
                                           Institutionen för teknik och samhälle 
E

X
A

M
E

N
SA

RB
E

TE
 

Attityder mot hemlösa och tron 
på en rättvis värld 
- En kvantitativ jämförandestudie bland 
blivande socialpsykologer 

Examensarbete inom ämnet socialpsykologi 
30 hp 
HT 2009 
 
Författare: Frida Pettersson 
 
Handledare: Iwona Sobis 
Examinator: Zaira Jagudina  



Förord  
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Iwona Sobis. Jag vill tacka för all hjälp, 

för alla tips på förbättringar och för att hon hjälpt mig att tänka själv. Hon har gett 

mig både inspiration och motivation att fullfölja arbetet med den här c-uppsatsen, jag 

vet inte hur jag skulle klarat det utan henne. Hon är fantastisk, både som lärare och 

som medmänniska.  

 

Jag vill även tacka alla andra som har ställt upp på mig och gjort det möjligt att 

genomföra studien. Studenter som har ställt upp genom att delta i enkäter och lärare 

som gett mig tillåtelse att dela ut enkäter under deras föreläsningar. Tack även till 

mina närmaste som har stått ut med mig, stöttat och intalat mig att jag visst klarar det 

här, i stunder då jag själv tvivlat på det.  

 

Sist, men allra mest, vill jag tacka Merja Kanerva. Det var nämligen både hon och jag 

som skrev PM:et till den här uppsatsen tillsammans, och idéerna bakom arbetet är 

lika mycket hennes som mina. Bland annat ämnet och hypoteserna har vi kommit 

fram till gemensamt och hon har även bidragit med delar av texten. Därmed är denna 

uppsats inte bara min uppsats. Olyckligtvis drabbades Merja av sjukdom för en tid 

sedan, som innebar att hon inte längre hade möjlighet att slutföra det arbete vi hade 

påbörjat. Därför har jag skrivit klart detta ensam, men den färdiga uppsatsen hade inte 

funnits om det inte vore för henne. Jag säger tack Merja, men ordet tack räcker inte 

för att förklara vilken betydelse du har haft.  

 

 

  



Abstract 
Syftet med denna uppsats var att göra en jämförelse mellan studenter som läser det 

första respektive det sista året på socialpsykologiskt program på högskolan i Skövde i 

deras attityder mot hemlösa och tro på att världen är rättvis. Ett ytterligare syfte var 

att ta reda på om det fanns ett samband mellan attityder mot hemlösa och tro på att 

världen är rättvis. Den teoretiska utgångspunkten i uppsatsen var perspektivet social 

kognition, med relevanta begrepp som attityder, stereotyper och fördomar samt 

Lerner´s teori (1980) om tron på en rättvis värld. Metoden som användes var 

kvantitativ och utfördes genom två enkäter; Attitudes Toward Homelessness 

Inventory (Kingree & Daves, 1997) och The Global Belief in a Just World Scale 

(Lipkus, 1991). Den statistiska bearbetningen skedde med hjälp av 

statistikdataverktyget PASW Statistics 17. Resultatet visade att ingen skillnad mellan 

grupperna i fråga om attityder mot hemlösa och tro på att världen är rättvis kunde 

påvisas. Däremot fanns ett samband mellan attityder mot hemlösa och tro på att 

världen är rättvis. Efterhand genomfördes även tester för att se om några 

könsskillnader eller etniska skillnader kunde påvisas, även om det inte var det 

ursprungliga syftet med denna studie. Resultatet visade att män hade något mer 

stigmatiserade attityder mot hemlösa än kvinnor och männen visade även en starkare 

tro på att världen är rättvis jämfört med kvinnorna. Det gick däremot inte att finna 

några statistiskt signifikanta etniska skillnader i attityder mot hemlösa eller tro på att 

världen är rättvis.    

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Attityder, hemlösa, tro på rättvis värld, studenter, socialpsykologiska 

programmet. 
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1 Inledning 
Trots att Sverige är ett välfärdssamhälle är hemlöshet fortfarande ett problem. De 

hemlösa är en av de mest utsatta grupperna i samhället och kunskapen om deras 

livsvillkor är begränsade (Socialstyrelsen, 2006). Regeringskansliet definierar en 

hemlös människa som ”en person som saknar tillgång till egen bostad och vars 

livsvillkor är sådana att han eller hon inte heller kan erhålla en reguljär bostad.” 

(SOU, 2001, s. 95). Både Socialstyrelsen och Regeringskansliet arbetar för att 

motverka och öka kunskapen om hemlöshet. Under den senaste kartläggningen år 

2005 var antalet hemlösa i Sverige 17 800 personer, det visar att antalet har ökat 

under de senaste åren. Andelen hemlösa är som störst i Stockholm, Göteborg och 

Malmö, men de finns i 86 % av Sveriges kommuner. Av de hemlösa är 75 % män och 

andelen med utländsk bakgrund är överrepresenterad.  62 % har missbruksproblem 

och 40 % har psykiska problem. Det finns många orsaker till att personer blir 

hemlösa, och de är ofta komplicerade (Regeringskansliet, 2006).  

 

Kunskap om attityder mot hemlösa är av stor betydelse. På en teorietisk nivå är det 

viktigt att veta hur de är kopplade till attityder mot andra sociala problem och till 

personliga egenskaper. Utifrån ett praktiskt perspektiv är det viktigt med information 

om dessa attityder som vägledning åt politiker som söker allmänhetens stöd för 

initiativ som kan påverka hemlösa människor (Kingree & Daves, 1997). De senaste 

åren har ett flertal studier om attityder mot hemlösa publicerats. I Kingree & Daves 

undersökning Preliminary validation of the attitudes toward homelessness inventory 

(1997) har två överraskande resultat framkommit. Det första var att allmänheten i 

USA såg mer till samhälleliga faktorer än personliga faktorer som bakomliggande 

orsaker till hemlöshet. Det är i motsats till tidigare studier om attityder mot fattighet, 

då personliga orsaker har associerats starkast till hemlöshet. Det andra överraskande 

resultatet var allmänhetens stöd för statliga åtgärder för att minska hemlöshet, till 

exempel höjda skatter (Kingree & Daves, 1997).  Link m.fl. föreslår att det kan vara 

en konsekvens av kampanjer som genomförts för att informera allmänheten om de 

sociala orsakerna till hemlöshet. Hursomhelst tyder resultaten på att amerikaner inte 



               

 4 
 

är särskilt benägna att ge de hemlösa skulden för att de saknar ett fast hem. Frågan 

om hur allmänheten attribuerar hemlöshet, till personliga eller samhälleliga orsaker, 

har en stark politisk koppling eftersom det formar vilka lösningar som föreslås och 

stöds (Kingree & Daves, 1997). 

 

Det finns ett samband mellan människors beteenden och attityder och tron på en 

rättvis värld (Alves & Correia, 2008).  Teorin om tron på en rättvis värld utvecklades 

av Lerner (1980) och den handlar om att människor inte vill tro att saker och ting bara 

sker, utan att människor får vad de förtjänar. Det finns människor ute i världen som 

lider på riktigt, som inte förtjänar att lida. Men under vissa omständigheter kommer 

andra som känner till dessa människors öden att tolka händelser, även personliga 

egenskaper, på ett sådant sätt att offret verkar förtjäna sitt lidande. Det finns enligt 

Kingree & Daves (1997) ett positivt samband mellan tro på en rättvis värld och en 

tendens att attribuera hemlöshet till personliga faktorer. De som har en starkare tro på 

en rättvis värld tror i högre utsträckning att hemlöshet har personliga orsaker och i 

mindre utsträckning att det beror på samhälleliga orsaker. De som har en stark tro på 

en rättvis värld har också en mer negativ global attityd mot hemlösa (Kingree & 

Daves, 1997).  

 

En studie genomförd på medicinstuderande har visat att deras attityder mot hemlösa 

var mer negativa efter genomförd utbildning än vad de var innan de påbörjade sin 

utbildning (Masson & Lester, 2003). Detta tycker jag är ett oväntat resultat, borde 

inte denna typ av utbildning innebära att individer blir mindre fördomsfulla mot 

utsatta människor? Det är skrämmande att detta kan ske på en utbildning som ska 

leda till arbete med människor. En grundprincip för en läkare borde innefatta en 

människosyn som innebär att alla människor har samma värde. Det här ledde till 

funderingar över hur fördomsfria studenter på det socialpsykologiska programmet är. 

Denna uppsats kommer att undersöka blivande socialpsykologers attityder mot 

hemlösa och deras tro på att världen är rättvis. 
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2 Problem och syfte 
Jag har tagit inspiration från Masson & Lester’s (2003) forskning om 

medicinstuderandes attityder mot hemlösa och undrar: Hur fördomsfria är egentligen 

blivande socialpsykologer? Leder beteendevetenskaplig kunskap till mindre fördomar 

mot utsatta människor? Vilka skillnader finns det mellan förstaårsstudenterna och 

sistaårsstudenterna när det gäller deras tro på en rättvis värld? Vilka skillnader finns 

det mellan förstaårsstudenterna i deras attityder mot hemlösa? Har studenter som 

läser det sista året på socialpsykologiska programmet mindre negativa attityder mot 

hemlösa än de studenter som läser första året? Har förstaårsstudenterna en starkare tro 

på en rättvis värld än sistaårsstudenterna? I det fallet att jag inte kan finna några 

skillnader mellan studenterna vill jag gå vidare och se om det går att finna några 

skillnader gällande kön eller etnisk bakgrund, oavsett vilket program studenterna 

läser på programmet. Ytterligare frågställningar blir då: Finns det könsskillnader i 

attityder mot hemlösa eller tro på att världen är rättvis? Finns det etniska skillnader i 

attityder mot hemlösa eller tro på en rättvis värld? 

 

Vidare, i linje med Kingree & Daves´ (1997) upptäckter; finns det ett samband 

mellan attityder mot hemlösa och tro på en rättvis värld hos studenterna? 

 

Syftet med uppsatsen är att genomföra en jämförandeanalys bland studenter från olika 

årskullar inom det socialpsykologiska programmet för att studera deras attityder mot 

hemlösa. Ett ytterligare syfte är att jämföra de båda gruppernas tro på en rättvis värld, 

och slutligen utreda om det finns ett samband mellan attityder mot hemlösa och tron 

på en rättvis värld hos studenterna. I studien ska jag testa följande hypoteser:  
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• Hypotes 0: 

Förstaårsstudenter som läser det socialpsykologiska programmet har mer 

stigmatiserade attityder mot hemlösa än studenter som läser sista året.  

 

• Hypotes 1: 

Förstaårsstudenter på det socialpsykologiska programmet har en starkare tro på att 

världen vi lever i är rättvis än studenter som läser det tredje året på programmet. 

 

• Hypotes 2: 

Ju starkare tro studenterna har på att världen är rättvis, desto mer stigmatiserade 

attityder har de mot hemlösa.  
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3 Tidigare forskning 
Nedan presenteras tidigare forskning som är relevant för syfte och hypoteser i denna 

studie. De studier som återges är utgångspunkter för min studie, och resultatet 

kommer senare att diskuteras utifrån dessa tidigare upptäckter.  

3.1 Attityder  

Enligt en stor telefonundersökning i Amerika som genomfördes av Link m.fl. (1995) 

ser allmänheten hemlöshet som ett oönskat, socialt problem som de vill att det görs 

någonting åt. Även om de hemlösa är en stigmatiserad grupp, tycks allmänheten inte 

ha förlorat medkänsla för dem och är villiga att stödja politik för att hjälpa hemlösa 

personer. Detta resultat stämmer väl överens med en annan, liknande studie, som 

utfördes av Toro & McDonell (1992). Respondenterna i deras studie var både 

stödjande och välinformerade om hemlösa. 58 % var villiga att betala högre skatt för 

att hjälpa hemlösa personer. Kön och ålder var de avgörande faktorerna för tro, 

attityder och kunskap om hemlösa. Kvinnor och yngre såg hemlöshet som ett mer 

allvarligt problem. De såg färre personliga brister hos hemlösa personer och 

uppfattade anställning som en större källa till både orsak och lösning på problemet 

(Toro & McDonell, 1992).  Kvinnor har mer positiva och mindre stigmatiserade 

attityder mot hemlösa. Även annan forskning, som utförts av Kingree & Daves 

(1997) har visat att män har en mindre positiv global attityd mot hemlösa jämfört med 

kvinnor. Män attribuerar hemlöshet i högre utsträckning än kvinnor till personliga 

orsaker och kvinnor har en starkare tro än män att hemlöshet beror på samhälleliga 

orsaker. Det finns även indikationer på etniska skillnader (Kingree & Daves, 1997). 

 

Studenter som läser det socialpsykologiska programmet i Skövde är relativt unga och 

domineras av kvinnor, därför förväntas någorlunda positiva attityder mot hemlösa 

rent generellt. Kön och etnisk bakgrund är variabler som väntas utöva ett inflytande 

på attityder mot hemlösa. 

 



               

 8 
 

Min undersökning utgår till allra största del utifrån Kingree & Daves forskning från 

1997. Många av mina antaganden är baserade på resultat från deras studier. Enkäten 

som de har utformat och använt sig av är den som valts även för denna studie. 

Attityder mot hemlösa undersöks utifrån fyra dimensioner: 1) Personligt förorsakande 

(hemlöshet beror på individuella brister); 2) Samhälleligt förorsakande (hemlöshet 

beror på samhälleliga brister); 3) Anslutning (villighet att ansluta sig till hemlösa 

personer); 4) Lösningar (det finns genomförbara lösningar på hemlöshet). 

 

Enligt Jones m.fl. (1984) innehåller villighet att ansluta sig till hemlösa både 

emotionella och kognitiva komponenter som är ömsesidigt beroende. Den 

emotionella innefattar känslor av sympati, medlidande och förbittring. Den kognitiva 

innefattar uppfattning om att vara förtjänt av, fara och estetik (Kingree & Daves, 

1997). Den emotionella komponenten är kopplat till känslor gentemot hemlösa, den 

kognitiva komponenten handlar om vilka tankar som finns om de hemlösa, till 

exempel att det kan finnas en fara med att ansluta sig till hemlösa eller tankar om hur 

det ser ut inför andra.  

 

Kingree & Daves (1997) har i en studie visat att villighet att ansluta sig till hemlösa 

är starkare hos individer som inte anser de hemlösa vara ansvariga för sina 

omständigheter, utan attribuerar hemlöshet till samhälleliga orsaker. De var mer 

bekväma med att ha kontakt med hemlösa och var mer optimistiska till att problemet 

med hemlöshet kan lösas. De individer som däremot ansåg att fattighet hade 

personliga orsaker var mer pessimistiska till en lösning på hemlöshetsproblemet. 

Även de som fick höga poäng på social önskvärdhet (det vill säga att de hade starkare 

benägenhet att svara eller bete sig i enighet med samhällets normer, vad som 

uppfattas vara socialt önskvärt) i undersökningen uttryckte mer motvilja att umgås 

med hemlösa personer. Det var ett överraskande resultat, eftersom motvilja att umgås 

med hemlösa inte borde vara en socialt önskvärd attityd.  
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Individer som är mycket empatiska tenderar att anse att hemlöshet har sitt ursprung i 

samhälleliga orsaker som skulle kunna lösas och de har en mer positiv, global attityd. 

(Kingree & Daves, 1997). 

 

Buchanan m.fl. (2004) genomförde ett experiment för att undersöka om det gick att 

upptäcka attitydförändringar mot hemlösa efter att respondenter fått läsa uppsatser 

som antingen framhöll personliga eller samhälleliga orsaker till hemlöshet. Det visade 

sig att de som fått läsa om personliga orsaker även kom att uttrycka starkare tro på att 

hemlöshet beror på personliga orsaker och de som läst om samhälleliga orsaker kom 

att ge samhälleliga förklaringar till hemlöshet i sin andra enkät. Gruppen som läst 

uppsatsen om samhälleliga orsaker var mer optimistiska till lösningar när det gäller 

hemlöshet medan den andra gruppen var mer negativa till lösningar på problemet. 

Uppsatsläsningen med olika betoning innebar alltså en attitydförändring gentemot 

hemlösa hos respondenterna.  Dessa fynd kan ha stor betydelse för åtgärder för att 

förändra attityder. Efter utbildning hade studenterna större tro på att hemlöshet hade 

samhälleliga orsaker och kände sig mer bekväma med att umgås med hemlösa, vilket 

visar att utbildningen lett till en attitydförändring hos studenterna. 

 

Experiment utförda av Batson m.fl. (1997) tyder på att känslan av empati mot en 

medlem av en stigmatiserad grupp kan förbättra attityderna mot gruppen som helhet. 

Personer som framkallade empati hos deltagarna var bland annat en AIDS-smittad 

kvinna och en hemlös man, det ledde till att deltagarna fick mer positiva attityder 

gentemot människor med AIDS och gentemot hemlösa.  

 

Tanken i min studie är att den socialpsykologiska utbildningen leder till att 

studenterna utvecklar en större förståelse för utsatta människor. Kunskap om 

attributioner, attityder och fördomar med mera ger studenterna en högre medvetenhet 

om sina egna känslor och tankar. Det innebär även att inte alltid se till individen utan 

att ta hänsyn till situationen, och på så sätt se helheten. Utbildningen bör ge en större 

empatisk förmåga hos studenterna. Som Kingree & Daves (1997) har visat finns det 

ett samband mellan empati, att attribuera hemlöshet till samhälleliga orsaker och mer 
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positiva attityder mot hemlösa. Förhoppningsvis blir attityderna mot hemlösa mer 

positiva efter genomförd utbildning. Detta är den första hypotesen, hypotes 0. 

 

En studie utfördes av Masson & Lester (2003) för att mäta om attityderna mot 

hemlösa förändras efter genomförd läkarutbildning. Läkarens attityder kan skapa 

hinder för de hemlösa och deras behov av vård. En enkätundersökning skickades ut 

till 211 studenter två veckor innan utbildningen påbörjade, enkäten skickades sedan 

ut igen efter 5 år. Resultaten visade att attityderna var mer negativa mot de hemlösa 

efter utbildningen. 12 stycken studenter blev intervjuade för att se vad det var som 

gjorde att attityderna blev mer negativa. De flesta av de intervjuade studenterna 

tyckte att läkarna behandlade de hemlösa som mindre värda än andra patienter. 

Studenterna tror själva att deras negativa attityder har med professionell socialisation 

att göra. Det vill säga att attityder och beteende hos sjukhuspersonalen har stått som 

förebild och har influerat studenterna.  

 

Denna analys är relevant för studien då förhoppningen är att attityderna mot hemlösa 

blir mer positiva efter genomförd socialpsykologisk utbildning. Denna undersökning 

visar att attityderna blir mer negativa efter genomförd utbildning, men min hypotes är 

det omvända, att förstaårsstudenter på det socialpsykologiska programmet har mer 

stigmatiserade attityder mot hemlösa än studenter som läser det sista året på 

programmet. Studien av Masson & Lester (2003) visar också att attityder kan 

förändras genom observation och hur professionella inom samma yrke kan påverka 

varandra. Det är en faktor som inte bör kunna påverka de socialpsykologiska 

studenterna då det inte ingår någon form av praktik i utbildningen.  

 

3.2 Tron på att världen är rättvis  

Denna teori presenteras för att ge förståelse för hypotes 1 och hypotes 2, som är att 

förstaårsstudenterna på det socialpsykologiska programmet har en starkare tro på att 

världen är rättvis och att ju starkare tro på att världen är rättvis desto mer 

stigmatiserade attityder har studenterna mot hemlösa.  
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Enligt Karuza & Carey (1984) är Lerner´s teori (1980) om tron på en rättvis värld 

viktig för att förklara en mängd olika företeelser, bland annat har den varit till hjälp i 

förståelsen för människors tendens att skuldbelägga till synes oskyldiga offer 

(Whatley, 1992).   

 

Det finns många bevis för att tron på en rättvis värld påverkar människors beteenden 

och attityder. Experiment har visat att uttryckande av en högre grad av tro på en 

rättvis värld är högre socialt värderat än en lägre grad. Forskare hävdar att det inte 

bara ska antas härstamma från en intrapersonell motivation att se världen som 

förutsägbar, utan även som en norm som verkar upplevas som både socialt användbar 

och socialt önskvärt (Alves & Correia, 2008). Även utifrån denna studie förmodas 

studenternas ökade, socialpsykologiska kunskaper under utbildningens gång ha 

betydelse. Tron på en rättvis värld borde inte upplevas lika socialt användbar och 

socialt önskvärd hos sistaårsstudenterna som hos förstaårsstudenterna. Det grundas 

hypotes 1 på.  

 

Eftersom tron på en rättvis värld är bundet till uppfattningen att människor är 

ansvariga för problemen de stöter på, borde de individer som har denna tro föredra 

personliga snarare än samhälleliga förklaringar till att människor är hemlösa. Tron på 

en rättvis värld har en benägenhet att höra ihop med negativa attityder mot 

missgynnade grupper i allmänhet. Studier har visat att de som har en stark tro på en 

rättvis värld i högre utsträckning tror att hemlöshet beror på personliga orsaker. De 

med stark tro på en rättvis värld hade också en mer negativ, global attityd (Kingree & 

Daves, 1997). Detta ger stöd åt hypotes 2.  

 

Aguiar m.fl. (2008) utförde en undersökning utifrån Lerner´s (1980) teori om tron på 

en rättvis värld. Den bestod av två studier som analyserade människors reaktioner 

mot lidande offer, de jämförde människors reaktioner mot offer i en in-grupp med 

reaktioner mot offer i en ut-grupp. Resultaten visade att offret i in-gruppen hotade 
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tron på en rättvis värld mer än vad offret i ut-gruppen gjorde. Ett liknande resultat 

förväntas i min studie i attityder mot hemlösa.                                                 

 

En enkätstudie av Sakalli-Ugurlu m.fl. (2007) undersökte om sexism, tro på en rättvis 

värld och empati kunde förutsäga attityder mot våldtäktsoffer. Det visade sig att 

manliga deltagare hade betydligt mindre positiva attityder mot våldtäktsoffer. Hos 

både de manliga och de kvinnliga deltagarna fann forskarna att sexism och tro på en 

rättvis värld hade ett samband med mindre positiva attityder mot våldtäktsoffer. 

Empati hade ett samband med mer positiva attityder. En studie av Whatley (1992) 

visade att män hade en starkare tro på att världen är rättvis än vad kvinnor hade. 

 

Dessa två studier stöder också hypotes 2. Eftersom empati mot offer i in-gruppen har 

visat sig leda till en svagare tro på en rättvis värld, borde negativa attityder mot offer i 

ut-gruppen kunna leda till en starkare tro på en rättvis värld. Den andra studien har 

slagit fast att det finns ett samband mellan tro på en rättvis värld och mindre positiva 

attityder mot våldtäktsoffer. Detta kopplas i min studie till attityder mot hemlösa, och 

ett liknande resultat förväntas. Hemlösa tillhör en ut-grupp. Därför kan det antagas att 

en starkare tro på en rättvis värld innebär mer stigmatiserade attityder mot hemlösa. 

Det vill säga att det finns ett samband mellan tro på en rättvis värld och mindre 

positiva attityder mot hemlösa, det antagandet är hypotes 2 i min studie.     
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4 Teori 

4.1 Social kognition 

De teoretiska utgångspunkterna i denna studie härstammar från perspektivet social 

kognition då ämnesområdet som berörs innefattar kognitiva processer.  

 

Social kognition handlar om hur individen förstår och konstruerar sin värld, och vilka 

konsekvenser denna förståelse och dessa konstruktioner har. Det är svårt att acceptera 

att världen är oförutsägbar. Individen vill tro att saker sker av en anledning. För att 

livet ska bli mer förutsägbart attribueras orsaker och förklaringar till händelser och 

individen försöker förstå varför människor beter sig som de gör. Människors 

beteenden antas höra ihop med deras intentioner och dispositioner, det speglar 

personens inre egenskaper. Det ger oss en känsla av att kunna förutsäga och 

kontrollera andra människors beteende och våra sociala interaktioner.  

 

Människor gör attributioner för att höja sitt självförtroende i sina egna ögon och i 

andras. Det är vanligt att ta kredit för framgång och att förneka ansvar vid 

misslyckande. Gruppmedlemskap, social identifikation och mellangrupprelationer 

påverkar vilka attributioner människor gör. Vanligen gör människor attributioner som 

favoriserar och skyddar gruppen de tillhör, in-gruppen, och attributioner som 

nedvärderar grupper de inte tillhör, ut-gruppen. Denna tendens kallas för det ultimata 

attributionsfelet. Olika sociala grupper har olika förklaringar till sociala problem, som 

fattigdom och arbetslöshet. Forskning har visat att människor i västerländska 

samhällen oftare attribuerar fattigdom till individuella orsaker, såsom lathet, snarare 

är orsaker skapade av samhället. Alltså håller människor ofta fattiga ansvariga för sin 

situation (Augoustinos m.fl., 2006).  Denna tendens, att attribuera beteende till inre 

egenskaper hos andra människor, och underskatta situationens roll, kallas för det 

fundamentala attributionsfelet (Aronson m.fl., 2005).  
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Vår identitet lokaliserar oss i en värld bestående av olika grupper, och handlar om de 

sociala grupper och kategorier som vi tillhör eller inte tillhör. Vår identitet påverkas 

av hur viktiga dessa grupper är för vår känsla av vilka vi är. De flesta bedömningar vi 

gör om vilken typ av person vi är involverar en jämförelse med andra. Önskan att 

bevara och förbättra sitt självförtroende behandlas i många teorier som grundmotivet 

till socialt beteende. Oftast finns det ett syfte bakom människors beteende 

(Augoustinos m.fl., 2006).  

4.2 Attityder 

Enligt Zanna & Rempel (1988) innehåller attityder tre komponenter som tillsammans 

bildar en attityd eller åsikt. En emotionell komponent som är uttryck för en 

känslomässig reaktion mot ett objekt. En kognitiv komponent som innebär hur 

individen tänker och tror om ett objekt. Samt en beteendemässig komponent som 

visar individens handlingar eller beteende mot ett objekt. Undersökningar har visat att 

det finns genetiska element till attityder men sociala erfarenheter spelar en stor roll i 

skapandet av dem. Alla attityder har en känslomässig, en kognitiv och en 

beteendemässig del, men en attityd kan grunda sig mer på en av dessa komponenter 

(Aronson m.fl., 2005).  

 

Attityder hjälper enligt Katz (1960) individen att förklara och förstå miljön och 

verkligheten runt omkring. En praktisk funktion som attityder har är att de lär 

individen hur belöningar erhålls och hur bestraffningar undviks. Detta sker genom de 

sociala konsekvenser som följer efter en uppvisad attityd. Denna funktion gör 

individen flexibel i sina åsikter vilket kan göra att individen blir labil i sina attityder. 

Detta leder till att individen tycker lite som alla andra för att passa in (Augoustinos 

m.fl., 2006). 

4.2.1 Stereotyper och fördomar 

Stereotypering innebär att andra människor bedöms utifrån vilken kategori de tillhör, 

istället för att bedömas som individer. Stereotyper är generaliseringar och speglar inte 

individuella skillnader. Vid möten med nya människor har individen oftast inte 

särskilt mycket information om vilka de andra är, men kategoriserar dem utifrån den 
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knappa information som finns. Slutsatserna som dras om deras personliga egenskaper 

blir stereotyp.  

 

Inom psykologin finns det olika förklaringar till varför stereotyper existerar och hur 

de förekommer. En stereotyp består av tre komponenter: 1) En grupp människor 

identifieras av en viss egenskap, till exempel nationalitet, kön eller sysselsättning. På 

detta sätt särskiljs gruppen från andra grupper som saknar egenskapen. 2) Gruppen 

som helhet tillskrivs därpå ytterligare egenskaper. Ofta, men inte nödvändigtvis, är 

dessa ytterligare egenskaper personlighetsdrag, ibland fysiska egenskaper. Alla som 

tillhör gruppen tillskrivs egenskaperna. 3) Till sist, tillskriver vi en person den 

stereotypa egenskapen när vi vet att personen har en egenskap som identifierar 

gruppen (Hinton, 2000).  

 

En anledning till varför stereotyper används trots att de ofta är felaktiga kan vara 

motivationen att bekräfta fördomsfulla uppfattningar om andra. I fördomar ingår 

stereotyper, och människor kanske inte vill ändra på sitt stereotypa tänkande (Hinton, 

2000). Fördomar kan definieras som negativa attityder, känslor eller beteende 

gentemot medlemmar av en grupp, med anledning av deras medlemskap i gruppen 

(Brown, 1995).  

 

Det finns många möjliga orsaker som är relaterade till motivation. Dollard m.fl. 

(1939) har hävdat att frustration leder till aggression men det är inte alltid 

aggressionen kan riktas mot orsaken till den, och då kan det hända att den gå ut över 

något annat. Enligt Secord och Backman (1974) utses en syndabock. Aggressionen 

kan riktas mot exempelvis en annan samhällsgrupp, gärna en missgynnad 

minoritetsgrupp. Den missriktade aggressionen leder till att syndabocken ses på ett 

negativt och stereotypt sätt (Hinton, 2000). 

 

En annan förklaring som är relaterad till motivation handlar om den auktoritära 

personligheten som presenterades av Adorno m.fl. (1950). De hävdade att 

fördomsfullhet och en benägenhet att tänka på ett stereotypt sätt, ofta har ett samband 
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med ett autoritärt personlighetsdrag. För autoritära personligheter är makt och status 

av stor betydelse. Den egna samhällsgruppens höga status tolkas som överlägsenhet, 

de rättfärdigar sin ställning i samhället genom att projicera negativa känslor på 

minoritetsgrupper med lägre status. De rättfärdigar sina fördomar genom att anse att 

minoritetsgruppen förtjänar det (Hinton, 2000).   

 

Stereotyper och fördomar kan även uppstå när det finns konkurrens mellan grupper. 

Förutom dessa motivationsrelaterade orsakerna bakom stereotyper finns det kognitiva 

förklaringar. Enligt Allport (1954) uppstår stereotyper till följd av att vi kategoriserar 

den sociala verkligheten, och vi är omedvetna om att vi gör misstag.  Stereotyper blir 

felaktiga på grund av att de tillkommer genom övergeneraliseringar. Om en 

uppfattning är mycket utbredd antar människor ofta att det måste ligga någonting i 

dem. Ett sätt att få kunskap om omvärlden är genom våra erfarenheter, men 

människor kan ha stereotypa uppfattningar om saker och ting utan att ha några 

personliga erfarenheter av dem. Enligt Deutsch & Gerard (1955) är en annan källa till 

kunskaper andra människor. Om åsikterna om en viss samhällsgrupp från flera olika 

grupper stämmer överens, antas troligtvis att dessa åsikter är korrekta och det 

normativa inflytandet accepteras (Hinton, 2000). 

 

Till skillnad från Allport ansåg bland andra Tajfel (1969) och Hamilton (1979) att 

stereotyper beror på normala, kognitiva processer. Inte att stereotyper beror på ett 

tankefel, utan att det är så kognitioner fungerar (Hinton, 2000).   

 

Stereotyper kan ha sitt ursprung i kulturen eller i verkliga kulturella och 

socioekonomiska skillnader mellan grupper eller i kognitiva fördomar som kan ge 

upphov till en illusorisk korrelation (falskt samband) mellan minoritetsgrupper och 

egenskaper som de sällan besitter.  

 

Enligt Tajfel´s (1970) begrepp in-grupp och ut-grupp delas människor upp i vi och 

dem. Individen kodar andra människor utifrån om de är lika eller olika dem själva. 

Likhet medför överlägsenhet och större värde, och människor anser att vi förtjänar 
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mer än dem (Lerner, 1980). Stereotyper påverkar hur in- och ut-grupp bedöms, oftast 

sker det omedvetet. Positiva och negativa beteenden i in-gruppen bedöms ha interna 

respektive externa orsaker. Ut-gruppen bedöms tvärtom, positiva beteenden antas ha 

externa grunder och negativa beteenden antas ha interna grunder. Stereotyper kan 

fungera som självuppfyllande profetior (Brown, 1995).  

 

Dovido & Gaertner (1996) och McConahay (1986) hävdar att i dagens samhälle råder 

normen att vara tolerant gentemot ut-grupper. Människor är i allmänhet mer 

försiktiga. Det finns en benägenhet att utåt sett agera fördomsfri men att fortfarande 

ha kvar sina inre, stereotypa uppfattningar. Detta fenomen kallas för modern rasism. 

Människor har lärt sig att dölja sina fördomar för att undvika att bli stämplade som 

rasist eller någonting annat negativt (Aronson m.fl., 2005).  

4.3 Stigma  

Eftersom begreppet stigmatisering används i min studie för att beskriva studenternas 

attityder mot hemlösa ges här en kort förklaring till vad stigma innebär.   

 

Stigma är negativa eller förnedrande egenskaper, både fysiska och sociala, som 

utskiljer individer eller grupper från majoriteten, och som leder till att de betraktas 

med fientlighet eller misstänksamhet (Giddens, 2003). Termerna stigma och 

stigmatisering härstammar från Erving Goffman (Trost & Levin, 2004) och 

presenteras i hans bok Stigma som kom ut 1963. Han talar om stigmatisering som 

social stämpling. Hemlöshet är ett exempel på ett socialt stigma (Helkama m.fl., 

2000).  

 

Stigmatiserade uppfattningar om hemlösa innebär stereotypa och fördomsfulla 

attityder. 

 

4.4 Tron på att världen vi lever i är rättvis 

Lerner´s teori om tron på en rättvis värld handlar om hur människor skapar förståelse 

och hittar mening i sina upplevelser. Människor vill inte tro att saker och ting bara 
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sker, utan att det finns ett mönster i händelser. Det ger en känsla av ordning, riktighet 

och förutsägbarhet i världen. År 1962 utförde Lerner med flera det första 

experimentet om tron på en rättvis värld, det handlade om effekten av slumpartad 

belöning. Utifrån resultatet kunde två viktiga slutsatser dras om människors sätt att 

tänka, för det första: - Människor förtjänar vad som händer dem, och för det andra: - 

När jag vet vad som hänt någon kommer jag bli mer trygg om jag kan tro att han 

förtjänar det. Känslan av rättvisa kan vara olika hos olika människor. En rättvis värld 

är en värld där människor får vad de förtjänar. Vad någon förtjänar bedöms utifrån 

vilket resultat någon är berättigad att få, resultaten kan vara positiva lika gärna som 

negativa. Vad som krävs för att få ett visst resultat är oftast socialt bestämt av 

kulturella normer. I vårt samhälle är det två faktorer som avgör vad någon förtjänar; 

individens beteende och individens egenskaper. Människor som till exempel har varit 

ovänliga eller lata förtjänar något slags straff. Erfarenheter i den sociala och fysiska 

världen formar bedömningen av vad människor förtjänar och hur individen tillämpar 

tron på en rättvis värld i vardagslivet. Tron på en rättvis värld varierar i styrka, men 

en viss nivå av den här tron är naturlig och oundviklig, enligt Lerner (1980).  

 

Det finns människor ute i världen som lider på riktigt, som inte förtjänar att lida. Men 

under vissa omständigheter kommer andra som känner till dessa människors öden att 

tolka händelser, även personliga egenskaper, på ett sådant sätt att offret verkar 

förtjäna sitt lidande. I vår kultur finns det starka krafter som förmedlar en tro på att vi 

lever i en rättvis värld. De västerländska religionerna betonar relationen mellan 

ondska, att göra någon illa och lidande. Även vår folkvisdom förmedlar samma 

budskap. Det här socialiseras redan i tidig ålder genom det moraliska innehållet i 

sagor som läses för barn. Massmedia återskapar samma moral, hjältarna och 

hjältinnorna är ädla och vackra, skurkarna är onda, lata och oftast fula. Därför tror 

människor att godhet, lycka och skönhet är lika med framgång och lycka och att 

fulhet och ondska är lika med lidande och olycka. Lerner (1980) tänker sig att om det 

är sant att bevarandet av tron på en rättvis värld är av central betydelse i människors 

liv, och att många handlingar som anses vara grymma eller okänsliga direkt 

härstammar från deras försök att skydda denna tro, då är det också sant att den här 



               

 19 
 

förbindelsen utgör en kraftfull, outnyttjad källa till konstruktiv, social förändring. Det 

finns bevis för att människor är starkt motiverade att minska lidandet hos oskyldiga 

offer och att det största hindret till att det sker är människors rädsla att förlora sin 

plats i en rättvis värld. De individer som har en stark tro på en rättvis värld borde vara 

villiga att anstränga sig mer för att förhindra en orättvisa än de som är mer villiga att 

acceptera livets faktum. Om så är fallet borde det även innebära att individer med 

stark tro på en rättvis värld inte bara mer sannolikt fördömer offer, utan också är mer 

altruistiska än de med svagare tro. De borde vara mer motiverade att svara på behov 

hos andra människor. Om man verkligen tror att människor i stort sett alltid får vad 

de förtjänar, eftersom det är så världen är konstruerad, det är så ödet fungerar, då 

kommer man ta tillvara vartenda tillfälle att göra någonting gott. Man kommer 

försöka övertyga ödet att man är en värdig person, någon som förtjänar sin förtjänst 

(Lerner, 1980). 

 

En tragisk konsekvens av att människor tror på en rättvis värld, är att det leder till 

funderingar över vilken roll offret själv har i sitt öde och vilket ansvar som kan läggas 

på denne. Enligt Walster (1966), Burger (1981), Lerner & Miller (1978) och Stormo 

m.fl. (1997) drar människor ofta slutsatsen att offret har sig själv att skylla. Sådana 

attributioner kallas för blaming the victim. Genom detta tankesätt undviker individen 

att se händelser i livet som avgjorda av slumpen. Om en person som är oskyldig inte 

råkar ut för hemskheter kan det hålla oro om ens egen säkerhet borta (Aronson m.fl., 

2005). 
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5 Metod 

5.1 Val av metod 

I denna studie jämförs attityder mot hemlösa och tro på rättvis värld hos studenter 

som går det första året på socialpsykologiska programmet med studenter som läser 

det tredje året på socialpsykologiska programmet. Den valda metoden är kvantitativ, 

eftersom uppsatsen behandlar mätning av attityder. Ansatsen är deduktiv, det vill säga 

utgångspunkten är hypoteser som utifrån resultatet från datainsamlingen bekräftas 

eller förkastas (Bryman, 2002).  

 

De två första hypoteserna, att förstaårsstudenterna på det socialpsykologiska 

programmet har mer negativa attityder mot hemlösa och en starkare tro på en rättvis 

värld än studenterna som går tredje året, testas genom jämförandestudier, med 

mellangruppsdesign då en jämförelse i skillnader mellan två olika grupper ska 

genomföras. Datainsamlingen sker med hjälp av enkäter, som består av fasta svarsval 

och ett visst antal påståenden.  

 

För att undersöka hypotes 0 används en redan utformad enkät som heter Attitudes 

Toward Homelessness Inventory (ATHI). Genom fyra validitetsstudier har forskare 

bekräftat att den kan användas för att fastställa både specifika och globala attityder 

mot hemlösa och att enkäten är reliabel och har en valid konstruktion. Den består av 

fyra, internt valida dimensioner (Kingree & Daves, 1997). Att använda en redan 

utformad enkät har inte enbart fördelar. Då den ursprungligen var avsedd för en 

annan typ av samhälle, nämligen USA, och dessutom är över tio år gammal, är den 

möjligen inte helt aktuell för dagens svenska samhälle. Trots det har jag kommit fram 

till att denna enkät (ATHI) är det bästa alternativet jag kan finna för att mäta attityder 

mot hemlösa hos de socialpsykologiska studenterna på Högskolan i Skövde. 

 

För att mäta tron på en rättvis värld finns också redan utformade enkäter. Jag har valt 

att använda Lipkus´ (1991) The Global Belief in a Just World Scale (GBJWS) därför 

att studier tyder på att den är det bästa alternativet för att mäta tro på rättvis värld.  



               

 21 
 

Tidigare enkäter har kritiserats för att bland annat ha alldeles för låg intern reliabilitet 

(Whatley, 1992). 

 

Hypotes 2, som förutspår att ju högre grad av tro på en rättvis värld hos studenterna 

desto mer negativa attityder har de mot hemlösa, testas genom en korrelationsanalys. 

Utifrån data från enkäterna är det möjligt att undersöka om det finns ett samband 

mellan attityder mot hemlösa och tron på en rättvis värld, oavsett vilket år 

respondenterna går på socialpsykologiska programmet, men även inom var årskull för 

sig.   

 

Oberoende variabler är: antal år på utbildningen, kön, ålder och etnisk bakgrund. 

Beroende variabler är: attityder mot hemlösa och tro på rättvis värld 

5.2 Enkätens utformning 

Eftersom syftet med undersökningen är att mäta attityder används indikatorer. 

Enkäterna består av olika påståenden i vilka respondenterna uppger i vilken 

utsträckning de instämmer eller ej i en 6-gradig Likertskala. Fördelen med att 

använda en 6-gradig skala, istället för exempelvis en 7-gradig skala, är att det 

eliminerar tendensen hos respondenterna att välja det mellersta svarsalternativet på 

grund av oengagemang eller osäkerhet (Bryman, 2001).  

 

ATHI, enkäten som mäter attityder mot hemlösa, är fyrdimensionell och består av 

elva påståenden. Förhållandena kring hemlöshet är komplexa och människor är ofta 

motvilliga att delta i långa enkäter om värdeladdade ämnen, därför är det en fördel att 

använda en enkät som innehåller relativt få påståenden och kräver relativt liten tid att 

fylla i.  

 

Påståendena i ATHI härstammar från litteratur om hemlösa, stigmatisering, 

orsaksattribution och attityder mot psykisk sjukdom. Utifrån detta framstod fyra 

relevanta dimensioner: 1) Personligt förorsakande (hemlöshet beror på individuella 

brister); 2) Samhälleligt förorsakande (hemlöshet beror på samhälleliga brister); 3) 
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Anslutning (villighet att ansluta sig till hemlösa personer); 4) Lösningar (det finns 

genomförbara lösningar på hemlöshet).  

 

Varje påstående i ATHI är kodade på ett sådant sätt att högre poäng reflekterade mer 

av den specifika attityd som uppskattades. Detta kodningsschema resulterar i att 

högre poäng representerar attityder som inte är särskilt stigmatiserade, förutom vid de 

punkter som handlar om personliga orsaker till hemlöshet. Det innebär att ju lägre 

poäng studenterna har på enkäten, desto mer stigmatiserade attityder har de mot 

hemlösa (Kingree & Daves, 1997). Underskalan som handlar om personliga 

egenskaper står i omvänt förhållande till positiva attityder mot hemlösa människor 

(Buchanan m.fl., 2004).   

 

Antal möjliga poäng/värden på ATHI ligger mellan 11 till 66. Antal möjliga 

poäng/värden på underskalorna är mellan 3 och 18, förutom när det gäller villighet till 

anslutning där möjliga poäng ligger mellan 2 och 12. (Buchanan m.fl.,2004).  

 

De fyra dimensionerna förkortas enligt följande: personliga orsaker = PO, 

samhälleliga orsaker = SO, anslutning = AD, lösningar = LD). I enkäten speglar fråga 

1, 7 och 8 PO. Fråga 2, 3 och 9 speglar SO, fråga 4 och 10 speglar AD och fråga 5, 6 

och 11 speglar LD. Att lägga stor vikt vid personliga orsaker bakom hemlöshet tyder 

på mer fördomsfulla och stereotypa uppfattningar, vilket innebär mer stigmatiserade 

attityder. Då övervärderas det personliga ansvaret och de personliga egenskaperna 

och de sociala, samhälleliga faktorerna undervärderas. Om hemlöshet i större 

utsträckning tillskrivs samhälleliga orsaker är attityderna mindre stigmatiserade. 

Positiva svar till anslutning och lösning på problemet med hemlösa speglar också 

mindre stigmatiserade attityder.  

 

BGJWS, enkäten som mäter tron på en rättvis värld, består av sju påståenden och 

mäter ett globalt svar till varje påstående (Whatley, 1992). De möjliga värdena ligger 

mellan 7 och 42. Enkäten är kodad på ett sådant sätt att lägre poäng speglar starkare 

tro och högre poäng speglar svagare tro på att världen är rättvis (Lipkus, 1991).  
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5.3 Urval 

Den typ av urval som använts i denna studie är ett icke-slumpmässigt urval som 

kallas strategiskt urval. Det innebär att urvalet inte är representativt i statistisk 

mening utan respondenterna är utvalda utifrån särskilda variabler som är av betydelse 

med hänsyn till den teoriska utgångspunkten (Trost, 2001). Urvalet består av 

studenter som läser det socialpsykologiska programmet på högskolan i Skövde, de 

som läser 1:a respektive 3:e året. Subjektvariabler är ålder, kön, etnicitet och antal 

genomförda terminer på det socialpsykologiska programmet. 

  

Tidigare studier som undersökt hur studenters attityder mot hemlösa förändrats efter 

utbildning har använt samma respondenter vid två tillfällen. Först har de fått fylla i en 

enkät innan de börjat studera och sedan har samma respondenter fyllt i samma enkät 

efter de genomfört utbildningen, och utifrån det har en jämförelse gjorts. I denna 

studie är det inte möjligt att göra på samma sätt på grund av tidsbrist, även om det 

vore önskvärt. Utan i denna studie jämförs förstaårsstudenter med sistaårsstudenter, 

det blir två grupper som jämförs med varandra, istället för samma respondenter som 

får svara igen efter en viss tidsperiod. Det är möjligt att den skillnaden kan påverka 

resultatet.  

5.4 Respondenter  

Totalt deltog 71 studenter i enkätundersökningen: 45 (63 %) förstaårsstudenter och 

26 (37 %) sistaårsstudenter, 15 (21 %) män och 56 (79 %) kvinnor, 63 respondenter 

(89 %) var svenska, 3 studenter (4 %) var från andra europeiska länder än Sverige 

och hos 5 studenter (7 %) var den etniska bakgrunden okänd (se bilaga 2). Bland 

förstaårsstudenter (45 personer) var 11 män (24,4 %) och 34 kvinnor (75,6 %). 39 

studenter i denna grupp (86,7 %) var svenska, 2 studenter (4,4 %) var från annat 

europeiskt land än Sverige och för 4 studenter (8,9 %) var den etniska bakgrunden 

okänd. Bland sistaårsstudenterna (26 personer) var 4 män (15,4 %) och 22 kvinnor 

(84,6 %). 24 av studenterna (92,3 %) var svenska, 1 student (3,8 %) var från annat 

europeiskt land än Sverige och för 1 student (3,8 %) var etnisk bakgrund okänd. 

Åldern varierade mellan 18 och 45 år. Den totala medelåldern var 25 år och skiljde 
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sig knappast mellan de båda grupperna. 43 av studenterna (60,6 %) var mellan 18-25 

år. 16 studenter (22,5 %) var mellan 26-30 år, 5 studenter (7 %) var mellan 31-35 år, 

5 studenter (7 %) var mellan 36-40 år och 2 studenter (2,8 %) var mellan 41-45 år (se: 

Bilaga 2, Figur 5.2.1–5.1.10 ). 

5.5 Genomförande 

Enkäterna delades ut i samband med föreläsning på Högskolan i Skövde. Utlämning 

av enkäter skedde i lärosal, ifyllande skedde under rast och inlämnande skedde då 

studenterna kom in i salen igen efter rast. Detta genomfördes klassvis vid två olika 

tillfällen, med cirka en veckas mellanrum.  

5.6 Bortfall  

Vid den första enkätutdelningen, till studenterna som läser första året på det 

socialpsykologiska programmet, visade det sig att ett relativt stort antal studenter i 

föreläsningssalen tillhörde ett annat program på högskolan i Skövde, Personal, 

organisation och ledarskap (POL). De läser nämligen tillsammans med 

socialpsykologerna under det första året och detta var något som jag totalt hade 

missat. Tyvärr insåg jag inte det förrän jag redan delat ut enkäterna och det här 

misstaget resulterade i ett ganska stort bortfall. 12 personer skrev på sin enkät att de 

läste POL-programmet, de valde jag bort direkt. 20 personer uppgav inte vilket 

program de läste och för att vara på den säkra sidan, att inte ta med studenter från ett 

annat program i studien, plockades dessa också bort. Bland förstaårsstudenterna togs 

ytterligare 7 enkäter bort på grund av bristande uppgifter, hos sistaårsstudenterna 

plockades 4 enkäter bort av samma anledning. Det sammanlagda bortfallet blev 43 av 

totalt 114 utdelade enkäter.  

5.7 Statistisk bearbetning 

Den statistiska bearbetningen sker med hjälp av statistikdataverktyget PASW 

Statistics 17. Det är ett programpaket som funnits sedan 1968 för att genomföra 

statistiska bearbetningar. Programmet gör det möjligt att utföra avancerade statistiska 

analyser och anses idag vara det ledande statistikprogrammet. Data matas in och 

bearbetas och frekvenser, sambandsmått, t-test och diagram med mera tas enkelt 
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fram. Programmet används främst vid samhälls- och beteendevetenskap men är inte 

begränsat till det området. Tidigare versioner kallades för SPSS Statistics (Aronsson, 

1991).  

 

Hypotes 0 och hypotes 1 förutsäger att det finns en skillnad mellan klasserna i deras 

attityder mot hemlösa och hur stark tro de har på att världen är rättvis. För att få svar 

på om så är fallet jämförs medelvärdena för de båda grupperna, därför används 

oberoende t-test som är ett verktyg för att undersöka medelvärdesdifferens mellan två 

oberoende urval. Jämförelsen utförs genom att ställa upp en nollhypotes. 

Nollhypotesen för hypotes 0 är: det finns ingen skillnad mellan grupperna i deras 

attityder mot hemlösa. Mothypotesen är: det finns en skillnad i attityder mot hemlösa 

mellan de båda grupperna. Nollhypotesen för hypotes 1 i studien lyder: det finns 

ingen skillnad mellan grupperna i deras tro på att världen är rättvis. Mothypotesen är 

således: det finns en skillnad mellan grupperna i deras tro på att världen är rättvis. 

Sedan är frågan om skillnader mellan medelvärdena kan förklaras av slumpen eller 

om det är en verklig skillnad. (Aronsson, 1991). Signifikansnivån är 5 %, vilket 

innebär att p-värdet får som högst vara 0,05 för att en nollhypotes ska kunna 

förkastas. Signifikansnivå anger hur stor risk det är att ett test visar statistisk 

signifikans trots att det inte existerar i verkligheten. I detta fall då signifikansnivån är 

bestämd till 5 % betyder det att risken för fel är 5 %, det vill säga att i fem av hundra 

fall överensstämmer det inte med verkligheten (Bryman, 2002).  

 

För att testa hypotes 2 används Pearson korrelation. Det är den vanligaste metoden 

för att undersöka samband (korrelationer), och har valts till denna studie för att den är 

lämpad till den typ av data som utgör grunden för testning av samband i den här 

studien.   

5.8 Validitet 

Begreppsvaliditet handlar om frågan om enkäterna mäter vad de ska mäta, måttet 

måste vara reliabelt. Begreppsvaliditeten i denna studie styrks genom att enkäterna 
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som används har testats i tidigare undersökningar, då validitet och reliabilitet 

verifierats av forskarna.  

 

Begreppet intern validitet handlar om ifall ett kausalt förhållande är hållbart eller ej, 

eller om det kan vara någon annan faktor som ger upphov till ett skenbart 

orsaksförhållande (Bryman, 2001). Vid en korrelationsstudie är det angeläget att 

särskilt uppmärksamma att en eventuell tredje variabel kan ha effekt på resultatet 

(Lerner, 1980). Det undersöks om den oberoende variabeln, till exempel ålder eller 

kön, utövar ett kausalt inflytande och effekten är den beroende variabeln, till exempel 

attityder mot hemlösa. Detta förhållande är enkelt säkerställt om resultatet är 

statistiskt signifikant. Men förhållandet mellan studenternas läsår och deras attityder 

mot hemlösa och tro på rättvis värld är lite mer komplicerat. Det är omöjligt att 

garantera ett kausalt förhållande. Mest sannolikt är det ett orsaksförhållande, men 

effekten på den beroende variabeln skulle kunna bero på andra faktorer. Det kanske 

inte är den socialpsykologiska utbildningen i sig som leder till resultaten, utan det 

finns en möjlighet att det helt enkelt är erfarenhet av högskolestudier som är 

avgörande faktor, till exempel. Därför kan jag aldrig hävda att studenternas attityder 

mot hemlösa och tro på en rättvis värld är ett resultat av deras beteendevetenskapliga 

kunskaper.  

 

I och med begreppet modern rasism, som diskuterades ovan i teorikapitlet, dyker 

frågan om respondenternas sanningsenlighet upp. Det handlar inte om att misstänka 

respondenterna för att ljuga eller luras medvetet, utan om tendensen att svara på ett 

socialt önskvärt sätt. En person med negativa attityder mot hemlösa kanske inser att 

det inte är socialt önskvärt med sådana åsikter, möjligen ännu mindre inom 

beteendevetenskapliga studier, och därför anpassar sina svar till att bli mer socialt 

accepterade. För att minimera denna risk informeras respondenterna inte om att de 

kommer jämföras med en annan klass, då det skulle kunna öka viljan hos dem att 

svara så ”bra” som möjligt.  
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Respondenternas svar i enkäterna utgör resultatet i denna studie, men ingen vet hur 

väl de stämmer överens med hur respondenterna skulle agera i verkliga livet. 

Förmodligen vet inte ens de själva det. Det här är ett problem som aldrig går att 

undkomma helt i enkätundersökningar.  

5.9 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet. Frågan är om resultaten från en undersökning 

skulle vara samma om en ny, likadan undersökning genomfördes. Hög reliabilitet 

innebär att en undersökning inte har påverkats av slumpmässiga eller tillfälliga 

betingelser. Mått för samhällsvetenskapliga begrepp ska vara konsistenta och 

följdriktiga. Det är främst inom kvantitativa undersökningar som reliabilitet har 

betydelse (Bryman, 2001). Som nämnts ovan har enkäterna som används i denna 

studie bekräftats vara reliabla genom tidigare forskning. För att göra denna studie så 

reliabel som möjligt kommer de två grupperna som jämförs att behandlas på lika sätt. 

De får exakt samma information och utförandet kommer att ske i samma typ av miljö. 

5.10 Generaliserbarhet 

Urvalet i denna studie är begränsat till en bestämd population, studenter på 

Högskolan i Skövde, och resultaten kan därför inte generaliseras till övriga högskolor 

eller till den allmänna befolkningen i Sverige.  

5.11 Etiska överväganden 

Attityder mot hemlösa, och även andra utsatta grupper i samhället, är ett värdeladdat 

ämne. Det är möjligt att vissa individer finner det obekvämt eller känsligt att besvara 

frågor inom ämnet, men då deltagandet är helt frivilligt finner jag inget etiskt problem 

i det. Dessutom är enkäterna korta för att ta så kort tid som möjligt att fylla i. De allra 

flesta har förmodligen ingenting emot att svara på frågorna, utan kan se relevansen 

med studien och förstår att resultaten kan vara till nytta.  

5.12 Studiens begränsningar 

Studiens huvudsakliga begränsning är att resultaten inte är generaliserbara till andra 

grupper av populationer.  



               

 28 
 

 

En annan begränsning med denna studie är att etniska skillnader undersöks, men 

underlaget är egentligen för litet för det. I urvalet är endast tre studenter (4 %) från ett 

annat europeiskt land än Sverige och det är inte ett tillräckligt antal för att kunna dra 

några slutsatser gällande variabeln etnisk bakgrund. 

 

Jag tar även i beaktande att antalet studenter i de båda grupperna skilde sig ganska 

mycket, 45 förstaårsstudenter jämfört med 26 sistaårsstudenter, och att 

könsfördelningen var ojämn med 15 (21 %) män och 56 (79 %) kvinnor.  

 

Som nämnts tidigare är jag medveten om att enkäten som mäter attityder mot 

hemlösa (ATHI) ursprungligen utformades för användning i USA, för över tio år 

sedan, och är inte anpassad till dagens svenska samhälle. Det är också en begränsning 

i denna studie.  
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6 Resultat och diskussion 

6.1 Attityder mot hemlösa 

Här redovisas resultaten utifrån enkäten Attitudes Towards Homelessness Inventory 

(ATHI) för förstaårsstudenter och sistaårsstudenter för att kunna jämföra resultat. 

 

Bland förstaårsstudenterna är medelvärdet på ATHI hos män 41,45 och medelvärdet 

hos kvinnor är 44,91. Medelvärdet hos svenskar bland förstaårsstudenterna är 44,69, 

och medelvärdet hos de som kommer från annat europeiskt land än Sverige är 42,00 

(se: Bilaga 2, Figur 6.1.1 & 6.1.2). 

 
Medelvärdet bland sistaårsstudenterna är hos män är 40,25 och medelvärdet hos 

kvinnor är 43,59.  Medelvärdet hos svenskar är 44,21 och hos de med ursprung i 

andra europeiska länder än Sverige är medelvärdet på ATHI 29,00 (se: Bilaga 2, 

Figur 6.1.3 & 6.1.4).    

 
Det visar att kvinnor har relativt högt medelvärde, mindre stigmatiserade attityder 

mot hemlösa, medan studenter med invandrarbakgrund har relativt lågt medelvärde i 

båda grupper, vilket tyder på mer stigmatiserade attityder. Skillnaderna mellan de 

båda grupperna, förstaårsstudenterna och sistaårsstudenterna, är små och visar att 

studenternas attityder mot hemlösa är liknande rent generellt. Däremot tyder 

resultaten på att det kan finnas könsskillnader och etniska skillnader.  
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Figur 6.1.5 

 

Av ovan lådagram (Figur 6.1.5) tydliggörs att det är en mycket liten skillnad i de 

båda gruppernas attityder mot hemlösa. Medelvärdet för förstaårsstudenterna är 44 

och sistaårsstudenternas medelvärde är 43. Skillnaden är minimal. Det framgår även 

att standardavvikelsen hos förstaårsstudenterna är 4,961 och hos sistaårsstudenterna 

5,706 (se: Bilaga 2, Figur 6.1.6). 
 
  
För att ta reda på om denna skillnad är statistisk signifikant genomfördes ett t-test på 

två oberoende stickprov, som redovisas nedan.  
 
 

Independent Samples Test 

   

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

    F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed)
Mean 

Difference
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

           Upper Lower 
athi Equal 

variances ,133 ,716 ,766 69 ,446 ,990 1,292 -
1,587 3,566 
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Figur 6.1.7 
 

Här framgår att testvariabelns värde blev 0,738 och p-värdet är 0, 464. För att kunna 

förkasta nollhypotesen, det vill säga att det inte finns någon skillnad mellan 

grupperna, måste p-värdet ligga under 0,05. Således kan nollhypotesen, att det inte 

finns någon skillnad, inte förkastas. Utifrån det uppmätta resultatet är det inte möjligt 

att påvisa någon skillnad i de båda gruppernas attityder mot hemlösa. Det finns inte 

stöd för att förstaårsstudenterna har mer stigmatiserade attityder mot hemlösa än vad 

sistaårsstudenterna har, det innebär att studiens första hypotes förkastas. Tidigare 

studier av Masson & Lester (2003) har visat förändring i attityder mot hemlösa efter 

genomförd läkarutbildning, med några sådana skillnader syns alltså inte inom den 

socialpsykologiska utbildningen på högskolan i Skövde. En skillnad mellan dem är 

att studenterna på läkarutbildningen genomgick praktik under sin utbildning, där de 

troligtvis tog till sig läkares negativa attityder mot hemlösa. I den socialpsykologiska 

utbildningen ingår ingen praktik och därmed saknas personal som kan stå förebild 

och influera studenterna, det kan vara en förklaring till olika resultat på studenternas 

attityder mot hemlösa efter utbildning.  

 

Eftersom det bara finns minimala skillnader mellan förstaårsstudenterna och 

sistaårsstudenterna gällande attityder mot hemlösa har jag valt att gå vidare med att 

undersöka om det finns könsskillnader eller etniska skillnader i attityder mot 

hemlösa, oavsett vilket år studenterna läser på det socialpsykologiska programmet.  

 
Independent Samples Test 

 
Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

assumed 

  Equal 
variances 
not 
assumed 

    ,738 46,561 ,464 ,990 1,341 -
1,709 3,689 
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F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

athi Equal 

variances 

assumed 

,427 ,516 -

2,203

69 ,031 -3,260 1,480 -6,211 -,308

Equal 

variances not 

assumed 

  
-

2,542

27,670 ,017 -3,260 1,282 -5,887 -,632

Figur 6.1.9 

 

Männens medelvärde på ATHI är 41,13 och kvinnornas medelvärde är 44,39 (se: 

Bilaga 2, Figur 6.1.8). Ett oberoende t-test, som redovisas ovan, avslöjar att det finns 

en statistiskt signifikant skillnad mellan könen, p-värdet är 0,017. Resultatet visar att 

kvinnorna har något mindre stigmatiserade attityder mot hemlösa jämfört med män, 

vilket även tidigare forskning utförd av Toro & McDonell (1992)  har visat.  
 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

athi Equal 

variances 

assumed 

1,583 ,213 2,422 64 ,018 6,841 2,825 1,198 12,484

Equal 

variances not 

assumed 

  
1,455 2,063 ,279 6,841 4,703 -12,813 26,495

Figur 6.1.11 
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Några etniska skillnader i attityder mot hemlösa går dock inte att finna, medelvärdet 

hos svenskar är 44,51 och hos studenter med ursprung i annat europeiskt land än 

Sverige är medelvärdet 37,67 (se: Bilaga 2, Figur 6.1.10). Ett t-test, som visas ovan, 

ger p-värdet 0,279. Tidigare forskning av Kingree & Daves (1997) har pekat på 

etniska skillnader i attityder mot hemlösa, men det finns inget stöd för sådana 

skillnader i denna studie. Möjligen kan det förklaras av att andelen studenter med 

annan etnisk bakgrund än svensk är mycket liten och antalet studenter som deltagit i 

studien är relativt få.  

6.1.1 Personliga orsaker bakom hemlöshet 

I enkäten speglades personliga orsaker bakom hemlöshet av påståendena nummer 1, 7 

och 8. Medelvärdet på denna dimension var 11,56, det vill säga lägsta poäng var 4 

och högsta poäng var 18. Minsta möjliga poäng var 3 och högsta möjliga var 18 (se: 

Bilaga 2, Figur 6.1.1.1).  

 
Medelvärdet gällande PO bland förstaårsstudenterna var för kvinnor 12,06, för män 

11,18, för svenskar 12,13 och för människor med ursprung i länder utanför Sverige 

var medelvärdet 12,00. Bland sistaårsstudenterna var medelvärdet 11,50 för kvinnor, 

8,75 för män, 11,38 för svenskar och 8,00 för studenter från andra europeiska länder 

än Sverige (se: Bilaga 2, Figur 6.1.1.2–6.1.1.5).  

 

För att undersöka om det finns någon skillnad mellan grupperna, det vill säga 

förstaårsstudenterna och sistaårsstudenterna, gällande dimensionen personliga orsaker 

bakom hemlöshet, används samma tillvägagångssätt som i föregående test, ett 

oberoende t-test genomförs.  
  
 
  
 
Independent Samples Test 

 
Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 
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F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

po Equal 

variances 

assumed 

,003 ,956 1,142 69 ,257 ,768 ,672 -,573 2,108

Equal 

variances not 

assumed 

  
1,156 54,229 ,253 ,768 ,664 -,564 2,099

Figur 6.1.1.7 
 
Det framgår att skillnaden i medelvärde mellan grupperna återigen är mycket liten, 

11,84 hos förstaårsstudenterna och 11,08 hos sistaårsstudenterna (se: Bilaga 2, Figur 

6.1.1.6). Efter ett oberoende t-test, som redovisas ovan, visar det sig att skillnaden 

inte är statistiskt signifikant. P-värdet är 0,253 vilket innebär att nollhypotesen inte 

kan förkastas. Det finns ingen skillnad mellan förstaårsstudenterna och 

sistaårsstudenterna i deras uppfattning om personliga orsaker bakom hemlöshet.  

 

Inte heller några könsskillnader går att finna gällande personliga orsaker bakom 

hemlöshet. Kvinnorna har lite högre medelvärde, 11,84, jämfört med männen som har 

10,53 i medelvärde (se: Bilaga 2, Figur 6.1.1.8). I denna enkät speglar högre poäng 

mindre stigmatiserade attityder, men det finns ingen statistiskt signifikant skillnad 

mellan könen, med ett p-värde på 0,177. T-testet redovisas nedan. I tidigare forskning 

av Kingree & Daves (1997) har en statistiskt signifikant skillnad kunnat påvisas, män 

attribuerade hemlöshet i högre utsträckning än kvinnor till personliga orsaker.   

  
  
 

Independent Samples Test 

 
Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 
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F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

po Equal 

variances 

assumed 

1,525 ,221 -

1,663

69 ,101 -1,306 ,785 -2,872 ,260

Equal 

variances not 

assumed 

  
-

1,406

18,390 ,177 -1,306 ,929 -3,255 ,643

Figur 6.1.1.9 
 
  
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

po Equal 

variances 

assumed 

,080 ,778 ,788 64 ,434 1,175 1,490 -1,803 4,152

Equal 

variances not 

assumed 

  
,857 2,235 ,474 1,175 1,371 -4,168 6,517

Figur 6.1.1.11 
 

Medelvärdet hos svenskar är 11,84 och hos de från annat europeiskt land än Sverige 

är medelvärdet 10,67 (se: Bilaga 2, Figur 6.1.1.10). Ett oberoende t-test, som 

redovisas ovan, ger ett p-värde på 0,474 vilket innebär att det inte går att hitta någon 

statistisk skillnad mellan svenskar och de studenter med ursprung i andra europeiska 

länder när det gäller deras uppfattningar om personliga orsaker bakom hemlöshet.  
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Påståendena i ATHI är kodade, därför redovisas hur väl studenterna instämmer eller 

ej under varje påstående, i alla dimensionerna. Siffran 1 i tabellerna speglar i vissa 

fall hur många studenter som instämmer helt och i andra fall speglar siffran 1 hur 

många som absolut inte instämmer i påståendet. Resultatet är inte möjligt för läsaren 

att förstå utan kodningsschema, därför har jag valt att ge en förklaring under varje 

påstående.  
 
Påstående nummer i 1 i ATHI löd: ”Hemlösa människor hade föräldrar som inte 

brydde sig så mycket om dem när de var barn”. I detta påstående instämde 1 person 

(1,4 %) helt, 5 personer (7 %) instämde, 11 personer (15,5 %) var osäkra men 

instämde förmodligen, 24 personer (33,8 %) var osäkra men instämde förmodligen 

inte, 20 personer (28,2 %) instämde inte och 10 personer (14,1 %) instämde absolut 

inte (se: Bilaga 2, Figur 6.1.1.12).  
 
Påstående nummer 7 i ATHI löd: ”De flesta omständigheter kring hemlöshet hos 

vuxna kan hänföras till deras känslomässiga upplevelser i barndomen”. I detta 

påstående instämde ingen helt. 8 personer (11,3 %) instämde, 26 personer (36,6 %) 

var osäkra men instämde förmodligen, 16 personer (22,5 %) var osäkra men instämde 

förmodligen inte, 16 personer (22,5 %) instämde inte och 5 personer (7 %) instämde 

absolut inte (se: Bilaga 2, Figur 6.1.1.13).    
 
 Påstående nummer 8 i ATHI löd: ”De flesta hemlösa är missbrukare”. I detta 

påstående instämde 3 personer (4,2 %) helt, 4 personer (5,6 %) instämde, 35 personer 

(49,3 %) var osäkra men instämde förmodligen, 11 personer (15,5 %) var osäkra men 

instämde förmodligen inte, 13 personer (18,3 %) instämde inte och 5 personer (7 %) 

instämde absolut inte (se: Bilaga 2, Figur 6.1.1.14).  
 

 

6.1.2 Samhälleliga orsaker bakom hemlöshet 

Påståendena nummer 2,3 och 9 speglade dimensionen samhälleliga orsaker bakom 

hemlöshet i enkäten. Medelvärdet för de påståenden som speglade samhälleliga 
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orsaker bakom hemlöshet var 10,63, den lägsta poängen var 5 och den högsta 16 (se: 

Bilaga 2, Figur 6.1.2.1). Minsta möjliga poäng var 3 och högsta möjliga var 18.  

 
Medelvärdet gällande SO bland förstaårsstudenterna var för kvinnor 10,74, för män 

11,55, för svenskar 10,82 och för människor med ursprung i länder utanför Sverige 

var medelvärdet 10,00 (se: Bilaga 2, Figur 6.1.2.2 & 6.1.2.3).   

 
Bland sistaårsstudenterna var medelvärdet 10,32 för kvinnor, 9,00 för män, 10,17 för 

svenskar och för studenter från andra europeiska länder än Sverige var medelvärdet i 

denna grupp 8,00 (se: Bilaga 2, Figur 6.1.2.4 & 6.1.2.5).   

 
För att se om det finns någon skillnad mellan grupperna gällande dimensionen 

samhälleliga orsaker genomfördes oberoende t-test. Medelvärdet för 

förstaårsstudenterna var 10,93 och medelvärdet för sistaårsstudenterna var 10,12 (se: 

Bilaga 2, Figur 6.1.2.6). T-testet som redovisas nedan gav ett p-värde på 0,154, vilket 

innebär att det inte finns någon statistisk skillnad mellan grupperna gällande 

dimensionen samhälleliga orsaker bakom hemlöshet. 

  
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

so Equal 

variances 

assumed 

2,589 ,112 1,350 69 ,181 ,818 ,606 -,391 2,027

Equal 

variances not 

assumed 

  
1,444 62,969 ,154 ,818 ,567 -,314 1,950

Figur 6.1.2.7 
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Det går inte heller att finna några könsskillnader eller etniska skillnader gällande 

uppfattning om samhälleliga orsaker bakom hemlöshet. Medelvärdet var för kvinnor 

10,57 och för män 10,87. Hos svenskar var medelvärdet 10,57 och hos studenter från 

andra europeiska länder än Sverige var medelvärdet 9,33 (se: Bilaga 2, Figur 6.1.2.8 

& 6.1.2.10). T-testet som genomfördes för att undersöka könsskillnader gav ett p-

värde på 0,724. T-testet som genomfördes för att undersöka etniska skillnader gav ett 

p-värde på 0,453. Dessa redovisas nedan. Kingree & Daves fann däremot i sin 

forskning (1997) att kvinnor i högre utsträckning än män attribuerade hemlöshet till 

samhälleliga orsaker, men en liknande skillnad var alltså inte möjlig att påvisa i 

denna studie.  
  
  

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

so Equal 

variances 

assumed 

1,481 ,228 ,408 69 ,685 ,295 ,724 -1,148 1,739

Equal 

variances not 

assumed 

  
,358 19,063 ,724 ,295 ,824 -1,429 2,019

Figur 6.1.2.9 
 
  

Independent Samples Test 

 
Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 



               

 39 
 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

so Equal 

variances 

assumed 

,089 ,766 ,842 64 ,403 1,238 1,470 -1,699 4,175

Equal 

variances not 

assumed 

  
,904 2,228 ,453 1,238 1,370 -4,114 6,590

Figur 6.1.2.11 
 
  
Påstående nummer två löd: ”Nedskärningar som regeringen nyligen genomfört inom 

bostadsbyggande kan ha gjort problemet med hemlösa värre i det här landet”. Ovan 

visas att i detta påstående instämde 5 personer (7 %) helt, 17 personer (23,9 %) 

instämde, 27 personer (38 %) var osäkra men instämde förmodligen, 11 personer 

(15,5 %) var osäkra men instämde förmodligen inte, 9 personer (12,7 %) instämde 

inte och 2 personer (2,8 %) instämde absolut inte (se: Bilaga 2, Figur 6.1.2.12).  

 

Påstående nummer 3 i ATHI löd: ”Den låga minilönen i det här landet så gott som 

garanterar en stor hemlös befolkning”. I detta påstående instämde 2 personer (2,8 %) 

helt, 5 personer (7 %) instämde, 10 personer (14,1 %) var osäkra men instämde 

förmodligen, 23 personer (32,4 %) var osäkra men instämde förmodligen inte, 24 

personer (33,8 %) instämde inte och 7 personer (9,9 %) instämde absolut inte (se: 

Bilaga 2, Figur 6.1.2.13). 

 
Påstående nummer 9 löd: ”Nedskärningar som regeringen nyligen genomfört inom 

den sociala vården har bidragit avsevärt till problemet med hemlösa i det här 

landet”. I detta påstående instämde 3 personer (4,2 %) helt, 13 personer (18,3 %) 

instämde, 33 personer (46,4 %) var osäkra men instämde förmodligen, 15 personer 

(21,1 %) var osäkra men instämde förmodligen inte, 5 personer (7 %) instämde inte 

och 2 personer (2,8 %) instämde absolut inte (se: Bilaga 2, Figur 6.1.2.14). 
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6.1.3 Anslutning till hemlösa 

Denna dimension mättes med hjälp av två påståenden, nummer 4 och 10. 

Medelvärdet på denna dimension var 8,04, den lägsta poängen var 3 och den högsta 

poängen var 12 (se: Bilaga 2, Figur 6.1.3.1). Minsta möjliga poäng var 2 och högsta 

möjliga poäng var 12.  

 

Medelvärdet gällande AD bland förstaårsstudenterna var för kvinnor 8,44, för män 

7,27, för svenskar 8,33 och för människor med ursprung i länder utanför Sverige var 

medelvärdet 7,00 (se: Bilaga 2, Figur 6.1.3.2 & 6.1.3.3).    

 
Bland sistaårsstudenterna var medelvärdet för kvinnor 7,68, för män 8,75, för 

svenskar 8,21 och för studenter från andra europeiska länder än Sverige var 

medelvärdet 4,00 (se: Bilaga 2, Figur 6.1.3.4 & 6.1.3.5).   

 
Medelvärdet gällande dimensionen anslutning till hemlösa hos förstaårsstudenterna 

var 8,16 och medelvärdet hos sistaårsstudenterna var 7,85 (se: Bilaga 2, Figur 

6.1.3.6). Ett oberoende t-test bekräftar att det inte finns någon signifikant skillnad 

mellan grupperna i detta hänseende, p-värdet var 0,59, detta redovisas nedan.  

 
Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

ad Equal 

variances 

assumed 

,134 ,716 ,557 69 ,580 ,309 ,556 -,799 1,418

Equal 

variances not 

assumed 

  
,542 48,253 ,590 ,309 ,571 -,838 1,457
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Figur 6.1.3.7 
 

Det går inte heller att finna någon statistiskt signifikant könsskillnad gällande 

dimensionen anslutning till hemlösa. Medelvärdet hos männen är 7,67 och hos 

kvinnorna 8,14 (se: Bilaga 2, Figur 6.1.3.8) T-testet nedan visar att p-värdet är 0,466 

vilket är alldeles för högt för att kunna förkasta nollhypotesen, som säger att det inte 

finns några könsskillnader.  

 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

ad Equal 

variances 

assumed 

,061 ,806 -

,727

69 ,470 -,476 ,655 -1,783 ,830

Equal 

variances not 

assumed 

  
-

,741

22,694 ,466 -,476 ,642 -1,806 ,853

Figur 6.1.3.9 
 

Det finns inte heller någon statistisk signifikant skillnad mellan olika etnisk bakgrund 

gällande anslutning till hemlösa. Medelvärdet hos de svenska studenterna är 8,29 och 

hos studenterna med ursprung i annat europeiskt land än Sverige är medelvärdet 6,00 

(se: Bilaga 2, Figur 6.1.3.10). Det tyder på en liten skillnad men ett oberoende t-test 

visade ett p-värde på 0,141 vilket innebär att skillnaden inte är statistiskt signifikant.  

 
 

Independent Samples Test 
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Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

ad Equal 

variances 

assumed 

,617 ,435 1,778 64 ,080 2,286 1,285 -,282 4,854

Equal 

variances not 

assumed 

  
2,204 2,315 ,141 2,286 1,037 -1,643 6,214

Figur 6.1.3.11 
 
Påstående nummer 4 löd: ”Jag skulle känna mig bekväm med att äta en måltid 

tillsammans med en hemlös person”.  I detta påstående instämde 14 personer (19,7 

%) helt, 16 personer (22,5 %) instämde, 19 personer (26,8 %) var osäkra men 

instämde förmodligen, 15 personer (21,2 %) var osäkra men instämde förmodligen 

inte, 5 personer (7 %) instämde inte och 2 personer (2,8 %) instämde absolut inte (se: 

Bilaga 2, Figur 6.1.3.12).  

  

Påstående nummer 10 löd: ”Jag känner mig obehaglig till mods när jag möter 

hemlösa människor”. I detta påstående instämde 1 person (1,4 %) helt, 9 personer 

(12,7 %) instämde, 21 personer (29,6 %) var osäkra men instämde förmodligen, 12 

personer (16,9 %) var osäkra men instämde förmodligen inte, 21 personer (29,6 %) 

instämde inte och 7 personer (9,9 %) instämde absolut inte (se: Bilaga 2, Figur 

6.1.3.13).  

6.1.4 Lösningar på problemet med hemlösa  

Uppfattning om lösningar på problemet med hemlösa mättes med hjälp av 

påståendena 5, 6 och 11. Medelvärdet var 13,51, den lägsta poängen var 7 och den 

högsta poängen var 18 (se: Bilaga 2, Figur 6.1.4.1). Minsta möjliga poäng var 3 och 
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högsta möjliga var 18. Det innebär att studenterna var som mest positiva när det 

gäller denna dimension, lösningar på problemet med hemlösa visade minst 

stigmatiserade attityder bland studenterna, när man jämför med de andra 

dimensionerna. 

 

Medelvärdet gällande LD bland förstaårsstudenterna var för kvinnor 13,61, för män 

12,00, för svenskar 13,51 och för studenter med ursprung i länder utanför Sverige var 

medelvärdet i denna grupp 13,00 (se: Bilaga 2, Figur 6.1.4.2 & 6.1.4.3).   

 
Bland sistaårsstudenterna var medelvärdet 14,05 för kvinnor, 13,75 för män, 14,46 

för svenskar och 9,00 för studenter från andra europeiska länder än Sverige (se: 

Bilaga 2, Figur 6.1.4.4 & 6.1.4.5).    

 
Medelvärdet hos förstaårsstudenterna var 13,22 och medelvärdet hos 

sistaårsstudenterna var 14 (se: Bilaga 2, Figur 6.1.4.6) Ett oberoende t-test, som 

redovisas nedan, visar ett p-värde på 0,237, vilket betyder att det inte finns någon 

signifikant skillnad mellan grupperna gällande dimensionen lösningar på problemet 

med hemlösa.  

 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

ld Equal 

variances 

assumed 

,056 ,814 -

1,220

69 ,226 -,778 ,637 -2,049 ,494

Equal 

variances not 

assumed 

  
-

1,198

49,445 ,237 -,778 ,649 -2,082 ,526
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Figur 6.1.4.7 
 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

ld Equal 

variances 

assumed 

,031 ,861 -

1,774

69 ,080 -1,319 ,743 -2,802 ,164

Equal 

variances not 

assumed 

  
-

1,817

22,829 ,082 -1,319 ,726 -2,821 ,183

Figur 6.1.4.9 

 
Skillnaden mellan könen inte är särskilt stor, medelvärdet för män är 12,47 och 

medelvärdet för kvinnor är 13,79 (se: Bilaga 2, Figur 6.1.4.8) Ovan framgår att ett t-

test bekräftar att det inte finns någon signifikant skillnad, p-värdet ligger på 0,082.  

 
Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

ld Equal 

variances 

assumed 

,005 ,945 1,554 64 ,125 2,206 1,420 -,631 5,044
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Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

ld Equal 

variances 

assumed 

,005 ,945 1,554 64 ,125 2,206 1,420 -,631 5,044

Equal 

variances not 

assumed 

  
1,487 2,177 ,266 2,206 1,484 -3,707 8,120

Figur 6.1.4.11 

 
Inte heller någon statistiskt signifikant etnisk skillnad går att finna. Medelvärdet hos 

svenskar är 13,87 och medelvärdet hos studenter med ursprung i annat europeiskt 

land än Sverige är 11,67 (se: Bilaga 2, Figur 6.1.4.10). Det är en liten skillnad men ett 

t-test, som redovisas ovan, visar ett p-värde på 0,266 vilket innebär att nollhypotesen 

inte kan förkastas. 

 
Påstående nummer 5 löd: ”Rehabiliteringsprogram för hemlösa är för dyra för att 

genomföra”. I detta påstående instämde 3 personer (4,2 %) helt, 4 personer (5,6 %) 

instämde, 7 personer (9,9 %) var osäkra men instämde förmodligen, 25 personer 

(35,2 %) var osäkra men instämde förmodligen inte, 19 personer (26,8 %) instämde 

inte och 13 personer (18,3 %) instämde absolut inte (se: Bilaga 2, Figur 6.1.4.12).  

 

Påstående nummer 6 löd: ”Det finns inte mycket som kan göras för människor i 

härbergen för hemlösa, förutom att se till att de har det bekvämt och får tillräckligt 

med mat”. I detta påstående instämde 1 person (1,4 %) helt, 2 personer (2,8 %) 

instämde, 8 personer (11,3 %) var osäkra men instämde förmodligen, 12 personer 
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(16,9 %) var osäkra men instämde förmodligen inte, 23 personer (32,4 %) instämde 

inte och 25 personer (35,2 %) instämde absolut inte (se: Bilaga 2, Figur 6.1.4.13).  

.   

 Påstående nummer 11 löd: ”En hemlös person kan egentligen inte förväntas anta en 

normal livsstil”. I detta påstående instämde 3 personer (4,2 %) helt, 6 personer (8,5 

%) instämde, 12 personer (16,9 %) var osäkra men instämde förmodligen, 11 

personer (15,5 %) var osäkra men instämde förmodligen inte, 17 personer (23,9 %) 

instämde inte och 22 personer (31 %) instämde absolut inte (se: Bilaga 2, Figur 

6.1.4.14).  

6.2 Tro på att världen är rättvis 

Här redovisas resultaten utifrån enkäten Global Belief in a Just World Scale 

(GBJWS) som mätte grad av tro på att världen är rättvis. 

 

Medelvärdet gällande tro på att världen är rättvis bland förstaårsstudenterna var för 

kvinnor 33,41, för män 27,18, för svenskar 32,90 och för studenter med ursprung i 

länder utanför Sverige var medelvärdet 26,00 (se: Bilaga 2, Figur 6.2.1 & 6.2.2) .   

 
Bland sistaårsstudenterna var medelvärdet 33,82 för kvinnor, 34,25 för män, 34,42 

för svenskar och 34,00 för studenter från andra europeiska länder än Sverige (se: 

Bilaga 2, Figur 6.2.3 & 6.2.4).  

 
Förstaårsstudenternas medelvärde var 31,89 och sistaårsstudenternas medelvärde var 

33,88 (se: Bilaga 2, Figur 6.2.5). Det totala medelvärdet var 32,62.  

 

Ett oberoende t-test utförs, som redovisas nedan, ger ett p-värde på 0,122 vilket 

innebär att det inte finns någon statistiskt signifikant skillnad mellan de två grupperna 

av studenter i deras tro på att världen är rättvis. Studiens hypotes 1 förutspådde att 

förstaårsstudenterna skulle ha starkare tro på att världen är rättvis än studenterna som 

läser sista året på programmet, därmed är den hypotesen förkastad.  

 
Independent Samples Test 
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Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

gbjw Equal 

variances 

assumed 

2,090 ,153 -

1,504

69 ,137 -1,996 1,327 -4,642 ,651

Equal 

variances not 

assumed 

  
-

1,567

58,969 ,122 -1,996 1,273 -4,543 ,552

Figur 6.2.6 

 
Eftersom inga skillnader gick att finna mellan förstaårsstudenterna och 

sistaårsstudenterna gällande tro på att världen är rättvis vill jag även här se om det går 

att upptäcka några könsskillnader eller etniska skillnader, oavsett vilket år studenterna 

läser på det socialpsykologiska programmet.  

 
 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

gbjw Equal 

variances 

assumed 

1,325 ,254 -

3,011

69 ,004 -4,505 1,496 -7,489 -1,521
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Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

gbjw Equal 

variances 

assumed 

1,325 ,254 -

3,011

69 ,004 -4,505 1,496 -7,489 -1,521

Equal 

variances not 

assumed 

  
-

2,643

19,052 ,016 -4,505 1,704 -8,071 -,938

Figur 6.2.8 

 
Männens medelvärde är 29,07 och kvinnornas medelvärde är 33,57 (se: Bilaga 2, 

Figur 6.2.7). Ett oberoende t-test ger ett p-värde på 0,016, ett p-värde som inte 

överstiger 0,05 förkastar nollhypotesen vilket innebär att det här finns en statistiskt 

signifikant skillnad mellan könen. Det visar sig att männen har en starkare tro på att 

världen är rättvis än vad kvinnorna har. Det stämmer överens med tidigare forskning, 

som visat samma könsskillnader (Whatley, 1992).  

 
Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

gbjw Equal 

variances 

assumed 

,035 ,853 1,650 64 ,104 4,810 2,914 -1,012 10,631
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Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

gbjw Equal 

variances 

assumed 

,035 ,853 1,650 64 ,104 4,810 2,914 -1,012 10,631

Equal 

variances not 

assumed 

  
1,619 2,187 ,236 4,810 2,972 -6,985 16,604

Figur 6.2.10 

 
Medelvärdet hos svenskar är 33,48 och medelvärdet hos européer är 28,67 (se: Bilaga 

2, Figur 6.2.9), p-värdet visar 0,236 i t-testet som redovisas ovan, vilket betyder att 

det inte finns någon statistiskt signifikant etnisk skillnad i tron på att världen är 

rättvis. 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

gbjw12 71 1 6 4,80 1,214 

gbjw13 71 1 6 3,66 1,309 

gbjw14 71 1 6 4,10 1,343 

gbjw15 71 3 6 5,32 ,875 

gbjw16 71 2 6 4,76 1,140 

gbjw17 71 1 6 4,82 1,099 

gbjw18 71 2 6 5,18 ,961 

Valid N (listwise) 71     

Figur 6.2.11 
 

Av ovan figur framgår att påstående nummer 15 och 18 i enkäten (GBJWS), som 

lyder: ”Jag anser att människor som drabbas av olycka har sig själva att skylla” och 
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”I stort anser jag att världen är rättvis” får det högsta medelvärdet hos studenterna, 

oavsett program. Det innebär att dessa påståenden är de som studenterna i allra lägst 

utsträckning är villiga att instämma i. Det lägsta medelvärdet fick påstående 13 som 

löd: ”Jag anser att människors ansträngningar uppmärksammas och belönas” och 

var alltså det påstående som studenterna i högsta grad instämde i.  

 

Nedan redovisas varje påstående i GBJWS var för sig. Siffran 1 innebär att 

studenterna instämmer helt och siffran 6 innebär att de absolut inte instämmer.   

gbjw12 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 1,4 1,4 1,4 

2 2 2,8 2,8 4,2 

3 7 9,9 9,9 14,1 

4 17 23,9 23,9 38,0 

5 17 23,9 23,9 62,0 

6 27 38,0 38,0 100,0 

Total 71 100,0 100,0  
 

Figur 6.2.12  ”Jag anser att människor får vad de är berättigade till”. 

 

Medelvärdet hos förstaårsstudenterna i påstående nummer 12 var 4,64 och 

medelvärdet hos sistaårsstudenterna var 5,08 (se: Bilaga 2, Figur 6.2.13), men ingen 

statistiskt signifikant skillnad mellan förstaårsstudenterna och sistaårsstudenterna går 

att finna. Nedan visas t-testet som gav ett p-värde på 0,140.  

 
 

Independent Samples Test 

 
Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 
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F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

gbjw12 Equal 

variances 

assumed 

1,333 ,252 -

1,457

69 ,150 -,432 ,297 -1,025 ,160

Equal 

variances 

not assumed 

  
-

1,497

56,646 ,140 -,432 ,289 -1,011 ,146

Figur 6.2.14 
 

gbjw13 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 5 7,0 7,0 7,0 

2 8 11,3 11,3 18,3 

3 18 25,4 25,4 43,7 

4 19 26,8 26,8 70,4 

5 17 23,9 23,9 94,4 

6 4 5,6 5,6 100,0 

Total 71 100,0 100,0  
 

Figur 6.2.15  ”Jag anser att människors ansträngningar uppmärksammas och belönas”. 

 

Medelvärdet hos förstaårsstudenterna är 3,33 och hos sistaårsstudenterna är 

medelvärdet 4,23 (se: Bilaga 2, Figur 6.2.16). Nedan visar det sig att skillnaden är 

statistiskt signifikant mellan förstaårsstudenterna och sistaårsstudenterna gällande 

påstående 13, p-värdet är 0,003. Förstaårsstudenterna instämmer i detta påstående i 

högre grad än vad sistaårsstudenterna gör. Deras tro på att världen är rättvis är lite 

starkare i detta avseende.    
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Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

gbjw13 Equal 

variances 

assumed 

1,557 ,216 -

2,931

69 ,005 -,897 ,306 -1,508 -,287

Equal 

variances 

not assumed 

  
-

3,107

61,692 ,003 -,897 ,289 -1,475 -,320

Figur 6.2.17 
 

gbjw14 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 2,8 2,8 2,8 

2 5 7,0 7,0 9,9 

3 21 29,6 29,6 39,4 

4 11 15,5 15,5 54,9 

5 20 28,2 28,2 83,1 

6 12 16,9 16,9 100,0 

Total 71 100,0 100,0  
 

Figur 6.2.18  ”Jag anser att människor förtjänar de belöningar och bestraffningar de får”. 

 

Ett oberoende t-test för att göra en jämförelse mellan grupperna visar ett p-värde på 

0,041 vilket innebär att det finns en skillnad i ovan påstående. Förstaårsstudenterna 

instämmer i detta påstående i högre grad än vad sistaårsstudenterna gör. T-testet 

redovisas nedan.  
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Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

gbjw14 Equal 

variances 

assumed 

2,747 ,102 -

1,952

69 ,055 -,633 ,324 -1,281 ,014

Equal 

variances 

not assumed 

  
-

2,088

63,035 ,041 -,633 ,303 -1,239 -,027

 
Figur 6.2.19 

gbjw15 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 4 5,6 5,6 5,6 

4 7 9,9 9,9 15,5 

5 22 31,0 31,0 46,5 

6 38 53,5 53,5 100,0 

Total 71 100,0 100,0  
 

Figur 6.2.20 ”Jag anser att människor som drabbas av olycka har sig själva att skylla”. 

 

Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna i påstående 15, p-

värdet är 0,446, vilket framkommer i t-testet nedan.   

 
Independent Samples Test 

 
Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 
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F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

gbjw15 Equal 

variances 

assumed 

1,890 ,174 -

,723

69 ,472 -,156 ,216 -,588 ,275

Equal 

variances 

not assumed 

  
-

,766

61,538 ,446 -,156 ,204 -,565 ,252

 
Figur 6.2.21 

gbjw16 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 2 2,8 2,8 2,8 

3 11 15,5 15,5 18,3 

4 11 15,5 15,5 33,8 

5 25 35,2 35,2 69,0 

6 22 31,0 31,0 100,0 

Total 71 100,0 100,0  
 

Figur 6.2.22  ”Jag anser att människor får vad de förtjänar”. 

 

I ovan påstående finns det heller ingen skillnad mellan grupperna, p-värdet är 0,790, 

vilket redovisas i t-testet nedan. 

 
Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
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gbjw16 Equal 

variances 

assumed 

1,278 ,262 -

,263

69 ,793 -,074 ,283 -,638 ,490

Equal 

variances 

not assumed 

  
-

,268

55,371 ,790 -,074 ,277 -,630 ,481

 
Figur 6.2.23 

gbjw17 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 1,4 1,4 1,4 

2 1 1,4 1,4 2,8 

3 6 8,5 8,5 11,3 

4 16 22,5 22,5 33,8 

5 25 35,2 35,2 69,0 

6 22 31,0 31,0 100,0 

Total 71 100,0 100,0  
 

Figur 6.2.24  ”Jag anser att belöningar och bestraffningar är rättvist utdelade”. 

 

I ovan påstående finns det återigen ingen skillnad mellan grupperna, t-testet nedan 

visar att p-värdet är 0,457.  

 
Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
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gbjw17 Equal 

variances 

assumed 

,498 ,483 ,723 69 ,472 ,197 ,272 -,346 ,739

Equal 

variances not 

assumed 

  
,749 58,056 ,457 ,197 ,262 -,328 ,722

 

Figur 6.2.25 

 
gbjw18 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 2 2,8 2,8 2,8 

3 1 1,4 1,4 4,2 

4 12 16,9 16,9 21,1 

5 23 32,4 32,4 53,5 

6 33 46,5 46,5 100,0 

Total 71 100,0 100,0  
 

Figur 6.2.26  ”I stort anser jag att världen är rättvis”. 

 

Det finns ingen skillnad mellan grupperna i hur stor utsträckning de instämmer i ovan 

påstående, här är medelvärdena nästan exakt samma. T-testet nedan ger ett P-värde på 

0,946.  

 
Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
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gbjw18 Equal 

variances 

assumed 

5,252 ,025 -

,061

69 ,952 -,015 ,238 -,490 ,461

Equal 

variances 

not assumed 

  
-

,068

68,303 ,946 -,015 ,212 -,438 ,409

 

Figur 6.2.27 

6.3 Samband mellan attityder mot hemlösa och tro på att världen är 
rättvis  

Hypotes 2 förutspådde att det finns ett samband mellan studenternas attityder mot 

hemlösa och tro på att världen är rättvis, antagandet var att ju starkare tro på att 

världen är rättvis desto mer stigmatiserade attityder mot hemlösa. För att testa denna 

teori genomfördes en korrelationsanalys. Först plottades GBJWS mot ATHI i ett 

spridningsdiagram som visas nedan. Diagrammet visar att höga poäng på GBJWS 

tenderar att ge höga poäng på ATHI, det vill säga att stark tro på att världen är rättvis 

tycks innebära mer stigmatiserade attityder mot hemlösa. Det tyder på ett positivt 

linjärt samband.  
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Figur 6.3.1 

 
Härefter beräknas Pearsons korrelationskoefficient, värdet blev 0,439. P-värdet visar 

0,000 vilket medför att nollhypotesen förkastas. Ett samband mellan tro på att världen 

är rättvis och attityder mot hemlösa kan således påvisas. Spridningsdiagrammet visar 

dock att sambandet inte är särskilt starkt, det syns eftersom punkterna i diagrammet är 

så utspridda. Ett starkt samband hade gett punkter som satt tätt ihop och mer i linje 

med varandra.  

 

Detta resultat är i överensstämmelse med tidigare studier som visat ett samband 

mellan tro på en rättvis värld och attityder mot hemlösa och andra missgynnade 

grupper (Kingree & Daves, 1997). 

 
Correlations 

 athi gbjw 
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athi Pearson Correlation 1 ,439**

Sig. (2-tailed)  ,000

N 71 71

gbjw Pearson Correlation ,439** 1

Sig. (2-tailed) ,000  

N 71 71

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Figur 6.3.2 
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7 Slutsatser  
Studiens hypotes 0, som var att förstaårsstudenterna som läser det socialpsykologiska 

programmet har mer stigmatiserade attityder mot hemlösa än studenter som läser det 

sista året, förkastades. Även hypotes 1, som var att förstaårsstudenter på det 

socialpsykologiska programmet har en starkare tro på att världen vi lever i är rättvis 

än studenter som läser det sista året på programmet förkastades. Slutsatsen i denna 

studie är således att det inte finns någon skillnad mellan förstaårsstudenterna och 

sistaårsstudenterna i deras attityder mot hemlösa och tro på att världen är rättvis, den 

socialpsykologiska utbildningen har inte inneburit någon attitydförändring hos 

studenterna. I samband med hypotes 0 diskuterades i kapitlet om tidigare forskning 

en studie av Masson & Lester (2003) som hade visat mer negativa attityder mot 

hemlösa hos studenter efter utbildning. Även om min hypotes om mindre 

stigmatiserade attityder mot hemlösa efter utbildning förkastades, framkom 

lyckligtvis i alla fall inte mer negativa attityder efter utbildning. Men jag är faktiskt 

överraskad över att den socialpsykologiska utbildningen inte inneburit mindre 

stigmatiserade attityder mot hemlösa, framförallt inom dimensionen samhälleliga 

orsaker bakom hemlöshet.   

 

Den enda skillnaden som gick att finna mellan de två grupperna, förstaårsstudenterna 

och sistaårsstudenterna, var i påstående 13 och 14 i GBJWS. Påståendena löd: ”Jag 

anser att människors ansträngningar uppmärksammas och belönas” och ”Jag anser 

att människor förtjänar de belöningar och bestraffningar de får” och i dessa instämde 

förstaårsstudenterna i högre grad än sistaårsstudenterna, vilket visar en starkare tro på 

rättvis värld hos förstaårsstudenterna i dessa avseenden.  

 

Medelvärdet i ATHI gällande personliga orsaker bakom hemlöshet var 11,56, 

medelvärdet gällande samhälleliga orsaker bakom hemlöshet var 10,63, medelvärdet 

gällande anslutning till hemlösa var 8,04 och medelvärdet gällande lösning på 

problemet med hemlösa var 13,51. Det visar att dimensionerna PO, SO och AD var 

liknande, medan dimensionen LD gav ett högre medelvärde. Det innebär att 
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studenterna var som mest positiva när det gäller lösningar på problemet med hemlösa. 

Denna dimension visade minst stigmatiserade attityder bland studenterna.  

 

Medelvärdet på ATHI bland studenterna var 43,5. Med ett högsta möjliga antal poäng 

på 66 anser jag att attityderna är relativt positiva. Här gällde att ju lägre poäng desto 

mer stigmatiserade attityder mot hemlösa. 

 

Resultatet i denna studie visar att kvinnorna har något mindre stigmatiserade attityder 

mot hemlösa jämfört med män, det stämmer överens med tidigare forskning som 

visat samma könsskillnader. Tidigare forskning har även visat att kvinnor ser mindre 

till personliga orsaker bakom hemlöshet och mer till samhälleliga orsaker jämfört 

med män (Toro & McDonell, 1992), men sådana könsskillnader har inte kunnat 

påvisas i denna studie. Forskning av Kingree & Daves (1997) har visat indikationer 

på etniska skillnader och tidigare i denna uppsats förväntades etnisk bakgrund vara en 

variabel som påverkade attityder mot hemlösa, men det visade sig inte stämma. I 

resultatet syns att svenskar har högre medelvärden än de med annan etnisk bakgrund, 

lägre poäng innebär mer stigmatiserade attityder, men skillnaden är inte statistiskt 

signifikant. Att inga etniska skillnader gick att fastställa kan möjligen förklaras av att 

de studenter som var av annan etnisk bakgrund än svensk ändå var från länder inom 

Europa, vilket innebär att det inte skiljer sig mycket från Sverige. Etniska skillnader 

hade kanske upptäckts om det funnits studenter i urvalet från länder utanför Europa, 

som skiljer sig mer från Sverige, eller att antalet med annan etnisk bakgrund än 

svensk hade varit större. I denna studie var det antalet som sagt mycket lågt, endast 4 

% hade annan etnisk bakgrund än svensk (7 % hade inte uppgett vilken etnisk 

bakgrund de tillhörde), vilket är ett för litet underlag för att undersöka skillnader.  

 

Medelvärdet för GBJWS var 33 av högsta möjliga 42, vilket jag anser tyder på 

relativt svag tro på att världen är rättvis. I denna enkät gällde att ju lägre poäng desto 

starkare tro på att världen är rättvis. Men det är svårt att styrka eftersom jag saknar 

siffror att jämföra med, det endast min personliga uppfattning.  
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I GBJWS får påstående 15 och påstående 18 de högsta medelvärdena. Påståendena 

som löd: ”Jag anser att människor som drabbas av olycka har sig själva att skylla” 

och ”I stort anser jag att världen är rättvis” var alltså de påståenden som studenterna 

i allra lägst utsträckning var villiga att instämma i. Det lägsta medelvärdet fick 

påstående 13 som löd: ”Jag anser att människors ansträngningar uppmärksammas 

och belönas” och var alltså det påstående som studenterna i högsta grad instämde i.  

 

Denna studie visade samma könsskillnader som tidigare forskning (Whatley, 1992) i 

tron på att världen är rättvis, det vill säga männen har en starkare tro på att världen är 

rättvis än kvinnorna. Men den skeva könsfördelningen i urvalet, majoriteten var 

kvinnor, måste tas i beaktande när resultaten i denna studie tolkas. Detsamma gäller 

variabeln etnisk bakgrund, resultatet att det inte finns några etniska skillnader är inte 

helt tillförlitligt då så litet antal hade annan etnisk bakgrund än svensk.  

 

Hypotes 2, som var att ju starkare tro studenterna, oavsett program, har på att världen 

är rättvis desto mer stigmatiserade attityder har de mot hemlösa, bekräftades däremot 

i denna undersökning. Det är i överensstämmelse med tidigare studier som visat ett 

samband mellan tro på en rättvis värld och attityder mot hemlösa och andra 

missgynnade grupper (Kingree & Daves, 1997). Spridningsdiagrammet över ATHI 

och GBJWS visar dock att sambandet är relativt svagt. 

 

De könsskillnader som framkommit kan sägas överensstämma med sista hypotesen, 

att det finns ett samband mellan attityder mot hemlösa och tro på en rättvis värld. 

Männen har mer stigmatiserade attityder mot hemlösa och starkare tro på att världen 

är rättvis, medan kvinnorna har mindre stigmatiserade attityder mot hemlösa och 

svagare tro på att världen är rättvis, jämfört med männen. Dessa resultat visar med 

andra ord samma data som hypotesen bekräftat, att ju starkare tro individen har på att 

världen är rättvis, desto mer stigmatiserade attityder mot hemlösa. Även resultatet 

som framkom gällande jämförelsen mellan förstaårsstudenterna och 

sistaårsstudenterna, där det inte fanns någon generell skillnad, stämmer överens med 

studiens hypotes 2.   
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8 Vidare forskning 
Ett förslag på vidare forskning är att undersöka attityder mot hemlösa och tron på en 

rättvis värld hos professionellt aktiva socialpsykologer. Det vore intressant att se vad 

som händer i yrkeslivet, och jämföra dem med förstaårsstudenter och 

sistaårsstudenter på programmet. Eller att genomföra en longitudinell studie, där 

samma grupp studeras under några år. Först mäts deras attityder och tro på en rättvis 

värld när de läser det första året, sedan genomförs en mätning när de läser sitt sista år 

och slutligen undersöks de när de varit verksamma inom yrkesområdet i ett antal år. 

Då kunde resultaten jämföras och det vore möjligt att se vad som händer under tidens 

gång. Det vore även intressant att kombinera den kvantitativa metoden med intervjuer 

som kunde ge större förståelse till förändringar i tänkande.  

 

Ytterligare förslag på vidare forskning är att jämföra studenter som läser 

socialpsykologiskt program med studenter som läser något annat program. Eller att 

jämföra attityder mot hemlösa och tron på en rättvis värld mellan olika yrkesgrupper 

eller olika befattning. Jag tycker det vore intressant att titta på vad könsskillnaderna i 

attityder mot hemlösa och tro på en rättvis värld beror på. Varför visar sig män ha 

mer stigmatiserade attityder mot hemlösa och starkare tro på att världen är rättvis i 

studier? Det vore även intressant att genomföra en studie där det vore möjligt att ta 

reda på om individers attityder mot hemlösa även stämmer överens med deras 

beteende.  

 

På grund av tidsbrist finns det fortfarande vissa aspekter av denna studie som går att 

undersöka närmare, som jag tycker vore intressant. Tidigare forskning av Kingree & 

Daves (1997) har visat att villighet att ansluta sig till hemlösa är starkare hos 

individer som attribuerar hemlöshet till samhälleliga orsaker. Dessutom var de 

individer som ansåg att fattigdom hade personliga orsaker mer pessimistiska till en 

lösning på problemet med hemlösa. Det vore möjligt att undersöka om samma 

slutsatser kunde dras i denna studie, och jag önskar att jag hade hunnit.  
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Bilaga 1  
Enkät attityder mot hemlösa och tro på en rättvis värld 

 

I vilken utsträckning instämmer du i påståendena? 
Kryssa för/ringa in ett val för 
varje påstående. 

           
1 = Instämmer helt, 2 = Instämmer, 3 = Osäker, men instämmer förmodligen, 4 = Osäker, 

men instämmer förmodligen inte, 5 = Instämmer inte, 6 = Instämmer absolut inte 

      

                       

1. Hemlösa människor hade föräldrar som inte brydde   1 2  3  4  5 6

     sig så mycket om dem när de var barn.                 

                       
  
2. Nedskärningar som regeringen nyligen genomfört  
inom bostadsbyggande kan ha gjort problemet    1 2  3  4  5 6

med hemlösa värre i det här landet.             

                      

3. Den låga minilönen i det här landet så gott som      1 2  3  4  5 6

     garanterar en stor hemlös befolkning.                 

                       

4. Jag skulle känna mig bekväm med att äta en    1 2  3  4  5 6

     måltid tillsammans med en hemlös person.               

                       

5. Rehabiliteringsprogram för hemlösa är för dyra    1 2  3  4  5 6

    för att genomföra                      

                       
6. Det finns inte mycket som kan göras för människor  1 2  3  4  5 6

    i härbergen för hemlösa, förutom att se till att               

    de har det bekvämt och får tillräckligt med mat.               

                       

7. De flesta omständigheter kring hemlöshet hos    1 2  3  4  5 6
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     vuxna kan hänföras till deras känslomässiga                

     upplevelser i barndomen                    

                       

8. De flesta hemlösa är missbrukare.      1 2  3  4  5 6

                       

9. Nedskärningar som regeringen nyligen genomfört   1 2  3  4  5 6

     inom den sociala vården har bidragit avsevärt               

     till problemet med hemlösa i det här landet.               

                       

10. Jag känner mig obehaglig till mods när jag    1 2  3  4  5 6

     möter hemlösa människor.                   
                       
11. En hemlös person kan egentligen inte förväntas    1 2  3  4  5 6
     anta en normal livsstil.                   
                       
12. Jag anser att människor får vad de är berättigade till.  1 2  3  4  5 6

                       
13. Jag anser att människors ansträngningar       1 2  3  4  5 6
     uppmärksammas och belönas.                   
                       
14. Jag anser att människor förtjänar de belöningar    1 2  3  4  5 6
     och bestraffningar de får.                   

15. Jag anser att människor som drabbas av olycka har  1 2  3  4  5 6
     sig själva att skylla                     
                       
16. Jag anser att människor får vad de förtjänar.     1 2  3  4  5 6
                       
17. Jag anser att belöningar och bestraffningar     1 2  3  4  5 6
     är rättvist utdelade.                   
                       
16. I stort anser jag att världen är rättvis.      1 2  3  4  5 6
                       

                       

Vänligen, fyll 
även i    Kön:    Ålder:      

Etnisk 
bakgrund:   

                       

År på det socialpsykologiska programmet:                 
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      Tack för din medverkan!          
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Bilaga 2 
Tabeller som beskrivs i texten 
 
  
 grupp 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid förstaårsstudenter 45 63,4 63,4 63,4 
sistaårsstudenter 26 36,6 36,6 100,0 
Total 71 100,0 100,0  

 
Figur 5.2.1 
  
 kön 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid man 15 21,1 21,1 21,1 
kvinna 56 78,9 78,9 100,0 
Total 71 100,0 100,0  

 
Figur 5.2.2 
 
 etnisk bakgrund 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid svensk 63 88,7 88,7 88,7 
europeisk 3 4,2 4,2 93,0 
okänt 5 7,0 7,0 100,0 
Total 71 100,0 100,0  

 
Figur 5.2.3 
 

ålder 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 18-25 43 60,6 60,6 60,6 

26-30 16 22,5 22,5 83,1 

31-35 5 7,0 7,0 90,1 

36-40 5 7,0 7,0 97,2 

41-45 2 2,8 2,8 100,0 

Total 71 100,0 100,0  

Figur 5.2.4 
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 N Mean Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 

ålder 71 25,44 6,449 ,765 
 
Figur 5.2.5 
 
 

Group Statistics 

 grupp N Mean Std. Deviation 
Std
Me

ålder förstaårsstudenter 45 24,67 6,997 1,04
sistaårsstudenter 26 26,77 5,233 1,0

 
Figur 5.2.6 

 

kön förstaårsstudenter 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid man 11 24,4 24,4 24,4 

kvinna 34 75,6 75,6 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

Figur 5.2.7 
 
 

etnisk bakgrund förstaårsstudenter 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid svensk 39 86,7 86,7 86,7 

europeisk 2 4,4 4,4 91,1 

okänt 4 8,9 8,9 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
 
Figur 5.2.8 
 

 

kön sistaårsstudenter 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid man 4 15,4 15,4 15,4 
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kvinna 22 84,6 84,6 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Figur 5.2.9 
 

etnisk bakgrund sistaårsstudenter  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid svensk 24 92,3 92,3 92,3 

europeisk 1 3,8 3,8 96,2 

okänt 1 3,8 3,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Figur 5.1.10 

Report 

Athi förstaårsstudenter 

kön Mean N Std. Deviation 

man 41,45 11 4,480

kvinna 44,91 34 4,870

Total 44,07 45 4,961

Figur 6.1.1 
 

Report 

Athi förstaårsstudenter 

etnisk bakgrund Mean N Std. Deviation 

svensk 44,69 39 4,905

europeisk 42,00 2 4,243

okänt 39,00 4 2,828

Total 44,07 45 4,961

Figur 6.1.2  

Report 

Athi sistaårsstudenter 

kön Mean N Std. Deviation 

man 40,25 4 3,403
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kvinna 43,59 22 5,941

Total 43,08 26 5,706

Figur 6.1.3  
 

Report 

Athi sistaårsstudenter  

etnbakgr Mean N Std. Deviation 

svensk 44,21 24 4,242

europeisk 29,00 1 . 

okänt 30,00 1 . 

Total 43,08 26 5,706

Figur 6.1.4 
Group Statistics 

  grupp N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
athi förstaårsstudenter 45 44,07 4,961 ,740 

tredjeårsstudenter 26 43,08 5,706 1,119 
 
Figur 6.1.6 
  

Group Statistics 

 kön N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

athi man 15 41,13 4,138 1,068 

kvinna 56 44,39 5,304 ,709 

Figur 6.1.8 
 

Group Statistics 

 etnbakgr N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

athi svensk 63 44,51 4,635 ,584 

europeisk 3 37,67 8,083 4,667 

Figur 6.1.10 
 
Descriptive Statistics 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
po 71 4 18 11,56 2,735 
Valid N (listwise) 71      

 
Figur 6.1.1.1 
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Group Statistics förstaårsstudenter 

 kön N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

po man 11 11,18 3,683 1,110 

kvinna 34 12,06 2,436 ,418 

Figur 6.1.1.2 
 

Group Statistics förstaårsstudenter 

 etnisk 

bakgrund N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

po svensk 39 12,13 2,515 ,403 

europeisk 2 12,00 ,000 ,000 

Figur 6.1.1.3 

Group Statistics sistaårsstudenter 

 kön N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

po man 4 8,75 1,258 ,629 

kvinna 22 11,50 2,632 ,561 

Figur 6.1.1.4 
 

Group Statistics sistaårsstudenter 

 etnbakgr N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

po svensk 24 11,38 2,533 ,517 

europeisk 1 8,00 . . 

Figur 6.1.1.5 
 
Group Statistics 

  grupp N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
po förstaårsstudenter 45 11,84 2,771 ,413 

tredjeårsstudenter 26 11,08 2,652 ,520 
 
Figur 6.1.1.6 
 
Group Statistics 

  kön N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
po man 15 10,53 3,357 ,867

kvinna 56 11,84 2,507 ,335
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Figur 6.1.1.8 

Group Statistics 

 etnbakgr N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

po svensk 63 11,84 2,529 ,319 

europeisk 3 10,67 2,309 1,333 

Figur 6.1.1.10 
 
 athi1po 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1 1 1,4 1,4 1,4

2 5 7,0 7,0 8,5
3 11 15,5 15,5 23,9
4 24 33,8 33,8 57,7
5 20 28,2 28,2 85,9
6 10 14,1 14,1 100,0
Total 71 100,0 100,0  

 
Figur 6.1.1.12 
 
 athi7po 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 2 8 11,3 11,3 11,3

3 26 36,6 36,6 47,9
4 16 22,5 22,5 70,4
5 16 22,5 22,5 93,0
6 5 7,0 7,0 100,0
Total 71 100,0 100,0  

 
Figur 6.1.1.13 
 
 athi8po 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1 3 4,2 4,2 4,2

2 4 5,6 5,6 9,9
3 35 49,3 49,3 59,2
4 11 15,5 15,5 74,6
5 13 18,3 18,3 93,0
6 5 7,0 7,0 100,0
Total 71 100,0 100,0  

 
Figur 6.1.1.14  

 
 Descriptive Statistics 
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  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
so 71 5 16 10,63 2,474 
Valid N (listwise) 71      

 
Figur 6.1.2.1 

Group Statistics förstaårsstudenter  

 kön N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

so man 11 11,55 2,544 ,767 

kvinna 34 10,74 2,700 ,463 
 
Figur 6.1.2.2 

Group Statistics förstaårsstudenter 

 etnisk 

bakgrund N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

so svensk 39 10,82 2,704 ,433 

europeisk 2 10,00 2,828 2,000 

Figur 6.1.2.3 

Group Statistics sistaårsstudenter 

 kön N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

so man 4 9,00 3,559 1,780 

kvinna 22 10,32 1,729 ,369 
 
Figur 6.1.2.4 

Group Statistics sistaårsstudenter 

 etnbakgr N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

so svensk 24 10,17 2,099 ,428 

europeisk 1 8,00 . . 

Figur 6.1.2.5 
 
 Group Statistics 

  grupp N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
so förstaårsstudenter 45 10,93 2,658 ,396 

tredjeårsstudenter 26 10,12 2,065 ,405 
 
Figur 6.1.2.6  
 
 Group Statistics 

  kön N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 



               

 78 
 

so man 15 10,87 2,949 ,761
kvinna 56 10,57 2,358 ,315

 
Figur 6.1.2.8 
 

Group Statistics 

 etnbakgr N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

so svensk 63 10,57 2,493 ,314 

europeisk 3 9,33 2,309 1,333 
 
Figur 6.1.2.10 
 
 athi2so 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1 2 2,8 2,8 2,8

2 9 12,7 12,7 15,5
3 11 15,5 15,5 31,0
4 27 38,0 38,0 69,0
5 17 23,9 23,9 93,0
6 5 7,0 7,0 100,0
Total 71 100,0 100,0  

 
Figur 6.1.2.12  

 
 athi3so 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1 7 9,9 9,9 9,9

2 24 33,8 33,8 43,7
3 23 32,4 32,4 76,1
4 10 14,1 14,1 90,1
5 5 7,0 7,0 97,2
6 2 2,8 2,8 100,0
Total 71 100,0 100,0  

 
Figur 6.1.2.13 

 
 athi9so 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1 2 2,8 2,8 2,8

2 5 7,0 7,0 9,9
3 15 21,1 21,1 31,0
4 33 46,5 46,5 77,5
5 13 18,3 18,3 95,8
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6 3 4,2 4,2 100,0
Total 71 100,0 100,0  

 
Figur 6.1.2.14  

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ad 71 3 12 8,04 2,245 

Valid N (listwise) 71     

Figur 6.1.3.1 

Group Statistics förstaårsstudenter 

 kön N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

ad man 11 7,27 1,954 ,589 

kvinna 34 8,44 2,191 ,376 

Figur 6.1.3.2 
 

Group Statistics förstaårsstudenter 

 etnisk 

bakgrund N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ad svensk 39 8,33 2,263 ,362 

europeisk 2 7,00 ,000 ,000 

Figur 6.1.3.3 

Group Statistics sistaårsstudenter 

 kön N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

ad man 4 8,75 2,754 1,377 

kvinna 22 7,68 2,358 ,503 
 
Figur 6.1.3.4 

Group Statistics sistaårsstudenter 

 etnbakgr N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ad svensk 24 8,21 2,105 ,430 

europeisk 1 4,00 . . 

Figur 6.1.3.5 

Group Statistics 

 grupp N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
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ad förstaårsstudenter 45 8,16 2,174 ,324 

tredjeårsstudenter 26 7,85 2,395 ,470 

Figur 6.1.3.6 

Group Statistics 

 kön N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

ad man 15 7,67 2,193 ,566 

kvinna 56 8,14 2,268 ,303 

Figur 6.1.3.8 

Group Statistics 

 etnbakgr N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ad svensk 63 8,29 2,188 ,276 

europeisk 3 6,00 1,732 1,000 
 

Figur 6.1.3.10 
 

athi4ad 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 2,8 2,8 2,8 

2 5 7,0 7,0 9,9 

3 15 21,1 21,1 31,0 

4 19 26,8 26,8 57,7 

5 16 22,5 22,5 80,3 

6 14 19,7 19,7 100,0 

Total 71 100,0 100,0  
 

Figur 6.1.3.12  

athi10ad 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 1,4 1,4 1,4 

2 9 12,7 12,7 14,1 
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3 21 29,6 29,6 43,7 

4 12 16,9 16,9 60,6 

5 21 29,6 29,6 90,1 

6 7 9,9 9,9 100,0 

Total 71 100,0 100,0  
 

Figur 6.1.3.13  

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ld 71 7 18 13,51 2,596 

Valid N (listwise) 71     

Figur 6.1.4.1 

Group Statistics förstaårsstudenter 

 kön N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

ld man 11 12,0000 2,64575 ,79772 

kvinna 34 13,6176 2,38702 ,40937 
 
Figur 6.1.4.2 

Group Statistics förstaårsstudenter 

 etnisk 

bakgrund N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ld svensk 39 13,5128 2,44811 ,39201 

europeisk 2 13,0000 1,41421 1,00000 

Figur 6.1.4.3 

Group Statistics sistaårsstudenter 

 kön N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

ld man 4 13,75 1,500 ,750 

kvinna 22 14,05 2,886 ,615 

Figur 6.1.4.4 
 

Group Statistics 

 etnbakgr N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ld svensk 24 14,46 2,245 ,458 
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Group Statistics 

 etnbakgr N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ld svensk 24 14,46 2,245 ,458 

europeisk 1 9,00 . . 

Figur 6.1.4.5 

Group Statistics 

 grupp N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ld förstaårsstudenter 45 13,22 2,522 ,376 

tredjeårsstudenter 26 14,00 2,698 ,529 

Figur 6.1.4.6 

Group Statistics 

 kön N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

ld man 15 12,47 2,475 ,639 

kvinna 56 13,79 2,578 ,344 

Figur 6.1.4.8 

Group Statistics 

 etnbakgr N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ld svensk 63 13,87 2,400 ,302 

europeisk 3 11,67 2,517 1,453 

Figur 6.1.4.10 
 
 
 

athi5ld 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 3 4,2 4,2 4,2 

2 4 5,6 5,6 9,9 

3 7 9,9 9,9 19,7 

4 25 35,2 35,2 54,9 

5 19 26,8 26,8 81,7 
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6 13 18,3 18,3 100,0 

Total 71 100,0 100,0  
 

Figur 6.1.4.12 

 

athi6ld 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 1,4 1,4 1,4 

2 2 2,8 2,8 4,2 

3 8 11,3 11,3 15,5 

4 12 16,9 16,9 32,4 

5 23 32,4 32,4 64,8 

6 25 35,2 35,2 100,0 

Total 71 100,0 100,0  
 

Figur 6.1.4.13  

athi11ld 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 3 4,2 4,2 4,2 

2 6 8,5 8,5 12,7 

3 12 16,9 16,9 29,6 

4 11 15,5 15,5 45,1 

5 17 23,9 23,9 69,0 

6 22 31,0 31,0 100,0 

Total 71 100,0 100,0  
 

Figur 6.1.4.14  

Group Statistics förstaårsstudenter 

 kön N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

gbjw man 11 27,18 5,115 1,542 



               

 84 
 

Group Statistics förstaårsstudenter 

 kön N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

gbjw man 11 27,18 5,115 1,542 

kvinna 34 33,41 5,004 ,858 

Figur 6.2.1 
 

Group Statistics förstaårsstudenter 

 etnisk 

bakgrund N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

gbjw svensk 39 32,90 5,266 ,843 

europeisk 2 26,00 2,828 2,000 

Figur 6.2.2 

Group Statistics sistaårsstudenter 

 kön N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

gbjw man 4 34,25 6,131 3,065 

kvinna 22 33,82 4,767 1,016 
 
Figur 6.2.3 

Group Statistics sistaårsstudenter 

 etnbakgr N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

gbjw svensk 24 34,42 4,262 ,870 

europeisk 1 34,00 . . 

Figur 6.2.4 

 

Group Statistics 

 grupp N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

gbjw förstaårsstudenter 45 31,89 5,662 ,844 

tredjeårsstudenter 26 33,88 4,861 ,953 

Figur 6.2.5 

Group Statistics 

 kön N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

gbjw man 15 29,07 6,100 1,575 
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Group Statistics 

 kön N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

gbjw man 15 29,07 6,100 1,575 

kvinna 56 33,57 4,872 ,651 

Figur 6.2.7 

Group Statistics 

 etnbakgr N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

gbjw svensk 63 33,48 4,928 ,621 

europeisk 3 28,67 5,033 2,906 

Figur 6.2.9 

Group Statistics 

 grupp N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

gbjw12 förstaårsstudenter 45 4,64 1,246 ,186 

sistaårsstudenter 26 5,08 1,129 ,221 

Figur 6.2.13 

Group Statistics 

 grupp N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

gbjw13 förstaårsstudenter 45 3,33 1,331 ,198 

sistaårsstudenter 26 4,23 1,070 ,210 

Figur 6.2.16 
 

 

 

 


