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Högskolestudenters uppfattningar om personer med 
psykisk ohälsa 

  
Kajsa Hallin och Josefine Svensson 

 
 
Stigmatisering av personer som lider av psykisk ohälsa förekommer i 
dagens samhälle och måste motverkas. Syftet var att undersöka om attityder 
gentemot personer med psykisk ohälsa skiljer sig åt inom olika utbildningar 
på högskolenivå. Frågeställningarna undersökte om kön, ålder, 
programtillhörighet (människo-inriktat, tekniskt), tidigare erfarenhet av 
kontakt med personer med psykisk ohälsa, tidigare kunskaper om psykisk 
ohälsa och studenternas eget psykiska mående bidrog till deras attityder. 113 
studenter, varav 89 kvinnor svarade på en enkät med bakgrundsfrågor samt 
skalor som mäter generell hälsa, upplevd stress och inställning till personer 
med psykisk ohälsa. Det fanns ett signifikant samband som visade att ju 
äldre studenterna var desto mer negativ inställning till samhällsbaserade 
psykiatri hade de. För övrigt hittades inga signifikanta samband mellan 
attityder och övriga faktorer. Studien kunde gynnats av ett större urval, där 
tekniska och människo-inriktade utbildningar var lika representerade.  

 
 

Keywords: attitudes, mental illness, stigmatization, New CAMI-S, social acceptance  
 
 

Inledning 
 
Alla människor har lika rättigheter och lika värde men ändå finns det grupper av människor 
som inte blir lika socialt accepterade som andra. Inom den Svenska befolkningen finns det en 
stor del människor som är av uppfattningen att psykiskt sjuka personer är mer farliga och 
oförutsägbara än personer som inte lider av någon psykisk sjukdom. Många tror även att 
våldsamma och kriminella personer med större sannolikhet är personer med en psykisk 
sjukdom än personer utan. Detta trots att det finns studier som visar att de flesta våldsamma 
och kriminella personer inte lider av någon psykisk sjukdom och att psykiskt sjuka personer 
oftast inte är våldsamma. Denna typ av tankar och uppfattningar kring psykiskt sjuka är 
någonting som måste motverkas för att öka denna grupp av människors sociala acceptans i 
samhället (Högberg, Magnusson, Lützén & Ewalds-Kvist, 2011).  

Att människor kategoriseras på grund av specifika omständigheter och egenskaper och 
sedan diskrimineras på grund av sin kategoritillhörighet kallas för stigmatisering. 
Stigmatisering av personer med psykiska sjukdomar är någonting som funnits länge och som 
fortfarande i mycket stor grad finns i det svenska samhället. Denna stigmatisering gör att 
personer med psykiska sjukdomar har svårt att framgångsrikt genomgå behandling, 
rehabilitering och komma tillbaka in i samhället (Faghir Mirnezami, Jacobsson & Edin-
Liljegren, 2015).  
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Definition av hälsa, psykisk hälsa och psykisk ohälsa 
  
Enligt världshälsoorganisationen (WHO, 1946) är hälsa ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom eller svaghet. En person som inte 
har någon sjukdom har inte automatiskt en god hälsa. Denna person kan må bra fysiskt men 
må sämre psykiskt och då har personen alltså inte en god hälsa.  

Psykisk hälsa definieras som förmågan att framgångsrikt kunna prestera mentalt. Detta 
leder till att någon med en god psykisk hälsa kan ägna sig åt produktiva aktiviteter och ha 
meningsfulla relationer med andra personer. Dessa personer har även förmågan att anpassa 
sig till förändringar och hantera motgångar (Goldman & Grob, 2006).  

Motsatsen till psykisk hälsa, psykisk ohälsa har flera definitioner. Vissa av dessa 
inkluderar alla psykiska sjukdomar som det finns en diagnos för. Andra talar endast om de 
psykiska sjukdomar som orsakar väldigt svåra hinder för den drabbade. Det finns definitioner 
som integrerar psykisk ohälsa med ohälsa i övrigt och personers sociala förhållningssätt. Det 
finns även definitioner där psykisk ohälsa anses bör skiljas från andra typer av ohälsa på 
grund av att behovet av behandling skiljer sig åt (Goldman & Grob, 2006). I denna uppsats 
kommer psykisk ohälsa att referera till ett brett spektrum av psykiskt mående som sträcker sig 
från lättare typer av rubbningar i det psykiska välbefinnandet som oro, ångest och 
sömnproblem till svårare psykiska störningar och sjukdomar som till exempel schizofreni och 
panikångest.   

 
 

Acceptans av psykisk ohälsa i olika former  
 
Enligt Mizock, Russinova och Millner (2014) har acceptans av psykisk ohälsa har visat sig 
vara en nödvändig faktor för individens potentiella tillfriskande. Det finns mycket forskning 
som tyder på att allmänhetens acceptans av psykisk ohälsa är betydelsefull för att personer 
som lider av psykisk ohälsa själva ska kunna nå acceptans. Dock är avsaknaden av 
allmänhetens acceptans ett vardagligt problem som personer med psykisk ohälsa möts av. 
Bristen på acceptans från allmänheten beror till stor del på kulturella, sociala och 
psykologiska faktorer samt fördomar. Stigmatisering, som innebär negativa attityder, 
fördomar och diskrimination mot psykisk ohälsa är också relaterat till svårigheter att uppnå 
acceptans. Stigmatiseringen stör tillfrisknandet genom att minska den sociala statusen och det 
sociala nätverket samt självförtroendet hos personer med psykisk ohälsa. En viktig faktor för 
att nå acceptans av psykisk ohälsa är även självkännedom. Självinsikt kan användas för att 
individen ska känna igen ett problematiskt beteende och vilken effekt sjukdomen har på deras 
vardagliga liv (Mizock et al.). 

Acceptans av psykisk ohälsa kan delas upp i fem komponenter. Den första är 
identitetskomponenten vilket syftar till att skapa en positiv självbild i relation till psykisk 
ohälsa. Det kan handla om att utveckla en stark och stabil identitet kring de psykiska 
problemen, till exempel genom arbete inom en organisation där personen kan vara en förebild 
för andra med likande problem. Den andra komponenten är den kognitiva komponenten som 
syftar till att framkalla tankar, medvetenhet och uppfattning kring psykisk ohälsa. Denna 
komponent handlar om lärdom kring hur sjukdomen tar form och hur den hanteras mest 
framgångsrikt. Den tredje komponenten är beteendekomponenten vilken innefattar att 
personen agerar på ett sådant sätt som gynnar dennes livskvalité och tillgodoser de behov 
sjukdomen kräver. Detta innebär till exempel att ta nödvändig medicin eller gå i terapi. Den 
fjärde komponenten är den emotionella komponenten som beskriver den känslomässiga 
upplevelsen av en känsla av lycka, en tolerans av smärta eller att överkomma skam. Den 
emotionella komponenten innebär att personen upplever känslor som medför acceptans. Den 
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femte och sista komponenten är relationskomponenten vilken syftar till att bygga relationer 
och interagera med andra på ett sådant sätt som främjar acceptans. Detta kan innebära att 
avslöja sin sjukdom för någon annan, acceptera hjälp eller att leva självständigt (Mizock et 
al., 2014). 
 
 

Attityder gentemot psykisk ohälsa - då och nu 
 
Som tidigare nämndes har stigmatisering av psykiskt sjuka personer pågått länge och trots att 
medvetenheten om detta problem har ökat så är stigmatiseringen fortfarande ett stort problem. 
Mycket av stigmatiseringen har orsakats av medias sätt att framställa psykiskt sjuka 
människor som mycket konstiga och som personer som det är okej att håna. En annan stor 
anledning till varför psykiskt sjuka personer blir kategoriserade av andra personer och sedan 
diskriminerade är att det inte finns tillräckligt med kunskap om psykiska sjukdomar hos 
befolkningen (Faghir Mirnezami et al., 2015).  Runt om i världen har olika projekt startats för 
att sprida mer kunskap om psykisk ohälsa och för att reducera stigmatiseringen av psykiskt 
sjuka personer. Det svenska sjukvårdssystemet för psykiskt sjuka har genomgått drastiska 
förändringar genom åren. Nu ligger fokus på att integrera psykiskt sjuka personer in i 
samhället medan det tidigare låg på att institutionalisera dem (Faghir Mirnezami et al.). 
Stigmatiseringen gör att det är svårt att integrera psykiskt sjuka in i samhället och dessa 
personer upplever att sättet som andra ser på dem är det största hindret för att de ska kunna 
leva ett fullständigt och tillfredsställande liv. Enligt Sakellari, Sourander, Kalokerinou-
Anagnostopoulou och Leino-Kilpi (2015) finns det studier som har visat att stigmatisering 
leder till minskad social acceptans och ökat hemlighållande av sin sjukdom. Det leder även 
till en minskad självkänsla och ett sämre psykiskt välbefinnande. 

1976 och 2003 genomfördes en studie i Vilhelmina i norra Sverige där samma 
frågeformulär delades ut till slumpmässigt utvalda personer de två olika åren. Studien visade 
att fler personer år 2003 var av uppfattningen att det var mer sannolikt att psykiskt sjuka 
människor skulle utföra våldsamma handlingar än andra personer. Det hade även skett en 
ökning i antalet personer som inte skulle vilja anställa en barnvakt som behandlats inom 
psykiatrin, jämfört med år 1976 (Faghir Mirnezami et al., 2015). När studien fortsatte 2014 
visade resultatet att färre personer var av uppfattningen att det skulle vara mer troligt att 
psykiskt sjuka skulle begå våldsamma handlingar än andra personer, år 2014 än år 2003. 
Studien visade även att 52.8% av respondenterna år 1976 svarade att en psykisk sjukdom 
skadar den drabbades rykte mer än en fysisk sjukdom. År 2003 hade denna siffra ökat till 
88.7% och även om det var färre som höll med om detta påstående år 2014 låg siffran ändå på 
77.2%. Resultatet från 2014 visade att lågutbildade personer hade en mer negativ syn på 
psykiskt sjuka än vad de med högre utbildning hade. Dessa resultat visar på att attityderna 
gentemot personer som lider av psykisk ohälsa har förändrats genom åren. Att attityderna var 
mer negativa år 2003 kan dock enligt Faghir Mirnezami et al. bero på att en psykiskt sjuk 
person mördade den svenska utrikesminister Anna Lindh samma år. Men 11 år senare, var 
attityderna ändå mer negativa än vad de var år 1976.  
 
 

Effekter av utbildning och personlig kontakt  
 
Sakellari et al. (2015) genomförde en studie i Aten på två olika skolor där ett urval av elever 
delades in i två grupper, en kontrollgrupp och en testgrupp. Kontrollgruppen fick gå på sina 
vanliga lektioner som inte behandlade psykisk hälsa. Testgruppen fick gå på lektioner som 
handlade om definitionen av psykisk hälsa och psykisk ohälsa, om olika psykiska sjukdomar 
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och behandlingar. Eleverna fick under lektionerna ställa frågor och i slutet skapades en 
diskussionssituation där eleverna fick reda ut eventuella missuppfattningar som uppstått. Data 
om elevernas tankar kring psykisk ohälsa hade samlats in veckan innan projektet drog igång 
och åter igen veckan efter interventionen. Resultatet indikerade att uppfattningen om psykisk 
ohälsa, som yttras genom social omsorg, social begränsning, social diskriminering och social 
integration visade på positiva förändringar efter interventionen om psykisk ohälsa (Sakellari 
et al.).  

Enligt Corrigan och Penn (2015) kan utbildning om psykisk ohälsa sprida information som 
bidrar till att befolkningen kan fatta mer informerade beslut om psykisk hälsa. Det är 
nämligen mindre risk att personer med en större förståelse för psykisk ohälsa stödjer 
stigmatiseringen och diskrimineringen av de som lider av psykisk ohälsa.  

Social normteorin är en annan eventuell förklaring till varför människor som lider av 
psykisk ohälsa blir stigmatiserade av samhället. Teorin är grundad på att människors tankar 
och beteenden påverkas av uppfattningen om vad andra människor har för tankar kring det 
aktuella ämnet. Enligt social normteorin skulle människor som uppfattar att andra har en 
negativ syn på psykiskt sjuka personer, i större utsträckning få en negativ syn på psykiskt 
sjuka för att själva passa in i den norm som finns i samhället (Hackler, Cornish & Vogel, 
2016). Spegelvänt innebär teorin att om personer har kontakt med andra som har en positiv 
syn på psykiskt sjuka människor skulle deras syn eventuellt förändras och bli mer positiv. 
Därmed skulle diskrimineringen och stigmatiseringen av psykiskt sjuka i samhället kunna 
hindras (Hackler et al.).   

Hackler et al. (2016) genomförde en undersökning i USA, där 324 deltagare fick bland 
annat titta på en av tre videor. I den första videon var det personer som diskuterade deras egna 
upplevelser av att ha en psykisk sjukdom (personlig kontakt). I den andra var det personer 
som pratade om sina upplevelser av att ha en familjemedlem med en psykisk sjukdom 
(andrahands kontakt). Den tredje videon var en kontrollvideo där cherokesindianer pratade 
om hur deras språk gått förlorat i yngre generationer. Samtliga deltagare fick svara på frågor 
kring villighet att interagera med personer som lider av psykisk ohälsa, tidigare kontakt med 
psykisk ohälsa och fördomsfullhet mot personer med psykisk ohälsa vid undersökningens 
början och åter igen vid dess slut. Resultatet visade att videon med personlig kontakt 
signifikant ökade deltagarnas villighet att interagera med psykiskt sjuka och minskade deras 
fördomsfullhet gentemot dessa personer. Videon med andrahands kontakt ökade villigheten 
att interagera men det fanns ingen signifikant minskning av deras fördomsfullhet. Dessa 
resultat indikerar att social normteorin kan användas som en grund för att minska 
stigmatisering.  

Människor har ett behov av att tolka och skapa betydelse i olika situationer de upplever, så 
även i ett möte med psykisk ohälsa. Hur tolkningen tyder sig beror på ett flertal faktorer, 
däribland individens ålder, utbildning, kulturella tillhörighet samt tillfälliga sinnestillstånd. 
Människor utan kunskap inom det aktuella ämnet förlitar sig på sin egen erfarenhet för att 
skapa förståelse (Åsbring & Hochwälder, 2010). 

 
 

Effekter av ålder, kön och erfarenhet  
 

Ewalds-Kvist, Högberg och Lützén (2012) undersökte om deltagarnas attityder mot psykisk 
ohälsa berodde på deras kön, ålder, civilstånd samt tidigare verklig erfarenhet av psykisk 
ohälsa. I undersökningen deltog 2391 personer som fick besvara den svenska versionen av 
Community Attitudes toward the Mentally Ill (New CAMI-S). Deltagarnas svar delades in i 
fyra faktorer: Vidsynthet/Pro-integration, Rädsla/Undvikande, Avsikt att interagera och 
Inställning till en samhällsbaserad psykiatri. Dessa fyra faktorer testades i relation till 
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deltagarnas kön, ålder, civilstånd och tidigare erfarenhet. Det visade sig att kvinnor visade 
större vidsynthet och var positivt inställda till integration i högre grad än män men de 
tenderade även att vara mer rädda och undvikande. Studien visade även att äldre deltagare 
skattade mer vidsynthet och vilja att interagera. Samt att äldre deltagare hade sämre 
inställningen till en samhällsbaserad psykiatri än yngre. De deltagare som hade verklig 
tidigare erfarenhet av psykisk ohälsa uppvisade en betydligt mer positiv inställning över lag 
än de deltagare som inte hade någon tidigare erfarenhet. Detta tyder på att fördomar mot 
personer som lider av psykisk ohälsa motarbetas med erfarenhet av psykisk ohälsa.  

 
 

”Not in my backyard” - NIMBY 
 

Fenomenet ”not-in-my-backyard” (NIMBY) syftar till det missnöje som ofta framkallas hos 
en del av befolkningen vid nybygge eller omlokalisering av organisationer till deras 
omedelbara närhet. Den miljömässiga och sociala förändringen skapar negativa attityder inför 
det nya som på grund av detta kan bli utsatt för social utstötthet. NIMBY är en effekt av 
social riskuppfattning samt attribution av orsaker och konsekvenser (Pol, Di Masso, 
Castrechini, Bonet & Vidal, 2005).  

Enligt Repper (1996) visar undersökningar om allmänhetens attityder mot anläggningar 
där personer med psykiska problem behandlas att denna typ av anläggningar faller offer för 
stigmatisering när de existerar i respondenternas närområde. Även om många inte var 
medvetna om att det existerade en anläggning för psykiatrisk vård i deras närhet så blir det allt 
vanligare med visat motstånd och fientlighet. De argument motståndarna ofta använder berör 
tre huvudaspekter: rädsla, hot mot fastighetsvärden samt oro över påverkan på den allmänna 
trygghetsnivån i grannskapet. Det finns dock inte mycket stöd för dessa argument. Noggrann 
forskning visar att varken fastighetsvärden eller lokala företag påverkas av institutioner och 
att sannolikheten för att våldet i samhället skulle öka är mycket liten. 

Vid omlokaliseringar av institutioner för psykisk vård har det genom diskursanalyser 
upptäckts en avståndstagande attityd bland lokalbefolkningen gentemot personer som lider av 
psykisk ohälsa. Denna upptäckt kopplas starkt till fenomenet NIMBY och hur problematiskt 
fenomenet kan vara vid omlokaliseringar av psykiatriska organisationer (Cowan, 2003). 
Cowan genomförde en diskursanalys över hur invånare uttryckte sig i brev till den lokala 
pressen samt hur de argumenterade för och emot utlokalisering av psykiatriska institutioner i 
deras område. Där framgick det att invånarna uppfattade att omlokaliseringarna hade utförts 
utan hänsyn till deras åsikter i frågan samt under nertystade omständigheter. Analysen av 
motståndarnas argument indikerade att missnöjdheten över bristen på konsultation grundades 
i en oro över vilken typ av organisation och vilken typ av personer det skulle medföra till 
deras samhälle. Fenomenet NIMBY är då delvis ett resultat av människors attityder mot 
personer som lider av psykisk ohälsa (Cowan). 
 
 

”Community Attitudes toward the Mentally ill” – CAMI 
 
När den psykiatriska vården förändrades från att tidigare varit institutioner till att bli friare 
vårdformer i samhället utvecklade Taylor och Dear (1981) ett frågeformulär som syftade till 
att undersöka allmänhetens attityder gentemot de psykiskt sjuka. De kallade detta formulär för 
Community Attitudes Toward the Mentally Ill (CAMI). För att utveckla formuläret använde 
de sig av de två lättförstådda och väl validerade skalorna OMI (Opinions about Mental 
Illness) och CMHI (Community Mental Health Ideology). CAMI inkluderade 40 olika 
påståenden inom 4 olika områden. Varje område undersöktes genom 10 påståenden och de 
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fyra områdena var auktoritärism som bland annat mättes genom påståenden som ”de psykiskt 
sjuka måste institutionaliseras” och ”de psykiskt sjuka är inte att skylla för deras problem”, 
givmildhet som undersöktes med påståenden som ”mer skattepengar borde användas till vård 
av psykiskt sjuka” och ”psykiskt sjuka har allt för länge varit offer för hån”. Restriktivitet som 
handlade om ifall psykiskt sjuka var farliga, undersöktes med bland annat påståendet 
”Psykiskt sjuka är en fara för sig själva och för andra” och det sista området inställningar om 
samhällets roll i vård av psykisk ohälsa som undersöktes med påståenden som ”Det är 
skrämmande att tänka att psykiskt sjuka personer bor i vanliga bostadsområden” (Taylor & 
Dear).  

Högberg, Magnusson, Ewertzon och Lützén (2008) översatte och omarbetade CAMI så att 
frågeformuläret skulle passa det svenska samhället. De ursprungliga 40 påståendena 
reviderades och kvar blev 20 påståenden som lämpade sig för att mäta den svenska 
befolkningens attityder gentemot psykiskt sjuka personer. De 20 påståendena ämnade mäta 
attityderna inom tre olika områden istället för de ursprungliga fyra. Områdena var 
vidsynthet/pro-integration, rädsla/undvikande och inställning till en samhällsbaserad 
psykiatri, det nya formuläret kallades CAMI-S (Högberg et al.).  

Högberg et al. (2011) reviderade CAMI-S eftersom det saknades påståenden som 
undersökte beteende gentemot personer med psykisk ohälsa. De kallade den reviderade 
versionen för Nya CAMI-S. Den nya versionen bestod av 29 påståenden som mätte attityder 
gentemot psykiskt sjuka inom återigen fyra olika områden, Villighet att interagera, 
rädsla/undvikande, vidsynthet/pro-integration, och inställning till en samhällsbaserad 
psykiatri. Dessa 29 påståenden är anpassade för att undersöka vilka attityder som finns i det 
svenska samhället gentemot personer som lider av psykisk ohälsa (Högberg et al.).  

Mycket av vad som anses vara fakta om mänskligt beteende idag har etablerats via 
självskattningsformulär. Detta innebär en viss problematik då människor har en tendens att 
framställa sig själva så bra som möjligt, vilket ofta leder till skeva resultat vid självrapporter. 
Deltagare har ofta svårt eller är oförmögna på grund av otillräcklig självinsikt att ge genuina 
svar, speciellt vid ämnen som är av känslig natur. Resultatet blir då systematiskt partiskt till 
deltagarnas uppfattningar av vad som är det korrekta och socialt accepterade svars-
alternativen. Detta fenomen kallas för social önskvärdhet och förekommer i de allra flesta 
typer av självrapporter och ökar avsevärt risken för vilseledande resultat (Fisher, 1993). 

 
 
Syfte 
 
Syftet med studien var att undersöka högskolestudenters attityder gentemot personer som 
lider av psykisk ohälsa med avsikt att skapa en större förståelse för vilka faktorer som bidrar 
till stigmatiseringen av dessa personer. Detta genom att studera skillnader i attityder med 
avseende på bakgrundsfaktorerna ålder, kön, tidigare kunskaper om psykisk ohälsa och 
personlig kontakt med psykisk ohälsa samt deltagarnas eget psykiska mående. Resultatet kan 
vara intressant för studenterna själva och utgöra ett bidrag till fortsatt forskning om 
stigmatisering och attityder gentemot personer som lider av psykisk ohälsa.    
Frågeställningar som undersöktes är följande:  

1. Finns det en skillnad i attityder gentemot personer som lider av psykisk ohälsa bland 
studenterna inom de olika programmen? 

2. Skiljer attityderna hos studenterna sig åt med avseende på:  
a) Kön? 
b) Ålder? 
c) Tidigare kunskap om psykisk ohälsa?  
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d) Tidigare erfarenhet av personlig kontakt med personer som lider av psykisk 
ohälsa?  

e) Personens eget psykiska mående vid undersökningen? 
3. Hur mycket av en persons attityder kring psykisk ohälsa kan förklaras av de ovan nämnda 
faktorerna? 

 
 

Metod 
 

 

Deltagare 
 

Deltagarna bestod av 118 studenter vid en högskola i mellersta Sverige inom områdena; 
informationsdesign [n = 13 (11.0%)], ingenjörsprogrammet [n = 14 (11.9%)], 
beteendevetenskap [n = 36 (30.5%)] och sjuksköterskeprogrammet [n = 55 (46.6%)]. 
Deltagarna valdes ut genom ett bekvämlighetsurval och 171 personer gavs möjlighet att delta, 
118 enkäter samlades slutligen in totalt, vilket resulterade i en svarsprocent på 69 %. Fem 
deltagare exkluderades från undersökningen på grund av ofullständigt ifyllda enkäter och en 
som uppgav ”annat” för kön. De slutliga deltagarna bestod av 89 kvinnor (78.8%) och 24 män 
(21.2%). Åldrarna varierade mellan 19 och 49 år (M = 25.57, SD = 6.29).  
 
 

Material 
 

Data till undersökningen samlades in via en enkät som bestod fyra delar med 61 frågor 
sammanlagt. Enkäten inleddes med sex bakgrundsfrågor gällande deltagaren. Frågorna 
berörde deltagarens kön (man, kvinna, annat), deras ålder, programtillhörighet och vilken 
termin de studerade. Det efterfrågades även om de kände någon som led av eller tidigare 
hade lidit av psykisk ohälsa och huruvida de tidigare hade studerat psykisk ohälsa under 
deras skolgång. Samtliga frågor utöver vilken termin de studerade användes som oberoende 
variabler i analysen. Resterande tre delar av enkäten utgjordes av tre olika etablerade skalor. 
De två första skalorna General Health Questionnaire (GHQ 12) (Goldberg, 1972) och 
Percieved Stress Scale (PSS) (Cohen, Kamarck & Mermelstein, 1983) användes för att 
undersöka deltagarens dåvarande välbefinnande från olika infallsvinklar och Nya CAMI-S 
(Högberg et al., 2011) användes för att mäta deltagarens attityder mot de psykiskt sjuka.  
      The General Health Questionnaire (GHQ 12). Den andra delen av enkäten utgjordes av 
Goldbergs (1972) självskattningsformulär som syftar till att mäta respondentens grad av 
lindrig psykisk ohälsa. Formulärets 12 frågor avser att besvara hur deltagaren har mått under 
de senaste veckorna och täcker ansträngningsnivå, depression, oförmåga att klara av problem, 
ångestbaserad sömnlöshet och brist på självförtroende. Frågorna var exempelvis av typen 
“Upplever du att du har gjort nytta de senaste veckorna?”. Samtliga 12 frågor undersöker om 
deltagaren har upplevt ett specifikt symptom eller beteende de senaste veckorna med 
svarsalternativen 1 (inte alls), 2 (som vanligt), 3 (sämre än vanligt) och 4 (mycket sämre än 
vanligt) (Hardey, Shapiro, Haynes & Rick, 1999). De fyra svarsalternativen poängsätts med 0, 
0, 1, 1. För GHQ12 skapades ett totalindex, där maxvärde var 12 och minvärde var 0. 
Maxpoängen för skalan är 12 poäng, de deltagare som får värdet tre eller högre anses ha ett 
nedsatt välbefinnande (Cronbach’s alpha = .87).  

Perceived stress scale (PSS). Den tredje delen bestod av Cohen et al.’s (1983), 
självskattningsformulär som består av 14 frågor relaterade till deltagarens upplevda 
stressnivå den senaste månaden. De fem svarsalternativen är 0 (aldrig), 1 (nästan aldrig), 2 
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(ibland), 3 (ganska ofta) och 4 (väldigt ofta). Hälften av frågorna är negativt riktade där 
svarsalternativ 0 innebär en låg stressnivå och svarsalternativ 4 innebär en hög stressnivå. 
Dessa frågor är av typen ”Hur ofta under den senaste månaden har du känt dig nervös och 
stressad?”. Skalan poängsätts genom att spegelvända de sju positivt ställda frågorna. På 
dessa frågor, som är av typen ”Hur ofta under den senaste månaden har du framgångsrikt 
hanterat vardagsproblem och irritationsmoment?”, indikerar svarsalternativet 0 en hög 
stressnivå och svarsalternativet 4 en låg stressnivå (Cohen et al.). Maxpoäng för skalan är 
56. De deltagare som poängsätts med 24 eller mindre anses ha låg stressnivå och de som 
poängsätts med 25 eller mer anses ha en hög stressnivå. Ett totalindex skapades även för 
PSS, där maxvärde var 42 och minvärde var 3. Deltagarnas poäng räknades ihop där högre 
antal poäng innebär högre stressnivå (Cronbach’s alpha = .87).   

Community Attitudes toward the Mentally ill (Nya CAMI-S). Den fjärde delen avsåg att 
mäta deltagarnas attityder mot personer med psykisk ohälsa med 29 påståenden (Högberg et 
al., 2011). Skalan är uppdelad i fyra avsnitt som mäter olika perspektiv för att ge en bredare 
förklaring av attityden, villighet att interagera (8 påståenden), rädsla/undvikande (8 
påståenden), vidsynthet/pro-integration (8 påståenden), och inställning till en 
samhällsbaserad psykiatri (5 påståenden). I den aktuella undersökningens enkäter var de 
fyra avsnitten blandade med varandra för att undvika upptäckten av ett tydligt mönster. Fyra 
totalindex skapades för de fyra olika avsnitten i Nya CAMI-S (avsikt att interagera, 
undvikande/rädsla, vidsynthet/pro-integration och inställning till en samhällsbaserad 
psykiatri). För avsnittet villighet att interagera var maxvärde 38 och minvärde 8, för 
rädsla/undvikande var maxvärde 31 och minvärde 8, för vidsynthet/pro-integration var 
maxvärde 34 och minvärde 7 och för inställning till en samhällsbaserad psykiatri var 
maxvärde 25 och minvärde 5. Cronbach’s alpha beräknades per avsnitt och resulterade i 
vidsynthet/pro-integration .80, rädsla/undvikande .79, avsikt att interagera .69 (efter att 
påstående 26 eliminerats) och inställning till samhällsbaserad psykiatri .63. De lägre 
Cronbach’s alpha värdena godtogs eftersom skalan är väletablerad. När Cronbach’s alpha 
beräknades för hela skalan resulterade det i ett värde på .85. Påståendena i de fyra avsnitten 
var fokuserade på att besvara syftet med varje del. De kunde se ut som likande för villighet 
att interagera ”Jag kan tänka mig att arbeta tillsammans med någon som har en psykisk 
sjukdom.”, för rädsla/undvikande ”Det är skrämmande att tänka sig att människor med 
psykiska sjukdomar bor i villaområden.”, för vidsynthet/pro-integration ”Psykiatriska 
verksamheter bör inte drivas i bostadsområden.” och i avsnittet inställning till en 
samhällsbaserad psykiatri var de av typen ”Den bästa behandlingen för många människor 
med en psykisk sjukdom är att vara delaktiga i samhället.”. Svarsalternativen bestod av en 
kontinuerlig skala från 1(instämmer inte alls) till 6 (instämmer helt och hållet). Det fanns 
inget mittenalternativ vilket innebar att deltagarna behövde ta ställning. Poängsättning av 
skalan skedde genom att spegelvända de påståenden där svarsalternativ 1 indikerade en 
negativ attityd och svarsalternativ 6 en positiv attityd. Då skalan behövdes översättas till 
svenska från engelska för den aktuella undersökningen genomfördes en så kallad back 
translation. En svensk översättning av skalan skickades till en utomstående som inte var 
bekant med originalskalan. Personen blev ombedd att översätta den svenska skalan till 
engelska. Sedan jämfördes den ursprungliga engelska skalan och svensköversatta skalan och 
avvikelser justerades inför den slutgiltiga svenska översättningen. 
 
 

Procedur 
 

Deltagarna tillfrågades i samband med sex föreläsningar, varav två var för 
ingenjörsprogrammet, två för sjuksköterskeprogrammet, en för informationsdesign och en för 
beteendevetare. Samtliga föreläsare gav sitt godkännande innan studenterna tillfrågades om 
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deltagande i undersökningen under respektive undervisning. Studenterna fick information om 
undersökningen både i form av en muntlig presentation samt ett skriftligt informationsblad på 
enkätens främsta sida. Samtliga medverkande studenter informerades om studiens syfte och 
vad resultatet skulle användas till. De blev även informerade om att deltagandet var frivilligt 
och att de var anonyma. Vid två föreläsningar tillfrågades studenterna innan föreläsningens 
start, vid tre föreläsningar tillfrågades studenterna efter föreläsningen slut och vid en 
föreläsning blev de tillfrågade i rasten. Enkäten tog cirka 10 minuter att fylla i. Efter att 
enkäterna var ifyllda och insamlade tackades både studenterna och föreläsarna muntligt. Ingen 
ersättning utgick.  
 
 

Databearbetning 
 
I analysen kodades kvinnor med 0 och män med 1, svarsalternativen ja och nej kodades med 0 
respektive 1. För att bearbeta insamlad data användes det statistiska dataprogrammet SPSS. 
De frågor som deltagarna valt att inte svara på ersattes med den aktuella frågans tillhörande 
medelvärden eftersom det fanns inget uppenbart mönster för de obesvarade frågorna. De fyra 
olika studieinriktningarna kodades om till 0 och 1 där 0 var tekniska utbildningar 
(ingenjörsprogrammet och informationsdesign) vilka utgjorde 23.9% och 1 var människo-
inriktade utbildningar (beteendevetare och sjuksköterskeprogrammet) vilka representerade de 
övriga 76.1% av deltagarna. Gränsen för statistisk signifikans sattes till p < .05. Frågeställning 
1 och 2 besvarades med hjälp av genomförandet av 28 Pearsons korrelationer. Frågeställning 
3 besvarades med fyra hierarkiska multipla regressionsanalyser.   
 
 

Resultat 
 
Av de samtliga 113 deltagarna i den aktuella studien erhöll 63 (56 %) tre poäng eller mer på 
skalan GHQ12 vilket innebar att 56 % av deltagarna ansågs ha nedsatt välbefinnande. I 
studien visade skalan PSS på att 72 av de 112 deltagare (64 %) som fullständigt besvarade 
skalan fick 25 poäng eller mer och ansågs därför ha en hög stressnivå. 
Beträffande den första frågeställningen kunde inget statistiskt signifikant samband (se Tabell 
1) hittas mellan vilket program studenterna gick och vilka attityder inom de fyra olika 
attitydområdena avsikt att interagera, undvikande/rädsla, vidsynthet/pro-integration och 
inställning till en samhällsbaserad psykiatri de hade.  

Även analysresultaten av den andra frågeställningen går att utläsa från tabell 1. Angående 
frågeställning 2 a.) hittades inget signifikant samband mellan kön och attitydområdena. 
Analysen av frågeställning 2 b.) visade på ett positivt signifikant samband mellan ålder och 
inställning till en samhällsbaserad psykiatri, r(N= 113) = 0.21, p = .024, vilket antyder att ju 
äldre deltagarna var desto mer negativ inställning till en samhällsbaserad psykiatri tenderade 
de att ha. Beträffande de övriga attitydområdena, avsikt att interagera, undvikande/rädsla och 
vidsynthet/pro-integration hittades inget signifikant samband med ålder. Vid analysen av 
frågeställning 2 c.) hittades inga statistiskt signifikanta samband när studenternas tidigare 
kunskaper om psykisk ohälsa studerades i relation till attitydområdena. Analysresultaten av 
frågeställning 2 d.) visade inte heller på några signifikanta samband mellan studenternas 
tidigare erfarenheter av personlig kontakt med psykisk ohälsa och attitydområdena. Inte heller 
när frågeställning 2 e.) undersöktes hittades något statistiskt signifikant samband mellan 
studentens eget psykiska mående vid undersökningen, som mättes med de två skalorna GHQ 
12 och PSS, och avsikt att interagera, undvikande/rädsla, vidsynthet/pro-integration eller 
inställning till en samhällsbaserad psykiatri.  
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Tabell 1. 
Deskriptiv statistik och Pearsonkorrelationer 
 
Variabel M SD α 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. Interagera 17.84a 6.58 0.67 -           

2. Undvikande 13.02b 5.69 0.79 .56** -          

3. Vidsynthet 16.19c 5.66 0.80 .60** .65** -         

4. Sam.bas.psykd 11.05e 4.32 0.63 .72** .48** .61** -        

5. Kön 79/21f   .01 -.14 -.07 .01 -       

6. Ålder 25.57   .12 .10 .10 .21* .15 -      

7. Program 24/76g   .04 .04 .05 .07 -.32** .05 -     

8. Erfarenhet 88/12h   .03 .01 .10 .10 .13 -.07 -.04 -    

9. Kunskap 65/35i   -.14 -.02 -.01 -.06 .16 .18 -.24* .00 -   

10. GHQ12 3.86j 6.48 0.87 -.16 .02 -.07 .05 -.30** -.03 .11 -.23** -.01 -  

11. PSS 26.81k 8.12 0.87 -.06 .03 -.00 .07 -.30** -.07 .17 -.15 -.00 .76** - 

Not: N = 113. *p < .05, **p < .01 

                                                        
a Maxvärde = 38.00, Minvärde = 8.00 
b Maxvärde =31.00, Minvärde = 8.00 
c Maxvärde = 34.00, Minvärde = 7.00 
d Inställning till en samhällsbaserad psykiatri 
e Maxvärde= 25.00, Minvärde = 5.00 
f Kvinnor kodades med 0, Män kodades med 1, andel anges i procent. 
g Tekniskt kodades med 0, människo-inriktat kodades med 1, andel anges i procent. 
h Erfarenhet kodades med 0, Ingen erfarenhet kodades med 1, andel anges i procent. 
i Kunskap kodades med 0, Ingen kunskap kodades med 1, andel anges i procent. 
j Maxvärde = 12.00, Minvärde = 0.00 
k Maxvärde = 42.00, Minvärde = 3.00 
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I Tabell 2 och 3 redovisas resultaten av den tredje frågeställningen. Regressionsanalysen för 
attitydområdet avsikt att interagera (se Tabell 2) visade att 9 % av variansen i attityden kunde 
förklaras av studenternas kön, ålder, vilket program de gick, vilken tidigare erfarenhet de hade 
av personlig kontakt med psykisk ohälsa, vilken tidigare kunskap om psykisk ohälsa de hade 
och hur de mådde vid undersökningstillfället. Modellen visade sig dock inte vara statistiskt 
signifikant, F(7, 111) = 1.474, p =.185.  

Den andra regressionsanalysen som avsåg undersöka attitydområdet undvikande/rädsla 
visade att 3.2 % av variansen i attityden kunde förklaras av de tidigare nämnda faktorerna. 
Även vid den andra regressionsanalysen visade det sig att modellen ej var statistiskt 
signifikant, F(7, 111) = 0.498, p = .834.  

Den tredje regressionsanalysen (se Tabell 3) visade att 5.3 % av variansen i attitydområdet 
vidsynthet/pro-integration kunde förklaras av faktorerna. Men modellen var inte heller där 
statistiskt signifikant, F(7, 111) = 0.826, p = .568.  

Den fjärde regressionsanalysen som avsåg att undersöka attitydområdet inställning till en 
samhällsbaserad psykiatri visade att faktorerna kunde förklara 7.9 % av variansen i attityden 
gentemot en samhällsbaserad psykiatri. Inte heller denna modell visade sig vara statistiskt 
signifikant, F(7, 111) = 1.273, p = .271.  
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Tabell 2. 
Regressionsanalyser för avsikt att interagera och undvikande/rädsla 
                                 Avsikt att interagera                               Undvikande/rädsla 
Variabel      Steg 1 

        β a 
 Steg 2 
    β 

Steg 3 
   β 

Steg 4 
   β 

Steg 5 
   β 

 Steg 1 
    β 

Steg 2 
    β 

Steg 3 
   β 

Steg 4 
    β 

Steg 5 
   β 

Steg 1 
Kön 
Ålder 
 

 
.01 
.12 

 
.02 
.11 

 
.01 
.12 

 
.02 
.15 

 
-.02 
.15 

  
-.14 
.12 

 
-.15 
.12 

 
-.15 
.13 

 
-.15 
.13 

 
-.16 
.13 

Steg 2 
Program 
 

  
.03 

 
.03 
 

 
-.01 

 
-.01 

   
-.02 

 
-.02 
 

 
.03 

 
-.03 

Steg 3 
Erfarenhet 
 

   
.05 

 
.05 

 
.02 

    
.06 

 
.06 

 
.05 

Steg 4 
Kunskap 
 

    
-.16 

 
-.16 

    
 

 
-.01 

 
-.01 

Steg 5 
GHQ-12 
PSS 

 
 

    
-.26 
.13 

      
-.05 
.04 

Modellsammanfattning  
 
F-värde 
 

.77 .54 .47 .92 1.19  1.60 1.07 .89 .71 .52 

df1 
df2 
 

2 
109 

3 
108 

4 
107 

5 
106 

7 
104 

 2 
109 

3 
108 

4 
107 

5 
106 

7 
104 

R2 
ΔR2 

.01 

.01 
.02 
.00 

.02 

.00 
.04 
.02 

.07 

.03 
 .03 

.03 
.03 
.00 

.03 

.00 
.03 
.00 

.03 

.00 
Not: N = 113. * p < .05, **p < .01 
a Anger standardiserade regressionskoefficienter. 
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Tabell 3. 
Regressionsanalyser för vidsynthet/pro-integration och inställning till en samhällsbaserad psykiatri 
                            Vidsynthet/Pro-integration   Inställning till en samhällsbaserad psykiatri 
Variabel      Steg 1 

        β a 
 Steg 2 
    β 

Steg 3 
   β 

Steg 4 
   β 

Steg 5 
   β 

 Steg 1 
    β 

Steg 2 
    β 

Steg 3 
   β 

Steg 4 
    β 

Steg 5 
   β 

Steg 1 
Kön 
Ålder 
 

 
-.10 
.12 

 
-.09 
.11 

 
-.10 
.12 

 
-.10 
.13 

 
-.12 
.13 

  
-.05 
.23* 

 
-.03 
.22* 

 
-.04 
.22* 

 
-.03 
.24* 

 
-.00 
.25* 

Steg 2 
Program 
 

  
.03 

 
.03 
 

 
-.02 

 
-.01 

   
.08 

 
-.07 
 

 
.05 

 
-.04 

Steg 3 
Erfarenhet 
 

   
.10 

 
.10 

 
.09 

    
.08 

 
.08 

 
.10 

Steg 4 
Kunskap 
 

    
-.02 

 
-.02 

    
 

 
-.11 

 
-.11 

Steg 5 
GHQ-12 
PSS 

 
 

    
-.13 
.08 

      
-.04 
.06 

Modellsammanfattning  
 
F-värde 
 

1.10 .76 .84 .68 .62  2.84 2.08 1.75 1.64 1.29 

df1 
df2 
 

2 
109 

3 
108 

4 
107 

5 
106 

7 
104 

 2 
109 

3 
108 

4 
107 

5 
106 

7 
104 

R2 
ΔR2 

.02 

.02 
.02 
.00 

.03 

.01 
.03 
.00 

.04 

.01 
 .05 

.05 
.06 
.01 

.06 

.01 
.07 
.01 

.08 

.01 
Not: N = 113. *p < .05, **p < .01 
a Anger standardiserade regressionskoefficienter.
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Diskussion 
 
Huvudsyftet med studien var att undersöka högskolestudenters attityder gentemot personer 
som lider av psykisk ohälsa. För att undersöka detta formulerades tre frågeställningar. Det 
fanns inget statistiskt signifikant svar på den första frågeställningen där det undersöktes om 
det fanns en skillnad mellan attityderna hos studenterna inom de olika programmen.  Detta 
skulle kunna bero på att de olika programmen var ojämnt representerade (23.9% tekniska 
utbildningar och 76.1% människo-inriktade) vilket skulle kunna innebära att urvalet inte var 
representativt för den egentliga populationen (högskolestudenter inom tekniska och 
människo-inriktade utbildningar). 

Beträffande den andra frågeställningen hittades inget statistiskt signifikant samband mellan 
studenternas attityder och deras kön inom något av de fyra attitydområdena. Detta resultat kan 
bero på att männen var underrepresenterade i studien (21.2%). Resultatet säger emot studien 
som genomfördes av Ewalds-Kvist et al. (2012) som visade på att det finns en signifikant 
skillnad mellan män och kvinnors attityder gentemot personer som lider av psykisk ohälsa. 
Deras resultat visade att kvinnor visade större vidsynthet och var positivt inställda till 
integration i högre grad än män men de tenderade även att vara mer rädda/undvikande. I sin 
studie hade Ewalds-Kvist et al. ett betydligt större urval (2391 deltagare) varav 43.4% var 
män, deras urval var alltså mer jämnfördelat än den aktuella studiens. Resultaten av 
frågeställning 2 b.) visade att det fanns ett signifikant positivt samband mellan studenternas 
ålder och deras inställning till en samhällsbaserad psykiatri. Detta samband visade att ju äldre 
deltagarna var desto mer negativ inställning till en samhällsbaserad psykiatri tenderade de att 
ha. Då skalan Nya CAMI-S i den aktuella studien är riktad så att höga värden innebär en 
negativ attityd mot psykisk ohälsa, indikerade detta att ju äldre studenterna är desto mer 
negativ inställning till en samhällsbaserad psykiatri har de. Detta resultat stämmer överens 
med det resultat som Ewalds-Kvist et al. fick vid sin studie där en högre ålder medförde en 
försämrad inställning till en samhällsbaserad psykiatri. Inom de övriga tre attitydområdena 
hittades inga signifikanta samband med ålder i den aktuella studien. Detta stämmer inte 
överens med de resultat som Ewalds-Kvist et al. fick som indikerade att det fanns signifikanta 
samband även mellan ålder och avsikt att interagera och mellan ålder och vidsynthet/pro-
integration. Deras resultat visade att när åldern på deltagaren ökade så ökade även 
vidsyntheten och viljan att interagera. Angående frågeställning 2 c) hittades inga signifikanta 
samband mellan studenternas erfarenhet av tidigare personlig kontakt med psykisk ohälsa och 
de fyra olika attitydområdena. Detta resultat sammanfaller inte med det resultat som Hackler 
et al. (2016) redovisade från sin studie. Deras resultat visade att personer som haft personlig 
kontakt med personer som lider av psykisk ohälsa visade på en mindre fördomsfullhet och 
större villighet att interagera med de som lider av psykisk ohälsa efter kontakten. Beträffande 
frågeställning 2 d) noterades inga statistiskt signifikanta samband mellan de fyra olika 
attitydområdena och studenternas tidigare kunskaper om psykisk ohälsa. Detta resultat kan 
återigen bero på att urvalet inte var tillräckligt representativt. Studien som Sakellari et al. 
(2015) gjorde visade på resultat som indikerade att kunskap om psykisk ohälsa medför en 
positiv förändring i attityder gentemot personer som lider av psykisk ohälsa. Även Corrigan 
och Penn (2015) menar att det finns ett positivt samband mellan kunskap om psykisk ohälsa 
och attityder gentemot personer som lider av detta. Inga signifikanta samband hittades mellan 
studenternas eget mående vid undersökningen och deras attityder vilket var vad frågeställning 
2 e.) var ämnad att undersöka. Detta kan bero på det som Fisher (1993) refererade till som 
social önskvärdhet, att studenterna vid självskattningsformuläret skattar sitt mående på ett sätt 
som framställer dem som så bra som möjligt. Det skulle även kunna bero på det som Sakellari 
et al. skriver om stigmatiseringens påverkan. Studenternas mående undersöktes med två olika 
test som mätte psykisk hälsa. Stigmatiseringen som finns i dagens samhälle driver personer 
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till att hemlighålla sina psykiska sjukdomar (Sakellari et al.). Det skulle kunna vara så att 
studenterna som inte mådde bra psykiskt skattade sitt mående på ett sätt som inte egentligen 
beskrev hur de faktiskt mådde. Dessa fenomen gör det svårt att statistiskt säkerställa resultat 
och det är möjligt att det finns ett samband mellan en persons psykiska mående och dennes 
attityder mot psykisk ohälsa, även om det inte framgick i den aktuella undersökningen. 

Den tredje frågeställningen visade att 9 % av variansen i attitydområdet avsikt att 
interagera, 3.2 % i undvikande/rädsla, 5.3 % i vidsynthet/pro-integration och 7.9 % i 
inställning till en samhällsbaserad psykiatri gick att förklara med faktorerna kön, ålder, vilket 
program de gick, om de hade tidigare erfarenhet av personlig kontakt med personer som led 
av psykisk ohälsa, om de hade tidigare kunskap om psykisk ohälsa och hur de själva mådde 
vid undersökningstillfället. Resultaten visade dock även att inga utav modellerna för de fyra 
hierarkiska regressionsanalyserna var statistiskt signifikanta. Dessa resultat säger återigen 
emot de ovan nämnda tidigare forskningarna av Ewalds-Kvist et al. (2012), Hackler et al. 
(2016) och Sakellari et al. (2015). 
 
 

Styrkor och svagheter med studien 
 

En av undersökningens styrkor är användandet av de väl etablerade skalorna GHQ 12, PSS 
och Nya CAMI-S. Skalorna GHQ12 och PSS avser att mäta deltagarnas psykiska mående 
precis vid undersökningstillfället. Detta innebär att skalorna besvarar deltagarnas uppfattning 
om deras eget psykiska mående utifrån deras individuella referenspunkt. Samtliga skalors 
Cronbach’s alpha beräknades i den aktuella studien till över .70. Dessutom erbjuder Nya 
CAMI-S’s fyra olika perspektiv av attityder en bredare förståelse inför vad deltagarnas 
attityder grundas i. Både GHQ 12 och PSS syftade till att mäta deltagarens aktuella 
välbefinnande men från olika infallsvinklar. Detta innebar att deltagarnas psykiska tillvaro 
kunde fastställas med större säkerhet. De sex frågor på enkätens främsta sida angående kön, 
ålder, program och huruvida deltagare hade tidigare erfarenhet av psykisk ohälsa eller om de 
tidigare studerat ämnet var direkta och gav tydliga svar inför analysen. 
Beteendevetarprogrammet och sjuksköterskeprogrammet var väl representerade i studien 
emellertid var informationsdesign och speciellt ingenjörsprogrammet underrepresenterade. En 
av studiens svagheter var ett relativt högt externt bortfall på 31 %. Muntliga kommentarer 
från en del deltagare påpekade att enkäten var lång och enstaka deltagare påpekade även att 
den delvis var smått svårförstådd. Detta kan vara en anledning till den bristfälliga 
svarsprocenten. Över lag var studiens mest påträngande svaghet att urvalet inte var tillräckligt 
stort för att kunna anses vara representativt för studenter på den aktuella eller på andra 
högskolor. Med ett sådant relativt litet urval är det svårt att statistiskt säkerställa resultat. 
Urvalets storlek berodde på undersöknings begränsade tidsram och svårigheter att få tillgång 
till eventuella deltagares schema. Urvalsgruppen är även homogen då urvalet endast bestod av 
högskolestudenter. Detta minskar risken för felvarians men det är svårare att generalisera 
eventuella statistiska resultat till andra än högskolestudenter. Den sociala önskvärdheten bör 
heller inte förbises vid denna typ av frågor som kan vara aningen obekväma för deltagaren att 
ta ställning till. Detta kan vara en faktor för bristen på signifikanta resultat (Fisher, 1993). I 
den aktuella studien valdes enkäter som metod för att deltagarna skulle kunna vara anonyma 
och därmed inte behöva associeras med sina åsikter. Detta skulle kunna öka chanserna för 
genuina svar från deltagarna.    
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Slutsats 
 
Då modellerna för de fyra hierarkiska multipla regressionsanalyserna inte var statistiskt 
signifikanta kan inte studiens resultat användas vid prediktioner av attityder gentemot 
personer med psykisk ohälsa utifrån de olika faktorerna, kön, ålder, vilket program 
studenterna gick, deras tidigare erfarenhet av personlig kontakt med psykisk ohälsa, deras 
tidigare kunskap om psykisk ohälsa samt hur studenterna mådde vid undersökningstillfället. 
Det fanns dock ett statistiskt signifikant samband med avseende på studenternas ålder och 
inställning till samhällsbaserad psykiatri, där ökad ålder hos deltagare innebar ökande negativ 
inställning till samhällsbaserad psykiatri. För att kunna avgöra om det finns något signifikant 
samband mellan vilket program en person studerar inom och dennes attityder mot psykisk 
ohälsa krävs en mer omfattande studie med ett större urval samt där alla programmen är lika 
representerade. I framtida studier skulle enkäterna kunna kombineras med att deltagarna få ta 
del att ett scenario för att sedan ta ställning till olika frågor kring psykisk ohälsa.   
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