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Sammanfattning  
Bakgrund: Sjuksköterskan bör ha kulturell kompetens och goda kunskaper om psykisk 
ohälsa föra att hjälpa asylsökande. Psykisk ohälsa bland asylsökande är väldigt vanligt enligt 
flera studier. Studier visar även att sjuksköterskestudenter har negativa attityder gentemot 
personer med psykisk ohälsa.  
Syfte: Beskriva sjuksköterskestudenters attityder gentemot asylsökande som söker vård för 
psykisk ohälsa. 
Metod: En kvantitativ studie av tvärsnittstyp. Data samlades in genom en egenkonstruerad 
enkät som delades ut till sjuksköterskestudenter i termin fem och sex som studerar på 
Blekinge tekniska högskola. Deskriptiv och analytisk för att beskriva och visa samband.  
Resultat: Resultatet presenteras i kategorierna Möte med asylsökande, psykisk ohälsa och 
attityder. I mötet med asylsökande hade majoriteten träffat en asylsökande på praktiken eller 
på sin arbetsplats. Många ansåg att mötet var negativt. Majoriteten tycker att Sverige tar emot 
för många asylsökande. Många ansåg sig ha goda kunskaper kring psykisk ohälsa överlag och 
bland asylsökande. Dock tyckte en del att de inte hade goda kunskaper bland psykisk ohälsa 
bland asylsökande. Mer än hälften tycker att det borde läras ut mer om attityder i 
sjuksköterskeutbildningen. 
Slutsats: I studien visade det sig att sjuksköterskestudenterna delvis har negativa attityder 
mot asylsökande. Det behövs mer kunskap kring detta ämne för att ge en god personcentrerad 
vård. 
Nyckelord: Asylsökande, psykisk ohälsa, attityder, enkätstudie, sjuksköterskestudenter, 
kvantitativ, personcentrerad vård. 
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Inledning  
 

Enligt en omfattande studie av Doffy (2017) är Sverige ett av 24 länder i världen med en 

negativ attityd till invandring. I denna studie av 25 utvalda länder uttryckte endast 25 procent 

av de svenska deltagarna att invandring har gett en positiv effekt till landet. Hela 44 procent 

uttryckte att invandring har bidragit till en förändring som de inte tycker om (ibid). Samtidigt 

visar en undersökning från Röda Korset att var tredje nyanländ från Syrien lider av ångest 

eller depression. Därutöver uppvisar lika många symtom till posttraumatisk stress och 30 

procent av dessa har blivit utsatta för tortyr (Tinghög, Arwidson, Sigvardsdotter, Malm & 

Saboonchi, 2016). 

 

Enligt en studie utförd av Abdou, Fingerhut, Jackson och Wheaton (2016), har många 

personer negativa attityder gentemot personer med psykiska problem. Studien beskriver att 

17 procent av deltagarna har fördomar mot personer som söker hälso- och sjukvård för 

psykiska problem. För de som söker vård för psykiska problem kan detta leda till misstro mot 

läkare, missnöje med sjukvården samt sämre fysisk och psykisk hälsa (ibid.). Chan och 

Cheng (2001) påvisar att det även har visat sig att en del sjuksköterskor har negativa attityder. 

De menar att sjuksköterskor ska vara förebilder för samhället genom att visa acceptans för 

personer med psykiska problem. Med sådana attityder blir det svårt för sjuksköterskan att 

bemöta och hjälpa en person med psykiska problem (ibid.). 

 

Tidigare studier har visat att sjuksköterskor ofta inte har optimala förutsättningar att arbeta 

med individer från olika kulturer. Det kan bero på att det saknas kulturella perspektiv i 

utbildningen eller att sjuksköterskorna inte mött grupper med olika kulturella bakgrunder 

(Upvall & Bost, 2007). Det saknas i dagsläget forskning om sjuksköterskestudenters attityder 

gentemot asylsökande som lider av psykisk ohälsa. Genom att göra en studie kring detta 

ämne kan kunskapen ökas och därmed förbättra omvårdnadsarbetet. 



5 

 

Bakgrund 
 
Många flyktingar flyr idag från krig till Sverige. Många mår dåligt på grund av svåra 

förhållanden i det land som de flytt ifrån. Enligt Migrationsverkets (2018) årliga prognos 

beräknas 23 000 söka asyl i Sverige i år. År 2017 var det 25 666 som sökte asyl i Sverige och 

många av dessa väntar fortfarande på beslut (ibid.). Det är vanligt att möta den här gruppen 

både inom den öppna- och slutna sjukvården. Enligt Socialstyrelsen lider 20-30 procent av 

alla asylsökande av psykisk ohälsa men många har inte fått någon diagnos. I många kulturer 

är det vanligt att de som lider av psykisk ohälsa blir diskriminerande och därför är det vanligt 

att många inte söker vård (ibid.). På grund av det stora antalet flyktingar är det viktigt att ha 

goda kunskaper om psykisk ohälsa hos dem. Många aktörer inom hälso- och sjukvården har 

idag dessutom ingen kunskap om asylprocessen och det kan då bli svårt att ha full förståelse 

för den asylsökandes situation (Socialstyrelsen, 2015).  

Begreppsförklaring 

I studien förekommer det olika begrepp. Flyktingar, asylsökande och invandrare. De är alla 

nära besläktade med varandra. Begreppet asylsökande kommer främst att användas i den här 

studien men andra benämningar förekommer också. Den gemensamma nämnaren är att både 

asylsökande och flyktingar har flytt från sitt land och behöver skydd. Alla har genomgått en 

asylprocess. Flykting är en person som flyr ifrån krig eller som lämnar sitt land av 

ekonomiska skäl. Ett ord som är nära förknippat med flykting är asyl (Nationalencyklopedin, 

2018). Asylsökande är en person som har lämnat sitt land för att söka skydd men som ännu 

inte har fått beslut om personen blir beviljat uppehållstillstånd (Migrationsverket, 2017).   

Psykisk ohälsa 
Psykisk ohälsa är ett begrepp som inkluderar både mindre och mer allvarliga psykiska 

problem som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos (Socialstyrelsen, 2016). 

Personer som lider av psykisk ohälsa i dagens samhälle har rätt till en jämlik, säker och 

kunskapsbaserad vård (Socialstyrelsen, 2017). 
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Det har skett en kraftig ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna. 190 000 

personer lider av psykisk ohälsa. Det är framförallt depression och ångest som ökar 

(Socialstyrelsen, 2017). När det gäller psykiska sjukdomar är det svårt att peka ut en eller ett 

fåtal orsaker till sjukdomen eller störningen. Störningar av de psykiska funktionerna tar sig 

uttryck i lidande för individen (Levander, 2008). Psykisk ohälsa är också vanligt bland 

personer som nyligen kommit till Sverige (Sundell Lecerof, Stafström, Westerling & 

Östergren 2015). Faktorer som orsakar detta kan vara migrationsrelaterade och 

socioekonomiska. En annan bidragande faktor till psykisk ohälsa bland personer som nyligen 

kommit till Sverige är att de behöver börja om sina liv i ett nytt land (ibid.). Lindert, von 

Erhenstein, Priebe, Mielck och Brähler (2009) belyser att depression och ångest är oerhört 

vanligt bland asylsökande. De skriver att det kan bero på våld och politiskt förtryck i 

hemlandet men även att de inte har något val angående vilket land de vill bosätta sig i (ibid.). 

Lie Lavik och Laake (2001) beskriver i en studie, om kriget i Jugoslavien på 90-talet, att hela 

78,1 procent av deltagarna hade separerats från sina familjer, 78,8 procent hade blivit 

dödshotade, 41,1 procent hade vittnat tortyr och 30,7 procent hade vittnat mord. Detta har 

ofta lett till psykiska problem hos personerna som är drabbade (ibid.).  

 

Tee och Üzar Özçetin (2018) skriver att individer som lider av psykisk ohälsa känner sig ofta 

utanför i samhället. De känner negativitet och att de saknar möjligheter i livet. Detta beror 

mycket på samhällets attityder. Tee och Üzar Özçetin (2018) förklarar vidare att 

sjuksköterskestudenter visade sig i studien ha negativa attityder gentemot individer med 

psykisk ohälsa. Det är viktigt att arbeta med dessa attityder och bli medveten om hur dessa 

kan påverka individer med psykisk ohälsa negativt (ibid.). 

 

Attityder  
En attityd kan förklaras som en kognitiv representation som sammanfattar en persons 

värderingar av ett objekt. Det kan antingen vara uttryckt som någonting positivt eller 

negativt. Attitydobjekt kan vara en självkänsla, andra människor, saker, situationer och 

händelser (Ekehammar, 2005). Attityd kan även beskrivas som en inställning till något. En 

inställning gör att individer gör bedömningar, ställningstagande och har beredskap att handla 

åt ett specifikt håll. Negativa attityder kan ses utifrån tre delar. Dessa delar är stereotyper, 

fördomar och diskriminering (Ekehammar, 2005). Stereotyper är kulturellt delade 
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uppfattningar som ofta är negativa. De skapas redan i tidig ålder genom social påverkan och 

delas ofta av gruppens medlemmar. Stereotyperna aktiveras automatiskt när ett möte sker 

med någon som till exempel har en annan etnisk tillhörighet. Negativa attityder mot en grupp 

och medlemmarna i gruppen kan också komma till uttryck som fördomar (ibid.). Fördomar är 

en åsikt som inte är baserad på fakta. De grundar sig i emotionella reaktioner som många 

gånger är omedvetna. Individer har ofta fördomar mot folk som inte tillhör i samma grupp 

som de själva (Psykologiguiden, u.å.). Ekehemmar (2005) skriver att diskriminering är när en 

negativ attityd övergår till en negativ handling mot den grupp det finns en negativ inställning 

mot. Stereotyper, negativa attityder och diskriminering står nära varandra (ibid.). Enligt 

Psykologiguiden (u.å.) finns det olika synvinklar på attityder. Där en synvinkel är kognitiv, 

det vill säga hur en person uppfattar ett fenomen. Den andra synvinklen är emotionell vilket 

är den känslomässiga reaktionen på uppfattningen och den tredje kallas konativ synvinkel och 

är handlingsinriktning. Stereotyper är den kognitiva aspekten, fördomar den emotionella och 

diskriminering konativ (ibid). 

 

En positiv attityd kan styra en person mot sådant som är belönande (Ekehammar, 2005). Den 

kan också bidra till social identitetsfunktion som innebär att den positiva attityden kan bidra 

till samhörighet med andra som har liknande attityder. (ibid). Personer som har positiva 

attityder lever längre och har 77 procent lägre risk för hjärtsjukdomar än de som har negativa 

attityder (Giltay, Geleijnse, Zitman, Hoekstra & Schouten, 2004).  

 

När en sjuksköterska har stereotypiska och förutfattade meningar om en patient har de 

förmodligen inte lyckats att se individuella- och kulturella skillnader (Leininger, 2002). En 

stereotypisk och förutfattad mening uppkommer genom sociala samspel utifrån yttre 

karaktärsdrag hos en individ. Stereotypisering bygger på social kategorisering, vilket innebär 

att automatiskt kategorisera främmande människor i olika grupper utifrån deras yttre 

egenskaper. Det kan till exempelvis vara en kvinna, invandrare eller skåning (Ekehammar, 

2005). Gruppmotsättningar är däremot ett inlärt beteende. Den frustrerade personen som 

hindras från att nå ett tillstånd eller mål blir så småningom aggressiv. Denna aggression riktas 

inte alltid mot anledningen till frustrationen utan brukar istället förskjutas mot ett annat mål, 

en syndabock (Ekehammar, 2005). Murray och Marx (2013) beskriver i en studie att det finns 

olika grader av negativa attityder och fördomar beroende på vilken grupp det gäller; illegala 

invandrare, legala invandrare eller flyktingar.  Forskarna i studien fick fram ett resultat som 

visade tydliga skillnader i attityder gällande olika invandrargrupper och dessa skillnader var 
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olika beroende på de utfrågades ålder och etniska bakgrund. I USA har invandrare 

identifierats som en hotfull grupp och den övriga befolkningen har fått negativa attityder 

gentemot dessa (ibid.).  

Asylsökande  
FN:s flyktingorgan (UNHCR, 2017) uppger att 65.6 miljoner människor har tvingats bort från 

sina hem världen över. Bland dessa är 22.5 miljoner flyktingar. 28 300 personer per dag 

tvingas fly från sina hem. Ungefär 1.8 miljoner av dessa är asylsökande. År 2016 fanns det 

2.8 miljoner asylsökande i världen (ibid.). Antalet asylansökningar i Sverige har minskat. År 

2015 sökte 162 877 personer asyl i Sverige, 2017 låg antalet asylsökande på 24 817 personer 

(ibid.). Alla asylsökande har rätt till en hälsoundersökning. De personer som befinner sig i 

Sverige utan tillstånd under en längre tid ska också erbjudas en undersökning. Detta erbjuds 

för att uppmärksamma eventuell ohälsa. Om det framkommer under undersökningen att 

personen har ytterligare vårdbehov så ska personen remitteras till den vårdgivare som kan 

tillgodose vårdbehovet (Socialstyrelsen, 2017). 

Migrationsprocess 

Bhurga (2004) belyser att det finns flera olika anledningar till en migrationsprocess. Det kan 

vara politiskt förtryck, krig och diskriminering. Många individer och familjer söker sig till ett 

annat land för att få ett bättre liv eller för att förenas med sina familjer som redan befinner sig 

i landet. Personerna har flera olika erfarenheter och migrationsprocessen är extremt 

heterogen. Detta betyder att alla asylsökande sannolikt inte kommer att möta någon annan 

med liknande erfarenheter efter en immigration. Migrationen är inte bara en fas utan olika 

händelser som påverkas av flera faktorer under en längre tidsperiod. Innan migrationen så 

uppstår händelser som gör att individen, antingen frivilligt eller tvunget, migrerar till ett annat 

land. Beroende på vilken anledning individen migrerar påverkas individen på ett 

psykologiskt, socialt och/eller biologiskt plan. En migrering kan innebära både positiva och 

negativa livshändelser. Det är även nu ackulturationen sker, vilket är en stark kulturell 

påverkan på en kultur från en annan. Mötet med personer från samma kultur i det nya landet 

kan antingen öka eller minska stressen hos individen. Perioden för anpassningen beror också 

på individens personlighet. Hela processen kommer även påverka individerna på olika sätt. 

Det blir till exempel lättare att anpassa sig till den nya kulturen om det finns en välkomnande 

och en positiv attityd (ibid.) 
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Asylsökande som söker vård 

I en studie ville forskarna Sandu et al., (2013) intervjua sjuksköterskor som arbetar inom 

psykiatrisk vård i 16 olika länder. De ville lyfta fram de specifika utmaningarna för att kunna 

vårda asylsökande. Forskarna fick fram att de vanligaste utmaningarna som uppstår hos 

sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrin är språkbarriärer, olika trossystem, kulturella 

förväntningar och tidigare traumatiska erfarenheter hos asylsökande (ibid.). Sjuksköterskan 

behöver kulturell kompetens vid mötet med grupper med annan kultur (Leininger, 2002). I 

studien kunde språksvårigheter försvåra fastställandet av diagnos på grund av att det blir 

svårare att kunna bedöma olika symtom. Många patienter hade också svårt att förstå att 

fysiologiska symtom kan bero på psykisk ohälsa. Även förväntningar på behandlingen kunde 

komplicera diagnosen på grund av patientens kulturella bakgrund. Den kunde leda till 

missförstånd av vad som ansågs vara socialt accepterat och typiskt beteende. Det är en stor 

utmaning för sjuksköterskan att kunna skilja på ett beteende som är kulturellt grundat och på 

ett beteende som indikerar på en psykisk sjukdom (Sandu et al., 2013).  De som söker asyl 

ska ha rätt till en bra vård för psykiska besvär. Sjuksköterskan ska arbeta personcentrerat med 

dessa individer. Personcentrerad vård mot asylsökande är att vara öppen för förklaringar och 

berättelser som individen ger om sitt liv och sina hälsoproblem. Det är av vikt att ta hänsyn 

till individens tro och kultur. Tro och kultur påverkar hur individen berättar om sina symptom 

och sjukdomsbild. Sjuksköterskan ska se bortom sina egna antaganden i mötet med 

asylsökande (Procter, 2016). 

Personcentrerad vård 
Personcentrerad omvårdnad innebär att se hela personen samt att respektera en individs 

upplevelse av ohälsa. Därutöver ska sjuksköterskan främja hälsa utefter patientens syn på 

hälsa. En god patientfokuserad vård ska byggas på att sjuksköterskan respekterar patientens 

rätt till självbestämmande och integritet. Vården ska planeras i samråd med patienten och 

detta kräver en god kommunikation (Socialstyrelsen, 2009). Personcentrerad omvårdnad är 

enligt Slater (2006) att bekräfta patientens personlighet. Den innebär också att respektera 

patientens individualitet, se patientens styrkor och behov istället för svagheter och problem. 

Sjuksköterskan ska bekräfta patientens livsvärld och ge förutsättningar för patienten att fatta 

egna beslut när det gäller hälsan (ibid.). När asylsökande söker sig till vården är det viktigt 

som sjuksköterska kunna se hela individen. Sjuksköterskan ska se om personen har några 

svårigheter att anpassa sig till den nya miljön. Många har svårt att vänja sig vid den nya 

miljön. Det är viktigt som sjuksköterska att förstå orsaken till personens flykt till ett annat 
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land och hur det nu är att leva i nytt land. Personen ska mötas med värdighet och respekt 

(Kersey-Matusiak, 2013).  

Interaktionsteori  

Omvårdnadsteoretikern Joyce Travebee (1971) förklarar att människan uppfattar andra 

människor som stereotyper när den generaliserar individuella egenskaper. Sjuksköterskan 

måste vara professionell och kunna skapa en relation till patienten. Sjuksköterskan måste 

därför ha självinsikt, självkännedom och förmåga att tyda sina egna handlingar liksom 

patientens. Vilken syn sjuksköterskan har på sin patient är avgörande för hur omvårdnaden 

kommer att ske i praktiken. Den mellanmänskliga relationen är en viktig del i omvårdnaden. 

Travelbee beskriver den mellanmänskliga relationen som ett mål som kan uppnås efter 

genomgången av flera interaktionsfaser. De fem olika faserna är: det första mötet, framväxt 

av identiteter, empati, sympati samt ömsesidig förståelse och kontakt. Dessa faser beskriver 

hur en sjuksköterskas relation till patienten kan se ut från start till slut (ibid).  Travelbee 

beskriver vidare att en av sjuksköterskans arbetsuppgifter är att lindra lidandet hos patienten. 

En person som lider kan göra det psykiskt, fysiskt, emotionellt eller andligt/existentiell. Hon 

förklarar att lidande och sjukdom är en personlig upplevelse. Sjuksköterskan ska hjälpa 

patienten att kunna stå ut med sin sjukdom och finna en mening i sin upplevelse (ibid.).  

 

Den som har flytt från krig kan lida på alla sätt, psykiskt, fysiskt, emotionellt och 

andligt/existentiellt. Det blir inte lättare för den här gruppen när det finns människor som har 

fördomar mot personer som lider av psykisk ohälsa (Abdou et al. 2016). Den språkliga 

barriären och den kulturella skillnaden kan göra vårdandet av asylsökande ännu svårare 

(Meffert et al. 2010). Denna studie görs på sjuksköterskestudenter för att ta reda på deras 

attityder inför deras kommande yrkesroll. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskestudenters attityder gentemot 

asylsökande som söker vård för psykisk ohälsa. Hur är sjuksköterskestudenternas kunskaper 

och erfarenheter i detta ämne?  
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Metod 

Design 
Designen är kvantitativ och data har samlats in via enkäter. Resultatet redovisades deskriptivt 

av tvärsnittstyp, vilket betyder en beskrivning av en specifik population vid ett tillfälle 

(Olsson & Sörensen, 2011). Datainsamlingen utfördes med enkäter (Bilaga 1) bland 

sjuksköterskestudenter som studerade termin fem och sex på Blekinge Tekniska Högskola i 

Karlskrona vårterminen 2018. Resultaten redovisades i form av tabeller och diagram. Svaren 

analyserades med hjälp av statistikprogrammet IBM statistics SPSS version 25. 

Urval 
Urvalsmetoden som passade bäst in för studien var bekvämlighetsurval. Enligt Polit & Beck 

(2013) innebär det att de personer som är mest lämpliga väljs som deltagare. Eliasson (2013) 

skriver att det är dem som är nära till hands som väljs vid ett bekvämlighetsurval. För att 

uppfylla syftet valdes endast sjuksköterskestudenter som studerade termin fem och sex på 

Blekinge tekniska högskola. De utvalda som studerade termin fem och sex hade genomfört de 

obligatoriska verksamhetsförlagda utbildningarna inom alla områden, vilket var nytta vid 

enkätundersökningen. Sjuksköterskestudenter som läste termin fem och sex på BTH i 

Karlskrona var delaktiga i enkätstudien.  

Datainsamling 
Enkäten (Bilaga 1) är egenkonstruerad och delades ut på privata Facebookgrupper för termin 

fem och sex.  Genom att följa anvisningar kunde deltagarna svara på enkätfrågorna. Målet var 

att så många som möjligt skulle delta i studien. Enkäten delades ut på respektive termins 

Facebookgrupp för sjuksköterskestudenter. Enkäten lämnades ut via en länk på grund av 

studenterna i termin sex var ute på verksamhetsförlagd utbildning och då fanns det ingen 

möjlighet att dela ut enkäten i pappersform. Totalt var det 162 studenter som såg enkäten men 

endast 64 studenter valde att svara på den. Resultatet bygger på 64 sjuksköterskestudenters 

svar från termin 5 och sex. 57 stycken som svarade var mellan 20-30 år, vilket motsvarar hela 

89,1 procent av deltagarna. Sex personer var mellan 31-40 år och endast en person var mellan 

41-50+ år. Åldern redovisas för att visa hur gamla deltagarna är i studien. 48 stycken hade 
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mött någon asylsökande under någon av praktikperioderna eller på arbetet medan 16 personer 

inte hade gjort det. Enkäten skapades i Microsoft forms. Den bestod av åtta frågor. 

Ordinalvariabler användes i enkäten. Dessa är variabler är typiska när attityder mäts. 

Ordinalvariabler kan rangordnas men det exakta avståndet mellan svarsalternativen är okänt. 

Det finns även dikotoma variabler vilket är ja och nej svar. Kvotvariabel har också använts 

vid frågan om ålder. En pilotundersökning är en provundersökning där ett litet antal får testa 

på att svara på enkäten (Eliasson, 2013). Detta genomförs inte på grund av tidsbrist.  

Dataanalys 
Svaren från enkäterna har analyserats deskriptivt med hjälp av statistikprogrammet IBM 

statistics SPSS version 25. Deskriptiv statistik summerar materialet som finns, till ett litet 

antal siffror, som ger en överblick över de inkluderande personerna (Billhult, 2017).  

I en deskriptiv statistik sammanfattas grunddata och ger en sammanförd bild av det insamlade 

underlaget (McHugh, 2003). I studien har typvärdet använts i dataanalysen, vilket betyder att 

värdet som har fått störst antal svar för variabeln, som centralmått (Eliasson, 2013). 

Fördelningen blir mer koncentrerad om en stor andel motsvarar typvärdet (ibid.). 

Etiska frågeställningar 
Genom att ha gett information om studiens syfte, uppläggning och beskrivning av alla delar 

och metoder, som hörde till enkätstudien, kunde informationskravet uppfyllas. Studien ska få 

fram ny kunskap som kan förbättra behandling, diagnostik, omvårdnad eller prevention 

(Olsson & Sörensen, 2011). Enligt principen att inte skada efterfrågades inte studenternas 

namn eller kön för att respektera deras integritet och värderingar (ibid.). Ett informationsbrev 

(Bilaga 2) fanns med i enkäten i enlighet med Olsson och Sörensen (2011). I brevet fanns det 

en beskrivning av syftet med studien, varför personerna valdes och att det garanteras 

anonymitet samt också att det var frivilligt att svara på enkäten. Information om att det gick 

bra att avbryta deltagandet när som helst fanns med i brevet. Eliasson (2013) skriver att det är 

viktigt att informera i början av enkäten att det garanteras anonymitet. Avsikten med en 

kvantitativ studie är att ta reda på värderingar eller förhållande. Därför var personerna som 

deltog i studien inte intressant i sig utan en företrädare för en större grupp (ibid.). En etisk 

egengranskning (Bilaga 2) har gjorts och en etisk rådgivning har gjorts hos Etikkommittén 

Sydost.  
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Resultat 

Möte med asylsökande 
75 % av deltagarna hade mött någon asylsökande under sin praktikperiod eller på arbetet. 

Resultatet visade att 25 % av deltagarna inte hade gjort det. Detta motsvarar att 48 studenter 

har mött en asylsökande och att 16 studenter inte har gjort det. 

Figur 1. Svar på frågan Har du mött någon asylsökande under din praktikperiod eller på arbetet? (via telefon 

räknas också). 
 

Psykisk ohälsa 
Deltagarna i studien fick svara på olika frågor om psykiska ohälsa. En fråga var Hur ser dina 

kunskaper ut om psykiska sjukdomar bland asylsökande? Där svarade majoriteten av 

respondenterna (29 individer, 45 % av deltagarna) att de har goda kunskaper om psykiska 

sjukdomar bland asylsökande. Endast fyra individer (6 %) av respondenterna svarade att de 

har mycket goda kunskaper. 19 personer av de tillfrågade (30 %) svarade att de har dåliga 

kunskaper om psykiska sjukdomar bland asylsökande (Figur 2.). Förhållande mellan Hur ser 

dina kunskaper ut om psykiska sjukdomar bland asylsökande i en skala från 1-4? och Hur ser 

dina kunskaper ut om psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar överlag från 1-4? visar att de 

med goda kunskaper om psykiska sjukdomar bland asylsökande samtidigt har dåliga 

kunskaper om psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar överlag (Figur 2.). 
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Figur 2. Förhållande mellan Hur ser dina kunskaper ut om psykiska sjukdomar bland asylsökande i en skala 

från 1-4, där 1 motsvarar mycket goda kunskaper och 4 motsvarar mycket dåliga kunskaper? och Hur ser dina 

kunskaper ut om psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar överlag från 1-4 där 1 motsvarar mycket dåliga 

kunskaper och 4 motsvarar mycket goda kunskaper? 
 

Förhållande mellan Från 1-4, hur ofta tror du att asylsökandes psykiska ohälsa är trovärdig 

för att få uppehållstillstånd? och Hur ser dina kunskaper ut om psykiska sjukdomar bland 

asylsökande i en skala från 1-4? visar att studenterna med goda kunskaper om psykiska 

sjukdomar bland asylsökande ofta tror att deras psykiska ohälsa är trovärdig (16 individer) 

(Figur 3.). Av de som svarade att de sällan tror på att asylsökandes psykiska ohälsa är 

trovärdig (23 individer) svarade nästan lika många att de har dåliga kunskaper (9 individer) 

om psykiska sjukdomar bland asylsökande som de som svarade att de har goda (8 individer). 

Det var ett bortfall på frågan Hur ofta tror du att asylsökandes psykiska ohälsa är trovärdig 

för att få uppehållstillstånd? 
 

 

 

 

 

 

Hur ofta tror du att asylsökandes psykiska ohälsa är trovärdig för att få 

uppehållstillstånd?   

  Mycket ofta Ofta Sällan Aldrig Total: 
Antal 
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Hur ser dina kunskaper ut om 

psykiska sjukdomar bland 

asylsökande? 

Mycket 
Goda 

0 1 2 1  
4 

Goda 3 16 8 2  
29 

Dåliga 0 7 9 3  
19 

Mycket 
Dåliga 

4 2 4 1  
11 

 
Total: Antal 

 
7 

 
26 

 
23 

 
7 

 
63 

 

Figur 3. Förhållande mellan Från 1-4, hur ofta tror du att asylsökandes psykiska ohälsa är trovärdig för att få 

uppehållstillstånd? 1 motsvarar ofta och 4 motsvarar aldrig och Hur ser dina kunskaper ut om psykiska 

sjukdomar bland asylsökande i en skala från 1-4, där 1 motsvarar mycket goda och 4 motsvarar mycket dåliga? 

 

Förhållande mellan Tar vi emot tillräckligt många asylsökande? Svara i en skala från 1-4 där 

1 motsvarar att vi tar emot tillräckligt många och 4 motsvarar att vi inte tar emot tillräckligt 

många och Hur ser dina kunskaper ut om psykiska sjukdomar bland asylsökande i en skala 

från 1-4? där 1 motsvarar mycket goda kunskaper och 4 motsvarar mycket dåliga kunskaper 

visar att de som svarade på en 2a, att det tas emot tillräckligt många asylsökande, samtidigt 

svarade att de har mycket goda kunskaper om psykiska sjukdomar bland asylsökande, en 1a 

(10 studenter, 56 %), (Figur 4). Av de som svarade att de tycker att det tas emot för många 

asylsökande visar samtidigt att de har dåliga kunskaper om psykiska sjukdomar bland 

asylsökande (11 studenter, 44 %). Det var ett bortfall på frågan Tar vi emot tillräckligt många 

asylsökande? Av de som svarade på frågan Hur ser dina kunskaper ut om psykiska sjukdomar 

bland asylsökande i en skala från 1-4? svarade majoriteten på en 2a eller 3a, att de antingen 

har goda kunskaper eller dåliga kunskaper (58 studenter, 78 %). Endast 3 studenter svarade 

att de har mycket goda kunskaper om psykiska sjukdomar bland asylsökande samtidigt som 

12 studenter svarade att de har mycket dåliga kunskaper. 

 
 

                     Tar vi emot tillräckligt många asylsökande? 
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Hur ser dina 

kunskaper ut om 

psykiska sjukdomar 

bland asylsökande? 

  Tar emot 
för 
många 

Tar emot 
tillräckligt 

Tar emot 
lagom 

Tar inte 
emot för 
många 

  
  
Total: 
Antal 

Mycket 
goda 

1 2 0 0   
3 

Goda 8 10 8 3   
29 

Dåliga 11 3 5 0   
19 

Mycket 
dåliga 

5 3 2 2   
12 

  
Total: 
Antal 

  
25 

  
18 

  
15 

  
5 

  
63 

 

Figur 4. Förhållande mellan Tar vi emot tillräckligt många asylsökande? Svara i en skala från 1-4 där 1 

motsvarar att vi tar emot tillräckligt många och 4 motsvarar att vi inte tar emot tillräckligt många och Hur ser 

dina kunskaper ut om psykiska sjukdomar bland asylsökande i en skala från 1-4 där 1 motsvarar mycket goda 

kunskaper och 4 motsvarar mycket dåliga kunskaper. 

Attityder 
36 personer, 56 % av deltagarna, svarade att de inte tycker att de lär sig tillräckligt om 

attityder i sjuksköterskeutbildningen. 28 personer, 44 % av deltagarna, svarade att de tycker 

att de lär sig tillräckligt (Figur 5). Samtidigt visar Figur 4 att av 63 studenter som svarade på 

frågan Tar vi emot tillräckligt många asylsökande? svarade 40 % av studenterna (1 bortfall) 

att det tas emot för många (Figur 4). Totalt var det 68 % av studenterna som antingen svarade 

att det tas emot för många asylsökande eller att det tas emot tillräckligt många asylsökande 

(1a eller 2a som svarsalternativ).  
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Figur 5. Svar på frågan Lär man sig tillräckligt om attityder i mötet med patienter i sjuksköterskeutbildningen? 

 

                Tar vi emot tillräckligt många asylsökande? 
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Figur 4. Förhållande mellan Tar vi emot tillräckligt många asylsökande? Svara i en skala från 1-4 där 1 

motsvarar att vi tar emot tillräckligt många och 4 motsvarar att vi inte tar emot tillräckligt många och Hur ser 

dina kunskaper ut om psykiska sjukdomar bland asylsökande i en skala från 1-4 där 1 motsvarar mycket goda 

kunskaper och 4 motsvarar mycket dåliga kunskaper. 

 

Av de 64 studenter som svarade på frågan Hur upplevde du mötet med den asylsökande i en 

skala från 1-4, där 1 motsvarar mycket positiv och 4 motsvarar mycket negativ? svarade 9 % 

på en 1a, att de upplevde mötet mycket positivt. Resultatet visar att 27 % av studenterna 

upplevde mötet positivt, en 2a. Medan 28 % av de utfrågade var negativa (3a) och 10 % var 

mycket negativa (4a). Resterande hade inte träffat någon asylsökande (16 studenter, 25 %).  

 
Figur 6. Svar på frågan Hur upplevde du mötet med den asylsökande i en skala från 1-4, där 1 motsvarar mycket 

positiv och 4 motsvarar mycket negativ.  
  

Diskussion 

Metoddiskussion 
Studien bygger på en egenkonstruerad enkät på 8 frågor. Frågorna var slutna och bestod av 

svarsalternativ ja/ nej och skalor från 1-4. Enkäten är egenkonstruerad eftersom det inte fanns 

liknande tillgänglig enkät som skulle besvara syftet. För att få svar på studiens frågor har 

egna frågor konstruerats till enkäten. Vid en egenkonstruerad enkät går det även att välja hur 

många frågor som ska vara med. Dessutom går det att kombinera mellan olika 
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svarsalternativ, både med olika skalor och färdiga svar. Nackdelen med en egenkonstruerad 

enkät är att frågorna kan uppfattas fel eller att de är ställda på ett sätt som gör att det blir svårt 

att sammanställa svaren. Tanken bakom studien var att komma fram till ny kunskap som kan 

förbättra behandling, diagnostik, omvårdnad eller prevention, vilket Olsson och Sörensen 

(2011) påvisar är viktigt med en empirisk studie. 

 

Om studien istället hade varit kvalitativ så hade det gått att ställa färre frågor. Dessa frågor 

hade kunnat vara mer djupgående och de utfrågade hade kunnat svara fritt med egna ord. 

Men anledning till varför en kvantitativ studie gjordes var för att det inte finns tillräckligt 

många vetenskapliga artiklar som svarar på vårt syfte. Ämnet som är valt till studien är 

relativt ny och det har inte studerats tillräckligt kring området än. En annan metod hade 

kunnat vara att skriva en empirisk kvalitativ studie. Då hade studien fortfarande kunnat vara 

empirisk, vilket var eftersträvat, och samtidigt bygga på kvalitativa data. Då hade studien 

kunnat vara kvalitativ utan att endast byggas på vetenskapliga artiklar. Svaren hade blivit 

ännu bättre och tydligare ifall deltagarna hade fått svara fritt. Trovärdigheten hade kanske 

blivit ännu bättre. Nackdel med denna metod är att färre deltagare hade fått vara med i 

studien. Syftet med studien var att få med så många svar som möjligt för att kunna dra 

slutsatser och kopplingar, vilket inte hade fungerat med en empirisk kvalitativ studie.  

 

Enkäterna delades ut på privata Facebook grupper för respektive termin. Svarsfrekvensen 

hade kunnat bli högre. Totalt var det 162 som fick information om studien men endast 64 

svarade. I gruppen för termin fem var det 83 studenter som fick information om studien och 

sex studenter som inte fick den. Detta motsvarar att hela 97 procent av studenterna i gruppen 

fick information. I gruppen för termin sex var det 10 studenter som inte fick information om 

studien och 78 studenter som fick den, vilket motsvarar 89 procent av studenterna. Detta kan 

delvis bero på att dessa studenter inte går i samma klass som författarna till denna studie. Det 

finns även en möjlighet att en del deltagare valde att avbryta sin medverkan, vilket var helt 

okej enligt informationen de fick i informationsbrevet. En annan anledning kan vara att 

enkäten delades ut på Facebook och inte personligen. Men det kan även bero på att 

studenterna som läser termin sex inte känner författarna bakom denna studie och valde därför 

att inte öppna enkäten. Tyvärr ställdes ingen fråga om vilken termin studenterna läser. Därför 

går det inte att avgöra hur många studenter, från respektive terminer, svarade på enkäten. En 

fråga som ställdes var “vilken åldersgrupp deltagaren ingick i”. Denna fråga hade inte 

behövts i och med det inte fanns någon nytta med detta i resultatet på grund av det stora 
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åldersspannet mellan studenterna. Resultatet visade att majoriteten var mellan 20-30 år. 

Frågan hade varit mer intressant om det hade varit lika många studenter i varje åldersgrupp. 

Ett annat alternativ hade varit att deltagarna själva hade fått svara på sin exakta ålder. Men 

detta hade inte fungerat på grund av anonymiteten som utlovades i informationsbrevet, vilket 

Eliasson (2013) belyser. 

 

Fördel med en webbaserad enkätstudie var att studenterna kunde svara i lugn och ro utan 

någon tidspress. Fördelen med att dela ut enkäterna på en plats, tillexempel under en 

föreläsning, hade varit att studenterna kunnat svara direkt på frågorna och att alla skulle få 

varsin chans till det. Men tyvärr fanns det ingen planerad obligatorisk föreläsning för 

samtliga studenter under perioden, varken för termin fem eller sex. Målet var att få med så 

många studenter som möjligt. Därför bestämdes det att frågorna skulle publiceras på privata 

Facebook grupper, en plats där studenterna är samlade och aktiva. Det finns en risk att någon 

eller några studenter har svarat mer än en gång på webbenkäten. Alla deltagarna var anonyma 

och det är därför omöjligt att veta om någon har svarat mer än en gång. För att minska den 

risken samlades datan in direkt efter några dagar. Förhoppningsvis har studenterna endast 

svarat en gång.  

 

Det var ett internt bortfall på frågan Tar vi emot tillräckligt många asylsökande? Svara i en 

skala från 1-4 där 1 motsvarar att vi tar emot tillräckligt många och 4 motsvarar att vi inte 

tar emot tillräckligt många. Det var även ett internt bortfall på frågan Från 1-4, hur ofta tror 

du att asylsökandes psykiska ohälsa är trovärdig för att få uppehållstillstånd? 1 motsvarar 

ofta och 4 motsvarar aldrig. Detta kan ha att göra med att det är laddade attitydfrågor. Med 

tanke att det endast har varit ett bortfall vardera på dessa frågor så kan det antas att frågorna 

har varit tydligt ställda. Svaren är därför trovärdiga. 

 

Resultatet har byggts på korrelationstabeller och diagram. Genom korrelationen går det att 

jämföra olika resultat och dra ett samband. Efter sammanställningen har diagrammen har 

skapats i ett vanligt Word dokument i form av tabeller, vilket är lättare att läsa av och förstå. 

 

Enkäten med frågorna skickades in till Etikkommittén Sydost för etisk rådgivning. Deras 

åsikt var att det hade varit bättre med att dela ut enkäterna på plats för att studenterna skulle 

få möjlighet att ställa frågor innan de beslutar om de vill samtycka till deltagande. Det fanns 

ingen möjlighet till ett sådant upplägg eftersom klasserna inte hade någon obligatorisk träff 
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under den tidsramen. I stället fick deltagarna tydlig information i informationsbrevet om att 

det var frivilligt att delta i studien. Fördelen med webbenkät blev att det garanterades 

konfidentialitet i och med ett möte med deltagarna inte kunde ske.  

 

Det hade varit önskvärt om sjuksköterskestudenter från andra skolor hade fått vara med i 

studien för att kunna jämföra attityder, kunskaper och erfarenheter mellan de olika lärosätena. 

Med fler deltagare i studien hade det varit möjligt att stärka resultatets överförbarhet och 

trovärdighet. Då hade det kanske också funnits fler studenter i de högre åldrarna. Men på 

grund av de etiska begränsningarna i urvalet var detta inte möjligt.  

Resultatdiskussion  
Resultat kring attityder visar att 43 av 63 deltagare tycker att det tas emot för 

många/tillräckligt med asylsökande (Figur 4). Frågan som ställdes till deltagarna var inte 

formulerad som en attitydfråga, men tanken bakom frågan var att ta reda på vad deltagarna 

känner kring det ökande asylmottagandet. Även om de flesta, 26 studenter, svarade på att de 

tror på asylsökandes trovärdighet kring deras psykiska ohälsa (Figur 3) är det många fler som 

tycker att det tas emot för många/tillräckligt med asylsökande. Detta kan bero på olika 

stereotypiska uppfattningar om främmande människor på grund av deras yttre egenskaper. 

Detta stämmer överens med Doffy (2017) studie att Sverige är ett av de länder som har 

negativa attityder till invandring. 23 studenter i denna studie tror sällan på att asylsökandes 

psykiska ohälsa är trovärdig. Både socialstyrelsen (2015) och Sundell Lecerof et al. (2015) 

redogör att det är mycket vanligt med psykisk ohälsa bland asylsökande. Abdou et al. (2016) 

visade att många personer av negativa attityder gentemot personer med psykiska problem. 

Även Tee och Üzar Özçetin (2018) visade i sin studie att sjuksköterskestudenter hade 

negativa attityder gentemot personer med psykisk ohälsa. Om studenter som läser 

sjuksköterskeutbildningen lär sig mer om attityder och fördomar, mot mindre grupper i 

samhället, så kan dessa minskas.  

 

53 % procent av sjuksköterskestudenterna tyckte inte att det lärdes ut tillräckligt om attityder 

i utbildningen. Stereotyp är en del av attityder enligt Ekehammar (2005). Enligt Travelbee 

(1971) så måste sjuksköterskan ha en självinsikt om sina egna stereotyper och hur dessa kan 

påverka ens handlingar. Om sjuksköterskan inte är medveten om detta påverkas 

omvårdnadsarbetet. När en sjuksköterska har stereotypiska uppfattningar om en patient så är 
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det ett misslyckande att se individuella skillnader (Leninger, 2002). Samtidigt anser Slater 

(2006) att personcentrerad vård är att respektera patientens individualitet och bekräfta 

individens personlighet. Därför är det av vikt att det lärs ut om attityder i dagens 

sjuksköterskeutbildning eftersom det kan påverka omvårdnadsarbetet och den 

personcentrerade vården.  

 

Resultatet visar en viss skillnad mellan kunskaper om psykiska sjukdomar bland asylsökande 

och kunskaper om psykiska sjukdomar och psykisk ohälsa överlag. Den största skillnaden 

visar att det är många fler svarade att de har mycket dåliga kunskaper om psykiska sjukdomar 

bland asylsökande. Om det ska jämföras med kunskaper om psykiska sjukdomar överlag så 

svarade under 5 % att de har mycket dåliga kunskaper. Detta påvisar att det behövs mer 

kunskaper om psykisk ohälsa hos specifika grupper. 

 

Enligt Socialstyrelsen (2015) är det viktigt att ha goda kunskaper om psykisk ohälsa bland 

asylsökande Myndigheten framför att det i många kulturer diskrimineras på grund av psykisk 

ohälsa. Då är det av vikt att sjuksköterskor har kunskapen kring psykisk ohälsa och kan 

bemöta dessa individer på ett tryggt och personcentrerat sätt. För att göra detta gäller det dels 

att ha kunskap om psykisk ohälsa bland asylsökande men även hur själva asylprocessen går 

till. Bhurga (2004) skriver att migrationsprocessen kan påverka personen på ett negativt sätt. 

Sandu et al. (2013) skriver att en av utmaningarna med att vårda asylsökande är de 

traumatiska upplevelserna som kan finnas hos den här gruppen. På frågan Hur ser dina 

kunskaper ut om psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar överlag överlag svarade 39 % av 

sjuksköterskestudenterna hade dåliga kunskaper om psykisk ohälsa överlag. Hur ser dina 

kunskaper ut om psykiska sjukdomar bland asylsökande 30 % hade dåliga kunskaper om 

psykisk ohälsa bland asylsökande. Travelbee (1971) skriver att sjuksköterskan ska lindra 

lidande. Lidandet kan vara på grund av psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan har ökat i 

Sverige enligt Socialstyrelsen (2017). Det är då av vikt att under sjuksköterskeutbildningen 

att studenterna lär sig om psykisk ohälsa.  
 

På frågan Hur upplevde du mötet med den asylsökande i en skala från 1-4, där 1 motsvarar 

mycket positiv och 4 motsvarar mycket negativ? svarade 35 deltagare på en 2a eller på en 3a, 

vilket motsvarade antingen positivt eller negativt. Endast 19 deltagare som antingen svarade 

mycket positivt eller mycket negativt. Detta motsvarar att de flesta antingen svarade positivt 

eller negativt. Resultatet hade kanske kunnat bli annorlunda om deltagarna bara hade fått 
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svara mellan två svarsalternativ, antingen positivt eller negativt. Då hade de behövt tänka 

igenom innan de svarade. Då hade svaren blivit mer neutrala, på grund av att en del kanske 

inte tycker om att svara starkt på vissa frågor. Det hade kanske dessutom blivit lättare att dra 

generellaslutsatser från resultatet. 

 

På frågan Har du mött någon asylsökande under din praktikperiod eller på arbetet? (Via 

telefon räknas också) svarade 75 % att de hade mött någon asylsökande på sin praktikplats 

eller arbetsplats. På frågan Hur upplevde du mötet med den asylsökande svarade 18 studenter 

att de tyckte mötet var negativt och 7 studenter tyckte mötet var mycket negativt. Detta kan 

vara problematiskt för sjuksköterskan ska enligt Procter (2016) vara öppen för de förklaringar 

och berättelser som den asylsökande ger. Mötet kan vara negativt av olika orsaker. En orsak 

kan vara bristande kulturell kompetens. Leninger (2002) skriver att det är viktigt att 

sjuksköterskan har kulturkompetens i mötet med grupper från en annan kultur. En annan 

orsak kan vara bristen att arbeta personcentrerat. Enligt Socialstyrelsen (2009) är 

personcentrerad vård bland annat när sjuksköterskan planerar vården i samråd patienten och 

för att detta ska ske behövs en god kommunikation. Enligt Slater (2006) är personcentrerad 

vård att respektera individens individualitet. Leininger (2002) hävdar att om sjuksköterskor 

har stereotypiska förutfattade meningar så har de förmodligen inte sett individuella- och 

kulturella skillnader. Det kan bli svårt att arbeta personcentrerat om sjuksköterskan har 

negativa attityder.  

 

Slutsats 
I denna studie framkommer det att sjuksköterskestudenter påvisar negativa attityder mot 

asylsökande, men det behövs mer studier som är större och mer omfattande i detta ämne för 

att få fram mer kunskap. I tidigare studier visar det sig även att sjuksköterskor och många i 

samhället har negativa attityder mot asylsökande och personer som lider av psykisk ohälsa. 

Asylsökande är redan i en svår situation. Många har flytt från svåra förhållanden. 

Migrationsprocessen i det nya landet kan bli påfrestande. Sjuksköterskor bör vara medvetna 

om sina attityder och ha kunskap kring psykisk ohälsa hos denna grupp. I synnerhet då det är 

många asylsökande i Sverige som lider av psykisk ohälsa och för att kunna ge en 

personcentrerad vård.  Det bör läras ut mer om attityder i dagens utbildning eftersom 

majoriteten i denna studie delade uppfattningen att det inte lärdes ut tillräckligt.  
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Självständighet 
Arbetet har Malin och Jessica skrivit tillsammans under hela processen. Inledning, bakgrund, 

metod och diskussion har skrivits av både Malin och Jessica. Malin har haft ansvaret för spss, 

matat in data och gjort tabeller. Jessica har skrivit resultatet till dessa. Malin och Jessica har 

haft lika stor delaktighet genom hela studien och har hela tiden haft en gemensam syn hur det 

skulle utföras.  
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Bilaga 1 Enkät 
 

Informationsbrev om enkätstudie 
  

Ni tillfrågas härmed om att delta i en studie vars syfte är att undersöka 

sjuksköterskestudenters attityder till asylsökande som söker vård för psykisk ohälsa. Detta är 

en del av vårt examensarbete. I Sverige har negativa attityder mot invandring ökat. Många av 

de asylsökande lider av depression och ångest. I allmänhet finns det negativa attityder till de 

som söker vård för psykisk ohälsa. Genom att göra en studie på hur sjuksköterskestudenters 

attityder till asylsökande med psykisk ohälsa ser ut kan kunskapen ökas. Idag finns inte 

forskning kring sjuksköterskestudenters attityder till detta ämne. Vi har valt att skicka ut 

enkätstudien till er som går i termin fem och sex. Detta för att ni har genomfört en stor del av 

era praktiker. Varken vi eller någon annan kommer att kunna se vem som har svarat på vad. 

Det är bara vi som genomför studien som kommer att hantera och analysera svaren från 

enkäterna. Vi kommer redovisa svaren i form av diagram och tabeller. Du behöver inte delge 

namn eller vilket kön du har. Du väljer själv om du vill vara delaktig och svara på vår enkät. 

Du kan närsomhelst avbryta din medverkan utan någon motivering. Enkäten kommer att 

bestå av åtta frågor. Det är både ja/nej frågor och frågor där du ska vara från en skala mellan 

1–4. Det tar cirka två minuter att svara på frågorna. Det färdiga resultatet kommer ni att 

kunna läsa på bland annat DiVA portalen. 

  

  

  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

  

  

  

Student: Malin Svensson masm15@student.bth.se 

Student: Jessica Karidar jekb16@student.bth.se 

Handledare: Mikael Rennemark mikael.rennemark@lnu.se 
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1. Ålder 

20-30 

31-40 

41-50+ 

 
2. Har du mött någon asylsökande under din praktikperiod eller på arbetet? 
(Via telefon räknas också) 

Ja 

Nej 

 
3. Hur upplevde du mötet med den asylsökande i en skala från 1-4, där 1 
motsvarar mycket positiv och 4 motsvarar mycket negativ? 

1 

2 

3 

4 

Träffade aldrig någon asylsökande 

 
4. Tar vi emot tillräckligt många asylsökande? Svara i en skala från 1-4. Där 1 
motsvarar att vi tar emot tillräckligt många och 4 motsvarar att vi inte tar emot 
för många asylsökande. 

1 

2 

3 

4 
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5. Hur ser dina kunskaper ut om psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar från 
1-4, där 1 motsvarar mycket dåliga kunskaper och 4 motsvarar mycket goda 
kunskaper? 

1 

2 

3 

4 

 
6. Hur ser dina kunskaper ut om psykiska sjukdomar bland asylsökande i en 
skala från 1-4. Där 1 motsvarar mycket goda och 4 mycket dåliga? 

1 

2 

3 

4 

 
7. Lär man sig tillräckligt om attityder i mötet med patienter i 
sjuksköterskeutbildningen? 

Ja 

Nej 

 
8. Från 1-4, hur ofta tror du att asylsökandes psykiska ohälsa är trovärdig för 
att få uppehållstillstånd? 1 motsvarar ofta och 4 motsvarar aldrig. 

1 

2 

3 

4 
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Bilaga 2. Etisk egengranskning  

     Ja  Kanske  Nej  
1  Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv).      X  
2  Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna (även sådant som inte avviker från rutinerna men som är ett led i studien)?      X  
3  Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en uppenbar risk att påverka?       X  
4  Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller avliden människa (t.ex. blodprov )?      X  
5  Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, person med demenssjukdom eller psykisk funktions-nedsättning, personer i uppenbar beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt beroende av försöksledaren)?      X  
6  Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande.      X  
7  Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till fysisk person) och anmälas till registeransvarig person (PUL- ansvarig).        X  
8  Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt anpassat till nivån på studien.  X      
9  

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan påverka beslut om medverkan klart framgår. (För studier med minderåriga krävs vårdnadshavares godkännande t ex vid enkäter i skolklasser.)  
X      
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10  
Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller behandling eller, om studenter, betyg etc.  

X      
12  Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för studien är namngivna (student och handledare)  X       
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Bilaga 3 Intyg 

 

Bilaga 3 Intyg 

2018-03-02 

Projekt: Sjuksköterskestudenters attityder till asylsökande som söker vård för psykisk ohälsa 

Härmed intygas att Malin Svensson och Jessica Karidar, studenter vid 
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