fråga. Då befolkningsundersökningen är en stor studie 

som är generaliserbar med andra kan även denna jämförelse anses vara jämförbar med andra. 

Att en fråga i chi två testet blev signifikant kan bero på slumpen.  

Skillnader mellan män och kvinnors psykiska hälsa och attityder till psykisk ohälsa 

jämfördes i enlighet med den tredje frågeställningen. Resultatet visade ingen signifikant 

skillnad mellan män och kvinnors psykiska hälsa på alla delskalor. Det fanns inte heller någon 

signifikant skillnad på män och kvinnors attityder till psykisk ohälsa. I undersökningen utav 

Hansson (2009) fann man dock en signifikant skillnad mellan män och kvinnors attityd till 

psykisk ohälsa. Männen hade en mer positiv inställning till att psykiatriska verksamheter 

bedrivs i öppna vårdformer men hade en mer negativ attityd till andra variabler. Medan 

Ewalds-Kvist, et al. (2013) menar att kvinnor är mer positiva till att interagera med personer 

med psykisk ohälsa, men de känner oftare rädsla än vad männen gör. 

Befolkningsundersökningen från CEPI visar ändå att attityderna har blivit mer positiva under 

de år undersökningen gjorts (Hansson, 2013). Eftersom det är så få deltagare i studien kan det 

vara svårt att generalisera detta till andra. Eftersom det är fler kvinnor än män kan resultatet 

bli skevt. Det ultimata hade varit att ha med fler manliga deltagare i studien för att kunna få en 

mer rättvis fördelning mellan män och kvinnor. Men man kan ändå se tendens till att det finns  
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en skillnad mellan män och kvinnors psykiska hälsa på totalmedelvärdet i CORE-OM, 

kvinnorna visade på fler psykiska besvär än männen. Som Revalee (2005) har fått fram i sin 

studie att kvinnor oftare lider av psykisk ohälsa, som depression, ångest och är mer inåtvända. 

Det gjordes även en jämförelse på medelvärdena för en klinisk och icke klinisk grupp mellan 

män och kvinnor när det gäller den psykiska hälsan. Det visade sig att det inte fanns någon 

signifikant skillnad mellan männen i den kliniska gruppen och studiens manliga deltagare. 

Inte heller fanns det någon signifikant skillnad mellan männen i den icke kliniska gruppen och 

männen i studien. Det kan bero på att männen i studien var så få, även om de hade högre 

medel än den svenska normalgruppen. Men mellan de kvinnliga deltagarna i studien och den 

icke kliniska gruppen fanns dock en signifikant skillnad. Varför de kvinnliga deltagarna i den 

icke kliniska gruppen och de kvinnliga deltagarna i studien blev signifikant beror sannolikt på 

att kvinnorna i studien upplevde en sämre psykisk hälsa än den svenska icke kliniska gruppen.  

När det gäller begränsningar i studien kan man notera att stickprovet blev något mindre än 

önskat i undersökningen. Eftersom urvalet blev skevt, med fler kvinnor än män kan det vara 

svårt att generalisera detta till andra grupper. Resultaten kanske inte riktigt stämmer överens 

med hur det kan se ut. Hade man haft fler män i studien hade man kanske kunnat få 

signifikanta skillnader mellan män och kvinnor som man inte fann här i denna studie. Med ett 

större stickprov hade kanske det stora bortfallet på CAMI-s delen kunnat undvikits, det 

kanske inte hade påverkat resultaten så mycket som de gjorde nu. Nu kunde endast 

jämförelser på totalvärdet göras p.g.a. för låga Cronbachs alfa värden. Nackdelen var att 

undersökningen genomfördes på en mindre skola. När det gäller rekryteringen till studien var 

det helt frivilligt att vara med, det poängterades noga i brevet som följde med. Men eftersom 

rektorn var den som kom med frågan till eleverna kan frivilligheten ifrågasättas eftersom 

eleverna står i en beroendeställning till rektorn. Omvårdnadsprogrammet har dessutom flest 
kvinnliga studenter, vilket gjorde det svårt att rekrytera tillräckligt många manliga deltagare 

till studien. Därför blir jämförelserna mellan manliga och kvinnliga deltagare inte optimal. 

För att jämförelserna skulle bli så optimala som möjligt hade man kunnat rekrytera fler 

omvårdnadsstudenter på en större skola. Ett annat problem är att det inte kom med några från 

årskurs 3 i studien. Det kan vara så att resultatet hade sett annorlunda ut om dessa kommit 

med, eftersom de har mer erfarenhet och kanske även mer information om människor och 

olika psykiska funktionshinder. Högberg et al. (2008) menar att personer med stor erfarenhet 

och hög utbildningsnivå ofta har en positiv syn till personer med psykisk ohälsa. Men det 

finns även studier som visar att personer med psykisk ohälsa blir sämre bemötta inom vården 

än vad andra människor blir (Björkman, et al. 2008), då spelar det ingen roll att man har mer 

erfarenhet eller högre utbildningsnivå. Men det är ändå viktigt att ge information om psykisk 

ohälsa, för det är det som gör skillnad om hur våra attityder ger sig i uttryck enligt Horsfall et 

al. (2010). Det är även viktigt att de inom vården bemöter dem med psykisk ohälsa väl, de har 

en viktig del i att få bort de negativa attityderna menar (Björkman, et.al., 2008).   

När det gäller val av instrument var CORE-OM ett passande val för studiens syfte. 

Instrumentet är väl beprövat och deltagarna fick fylla i självupplevd psykisk hälsa som sedan 

analyserades för att se hur deltagarnas hälsa såg ut och om den var sänkt så att de kunde 

tillhöra en klinisk grupp. Dock låg Cronbachs alfa på delskalan risker på 0.47 vilket är för 

lågt. Men eftersom det är få i studien som har bejakat dessa riskpåståenden är Cronbachs alfa 

av matematiska skäl lågt, det har uppstått en slags golveffekt. Det andra instrumentet som 

användes var CAMI-s. Detta instrument är under utveckling och det finns i flera versioner 

utav den, en annan version hade kunnat användas. Den senare versionen har omarbetats så att 

den ska passa in i det svenska samhället (Högberg, et al. 2012). Att många frågor i CAMI-s 

blev obesvarade kan tolkas som att deltagarna fann dessa som svårtolkade. Det kan vara ett  
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skäl till att bortfallet var ganska högt på just dessa frågor vilket blev problematiskt när 

resultaten skulle tolkas. Det stora bortfallet kan ha gjort resultatet skevt. Det stora bortfallet 

gjorde att resultatet inte kan jämförs ordentligt med jämförelsegruppen.  Dessutom kan dessa 

partiella bortfall gjort att Cronbachs alfa blev lågt på alla delskalor i CAMI-s. Det stora 

bortfallet hade kunnat undvikas om enkäterna delades ut utav studieledaren. På grund av ett 

tekniskt misstag innehåller CAMI-s i studien fyra frågor färre än den publicerade (Högberg, et 

al. 2008). Detta misstag kan möjligtvis gjort att Cronbachs alfa värdena på alla delskalor 

förutom totalvärdet blev väldigt låga. Därför kunde endast en jämförelse av attityder med en 

jämförelsegrupp göras på totalvärdet. En annan nackdel med detta val av enkätmetod är att 

man inte kan ställa följdfrågor, vilket leder till att man inte kan få en djupare förståelse för 

vad deltagarnas svar betyder. Något som kan vara ett problem vid enkätundersökningar av 

attityder, är att det är svårt att mäta när det handlar om värdeladdade frågor. Deltagarna 

kanske inte vill svara eller att de kanske inte är helt ärliga i sina svar. Eftersom enkäten 

handlar om vad man tycker om andra människor, och speciellt människor som redan är utsatta 

kan det vara något man kanske hellre håller för sig själv. Men i och med att enkäten är helt 

anonym finns det å andra sidan en större chans att deltagarna svarat på frågorna. Dessutom 

har en kvantitativ studie gjort att deltagarna kan sitta i lugn och ro och svarat på frågorna 

istället för att känna sig pressade att svara korrekt och riktigt om en intervju hade gjorts. 

Det finns mycket forskning om psykisk hälsa, ohälsa och attityder till psykisk ohälsa. Men 

det finns få metoder att mäta attityder med. En framtida forskning skulle kunna vara att göra 

en större studie på ungdomar som går omvårdnadsgymnasium. Se om skillnader finns mellan 

män och kvinnor och om det finns någon skillnad mellan årsklasserna i en större studie. Man 

skulle även kunna se om det finns någon skillnad mellan vuxna studenter som läser 

omvårdnad och ungdomar. Eftersom de ska ut på arbetsmarknaden där det är väldigt viktigt 

att ha kunskap och kunna bemöta människor med psykisk ohälsa. Skulle dessa studier visa på 

psykiska problem precis som i denna studie skulle det behövas en utveckling utav 

skolhälsovården, där man kan ta hand om dessa ungdomar tidigt. Som Socialstyrelsen skriver 

i sin rapport (Otterblad–Olausson, 2013) är det viktigt att ta tag i ohälsan tidigt för att den inte 

ska leda till fortsatta problem. En obehandlad psykisk ohälsa kan nämligen leda till fortsatta 

besvär, risken finns att man blir sjukare, att man inte orkar med skolan och framtida arbete 

och att man har svårt att skapa goda relationer. Just goda sociala relationer är bra för den 

psykiska hälsan (von Knorring, 2012). Det är därför viktigt att lärare och andra vuxna i skolan 

ser dem som mår dåligt, och för den uppgiften behöver lärare och andra vuxna i skolan 

utbildning om psykisk ohälsa och prevention. När det gäller attityder till psykisk ohälsa är 

information och utbildning en central del för att få bukt med den ökade stigmatiseringen. Det 

är viktigt att redan tidigt ge eleverna information och att informationen ges på olika sätt 

eftersom alla tar in information olika (Horsfall.et al. 2010). Eftersom eleverna i denna studie 

antagligen ska fortsätta arbeta inom vården och ofta kommer möta människor med psykisk 

ohälsa är det angeläget att de har en positiv attityd, eftersom en negativ attityd påverkar 

människor med psykisk ohälsa negativt.  
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