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Sammanfattning

Schizofreni har länge varit ett tabubelagt sjukdomstillstånd och är än idag en diagnos

följd av fördomar och stigmatisering. Syftet med den här studien var att undersöka vad 

människor har för attityd till personer med diagnosen schizofreni, om attityden är negativ eller 

positiv. Detta undersöktes genom en kvantitativ enkätstudie där respondenterna delades in i en 

experimentgrupp och en kontrollgrupp. Indelningen skedde genom att respondenterna fick 

information om en person, som för en del hade diagnosen schizofreni, och för en del inte hade 

diagnosen schizofreni. Utifrån det fick respondenterna svara på frågor där de angav hur 

lättomtyckt de tyckte att personen var, vad de trodde att personen skulle göra i olika 

situationer, och vad de tyckte om personer med schizofreni som grupp.

Resultatet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna när 

det gällde deras attityd till personer med schizofreni. Enligt flera andra studier finns det 

fördomar mot diagnosen, och den anses som något negativt och något att hålla sig ifrån. Den 

här studien visade istället på att attityden mot diagnosen inte alls är så negativ och 

stigmatiserad som en del forskning visar på. Det kan ses som något positivt och som att 

utvecklingen när det gäller att förhindra stigmatiseringen mot diagnosen går framåt. 

Nyckelord: Schizofreni, Attityder, Beteende, Individer, Grupp
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Abstract

Schizophrenia has long been a taboo illness and is still a disease followed by

prejudice and stigma. The purpose of this study was to find out what attitudes people have 

against other people with a diagnosis of schizophrenia. This was investigated by a quantitative 

survey in which respondents were divided into an experimental group or a control group. The 

classification was done by the respondents received information about a person, which for 

some had been diagnosed with schizophrenia, and for some had not been diagnosed with 

schizophrenia.Based on that, the respondents were asked to answer questions in which they 

indicated how likeable they thought the person was, what they thought the person would do in 

different situations, and what they thought of people with schizophrenia as a group.

The result showed that there was no significant difference between the groups when 

it came to their attitude to people with schizophrenia. According to several other studies, there 

is prejudice against the diagnosis, and it is considered as something negative and something to 

stay away from. This study instead, showed that the attitude toward the diagnosis is not as 

negative and stigmatized as some other research shows. That can be seen as something 

positive, and that developments when it comes to preventing the stigmatization toward the 

diagnosis is getting better.

Keywords: Schizophrenia, Attitudes, Behavior, Individuals, Groups
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Förord

Tack till alla respondenter som tog sig tid till att svara på enkäten, utan er skulle den här 

studien överhuvudtaget inte varit möjlig. Även ett stort tack till mina handledare Nina och 

Charlotte som har hjälpt mig på vägen. Även min fina handledningsgrupp som funnits där och 

gett respons när jag har behövt det som mest.

Stort tack till min omgivning som har kommit med peppande och uppmuntrande ord när det 

har känts motigt, men framförallt tack till min käre sambo som har stått ut med mig under den 

här perioden av mycket stress, press och slit.
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Inledning

Få sjukdomar har så mycket myter och fördomar kring sig som schizofreni har 

(Schizofreniförbundet, 2012; Schulze, Richter-Werling, Matschinger, & Angermeyer, 2003).

Förr i tiden ansågs det att personer med schizofreni var besatta av demoner eller djävulen

(Bleuler, 1984). Nu för tiden är kunskapen om sjukdomen bättre men det finns fortfarande en 

hel del fördomar om att personer som har schizofreni är farliga, oförutsägbara och galna

(Addison, & Thorpe, 2004; Loch, Wang, Guarniero, Lawson, Hengartner, Rössler, & Gattaz, 

2014). Enligt Loch med flera (2014) är schizofreni väldigt stigmatiserat, det är den mest 

negativt kritiserade sjukdomen av alla, och det är också den sjukdomen som allmänheten allra 

helst undviker att komma i kontakt med. Att använda nedsättande ord och skämta om 

minoritetsgrupper har blivit socialt oaccepterat, men det är fortfarande vanligt att jämföra 

schizofreni med galenskap, och att använda ”schizo” som ett skällsord (Schulze et al., 2003).

Schizofreni är en psykossjukdom, en hjärnsjukdom som kan drabba vem som helst 

och som pågår under en längre period, oftast livslång (DSM V, 2013). Sjukdomen är väldigt 

komplex och det kan uppstå hallucinationer, vanföreställningar, tankestörningar, och 

förändrat tal eller beteende, även kallat psykotiska symtom (DSM V, 2013). 

Verklighetsuppfattningen för en person med schizofreni skiljer sig ofta från andra människors 

(DSM V, 2013). Hallucination innebär att de kan höra, känna, lukta eller se saker som inte 

andra kan, och den vanligaste hallucinationen är att höra röster som kan komma både utifrån 

och inifrån (Docherty, Dinzeo, McCleery, Bell, Shakeel, & Moe, 2015). Sådana 

tankestörningar påverkar personen oerhört, framförallt koncentrationsförmågan, och kan göra 

så att personen bland annat pratar osammanhängande och hittar på egna uttryck (Docherty et 

al., 2015). Vanföreställningar innebär att verkligheten blir förvrängd, personen kan uppleva 

sig vara förföljd eller kontrollerad av onda människor, att tv:n skickar ut strålar med mera

(Kimhy, Goetz, Yale, Corcoran, & Malaspina, 2005). Vanföreställningar framkallar en stor 

ångest hos personen, vilket kan göra att personens beteende påverkas (Kimhy et al., 2005). 

Personen kan uppfattas som hemsk och konstig, och bete sig obegripligt för de utomstående

(Kimhy et al., 2005). Enligt Fazel, Långström, Hjern, Grann, och Lichtenstein (2009) finns

det inget bevis för att personer med schizofreni skulle vara farligare än andra, ändå är det en 

falsk bild som många människor har, fastän det inte är sjukdomen i sig som gör en person 

farlig. En person som har en psykos är väldigt rädd och ofta panikslagen och kan på så sätt ge 

ett skrämmande intryck till andra som inte förstår vad som försiggår (Kimhy et al., 2005;

Schizofreniförbundet, 2012). 
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Begreppet stigmatisering betyder enligt Nationalencyklopedin (2015) en social 

stämpling. Det förknippas även med andra begrepp som till exempel stereotypiserande, 

utstötning, socialt avstånd och motsatsen till den sociala normen (Link & Phelan, 2001). 

Stigmatisering mot schizofreni är vanligt enligt Loch med flera (2014). Orsaken till det beror 

oftast på okunskap om diagnosen (Addison & Thorpe, 2004). Okunskapen påverkar 

människors attityd, alltså deras förhållningssätt och inställning till diagnosen och personerna 

som har det (Addison & Thorpe, 2004). Attityden mot sjukdomen är oftast negativ eftersom 

sjukdomen förknippas med något farligt och våldsamt för de flesta (Hori, Richards, 

Kawamoto, & Kunugi, 2011).

En stor orsak till att denna myt om att sjukdomen ska vara farlig fortfarande sprids 

är media som gärna skriker ut hur farliga personer med schizofreni är (Schizofreniförbundet, 

2012; Schulze et al., 2003). Men bilden kring att personer med sjukdomen ska vara farligare 

än andra är falsk, enligt Fazel med flera (2009) är benägenheten att tillgripa våld mycket 

ovanlig bland personer med schizofreni. När en person med schizofreni gör ett våldsbrott är 

det ofta ett samtidigt missbruk av alkohol eller droger med i bilden, vilket styrker att det inte 

är sjukdom i sig som orsakar våldsbrotten (Fazel et al., 2009). Personer som genomgår en 

psykos kan upplevas som farliga på grund av att under en akut psykos kan ibland ett 

aggressivt beteende utlösas om man försöker hindra den psykotiske på något sätt (Kimhy et 

al., 2005). Ofta rör det sig om rädsla som utlöser en akut aggression, och är inte menat som 

något personligt (Kimhy et al., 2005).

Även där kunskap inte är ett problem kan schizofreni anses som något dåligt. Studier 

som jämför attityder till schizofreni mellan allmänheten och olika yrkesgrupper har 

rapporterat att vårdpersonal, som till exempel sjuksköterskor, psykologer, läkare och även 

psykiatriker har negativa attityder gentemot patienter med schizofreni (Hori et al., 2011).

Kukulu och Ergün (2007) skriver om en undersökning som gjordes i Turkiet 2007. Den 

undersökningen gjordes på psykiatrisjuksköterskor och handlade om deras åsikter om 

personer med schizofreni. De sa i huvudsak att de skulle kunna tänka sig att jobba med någon, 

eller bo granne med någon som har schizofreni. Däremot skulle de inte kunna gifta sig med 

någon som har schizofreni och de anser dem vara aggressiva och hotfulla. (Kukulu & Ergün, 

2007). Även på Irland har det gjorts en studie av Linden och Kavanagh (2012). De jämförde 

arbetande psykiatrisjuksköterskor med studenter som skulle bli psykiatrisjuksköterskor. De 

jämförde deras attityder mot schizofreni. Deras resultat blev att arbetande sjuksköterskor som 

var i mer samhällsmiljö hade en mer positiv attityd mot schizofreni. Men de som arbetade 
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inom slutenvården tyckte att personer med schizofreni var farliga och skulle undvikas. 

(Linden & Kavanagh, 2012)

I Tyskland år 2001 gjordes en studie av Angermeyer och Matschinger (2003). Där 

testades med hjälp av intervjuer vuxnas attityder mot schizofreni. Respondenterna fick ett fall 

med en person som de diagnostiserade med schizofreni och sedan fick de frågor utifrån det. 

Resultatet blev mer negativt än positivt. Stämpeln som diagnosen schizofreni har om att de 

personerna ska vara farliga påverkade människors känslomässiga reaktion negativt. Det 

skapade bland annat rädsla, och det ökade viljan av att ha en social distans till personer med 

diagnosen. Dessutom, i studien ingick inte bara schizofreni, utan de gjorde samma 

undersökning men om depression. Det resultatet skiljde sig från schizofreni på grund av att 

det inte påverkade om personen hade depression eller inte, det ansågs inte vara något problem 

medan schizofreni blev ett problem på vissa punkter. (Angermeyer & Matschinger, 2003)

Stigmatiseringen och den dåliga attityden mot schizofreni har en stor påverkan på de som har 

det (Loch et al., 2014). Deras självförtroende minskar, de har svårt att få vänner, svårt att 

skaffa jobb, och många av deras möjligheter i livet tas ifrån dem (Loch et al., 2014;

Angermeyer, Schulze, & Dietrich, 2003). Även de anhöriga påverkas, deras självförtroende 

minskar och relationerna inom familjen påverkas till det negativa (Angermeyer, Schulze, & 

Dietrich, 2003).

Syfte

Syftet med den här studien var att undersöka om det finns någon skillnad i människors attityd 

till personer som de vet har schizofreni jämfört med till personer som inte har schizofreni. 

Frågeställning

i) Finns det någon signifikant skillnad i hur lättomtyckt en person anses vara 

beroende på om det framgår att personen har diagnosen schizofreni eller inte?

ii) Finns det någon signifikant skillnad i människors skattning av en persons beteende 

beroende på om de vet att personen har fått diagnosen schizofreni eller inte?

iii) Finns det någon signifikant skillnad i människors skattning av personer med 

diagnosen schizofreni som grupp, beroende på om personen de tidigare fått 

beskriven för sig har diagnosen schizofreni eller inte?
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Metod

Deltagare

Respondenterna som deltog i enkätundersökningen var totalt 82 personer, 23 män 

och 59 kvinnor i åldrarna 20-62. Respondenterna befann sig på Karlstads Universitet, det var 

ett tillfällighetsurval. När de fick enkäterna delades de upp i två grupper med 41 stycken i 

varje grupp. Hälften fick enkäter om en person som har diagnosen schizofreni, det blev

experimentgruppen med 12 män, 29 kvinnor och medelålder 25,9 (standardavvikelse 9,0).

Andra halvan fick samma enkäter om samma person med skillnaden att det inte stod att han 

hade schizofreni, det blev kontrollgruppen med 11 män, 30 kvinnor och medelålder 25,8 

(standardavvikelse 9,7). Det fanns ingen signifikant skillnad i ålder mellan grupperna (t = 

0,07, df = 80, p = 0,472).  Det var 65 respondenterna som hade gymnasiet som högst 

avslutade utbildning, 11 hade högskola/universitet, 3 hade komvux, 2 hade annat och 1 hade 

högstadiet som högst avslutade utbildning.

Design

Studien var en kvantitativ studie, med en deduktiv ansats på grund av att den utgår 

från tidigare teorier om attityder till schizofreni. Data samlades in med hjälp av enkäter. Det 

var en stickprovsundersökning, en oberoende mätning. Oberoende variabeln är 

bakgrundsberättelsen som delar in respondenterna i experimentgruppen eller kontrollgruppen. 

Beroende variabeln är attityder. 

Instrument

Reysen Likeability Scale (RLS) - Reysen likeability scale är gjord av Reysen 

(2005) och den svenska översättningen är gjord av Stenborg (2010). Det är från början 11 

påståenden, till exempel ”Denna person är lätt att tycka om”, ”Jag skulle vilja ha denna person 

som rumskamrat” med mera. I den här studien är ett påstående borttaget, ”Denna person är 

fysiskt attraktiv”, eftersom det inte finns en riktig person att se utseendet på. Svarsalternativen 

är i Likert-format och går från ”motsätter mig mycket starkt” till ”instämmer mycket starkt”.

Svaren översätts sedan till siffror 1-7 som räknas ihop för varje respondent. Resultatet berättar 

då hur lättomtyckt en person anses vara. Reysen Likability Scale är del två i enkäten, och är 

det enda undantaget från de frågor som Stenborg (2010) själv har gjort.

Scenariofrågorna –Scenariofrågorna är från en tidigare C-uppsats och är skapade av 

Stenborg (2010). Det som skiljer enkäterna åt för experimentgruppen och kontrollgruppen är 

bakgrundsberättelsen i scenariofrågorna. Hälften av enkäterna har en bakgrundsberättelse om 
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en person utan schizofreni, och andra halvan av enkäterna har samma berättelse förutom en

mening som läggs till: ”Lars fick för en tid sedan diagnosen schizofreni och mår inte så 

jättebra för tillfället, men han försöker ändå hålla kvar sitt vanliga liv så gott det går”. För det 

här tillfället gjordes bakgrundsberättelsen om, men frågorna till berättelsen är gjorda av 

Stenborg (2010). 

Det är fyra scenariofrågorna som består av fyra vardagssituationer som personen i 

bakgrundsberättelsen är med om. Respondenterna ska sedan svara vad de tror personen 

kommer att göra i de olika situationerna. Ett exempel på ett scenario är: ”Lars sitter en dag på 

biblioteket och läser om gamla fotbollslag. Plötsligt knackar det på axeln och det visar sig 

vara en av Lars kompisar som också är mycket intresserad av fotboll. De börjar diskutera de 

gamla fotbollslagen och tillslut blir deras diskussion så engagerad att de glömmer bort att de 

är på ett bibliotek. De blir skarpt ”hyschade” av ett äldre par som sitter lite längre bort. – Vad

tror du händer? (kryssa för ett alternativ)”

Svarsalternativen till varje scenario är fyra stycken och de står för fyra olika saker; 

passivt/undvikande beteende, aggressivt beteende, socialt önskvärt beteende och socialt icke-

önskvärt beteende. Exempel på svarsalternativ till en scenariofråga är: ”Lars ignorerar 

hyschningen och fortsätter diskussionen” (socialt icke-önskvärt beteende). ”Lars ber om 

ursäkt och fortsätter sedan diskussionen i en mer anpassad röstvolym” (socialt önskvärt 

beteende). ”Lars hyschar tillbaka och påminner det gamla paret om att de snart i alla fall 

kommer få det tyst och skönt i graven” (aggressivt beteende). ”Lars tystnar helt och börjar 

stirra tomt framför sig varpå hans vän väljer att avvika” (passivt/undvikande beteende).

Svarsalternativen räknas ihop för att se antalet svar i varje kategori. 

Efter varje scenariofråga kommer en fråga om hur säker respondenten är på att valet 

kommer att inträffa. Svarsalternativen är fem stycken och går från ”mycket osäker” till 

”mycket säker”.

Påståenden om personer med diagnosen schizofreni som grupp. Sist i enkäten är 

det påståenden om personer med schizofreni som grupp. Exempel på påstående är: ”Alla 

människor är lika mycket värda” och ”Personer som fått diagnosen schizofreni är farligare än 

människor i allmänhet”. Svarsalternativen går från 1-6, 1 = instämmer inte alls, 6 = instämmer 

helt. De är både positivt och negativt ställda vilket innebär att om respondenten instämmer till 

alla påståenden har den svarat både positivt och negativt. Detta är för att motverka respons 

bias, människor har en tendens att oftare svara positivt än negativt och om alla positiva svar är 

till höger finns det risk för obalanserad svarsfrekvens (Hayes, 2000). Att de är positivt och 
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negativt ställda innebär att de vänds om när de ska räknas ihop. De påståenden som är 

negativt ställda blir omvända, till exempel blir en 1:a till en 6:a och så vidare.

Datainsamlingsmetod

Data samlades in genom pappersenkäter (se bilaga 1). Tanken var att få två olika 

grupper, en experimentgrupp och en kontrollgrupp, och att de grupperna skulle vara ungefär 

lika stora. Därför ordnades enkäterna så att de var samlade varannan med schizofreni, 

varannan utan schizofreni när de delades ut. Det gjorde att det blev 41 respondenter i varje 

grupp. Enkäten bestod av fyra delar; bakgrundsfrågor, Reysen Likeability Scale, 

scenariofrågor med en tilläggsfråga till varje, och en avslutande del med påståenden om 

personer med schizofreni som grupp. Enkäten är tagen från en C-uppsats av en tidigare 

student som gjort större delen av enkäten själv, med undantaget Reysen Likeability Scale

(Stenborg, 2010). Reysen Likeability Scale består av 10 frågor som användes för att mäta hur 

lättomtyckt personen i bakgrundsberättelsen är. Scenariofrågorna var fyra stycken med en 

tilläggsfråga till varje, och den avslutande delen bestod av sju påståenden om personer med 

schizofreni som grupp. Totalt bestod enkäten av 28 frågor inklusive bakgrundsfrågorna och 

den tog ungefär 5-10 minuter att fylla i. 

Genomförande

Data samlades in genom pappersenkäter som delades ut till personer runt om på 

universitetet, bland annat personer som satt i biblioteket eller i caféer. Tanken var att urvalet 

skulle vara studenter, men på grund av en utebliven fråga i enkäten gick det inte att garantera 

att de som svarat är studenter. Därför blev urvalet istället personer på universitetet. 

Respondenterna fick först frågan om de ville delta i enkäten. Om de valde att delta 

fick de en kort beskrivning om vad det handlade om, ungefär hur lång tid det tog, att de fick 

avbryta när de ville och att de var anonyma. Det som inte nämndes för respondenterna var att 

det fanns två olika enkäter, en där personen i scenariofrågorna hade schizofreni och en där 

personen inte hade schizofreni. En del upptäckte det under tiden de fyllde i, till exempel att de 

pratade med andra som fyllde i samtidigt och som hade den andra enkäten. Men ingen av de 

som upptäckte det såg det som något negativt. De sa att det var ett spännande och intressant 

upplägg. Respondenterna fick sitta ifred när de fyllde i enkäten, och när den var ifylld kunde 

de själva lämna den tillbaka eller så samlades de in. I de båda fallen las enkäten direkt i en 

mapp och blandades med de andra enkäterna. Mappen lämnades inte utom synhåll förrän den 

var där den skulle förvaras. Värdena matades sedan in för vidare analys i SPSS.
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Bortfall

I undersökningen blev det fyra interna bortfall, alla fyra på den sista delen i enkäten, 

påståenden om schizofreni. De fyra respondenterna skrev att de inte ville svara på frågorna på 

grund av att de aldrig träffat en person med schizofreni, att de inte visste någonting om 

sjukdomen och att de därför inte ville uttala sig om det. Det respondenterna hade gemensamt 

var att alla tillhörde kontrollgruppen med berättelsen om personen utan schizofreni. Detta 

skulle kunna ha förhindrats om det gjorts en pilotstudie. 

Reliabilitet och validitet

Cronbachs alfa användes för att testa reliabiliteten på Reysen Likeability Scale (α = 

0,86), säkerhetsfrågorna (α = 0,82) och påståendena om schizofreni (α = 0,71). De hamnade 

alla över 0,7 vilket är gränsen för vad det bör ligga över eller vara lika med (Cho & Kim, 

2015). Ett Cronbachs alfa under 0,7 anses som otillförlitligt och osäkert (Cho & Kim, 2015).

Reysen Likeability Scale är ett etablerat instrument vilket ökar validiteten, de andra 

instrumenten är inte etablerade vilket sänker validiteten. Inför den här studien gjordes det 

heller ingen pilotenkät vilket skulle kunna ha använts för att höja både validiteten och 

reliabiliteten. Dock gjordes det inför en tidigare uppsats vilket formade enkäten till det den 

som användes i studien. Inför den här undersökningen gjordes bakgrundsberättelsen i 

scenariofrågorna om i vissa delar, vilket kan ha påverkat resultatet och sänker både 

reliabiliteten och validiteten. 

Reliabiliteten stärktes däremot genom att undvika att berätta för respondenterna att 

det fanns två olika enkäter med olika bakgrundsberättelser. Detta för att informationen inte 

skulle påverka respondenternas svar, det skulle kunna ha blivit som en slags självuppfyllande 

profetia om de visste att det var två olika grupper som skulle jämföras. Dock fick en del 

respondenter reda på det ändå genom att de samtidigt pratade med någon som fick den andra 

versionen av bakgrundsberättelsen. 

Validiteten ökades genom att några frågor i den sista delen, påståenden om personer 

med schizofreni som grupp, var omvända så att de var både positivt och negativt ställda. På så 

sätt fick respondenterna tänka till lite istället för att bara svara till exempel högt eller lågt på 

alla påståenden.

Etiska överväganden

I ett informationsbrev i början av enkäten blev respondenterna informerade om syftet 

med studien, anonymitet, att det var frivilligt att delta och att de hade rätt att avbryta när de 
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ville. De blev inte informerade om hela syftet eftersom de inte fick reda på att det fanns två 

olika enkäter. Det skulle kunna ha påverkat deras svar. Risken för att någon responden skulle 

ta skada av den uteblivna informationen ansågs dock som mycket liten. De respondenter som 

ändå upptäckte att det fanns två olika enkäter gav bara positiva reaktioner till det. 

Deltagarna själva gav sitt samtycke till att delta genom att på första sidan kryssa i att 

de har läst instruktionerna och att de ger sitt samtycke till att delta. De blev även informerade

om att de kan ta del av resultatet genom att uppsatsen publiceras på DiVA. De fick även 

tillgång till e-post-adresser om de ville ta kontakt efteråt. Nyttan med studien var att 

deltagarna kunde bidra med att skapa en bild över hur människor egentligen tänker kring 

diagnosen schizofreni och om personer som har det. Risken för deltagarna att delta i enkäten 

var i princip obefintlig. De var helt anonyma och deras svar och identitet kan inte 

sammankopplas med deras svar på något vis. Det som skulle kunna vara en risk är att en del 

kan tycka att det blir känsligt när det pratas om psykiska sjukdomar. För att minska riskerna 

informerades det tydligt om att det är helt frivilligt och anonymt, och de förvarnades om att 

det kunde komma frågor som kunde upplevas som känsliga. Konfidentialitet garanterades och 

spårbarheten minskades genom att alla enkäter som lämnades in las i samma mapp som inte 

lämnades utom synhåll förrän de var där de skulle förvaras. När de väl lämnat in enkäten går 

det inte att leta upp den igen eftersom den då har blandats ihop med de andra. Det som skulle 

kunna röja anonymiteten då är att respondenterna oftast själva lämnade in enkäten, och på så 

vis fanns det ett ansikte kopplat till just den enkäten. Men eftersom enkäterna lämnades in 

direkt i mappen och direkt blandades ihop med de andra kunde anonymitet ändå garanteras. 

Datan hanterades sedan i SPSS, ett dataprogram, där det omvandlas till statistik och 

gruppdata.

Databearbetning

Data som samlades in bestod av icke-parametrisk data, därför användes icke-

parametriska tester vid analysen, Chi² och Mann-Whitney (Borg & Westerlund, 2012). Enda 

undantaget var ålder som analyserades med ett oberoende t-test. Scenariofrågorna 

analyserades med hjälp av ett chi²-test för att se om skillnaden mellan grupperna var 

signifikant. För att göra ett chi²-test ska det vara nominaldata, och ett oberoende stickprov 

(Borg & Westerlund, 2012). Säkerhetsfrågorna, Reysen Likeability Scale och påståendena om 

personer med schizofreni som grupp analyserades med Mann-Whitney-test för att se om det 

fanns en signifikant skillnad mellan grupperna schizofrenigruppen och kontrollgruppen. 

Kraven för ett Mann-Whitney-test är att stickproven är slumpmässiga och oberoende av 
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varandra, och prövar om frekvensfördelningarna är lika eller skiljda åt (Borg & Westerlund, 

2012). För att säkerställa att skalorna var lämpliga utfördes ett Cronbachs alfa-test på Reysen, 

säkerhetsfrågorna och påståendena om schizofreni. 

Resultat

Den första frågeställningen, hur lättomtyckt personen anses vara, besvarades med hjälp av

Reysen Likeability Scale. Ett Mann-Whitney-test användes för att analysera svaren, vilket 

visade på ingen signifikant skillnad mellan experimentgruppen (N = 41) och kontrollgruppen

(N= 41) på Reysen-total (p = 0,928).

Skalan undersöktes sedan fråga för fråga, skillnaden mellan grupperna. Fråga 9 (U = 

610,00, p = 0,028) visade på en signifikant skillnad. Kontrollgruppen tyckte i högre grad att 

personen var lik dem själva (N = 41, typvärde = 3 och 4, median = 4, mean rank = 47,12) än 

vad experimentgruppen (N = 41, typvärde = 4, median = 3, mean rank = 35,88) tyckte. I 

övrigt visade Mann-Whitney-test ingen signifikant skillnad mellan hur experimentgruppen 

och kontrollgruppen svarat på de enskilda frågorna. 

Den andra frågeställningen, skattning av personens beteende, besvarades med hjälp 

av scenariofrågorna. För att undersöka om det fanns någon signifikant skillnad mellan 

experimentgruppen och kontrollgruppen i hur de trodde att scenarierna skulle utspela sig 

användes ett chi2-test. Scenariofråga 1 är inte medräknad på grund av risk för feltolkning.

Scenariofråga 2 visade på ingen signifikant skillnad mellan experimentgruppen och 

kontrollgruppen då p > 0,05 (χ² = 3,21, df = 3, p = 0,360). Svarsfrekvensen för de olika 

svarsalternativen redovisas i tabell 1. 

Tabell 1 här

Scenariofråga 3 visade inte på en signifikant skillnad mellan experimentgruppen och 

kontrollgruppen då p > 0,05 (χ² = 1,36, df = 2, p = 0,507). Svarsfrekvensen för de olika 

svarsalternativen redovisas i tabell 2. 

Tabell 2 här
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Scenariofråga 4 visade inte på en signifikant skillnad mellan experimentgruppen och 

kontrollgruppen då p > 0,05 (χ² = 7,54, df = 3, p = 0,056). Svarsfrekvensen för de olika 

svarsalternativen redovisas i tabell 3.

Tabell 3 här

Ett Mann-Whitney-test användes för att se om det fanns någon skillnad mellan 

experimentgruppen och kontrollgruppen i hur frekvent de trodde att varje svarsalternativ 

skulle utspela sig. Det visade på att det inte fanns någon signifikant skillnad i att de trodde att 

scenarierna skulle sluta i ett socialt önskvärt beteende (U = 665,50, p = 0,081), i ett socialt 

icke-önskvärt beteende (U = 687,50, p = 0,069), i ett passivt/undvikande beteende (U = 

792,50, p = 0,677) eller i ett aggressivt beteende (U = 758,50, p = 0,116).

Till scenariofrågorna hörde även säkerhetsfrågorna. De analyserades med ett Mann-

Whitney-test för att se om det fanns någon skillnad mellan experimentgruppen och 

kontrollgruppen i hur säkra de var på att scenarierna skulle sluta så som de valt. Scenario 2 

visade inte på någon signifikant skillnad (U = 646,50, p = 0,056), och scenario 3 visade inte 

heller på någon signifikant skillnad (U = 693,00, p = 0,147) Scenario 4 däremot visade på en 

signifikant skillnad (U = 634,50, p = 0,043) där experimentgruppen (N = 41, typvärde = 4, 

median = 4, mean rank = 46,52) var säkrare än kontrollgruppen (N = 41, typvärde = 3, median

= 3, mean rank = 36,48) på att det alternativ de valt skulle inträffa.

Den tredje frågeställningen, skattning av personer med diagnosen schizofreni som grupp, 

besvarades med hjälp av påståenden om personer med schizofreni som grupp. Ett Mann-

Whitney-test användes för att analysera svaren, och det visade ingen signifikant skillnad

mellan experimentgruppen (N = 41) och kontrollgruppen (N= 37) när det gällde påståenden 

om personer med schizofreni som grupp totalt (p = 0,928).

Ett Mann-Whitney-test användes sedan för att undersöka varje påstående för sig.

Påstående 2 (U = 505,00, p = 0,009) visad på en signifikant skillnad där personer ur

kontrollgruppen (N = 37, typvärde = 3 och 4, median = 4, mean rank = 32,65) i högre grad 

ansåg att personer med schizofreni är farligare än människor i allmänhet mot vad 

experimentgruppen (N = 41, typvärde = 6, median = 5, mean rank = 45,68) tyckte. I övrigt 

visade Mann-Whitney-test ingen signifikant skillnad mellan i hur experimentgruppen och 

kontrollgruppen svarat på de enskilda påståendena.
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Diskussion

Studiens syfte var att undersöka människors attityd till personer med schizofreni, om attityden 

är negativ eller positiv. För att ta reda på det behövde tre frågeställningar besvaras; Om det 

finns någon signifikant skillnad i hur lättomtyckt en person anses vara beroende på om det 

framgår att personen har diagnosen schizofreni eller inte, om det finns någon signifikant 

skillnad i människors skattning av en persons beteende beroende på om de vet att personen 

har fått diagnosen schizofreni eller inte, och om det finns någon signifikant skillnad i 

människors skattning av personer med diagnosen schizofreni som grupp, beroende på om 

personen de tidigare fått beskriven för sig har diagnosen schizofreni eller inte. För att besvara 

frågorna bestod enkäten av, förutom bakgrundsfrågorna, tre delar. De två första delarna, 

frågeformuläret om hur lättomtyckt Lars var och scenariofrågorna, var tänkt att mäta 

respondenternas dolda/implicita attityder mot personer med schizofreni. Den tredje och sista 

delen, frågeformulär om personer med schizofreni som grupp var tänkt att mäta 

respondenternas uttalade/explicita attityder. 

Scenariofrågorna visade inte på någon signifikant skillnad mellan grupperna i någon 

av frågorna. Experimentgruppen och kontrollgruppen var lika i hur de trodde att scenarierna 

skulle sluta, det spelade alltså ingen roll om personen hade schizofreni eller inte i de olika 

scenarierna. Det enda om skiljde grupperna åt i scenariofrågorna var att kontrollgruppen var 

mer säker på sitt svar i scenario 4 än vad experimentgruppen var. Detta visar på en positiv 

förändring jämfört med det Loch med flera (2014) och Addison och Thorpe (2004) säger i 

sina artiklar. De tar upp att det finns fördomar om att personer med schizofreni anses farliga, 

oförutsägbara och galna, och beskriver schizofreni som en negativt kritiserad sjukdom 

(Addison & Thorpe, 2004; Angermeyer et al., 2003; Loch et al., 2014). Resultatet i den här 

studien gällande scenariofrågorna visar på motsatsen, att det inte är så stor skillnad i hur 

människor tror att en person ska bete sig vare sig den har schizofreni eller inte. Kukulu med 

flera (2007) tar upp att psykiatrisjuksköterskor som arbetar nära personer med schizofreni 

anser dem vara aggressiva, och Loch med flera (2014 och Addison och Thorpe (2004) tar 

även de upp att personer med schizofreni anses som farliga och galna. Trots det var det bara 

fyra stycken som valde alternativet aggressivt i scenariofrågorna. Link och Phelan (2001), 

Loch med flera (2014) och Addison och Thorpe (2004) skriver om stigmatisering och 

fördomar. En anledning till att så få bland de som hade Lars med schizofreni har svarat 

aggressivt kan bero på att de inte vill framstå som fördomsfulla och valde därför andra 

alternativ som till exempel passiv/undvikande istället för aggressivt. Det skulle kunna vara så 

att respondenterna såg alternativet passivt/undvikande som ett mindre fördomsfullt alternativ.
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Reysen likeability scale visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna över lag, 

Lars var inte lättare att tycka om vare sig han hade schizofreni eller inte, vilket säger emot en 

del studier som tidigare gjorts där personer med schizofreni anses som bland annat farliga och 

galna och något att hålla sig borta ifrån (Addison & Thorpe, 2004; Angermeyer & 

Matschinger, 2003; Loch et al., 2014; Linden & Kavanagh, 2012). På frågan om 

respondenterna tyckte att personen i berättelsen var lik dem själva tyckte experimentgruppen 

det mer än vad kontrollgruppen tyckte. Varför personerna som fick Lars beskriven som en 

person med schizofreni i högre grad tycker att Lars är lik dem själva kan verka underligt. 

Antingen hade de diagnosen schizofreni själva, eller så var de lik honom på andra sätt som till 

exempel familjesituationen, yrket eller intresset för fotboll.

Påståenden om personer med schizofreni som grupp visade ingen signifikant skillnad 

mellan experimentgruppen och kontrollgruppen överlag. Men på frågan om personer med 

schizofreni är farligare än andra tyckte kontrollgruppen att de var farligare än vad 

experimentgruppen tyckte. Att kontrollgruppen tyckte att personer med schizofreni är 

farligare än andra stämmer överens med vad andra undersökningar har visat (Addison & 

Thorpe, 2004; Angermeyer & Matschinger, 2003; Loch et al., 2014; Linden & Kavanagh, 

2012). Att de båda grupperna skiljde sig där kan bero på att experimentgruppen som fick 

informationen om att Lars hade schizofreni ändå fick bilden av att Lars var en bra person även 

om han hade diagnosen schizofreni och att de därför fick uppfattningen om att personer med 

schizofreni inte är farligare än andra. 

Sammanfattningsvis har de tre frågeställningarna besvarats i studien. Resultatet 

visade på att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan experimentgruppen och 

kontrollgruppen i någon av frågeställningarna. De respondenter som fick informationen om 

att Lars hade schizofreni visade en överraskande positiv attityd till honom. Enligt flera studier 

finns det fördomar mot diagnosen, och den anses som något negativt och något att hålla sig 

ifrån. Resultatet i den här studien blev alltså överraskande men på ett positivt sätt eftersom 

människors attityd mot personer med schizofreni var bättre än vad tidigare forskning visat.

Utvecklingen när det gäller att förhindra stigmatisering mot personer med schizofreni verkar 

som den går framåt.

Begränsningar och problem

Några av de begränsningar och problem som uppstod när det gäller respondenterna 

är bland annat att deras bakgrund är okänd. Till exempel deras typ av utbildning, det enda 
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som framgår är vilken nivå deras högst avslutade utbildning ligger på. Det framgår alltså inte 

om de har utbildning inom psykisk sjukdom eller inte. Även deras personliga erfarenhet av 

schizofreni är svår att veta. Frågan om personlig erfarenhet togs bort innan utlämnandet av 

enkäten på grund av etiska skäl. Deras personliga erfarenheter kan ha påverkat hur de svarade 

på enkäten. En annan sak när det gäller respondenterna och hur de svarade på enkäten kan 

vara att det kan ha funnits andra faktorer som kan ha påverkat dem. En del respondenter 

pratade med varandra under tiden de gjorde enkäten. Det kan ha förvillat dem om den de 

pratade med hade en annan bakgrundsberättelse, de kan ha utgått från den andres berättelse 

istället för den de fick. Det kunde ha motverkats genom att dela ut samma enkät till personer 

som satt tillsammans i grupp. Det kan även vara respondenter som har svarat på saker de 

egentligen inte vet något om. Till exempel den sista delen med påståenden om schizofreni. 

Några respondenter valde att inte svara på den delen på grund av de inte ville uttala sig om 

sjukdomen eftersom de inte vet någonting om den. Då kan det vara så att fler respondenter var 

okunniga om sjukdomen men ändå valde att fylla i. Det var också en respondent som tyckte 

att bakgrundsberättelsen var för kort för att kunna bilda sig en uppfattning om personen. Men 

det var det som var poängen med berättelsen, att få ett snabbt första intryck av en person 

utifrån en kort historia. 

Själva enkäten bestod mest av egenkomponerade och obeprövade instrument, icke etablerade 

instrument, vilket gör det svårt att jämföra med annan liknande forskning. Det går heller inte 

att säga hur säkra de här instrumenten är eftersom de endast är använda en gång tidigare. Det 

var även en av scenariofrågorna som togs bort i efterhand på grund av att två av 

svarsalternativen kunde tolkas på olika sätt. Båda stämde in på socialt önskvärt och på socialt 

icke önskvärt beroende på hur det tolkades. Resultatet kunde kanske ha sett annorlunda ut om 

även den frågan var medräknad. 

I resultatdelen finns det också risk för massignifikans på grund av att det är många 

Mann-Whitney-test som görs. Massignifikans innebär att vid flera signifikansprövningar och 

vid användandet av en viss alfanivå för varje prövning blir den totala risken för att man gör 

minst ett typ 1-fel större än den valda alfanivån (Borg, & Westerlund, 2012). Det som går att 

göra för att förhindra det är att göra en Bonferronikorrigering av alfanivån (Borg, & 

Westerlund, 2012), vilket inte har gjorts i den här studien. 

Idéer till fortsatt forskning

En idé till fortsatt forskning är att undersöka sjuksköterskors attityd till personer med 

schizofreni. Detta för att de är en grupp som kommer i kontakt med alla typer av personer, 
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även de med schizofreni, men de får ingen utbildning i psykisk sjukdom. Det finns som en 

valbar kurs för dem i utbildningen, men även om de väljer den är den på 7,5hp vilket kanske 

inte ger så mycket kunskap om just schizofreni. Därför skulle det vara av intresse att göra en 

sådan studie. Att använda mer etablerade instrument är också något som skulle kunna göras. 

Detta för att öka reliabiliteten och få ett mer säkert resultat. Om en sådan studie görs skulle 

den kunna jämföras med den här studien och se om det skiljer sig i resultatet. Att göra en 

kvalitativ studie i form av intervjuer om samma ämne skulle även vara av intresse. Istället för 

en mer allmän syn på det hela skulle det kunna ge färre, men djupare och mer innehållsrika

svar på människors attityder till personer med schizofreni.
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De frågor du nu kommer att få svara på handlar om en påhittat man som heter Lars Johansson. 

Lars är 39 år gammal och bor ensam i en lägenhet i en medelstor svensk stad. Lars har två 

barn tillsammans med sin förra fru Eva, barnen är Emil, 21 år och Sara, 19 år. Lars och Eva 

skiljde sig för fem år sedan och sedan dess har Lars bott själv. Han har god kontakt med sina 

barn och de pratas vid flera gånger i veckan. Sedan 20 år tillbaka jobbar Lars inom posten där 

han trivs bra. Lars är mycket intresserad av sport, han spelar inget själv men han går gärna 

och kollar på framförallt fotbolls- och hockeymatcher. Lars har ett gäng kompisar som är lika 

intresserade som honom och de brukar gå tillsammans när det är match. Lars fick för en tid 

sedan diagnosen schizofreni och mår inte så jättebra för tillfället, men han försöker ändå hålla 

kvar sitt vanliga liv så gott det går. 
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1. Utifrån informationen du har fått om Lars, ta ställning till dessa påståenden och ringa 

in ett alternativ

Denna person är vänlig. 
Motsätter mig      Motsätter mig      Motsätter mig      Neutral      Instämmer      Instämmer      Instämmer
mycket starkt      starkt                                                                          starkt            mycket starkt         

Denna person är lätt att tycka om.
Motsätter mig      Motsätter mig      Motsätter mig      Neutral      Instämmer      Instämmer      Instämmer
mycket starkt      starkt                                                                          starkt            mycket starkt         

Denna person är varm.
Motsätter mig      Motsätter mig      Motsätter mig      Neutral      Instämmer      Instämmer      Instämmer
mycket starkt      starkt                                                                          starkt            mycket starkt         

Denna person är tillmötesgående. 
Motsätter mig      Motsätter mig      Motsätter mig      Neutral      Instämmer      Instämmer      Instämmer
mycket starkt      starkt                                                                           starkt            mycket starkt         

Jag skulle be denna person om råd.
Motsätter mig      Motsätter mig      Motsätter mig      Neutral      Instämmer      Instämmer      Instämmer
mycket starkt      starkt                                                                           starkt            mycket starkt         

Jag skulle vilja ha denna person som arbetskamrat.
Motsätter mig      Motsätter mig      Motsätter mig      Neutral      Instämmer      Instämmer      Instämmer
mycket starkt      starkt                                                                          starkt            mycket starkt         

Jag skulle vilja ha denna person som rumskamrat.
Motsätter mig      Motsätter mig      Motsätter mig      Neutral      Instämmer      Instämmer      Instämmer
mycket starkt      starkt                                                                          starkt            mycket starkt         

Jag skulle vilja vara vän med den här personen.
Motsätter mig      Motsätter mig      Motsätter mig      Neutral      Instämmer      Instämmer      Instämmer
mycket starkt      starkt                                                                          starkt            mycket starkt         

Denna person är lik mig.
Motsätter mig      Motsätter mig      Motsätter mig      Neutral      Instämmer      Instämmer      Instämmer
mycket starkt      starkt                                                                          starkt            mycket starkt         

Denna person är kunnig.
Motsätter mig      Motsätter mig      Motsätter mig      Neutral      Instämmer      Instämmer      Instämmer
mycket starkt      starkt                                                                          starkt            mycket starkt         
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2. Lars brukar ofta ta en promenad på kvällen för att försöka rensa huvudet lite innan 
han ska sova. En kväll är även Du ute och går och råkar möta Lars. Ni möts i en tunnel 
utan några andra människor i närheten – Vad tror du händer? (kryssa för ett 
alternativ)

Lars stannar och pratar med dig en stund och sedan går ni vidare åt ett varsitt håll 

Lars hälsar kort, med en nick eller liknande för att sedan fortsätta gå

Lars anfaller dig eller på något sätt våldför sig på dig

Lars undviker din blick och fortsätter att gå som om du inte vore där

Hur säker är du på att ditt val skulle inträffa? (ringa in ett alternativ)
Om du ringar in mycket osäker betyder det att du tycker att det lika gärna kan hända något 
annat, och om du ringar in mycket säker betyder det att du tycker att det är väldigt hög 
sannolikhet för att ditt val kommer inträffa.

mycket osäker - lite osäker - varken säker eller osäker - lite säker - mycket säker

3. En vinterdag när Lars är ute och går möter han en man på cykel som susar förbi 
honom i hög fart. Ett ögonblick efter deras möte hör Lars hur det brakar till bakom sig 
och ett lågt klagande börjar ljuda. Lars vänder sig om och ser att mannen på cykeln har 
ramlat och ligger nu på backen och håller sig för huvudet med ett plågat ansiktsuttryck. 
Mannen tittar upp mot Lars och nästan skriker ”hjälp mig”.. – Vad tror du händer? 
(kryssa för ett alternativ)

Lars lämnar mannen på backen utan att hjälpa honom på något vis

Lars väljer att råna den skadade mannen på både plånbok och cykel och lämnar
honom där han ligger

Lars hjälper mannen och erbjuder sig att ringa efter mer hjälp

Lars börjar skratta åt situationen

Hur säker är du på att ditt val skulle inträffa? (ringa in ett alternativ)
Om du ringar in mycket osäker betyder det att du tycker att det lika gärna kan hända något 
annat, och om du ringar in mycket säker betyder det att du tycker att det är väldigt hög 
sannolikhet för att ditt val kommer inträffa.

mycket osäker - lite osäker - varken säker eller osäker - lite säker - mycket säker
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4. En sommardag när Lars är på väg till en fotbollsmatch lyckas han påtagligt stressad 
tillslut hitta en parkeringsplats på ett rimligt gångavstånd till matchen som snart ska 
börja. När han ska betala i parkeringsautomaten upptäcker han att den bara tar mynt, 
vilket han inte har på sig. Han ser att det finns en kiosk lite längre bort så han skyndar 
dit för att växla till sig lite småmynt. Han blir dock nekad för de har för liten växelkassa 
för att kunna hjälpa honom.  – Vad tror du händer? (kryssa för ett alternativ)

Lars tackar för sig och lämnar kiosken utan att ifrågasätta vidare

Lars lämnar kiosken utan ett ord

Lars hamnar i en långdragen diskussion om den dåliga servicen han upplever

Lars tar fram en kniv eller ett annat vapen ur fickan och tvingar till sig de pengar
han behöver

Hur säker är du på att ditt val skulle inträffa? (ringa in ett alternativ)
Om du ringar in mycket osäker betyder det att du tycker att det lika gärna kan hända något 
annat, och om du ringar in mycket säker betyder det att du tycker att det är väldigt hög 
sannolikhet för att ditt val kommer inträffa.

mycket osäker - lite osäker - varken säker eller osäker - lite säker - mycket säker

5. Lars sitter en dag på biblioteket och läser om gamla fotbollslag. Plötsligt knackar det 
på axeln och det visar sig vara en av Lars kompisar som också är mycket intresserad av 
fotboll. De börjar diskutera de gamla fotbollslagen och tillslut blir deras diskussion så 
engagerad att de glömmer bort att de är på ett bibliotek. De blir skarpt ”hyschade” av 
ett äldre par som sitter lite längre bort. – Vad tror du händer? (kryssa för ett alternativ)

Lars ignorerar hyschningen och fortsätter diskussionen

Lars hyschar tillbaka och påminner det äldre paret om att de snart i alla fall kommer 
få det tyst och skönt i graven

Lars tystnar helt och börjar stirra tomt framför sig, varpå hans vän väljer att avvika

Lars ber om ursäkt och fortsätter sedan diskussionen i en mer anpassad röstvolym

Hur säker är du på att ditt val skulle inträffa? (ringa in ett alternativ)
Om du ringar in mycket osäker betyder det att du tycker att det lika gärna kan hända något 
annat, och om du ringar in mycket säker betyder det att du tycker att det är väldigt hög 
sannolikhet för att ditt val kommer inträffa.

mycket osäker - lite osäker - varken säker eller osäker - lite säker - mycket säker
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6. Ta ställning till dessa påståenden och ringa in en siffra vid varje påstående:

-Alla människor är lika mycket värda

Instämmer inte alls  1    2    3    4    5    6   instämmer helt

-Personer som fått diagnosen schizofreni är farligare än människor i allmänhet

Instämmer inte alls  1    2    3    4    5    6  instämmer helt

-Personer som fått diagnosen schizofreni går att lita på

Instämmer inte alls  1    2    3    4    5    6  instämmer helt

-Personer som har fått diagnosen schizofreni har svårt att fungera socialt

Instämmer inte alls  1    2    3    4    5    6  instämmer helt

-Personer som har fått diagnosen schizofreni är inte mer egoistiska än människor i 
allmänhet

Instämmer inte alls  1    2    3    4    5    6  instämmer helt

-Personer som fått diagnosen schizofreni är som vilken människa som helst

Instämmer inte alls  1    2    3    4    5    6  instämmer helt

-Personer som fått diagnosen schizofreni är läskiga

Instämmer inte alls  1    2    3    4    5    6  instämmer helt

Stort tack för din medverkan!
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Bilaga 2. Tabeller

Tabell 1. Fördelning av svar mellan experimentgruppen och kontrollgruppen kring hur de 

trodde att scenario 2 skulle utspela sig.

Önskvärt Icke önskvärt Passivt/undvikande Aggressivt

Experimentgrupp (N = 41) 36 1 3 1

Kontrollgrupp (N = 41) 40 0 1 0

Tabell 2. Fördelning av svar mellan experimentgruppen och kontrollgruppen kring hur de 

trodde att scenario 3 skulle utspela sig.

Önskvärt Icke önskvärt Passivt/undvikande Aggressivt

Experimentgrupp (N = 41) 19 10 12 0

Kontrollgrupp (N = 41) 20 6 15 0

Tabell 3. Fördelning av svar mellan experimentgruppen och kontrollgruppen kring hur de 

trodde att scenario 4 skulle utspela sig.

Önskvärt Icke önskvärt Passivt/undvikande Aggressivt

Experimentgrupp (N = 41) 29 4 5 3

Kontrollgrupp (N = 41) 38 2 1 0


