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Abstrakt 

Syftet med denna uppsats och enkätundersökning var att undersöka vilka attityder som råder 

till hypnos bland ett brett urval av människor. De variabler som förväntades kunna predicera 

attityden var: egen erfarenhet av hypnos, motivation att göra en förändring, kännedom om 

alternativa behandlingsmetoder, personlighetsdimensionen Openness, andlighet/transcendens, 

och där kön togs med som kontrollvariabel. Regressionsanalysen visade på en signifikant 

modell som förklarade variansen med ca 30%. Två variabler var signifikanta: egen erfarenhet 

av hypnos och kännedom om alternativa metoder. Motivation visade på en trend till 

signifikans. Trots att endast ca 13% hade egen erfarenhet av hypnos var denna variabel 

drivande i modellen. Resultatet visade sammanfattningsvis på en generellt mer positiv attityd 

till och intresse för hypnos, än en negativ attityd och rädsla. Urvalet bestod av en övervägande 

andel kvinnor vilket påverkar resultatets generaliserbarhet. En fråga för framtida forskning är 

vilka variabler som bidrar till att man inledningsvis använder sig av hypnos.    

 

Nyckelord: Hypnos, attityder, erfarenhet, alternativa behandlingsmetoder, motivation, 

andlighet/transcendens, personlighet/Openness  

 

 

 

Förord 

Jag har så länge jag kan minnas varit nyfiken på, och intresserad av sådant vi inte kan ta på 

eller kan förklara. Mitt intresse för medvetandet, andliga frågor och personlig utveckling 

började således tidigt. Hälsa och välmående ser jag som något av det viktigaste vi har, och hur 

vi kan påverka detta bland annat utifrån vårt medvetande, som en både viktig och intressant 

fråga. Därigenom ser jag hypnos och dess möjligheter både kliniskt och från en mer 

explorativ utgångspunkt som ett spännande område och där jag har ställt mig frågan varför 

hypnos inte har en större spridning än vad jag upplever att den har, då hypnos ändå är ett 

dokumenterat kraftfullt verktyg inom flera områden. Detta var för mig utgångspunkten för 

denna studie, där jag ville undersöka vilka attityder som råder kring hypnos hos gemene man 

och vad som kan bidra till dessa.   
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Tack 

Jag vill börja med att sända ett varmt tack till alla deltagare som ställde upp i undersökningen, 

men som även hjälpte till att sprida den vilket resulterade i ett stort antal deltagare och så att 

undersökningen kunde slutföras på kortare tid än beräknat. Utan ert stöd hade det inte blivit 

någon uppsats.  

 

Det är även på sin plats att tacka WebbEnkäter som erbjuder ett enkätverktyg som är 

lätthanterligt och dessutom visade sig vara gratis för studenter.   

 

Sist men inte minst vill jag tacka min fantastiska handledare, Rickard Carlsson från 

Linnéuniversitet, som alltid varit positiv och flexibel i sin tankegång, bistått med kloka ord, 

stöd och uppmuntran. Jag kunde inte haft en bättre handledare. Tack. 
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Är du nyfiken på eller rädd för hypnos? 

När du hör ordet hypnos, vad tänker du på då?  

Föreställ dig att du bestämt dig för att förändra en ovana, ett beroende eller att bli av 

med en fobi. Det skulle till exempel kunna vara att sluta röka eller snusa, bli av med ett 

sockerberoende eller kanske en skräck för spindlar eller höjder. Om det passar bättre in på 

dig, föreställ dig istället att du bestämt dig för att bli bättre på något, nå ett mål eller utveckla 

en förmåga som är av vikt för dig. Det skulle till exempel kunna vara att få ett bättre 

självförtroende, nå ett uppsatt mål inom träning eller idrott, eller kanske tala inför grupp, men 

det kan lika väl vara något annat du kommer att tänka på som passar bättre in på dig.  

Vad skulle du kunna tänka dig att göra för att må bättre, lyckas eller nå en förbättring? 

Ta någon farmaceutisk medicin? Gå i kognitiv beteendeterapi eller prova någon alternativ 

metod? Men har du någonsin tänkt på hypnos, och skulle du kunna tänka dig det?  

Om du är som många andra skulle hypnos förmodligen inte hamna överst på listan. En 

anledning till detta är helt enkelt att många är rädda för hypnos, och där det många gånger 

handlar om en rädsla att förlora kontrollen (Barrett, 2006; Green, 2003). Mycket tyder dock 

på att den negativa attityden är oförtjänt där omfattande studier visar på att hypnos är både 

verkningsfullt och ofarligt (se t.ex. Flammer & Bongartz, 2003; Kirsch, Montgomery & 

Sapirstein, 1995; Lynn, Kirsch, Barabasz, Cardeña & Patterson, 2000; Wark, 2008).   

Det finns mycket att fördjupa sig i och undersöka vad gäller hypnos. Bland annat ett 

antal olika teorier om vad hypnos anses vara, vilka tillstånd som skall sortera under hypnos 

och om det alls skall definieras som tillstånd. Därtill varför en person reagerar på hypnos, 

under vilka omständigheter och vem som är mer eller mindre hypnotiserbar. Lägg där till en 

lång och brokig historia (se t.ex. Laurence, Beaulieu-Prévost & du Chéné, 2008; Lynn, Kirsch 

& Hallquist, 2008; Upshaw, 2006; Woody & Sadler, 2008). Det råder fortfarande oenighet 

kring många av dessa frågeställningar och teorier. Det många dock är överens om, är att 

hypnos är användbart inom många områden, är kraftfullt och med god verkan, inte minst 

kliniskt (se t.ex. Flammer & Bongartz, 2003; Kirsch, Montgomery & Sapirstein, 1995; Lynn, 

Kirsch, Barabasz, Cardeña & Patterson, 2000; Wark, 2008). Därför är det förvånande att 

hypnos och hypnosterapi som metod och terapi ändå inte fått mer uppmärksamhet, där frågan 

är vad det kan bero på.  

Den här uppsatsen och tillhörande undersökning handlar om att ta reda på vilka 

attityder som råder kring hypnos hos ett brett urval av människor, utan koncentration till 

någon speciell grupp. Ett antal prediktorer valdes för att undersöka om dessa kunde öka 

förståelsen om vad som kan ligga till grund för en positiv alternativt en mer negativ attityd till 
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hypnos. De variabler som valdes för att se om där fanns ett samband till attityden var: 

motivation att göra en förändring, kännedom om alternativa behandlingsmetoder
1
, egen 

erfarenhet av hypnos, personlighetsdimensionen Openness, andlighet/transcendens samt om 

deltagarens kön hade någon betydelse i sammanhanget.  

Då det råder oenighet mellan olika teorier angående hypnos, och därmed i många 

frågor om vad hypnos är, var syftet i denna undersökning därmed endast att undersöka 

deltagarnas attityd till hypnos utifrån de prediktorer som tagits med för att om dessa kunde 

bidra till en ökad förståelse om vad som kan ligga till grund för attityden. Därmed ställdes 

således inga frågor för att mäta deltagarens kunskap om hypnos då det är ett relativt minerat 

område i och med olika teorier om sakens natur. Hypnos förklarades inte heller närmare för 

deltagarna, utan där attitydfrågorna om hypnos ställdes så att svaren visade på om deltagaren 

var mer intresserad och nyfiken, vilket kan liknas vid en positiv attityd eller om denne såg 

hypnos som någonting farligt, och med en rädsla för att bli kontrollerad, vilket kan liknas vid 

en mer negativ attityd.  

Till denna uppsats valdes att inte utgå ifrån någon specifik teori, utan där 

utgångspunkten för studien istället varit tidigare forskning som fått utgöra referensramen. 

Förhållningssättet har därmed varit explorativt, både vad gäller att finna predicerande 

variabler, men även att sedan undersöka om dessa kunde predicera attityden till hypnos.     

 

Vad är hypnos? 

Frågan kring vad hypnos egentligen är har i alla tider engagerat och fascinerat 

intresserade av ämnet, där detta har lett till ett antal olika teorier och förklaringsmodeller för 

att definiera hypnos. Enqvist (2004) beskriver hypnos som ”…ett ganska diffust 

samlingsbegrepp för ett flertal tillstånd, många fenomen och en mångfald av tekniker” (s. 8).  

För att fånga begreppet hypnos använder Enqvist elefanten och de fem blinda männen som 

metafor, där elefantens olika delar som exempel liknas vid tekniker, tillstånd, fenomen, 

hypnos i terapi och estradhypnos. Alla delar beskriver en del men ingen beskriver helheten. 

                                                 
1
 Vad som är alternativ, komplementär eller integrativ medicin kommer denna uppsats inte närmare gå in på. I 

uppsatsen används dessa termer parallellt och syftar då till metoder eller terapier som helt eller delvis inte 

används inom den konventionella medicinen. Vad som räknas till alternativ, komplementär, integrativ medicin 

eller metod, se vidare t.ex. FASS (2011) för beskrivning av indelning, och t.ex. National Center for 

Complementary and Alternative Medicine (2013) för klassificeringar av olika terapier i USA.    
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Det finns mycket skrivet om hypnos och vid en sökning i PsychINFO på ordet 

”hypnosis” blir det i skrivande stund, maj 2013, 16029 träffar. Den första träffen från 1848, 

och hittills under 2013 har 40 texter publicerats.  

Då hypnos är ett så mångtydigt begrepp, är det inte helt lätt att definiera hypnos, 

varför hypnos inte kan definieras med ett ord eller en mening. Utmaningen att definiera 

begreppet är tydligt i flera artiklar.   

 

Försök till definition av hypnos 

I en artikel av Green, Barabasz, Barrett och Montgomery (2005) beskrivs den 

uppdaterade versionen av American Psychological Associations (APA) definition av hypnos 

(den tidigare från 1993). Denna utarbetades med hjälp av en kommitté med ett antal forskare 

och experter på området. Syftet var att ta fram en definition som var teoretiskt neutral, lätt att 

förstå för kliniker, forskare liksom allmänheten, samtidigt som den vilar på en empirisk 

grund. Det man ville var att befrämja en vidsträckt acceptans, göra hypnos mer lättillgängligt 

men även avmystifiera begreppet. Man var i kommittén medveten att inte heller en ny 

definition skulle komma att vara allmängiltig för alla inom fältet på grund av de olika 

teoretiska riktningarna. En av de stora stötestenarna handlade om, ifall även spontana 

förändringar i medvetandet så kallad ”spontan hypnos”, skulle inkluderas i definitionen. 

Dessa tillstånd innefattar förändrade medvetandetillstånd, hypnos- eller trancelika tillstånd 

framkallade till exempel när man är starkt koncentrerad, fantiserar eller ens uppmärksamhet är 

absorberad av någonting, vilket kan vara framkallat av en själv och även i vardagen (Tellegen 

& Atkinson, 1974), utan formella procedurer för hypnos. När man är absorberad av någonting 

går man helt upp i det och glömmer tid och rum, när exempel på dessa tillstånd kan infinna 

sig i vardagen är vid meditation, när vi vandrar, tränar eller går upp i musik (Enqvist, 2004).     

Green et als. (2005) uppdaterade APA-definition av hypnos innefattar 

sammanfattningsvis en kort beskrivning av hur hypnos går till när den sker mellan den som 

vägleder hypnosen och den hypnotiserade, men där de uttrycker att en person även kan lära 

sig självhypnos genom att tillämpa hypnotiska procedurer. Hypnos beskrivs som användbart 

att förändra beteenden, tankar eller upplevelser av olika slag och där vilka procedurer och 

suggestioner som används, är beroende av syftet med hypnosen.  

I en artikel av Kirsch et al. (2011) beskrivs vidare problematiken att hitta en 

gemensam definition av hypnos och hypnotiserbarhet, vilket diskuterades vid en workshop 

(Advanced Workshop in Experimental Hypnosis, som hölls i maj 2006). Det man diskuterade 
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här var den inkonsekvens som råder i operationaliseringen av begreppen hypnos och 

hypnotiserbarhet (mottaglighet för hypnos). Detta menar författarna till viss del har att göra 

med att suggestion är involverat i flera domäner, där hypnos är en av dessa, men där minne, 

sensorisk suggestion samt placebo är andra domäner vilka alla studeras separat. ”Vikten av 

dessa fyra domäner (hypnos, placebo, minne och sensorisk suggestion) i kombination med att 

suggestion är centralt för var och en av dem, visar klart att suggestion i sig borde studeras som 

en domän, bestående av olika underdomäner”
2
 (s. 107). Det man i denna workshop var 

överens om var den problematik som existerar kring definitionen av hypnos och 

hypnotiserbarhet, samt att åtminstone ett av begreppen skulle behöva ändras. Oenighet rådde 

emellertid om det ena eller andra begreppet borde breddas eller smalnas av, där argument för 

båda alternativen diskuteras i artikeln, utan att enighet uppnåddes eller att någonting fastslogs.  

 

Historia - Negativa attityder 

Under sin utbildningstid inom medicin började Upshaw (2006) fundera över vad de 

negativa attityderna till hypnos han uppfattade, berodde på. Han märkte att många av 

kurskamraterna var ointresserade av eller skeptiska till hypnos och upplevde samma reaktion 

hos praktiserande läkare liksom generellt hos allmänheten, då han ställde frågan om deras 

intresse för eller attityd till hypnos. Upshaw bestämde sig då för att undersöka saken. Upshaw 

har sammanställt en studie om vad han menar kan ha bidragit till de negativa attityder som 

råder kring hypnos och har tittat tillbaka historiskt för att försöka finna svaren. Trots att som 

Upshaw skriver, den terapeutiska verkan av hypnos sällan har bestridits, fann han att negativa 

attityder hos många inom den medicinska yrkeskåren ofta kunde förknippas med  

”…övernaturlig eller religiös karaktärisering, ovetenskapliga förklaringar, vetenskapligt 

livsdugliga alternativa behandlingssätt, negativ publicitet och nu senast 1985 års rapport om 

den forensiska användningen av tekniken…”
3
 (s. 114).  

I en studie av Barett (2006), undersöktes vidare hur hypnos har framställts på film 

(och tv), från tidigt 1900-tal och ca 100 år framåt. Studien tar upp över 230 filmer och 

program och undersökte vilken roll hypnos har spelat i dessa. Framför allt har hypnos 

framställts ur en huvudsaklig negativ stereotyp vinkel med få undantag av positiv eller 

realistisk karaktär. Likaså har det huvudsakligen varit med utgångspunkt från den 

                                                 
2
 Citatet översatt från engelska av P. Henriksson 

3
 Citatet översatt från engelska av P. Henriksson 
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observerandes synvinkel och ytterst sällan från en subjektiv sådan, där hypnos till största del 

framställts som ett medel i syfte att kontrollera eller styra andra. 

 

Varför hypnos - Användningsområden 

Lynn et al.(2000) understryker i sin artikel, värdet av hypnos som både 

kostnadseffektivt liksom användbart inom en mängd olika områden. Artikeln tittar på 

forskning kring hypnos, kriterierna för forskningen och tar upp områden inom klinisk medicin 

och psykoterapi där hypnos visat sig vara särskilt användbart. De menar även att forskningen 

inom hypnos står sig väl i förhållande till mycken annan forskning inom olika 

psykoterapeutiska områden, både i kvantitet och kvalitet. I artikeln ges vidare vägledning och 

rekommendationer i olika steg för framtida forskning och dokumentation av empiriska 

undersökningar.  

Montgomery et al. (2000) har i sin metastudie undersökt hypnos vid smärthantering, 

där de sammanställt 18 studier där både friska frivilliga och patienter på kliniker deltagit. De 

smärttillstånd som undersöktes var bland annat vid brännskador, cancer, huvudvärk och 

kronisk smärta men även under experimentella förhållanden, där smärta orsakad av kyla 

användes. Resultaten av studien visade att hypnos var en effektiv metod att hantera smärta, 

med effektstorlekar från måttliga till stora. Totalt deltog drygt 900 deltagare, och där 75% av 

deltagarna upplevde en betydande smärtlindring med hjälp av hypnos. Goda resultat visade 

sig både i klinisk miljö och i laboratoriet.  

Även Wark (2008) har sammanställt forskning kring hypnos, dess 

användningsområden och effektivitet och utgår från 18 större metastudier. Av de 32 tillstånd 

som togs upp för vilka hypnos kan vara en möjlig eller bättre behandlingsmetod, visade 

studien att hypnos föreföll vara en specifik metod, det vill säga särskilt lämpad för, att 

behandla ångest för astmaattacker, migrän och huvudvärk.     

Flammer och Bongartz (2003) har även de gjort en sammanställning av en mängd 

studier. Dessa tittade på 444 studier varav 57 studier slumpmässigt valdes ut för att undersöka 

hypnosens effektivitet inom olika områden. För flera problem som sorterar under det 

psykoterapeutiska området saknades dock studier här helt, eller var underrepresenterade. De 

undersökningar denna metastudie fann som visade på särskilt goda resultat inkluderade 

områden som astma, IBS, kronisk huvudvärk, tentaångest (test anxiety), kräkningar efter 

operation, men även i viss mån rökavvänjning och behandling av vårtor.  
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Som Lynn et al. (2000) skriver så har hypnos visat sig vara effektiv vid smärtlindring, 

och i vissa fall helt kunnat lyfta smärta både vid akut och kronisk smärta. Detta gäller vid till 

exempel cancer, brännskador, förlossningar och barn som genomgår benmärgsprov. ”I vissa 

fall har graden av smärtlindring [med hypnos] matchat eller överstigit den som uppnåtts med 

morfin, och där det finns tusentals dokumenterade fall där hypnos har tjänat som den enda 

bedövningen vid kirurgi”
4
 (s. 242).   

En annan metastudie utfördes av Kirsch, Montgomery och Sapirstein (1995) där dessa 

sammanställde 18 studier om kognitiv beteendeterapi (KBT) som enda behandling, och i 

jämförelse med samma terapi men där hypnos tjänade som komplement. Områden som ingick 

i studien var bland annat sömnproblem, ångest av olika slag, fobier och fetma. Då hypnos 

lades till behandlingen visade 70% av patienterna på en förstärkt effektivitet av behandlingen. 

Där hypnos använts som komplement hos de med fetma, visade detta att deltagarna fortsatte 

gå ned i vikt i jämförelse, i upp till sex månader efter avslutad behandling och där vikten 

bibehållits efter två år vid uppföljning. 

Weisberg (2008) har liksom Upshaw (2006) tittat på hypnos i ett historiskt perspektiv, 

men där den förra koncentrerar sig på de senaste femtio åren och mer går in på olika 

medicinska och terapeutiska användningsområden. Artikeln diskuterar också när hypnos ses 

ur en alternativ, integrativ eller konventionell medicinsk synvinkel, där den alternativa eller 

integrativa medicinen inte bara handlar om vilka metoder som används utan även om synen 

på hälsa och sjukdom. Därtill diskuteras värdet av hypnos för psykoneuroimmunologin, det 

vill säga hur immunsystemet kan påverkas utifrån psykologiska faktorer. Vidare att mycket 

forskning ger stöd åt hypnosens effektivitet vid flera tillstånd där den konventionella 

medicinen haft svårt att behandla. ”För vissa tillstånd, såsom till exempel irritable bowels 

syndrome, [IBS] där forskningen om hypnosens effektivitet är så robust, skulle det kunna 

argumenteras att det vore oetiskt att inte informera om den behandlingsmöjligheten”
5
 

(Weisberg, 2008, s.23).  

I många behandlingar skall hypnos ses som en tilläggsbehandling till annan terapi och 

inte stå för sig själv (Montgomery et al. 2000; Raz, 2011)       

 

 

 

                                                 
4
 Citatet översatt från engelska av P. Henriksson 

5
 Citatet översatt från engelska av P. Henriksson 
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Tidigare forskning - Attityder till hypnos  

I jämförelse med övrig forskning om hypnos, finns det lite forskning generellt om just 

attityder till hypnos. Mycket av den internationella forskningen vad gäller attityder till hypnos 

har även fokuserats till studenter (se t.ex., Capafons et al., 2008; Green, 2003; Green, Page, 

Rasekhy, Johnson & Bernhardt, 2006; Milling, 2012). Det finns en del forskning från Sverige 

kring hypnos, men mycket lite kring vilka attityder som råder här, faktiskt har inget alls hittats 

om detta i någon vetenskaplig tidskrift. 

I en studie från 1999 av Johnson och Hauck, undersöktes attityder till hypnos i ett 

vidare urval, där dessa bestod av studenter, en andligt orienterad kvinnogrupp, en blandad 

grupp med den gemensamma nämnaren rekreation samt en grupp äldre människor, alla i USA 

men på olika orter. Det man i denna undersökning ville ta reda på var vilka attityder som 

rådde bland människor med olika ålder och bakgrund liksom utifrån vilken källa de hämtat sin 

information. Johnson och Hauck kom fram till att de flesta i urvalet var positiva till hypnos i 

terapeutiskt syfte och att i den andligt orienterade kvinnogruppen höll 84% i viss mån med i 

påståendet att de ville bli hypnotiserade, vilket visar på en positiv inställning och lite rädsla. 

Undersökningen visade också att oavsett vilken källa deltagaren uppgav sig basera sin 

uppfattning om hypnos på, från estradhypnos, tv och film eller till mer vetenskapliga källor så 

var vad man trodde om, eller hur man uppfattade hypnos liknande hos deltagarna (även om 

det var missuppfattningar). Författarna menar att det tycks råda en ”…generell 

samstämmighet i hur hypnos porträtteras över olika källor eller att det råder en allmän 

trosuppfattning om hypnos i vår kultur som åsidosätter påverkan från den enskilda 

informationskällan”
6
 (Johnson & Hauck, 1999, s. 16).  

Tidigare forskning, till exempel en studie gjord i flera länder (Capafons et al., 2008) 

visade att många hade lite kunskap om hypnos och att få hade egen erfarenhet. Denna studie 

visade också att de med egen erfarenhet hade mer positiva attityder än de utan. Likaså att 

attityden påverkades av varifrån den information man hade kom ifrån. De som fått sin 

information från vetenskapliga källor visade till exempel på en mer positiv attityd. I en artikel 

av Green (2003) där attityder mättes både före och efter att deltagarna provat hypnos, visade 

det sig att efter den egna erfarenheten, så visade deltagarna på en mindre stereotyp inställning 

till hypnos. I föreliggande undersökning valdes variabeln egen erfarenhet av hypnos, för att 

undersöka om denna kunde bidra med att predicera en mer positiv attityd till hypnos.   

                                                 
6
 Citatet översatt från engelska av P. Henriksson 
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Vad gäller motivation att göra en förändring, i förhållande till attityd till hypnos så 

hittades ingen tidigare studie som undersökte just detta. I en studie av Barling och De Lucchi 

(2004) där urvalet bestod av deltagare där ca 45% hade egen erfarenhet av hypnos, vilka 

värvades från psykoterapeuters väntrum (där dessa terapeuter även var listade under 

hypnosterapi), samt deltagare utan erfarenhet vilka värvades från väntrum på 

sjukvårdsmottagningar. Studien kom bland annat fram till att egen erfarenhet av hypnos 

visade på mer korrekt uppfattning, en mer positiv attityd liksom en större motivation att 

använda klinisk hypnos igen. I föreliggande undersökning togs motivation att förändra något, 

med som en prediktor för att se om denna variabel hade betydelse för attityden till hypnos.  

Flera studier sorterar in hypnos under mind-body terapier (Ellison, Bradshaw & 

Roberts, 2012; Furnham, 2000). I mind-body terapier ingår även till exempel meditation, ledd 

meditation (guided imagery), yoga, tai-chi och qigong (Park, 2013). Vissa terapier som ingår 

inom mind-body används inom den konventionella medicinen, och andra inte, där hypnos är 

ett exempel som sorterar in under både och, beroende på vad som behandlas och synen på 

sjukdom och hälsa (Weisberg, 2008). ”Mind-body terapier fokuserar på relationen mellan 

hjärnan, sinnet [eng. mind], kroppen och beteende och dess samlade effekt på hälsa och 

sjukdom”
7
 (Park, 2013, s. 49). I en studie av Furnham (2000) undersöktes attityder till 

alternativa behandlingsmetoder generellt (och till homeopati specifikt). Det Furnham kom 

fram till var att det rådde en stor korrelation mellan de som hade vetskap om alternativa 

metoder, där detta skulle indikera att det finns ”believers” det vill säga användare, och ”non-

believers” det vill säga icke-användare. Användarna tar reda på mer om olika terapier som de 

även är mer benägna att prova och där icke-användarna är mer ointresserade och skeptiska. I 

föreliggande undersökning togs kännedom om alternativa metoder således med som en 

prediktor då denna variabel antogs predicera en mer positiv attityd till hypnos.   

Ellison et al.(2012) undersökte i sin studie om det visade på någon skillnad i 

användningen av alternativa behandlingsmetoder om personen skattade att denna var andlig, 

andlig och religiös, enbart religiös eller varken religiös eller andlig i förhållande till vilka 

metoder som användes. De kom fram till att personer som skattade att de var i jämförelse 

endast andliga, var mer benägna att använda mind-body terapier och vissa alternativa 

metoder, såsom till exempel reiki-healing samt akupunktur. Därtill, även om det finns mindre 

forskning kring användbarheten, men där Tomlinson (2006) och Zahi (2009) visar på 

                                                 
7
 Citatet översatt från engelska av P. Henriksson 
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exempel, så kan man ändå konstatera att det förekommer att hypnos används för personlig 

och andlig utveckling (t.ex. Weiss, 1992/1998). Detta indikerar att andlighet/transcendens 

skulle kunna predicera attityden till hypnos, varför denna variabel togs med.   

Vid sökning efter tidigare forskning om just attityd till hypnos i samband med 

personlighet och särskilt Openness, hittades ingenting specifikt. Däremot hittades en studie av 

Milling, Miller, Newsome och Necrason (2012) där det visade sig att personlighetsfaktorn 

Openness to experience var en signifikant variabel för mottaglighet av hypnos när detta 

testades mot att hantera smärta. Milling et al. använde 48 påståenden eller delfrågor, så 

kallade items från NEO PI-R för att mäta Openness. De som skattar högt på Openness är ofta 

personer som är fantasifulla, nyfikna, öppna för nya erfarenheter liksom kreativa (Zakrisson, 

2010). Denna personlighetsdimension som Zakrisson (2010) benämner den, valdes därmed att 

tas med i föreliggande undersökning för att undersöka om Openness även kunde predicera en 

positiv attityd till hypnos.  

Det råder till viss del delade meningar om i vilken mån kön, ålder och utbildning har 

betydelse för attityd till komplementär och alternativ medicin, dit hypnos ibland räknas. I de 

studier som endast handlar om hypnos och attityder var de flesta studenter (Capafons et al., 

2008; Green, 2003; Green et al., 2006; Milling, 2012) vilket inte ger en tydlig bild, utifrån det 

begränsade urvalet, men där Green (2003) och Green et al. (2006) till exempel inte fann 

någon signifikant skillnad mellan kön och attityd till hypnos. Andra studier har pekat på att 

demografiska variabler såsom kön, utbildning, och inkomst har liten betydelse att förutsäga 

attityder till alternativ eller komplementär medicin (Lindeman, 2011) men där till exempel 

Astin (1998) i sin amerikanska studie fann att högre utbildning var den starkaste 

sociodemografiska faktorn att predicera användning av alternativa behandlingsmetoder. Astin 

fann dock inte någon signifikant skillnad vad gäller kön, ålder eller inkomst. I föreliggande 

undersökning valdes dock kön att tas med som prediktor, för att se om denna variabel skulle 

vara av betydelse för attityden till hypnos.  

Milling (2012) har utvärderat faktorstrukturen av ATHQ, Attitudes Towards Hypnosis 

Questionnaire från 1987 av Spanos et.al, där den ursprungliga strukturen bestod i tre faktorer - 

positiv uppfattning, oräddhet och mental stabilitet. I Millings studie visade det sig att de 

ursprungliga faktorerna inte hade denna interna överensstämmelse. Milling menar istället att 

den ursprungliga skalan med 14 items dock med fördel kan användas att mäta negativa 

alternativt positiva attityder gentemot hypnos, även på enskilda personer. I föreliggande 
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undersökning plockades de items bort som mätte mental stabilitet och där de som mätte 

positiv uppfattning och oräddhet behölls.  

 

Forskningsfråga och hypoteser 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka attityder som råder kring hypnos hos 

ett brett urval av individer med varierad bakgrund vad gäller ålder, utbildning och 

sysselsättning. Med utgångspunkt i tidigare forskning valdes ett antal variabler för att 

undersöka om dessa kunde predicera attityden till hypnos. Dessa variabler var: egen 

erfarenhet av hypnos, motivation att genomföra en förändring, kännedom om alternativa 

behandlingsmetoder, personlighetsdimensionen Openness och andlighet/transcendens, vilka 

förväntades predicera en mer positiv attityd till hypnos. Tidigare forskning har visat att kön 

inte har varit en tydlig prediktor att förutsäga attityden till hypnos och förväntades därmed 

inte ha något samband, men togs med som kontrollvariabel likafullt.    

 

Metod 

Deltagare och urval 

Urvalet av deltagare var ett bekvämlighetsurval. Hela undersökningen utfördes via 

Internet. När undersökningen stängdes, hade den påbörjats vid 212 tillfällen (alternativt lika 

många deltagare), varav 175 deltagare (82,5%) genomförde undersökningen i sin helhet. 

Detta innebär ett externt bortfall med 17,5%. Inget internt bortfall förekom.  

Av dessa (N=175) var det en övervägande andel kvinnor (N = 138) gentemot män  

(N = 37). Därmed utgjorde kvinnorna 78,9% och männen 21,1% av deltagarna. För att delta i 

undersökningen var kravet att man var 18 år. Spridningen i ålder var mellan 18 och 72 år  

(M = 42,43, SD = 11,8). Den yngsta kvinnan var 18 och den äldsta 72 år (M = 42,46, SD = 

12,28). Den yngste mannen var 19 och den äldste 65 år (M = 42,3, SD = 9,98). Endast de 

enkäter som genomförts i sin helhet användes som underlag för undersökningen och i 

analysen.   

Av deltagarna var (N = 113) anställda, vilket utgjorde 64,57%, (N = 32) var egen 

företagare, vilket var 18,29%, och (N = 12) svarade att de var studenter, vilket utgjorde 

6,86%. Det var (N = 8) pensionärer, vilka utgjorde 4,57% och slutligen (N = 10) svarade 

”annat”, totalt 5,71%.   

Deltagarna kunde om de ville, notera den bransch eller den inriktning deras studier 

eller arbete hade. Av alla deltagare (N = 175) valde (N = 153) att göra det. Spridningen mellan 
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branscher, olika yrken och områden var stor. Ett flertal arbetade inom hälso- och sjukvården, 

där detta innefattade både fysisk och psykisk hälsa och vård, såsom undersköterskor, 

sjuksköterskor, tandläkare, psykologer och psykoterapeuter, där en del arbetade inom 

psykiatrin. Även en del inom hälsa och personlig utveckling deltog, där några arbetade med 

kroppsliga och/eller alternativa terapiformer eller samtalsterapi. Andra deltagare arbetade 

bland annat inom och utan någon särskild ordning: ekonomi, restaurang och service, 

transport, ledarskap, industri, skola och pedagogik, sociala arbeten, byggbranschen, kreativa 

yrken, IT, försäljning, marknadsföring. Således fanns en stor bredd i deltagarnas bakgrund. 

Bortfall. Av de 212 påbörjade undersökningarna avslutades 175 i sin helhet. Under 

tiden för undersökningen, uppmanades de inbjudna på eventsidan att delta, fortsätta sprida 

denna samt informerades om att det var möjligt att fortsätta fylla i undersökningen från 

samma dator om den avslutats till exempel på grund av tidsbrist. En deltagare berättade då att 

denne hade påbörjat undersökningen från sin smartphone, men att det blev för plottrigt och 

istället gjorde om den från början från sin dator. Då många idag uträttar ärenden från sina 

telefoner, skulle det kanske kunna vara så att en viss del av bortfallet skulle kunna tillskrivas 

att deltagaren i så fall fick börja om från en större skärm.  

 

Instrument och material  

Instrumentet bestod av en elektronisk enkät (bilaga B visar undersökningen i ett word-

dokument), vilken inleddes med ett antal demografiska frågor såsom kön, ålder, utbildning 

och sysselsättning. Alla frågor som skapades i undersökningen kunde genom inställningar 

ställas in, om de skulle vara obligatoriska eller ej. De demografiska frågorna valdes att inte 

vara obligatoriska, det vill säga, deltagaren kunde klicka sig vidare även om denne inte svarat 

här. Därefter var alla frågor obligatoriska med undantag för de öppna, där deltagaren kunde 

välja att antingen klicka sig vidare eller skriva några ord om han eller hon ville. De öppna 

frågorna som togs med i undersökningen har inte kodats och inte analyserats statistiskt.      

Efter de demografiska frågorna följde en kortare uppgift där deltagaren fick föreställa 

sig något denne ville förändra. Antingen något som deltagaren ville skulle försvagas, till 

exempel ett beroende, fobi eller liknande och där det andra alternativet var att föreställa sig 

något som denne ville förstärka, till exempel en förmåga eller att nå en målsättning.  

Deltagaren fick sedan notera det alternativ han eller hon valt, där möjligheten även fanns att 

välja ”vet ej/inget”. Dessa gavs i SPSS värdena 0, vet ej/inget, och 1 eller 2, utifrån val.     
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Därefter ställde två frågor om vad deltagaren föreställt sig. Svaren angavs på en 

sjugradig likerts-skala. Den första frågan handlade om hur motiverad deltagaren var att nå det 

föreställda, där 1 innebar helt omotiverad, till 7, 100% motiverad och där den andra frågan 

ställdes om hur väl deltagaren kunde föreställa sig det han eller hon ville förändra. Här var 

svaren graderade från 1, om deltagaren upplevde att det var mycket svårt eller omöjligt att 

föreställa sig detta, till 7 mycket lätt. Dessa två frågor ställdes för att undersöka deltagarens 

motivation till att göra den föreställda förändringen, oavsett vad denna handlade om. 

Deltagaren gavs även möjlighet att med ett par ord berätta vad han eller hon föreställt sig.   

Efter motivationsfrågorna följde en presentation av 13 olika mer eller mindre 

alternativa metoder och där särskilt fyra av dessa var metoder där medvetandet hos utövaren 

är i fokus (meditation, mindfulness, mental träning och NLP), ett par var mer inriktade på 

rörelse (yoga, qigong) men där även dessa metoder för många utövare förknippas med 

meditativa metoder, och sorterar under mind-body terapier (Park, 2013). De övriga sju var en 

blandning av olika metoder, akupunktur, aromaterapi, homeopati, kinesiologi, reiki-healing, 

shiatsu och zonterapi. Denna skala inspirerades av Furnham (2000). I föreliggande 

undersökning fick deltagaren markera om denne hört talas om, visste hur metoden går till 

eller hade egen erfarenhet genom att någon gång själv provat metoden, men där deltagaren  

även kunde notera om denne ej kände till metoden. I SPSS gavs dessa olika alternativ 0-3, 

beroende på grad av erfarenhet i stigande ordning. (I word-dokumentet visas alternativen med 

kryss för ja - nej).      

Därefter följde tre frågor om deltagarens egen erfarenhet av hypnos. Dessa frågor var 

ja - nej frågor som undersökte a) om deltagaren hade hört talas om hypnos, b) om deltagaren 

kände till hur hypnos går till, samt c) om deltagaren hade egen erfarenhet av hypnos. Ja gavs i 

SPSS värdet 1, och nej, 0.  

Därefter följde sedan frågor rörande deltagarens uppfattning om hypnos. Dessa 

attitydfrågor bestod av sju av de ursprungligen 14 items från Spanos et. als frågeformulär, 

Attitudes Towards Hypnosis Questionnaire, ATHQ (Spanos, 1987, instrumentet hämtades 

från Green et al. 2006; Milling, 2012). Ytterligare fem frågor hämtades från Revised Valencia 

Scale of Attitudes and Beliefs toward Hypnosis - Client version, R-VSABH-C (Capafons, et 

al., 2008). I den sammansatta skalan vändes item 2, 3, 5, 7, 8 och 11 vid analysen. Svaren 

graderades på en sjugradig likerts-skala, där 1 innebar stämmer absolut inte, till 7 stämmer 

absolut. Efter att alla items vänts åt samma håll, visade ju högre gradering, desto mer positiv 

attityd till hypnos.       
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Efter frågorna om hypnos följde personlighetsfrågor. Personlighetsdimensionen 

Openness (öppenhet) mättes genom att 10 frågor som representerar den dimensionen i Big 

Five Inventory, BFI (Zakrisson, 2010) togs med i enkäten. Skalan BFI består totalt av 44 

påståenden och mäter de fem dimensionerna, Extraversion (utåtriktning), Agreeableness 

(vänlighet), Conscientiousness (noggrannhet/samvetsgrannhet), Neuroticism och Openness. 

Frågorna om Openness var de enda som togs med ifrån BFI, då avsikten var att undersöka just 

öppenhet och hur denna personlighetsdimension predicerade för attityden till hypnos. 

Påstående 7 och 9 var vända och vändes vid analysen. Även här graderades svaren på en 

sjugradig likerts-skala, där 1 innebar stämmer absolut inte, till 7 stämmer absolut. Efter att 

alla items vänts åt samma håll visade ju högre resultat, desto högre grad av 

personlighetsdimensionen Openness.   

Efter personlighetsfrågorna följde frågor som berörde andlighet/transcendens. För att 

undersöka denna prediktor valdes sju frågor ut, de första fyra från Belief and Values Scale 

(King et al., 2006) samt de sista tre från Spiritual Transcendence Scale, STS (Piedmont, 

1999). Akyalcin, Greenway och Milne (2008) undersökte i sin studie tre olika skalor, där STS 

ingick (men inte Belief and Values Scale). Avsikten med studien Akyalcin et al. utförde var 

att mäta andlighet eller transcendens och de tre olika skalornas interna validitet. De items som 

valdes till föreliggande studie från STS, tog hänsyn till denna studies resultat. Utöver detta 

valdes alla item med utgångspunkt att dessa kändes relevanta för undersökningen. Även för 

denna skala var graderingen en sjugradig likerts-skala, där 1 innebar stämmer absolut inte till 

7, stämmer absolut. Alla items var vända åt samma håll från början, och där ett högre 

resultatet visade på en högre grad av prediktorn andlighet/transcendens.  

Frågorna om kännedom om olika alternativa metoder (Furnham, 2000), hypnos 

(Capafons, et al., 2008; Green et al., 2006; Milling, 2012) och andlighet (Akyalcin et. al., 

2008;  King et al., 2006; Piedmont, 1999) har därmed inspirerats, hämtats och sammanställts 

från ett flertal undersökningar och frågeformulär. Alla items utom skalan om personlighet 

(Zakrisson, 2010) var på engelska och översattes till svenska av författaren till föreliggande 

undersökning. I vissa fall där det befanns lämpligt, modifierades eller ändrades frågan för att 

bättre passa in i enkäten, med undantag för personlighetsskalan för Openness (Zakrisson, 

2010) där alla items bibehölls i sitt ursprungliga skick.  

Webbenkäten avslutades med en obligatorisk fråga om vad deltagaren tyckte om 

undersökningen. Frågan hade fem alternativ, där det sista var ”annat”, där det gavs utrymme 

att ge feedback om man så önskade. Denna fråga ställdes av två skäl. Dels tog denna sista 
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fråga i och med att den besvarades, deltagaren vidare till kodord och instruktioner om hur 

denne skulle bete sig för att vara med i utlottningen av ett presentkort, och dels av nyfikenhet 

hur deltagarna hade uppfattat undersökningen i sig. Utöver enkäten bestod materialet i ett 

presentkort från Åhléns á 250:- för utlottning till 1 deltagare.  

 

Procedur 

En webbenkät konstruerades med hjälp av ett enkätverktyg från WebbEnkäter (2013) 

där denna enkät bestod av ett introduktionsbrev (bilaga A) följt av själva enkäten (för word-

dokument, se bilaga B). Enkätens länk publicerades på Facebook (2013) och där ett ”event” 

skapades för ändamålet, vilket döptes ”Attitydundersökning hypnos”. Omkring 240 

svensktalande personer inbjöds när eventet skapades, att delta och/eller sprida enkäten vidare 

antingen genom att bjuda in deltagare till sidan/eventet alternativt att vidarebefordra länken 

till undersökningen på annat sätt.  

Efter ett dygn hade de inbjudna ökat från 240 till 780. Efter ytterligare något dygn var 

de inbjudna uppe i nära 1000, för att på femte dagen vara uppe i drygt 2000. Enkäten stängdes 

efter åtta dagar, en dag tidigare än beräknat då 212 antal påbörjade enkäter registrerats varav 

175 av dessa var genomförda i sin helhet, vilket utgjorde 82,5% totalt.  

För att få ihop deltagare utlovades ett presentkort på 250:- på Åhléns som lockbete till 

1 deltagare som slutfört enkäten och som via en för ändamålet skapad e-postadress skickade 

svaret på en kodfråga samt varifrån denne fått vetskap om enkäten. Den senare frågan ställdes 

med avsikt att ta reda på vad som var ett bra sätt att få ut enkäter. De deltagare som ville ta del 

av den färdiga uppsatsen, ombads även att notera detta.  

De deltagare (N = 72) som skickat ett mejl till den avsedda adressen för utlottningen, 

och svarat på de eftersökta frågorna tilldelades ett nummer utifrån den ordning dennes mejl 

anlänt och var därefter med i utlottningen av presentkortet. Genom att låta Research 

Randomizer (2013) välja en slumpmässigt vald siffra från 1- 70, valdes nummer 17, vilket 

räknades nedifrån från den ordning svarsmejlen kommit in med de efterfrågade uppgifterna. 

Denna deltagare meddelades därefter per e-post för att komma överens om hur presentkortet 

skulle skickas.  

Utöver webbenkäten skapades samma enkät även i ett word-dokument (bilaga B), som 

backup att använda om den elektroniska varianten inte skulle fungera tekniskt eller generera 

tillfredställande resultat vad gäller antal deltagare. Pappersversionen behövdes dock aldrig 
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användas då gensvaret för den elektroniska enkäten var över förväntan. Resultaten från 

webbundersökningen överfördes genom excel-fil till SPSS, där dessa sedan analyserades. 

 

Databearbetning  

De statistiska analyser som utfördes utöver att titta på demografiska data bestod i att 

först undersöka att materialet från undersökningen var normalfördelat och inte innehöll några 

problematiska uteliggare. Allt datamaterial behölls sedermera ojusterat i sin helhet.  

Alla items i vardera skala slogs ihop för att utgöra en ny variabel, där denna baserades 

på medelvärdet för varje deltagares totala svar utifrån dennes svar på just den skalan. Dessa 

”genomsnittskalor” skapades för skalorna som mätte attityd till hypnos, motivationsfrågorna, 

personlighetsdimensionen Openness, andlighet/transcendens och de alternativa metoderna. 

Egen erfarenhet av hypnos kodades med 0 för de som saknade erfarenhet och 1 för de med 

erfarenhet. Kön, kodades med 0 för kvinna och 1 för man. Likaså kontrollerades alla skalors 

reliabilitet (se tabell 1), där Cronbach’s alpha analyserades.  

Deskriptiv data över alla deltagare och de olika skalorna togs fram (se tabell 2). 

Deskriptiv data togs även fram för två utvalda items från hypnosskalan. Två multipla 

regressionsanalyser utfördes. Dels en där alla 175 deltagare ingick (tabell 3) och dels en där 

de deltagare som hade egen erfarenhet av hypnos plockats bort, varpå 152 deltagare kvarstod i 

denna analys (tabell 5). I den senare analysen plockades således prediktorn ”egen erfarenhet 

av hypnos” också bort.  

Även bivariata korrelationer (Pearson) av prediktorerna inklusive utfallsvariabeln 

utfördes (tabell 4 och 6), samt mellan erfarenhet av de olika alternativa metoderna 

sinsemellan men även i förhållande till erfarenhet av hypnos (se tabell 9, bilaga C).  

Ytterligare undersöktes hur många deltagare som hade hört talas om, kände till och 

hade egen erfarenhet av de olika alternativa metoderna, liksom även hypnos, där två tabeller 

uppfördes över detta där det presenteras i antal personer (se tabell 7 och 8).   

 

Etik  

Undersökningen inleddes med ett introduktionsbrev (bilaga A), där undersökningen 

beskrevs i korthet. Deltagaren kunde här läsa om studiens syfte att undersöka attityder till 

hypnos och hur dessa bland annat kopplar till olika intressen. Därtill fick deltagaren veta att 

denne kunde avbryta undersökningen när som helst om så önskades, samt att dennes svar var 

konfidentiella och inte kunde kopplas till deltagaren personligen. Alla deltagare var anonyma.  
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Frågorna i undersökningen kan av vissa ha uppfattats som känsliga och av andra inte. 

För att deltagarnas svar inte skulle kunna kopplas till deltagaren personligen, fick de som 

genomförde undersökningen och som ville vara med i utlottningen av presentkortet använda 

en för ändamålet särskilt skapad e-postadress de fick tillgång till efter att sista frågan 

besvarats. Här ombads även de som var intresserade av att få ta del av uppsatsen notera detta.   

Vad gäller motivationsfrågan där deltagarna fick föreställa sig något att antingen 

försvaga, såsom till exempel en fobi eller ett beroende, alternativt förstärka, till exempel en 

förmåga eller att uppnå ett mål, finns en risk att det kan ha skapat obehagliga tankar för 

någon, om denna valde att tänka på något som upplevdes som särskilt jobbigt. Dock ställdes 

frågan så att fokus låg på förändring vilket tillsammans med motivation var syftet med frågan. 

Vad gäller de andliga/transcententa frågorna ställdes två frågor med beröringspunkt till döden. 

Den ena ställde frågan om tron på en odödlig ande eller själ, och där den andra frågade om 

deltagarens uppfattning om döden som tröskeln till en annan dimension. Dessa frågor kan ha 

varit känsliga då de berör döden, men där de även kan ses som trösterika om man har den 

åsikten eller tron.   

Därtill har insamlad data endast haft ett syfte, att användas för forskningsändamål.  

 

Resultat 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka attityder som råder kring 

hypnos hos ett brett urval av individer med varierad bakgrund vad gäller ålder, utbildning och 

sysselsättning. Med utgångspunkt i tidigare forskning valdes ett antal variabler för att 

undersöka om dessa kunde predicera attityden till hypnos. Dessa variabler var: egen 

erfarenhet av hypnos, motivation att genomföra en förändring, kännedom om alternativa 

behandlingsmetoder, personlighetsdimensionen Openness och andlighet/transcendens, vilka 

förväntades predicera en mer positiv attityd till hypnos. Tidigare forskning har visat att kön 

inte har varit en tydlig prediktor att förutsäga attityden till hypnos och förväntades därmed 

inte ha något samband, men togs med som kontrollvariabel likafullt.    

 

Statistisk analys 

För att undersöka sambandet mellan de predicerande variablerna och utfallsvariabeln, 

attityd till hypnos, utfördes en multipel regressionsanalys. Innan regressionen utfördes 

kontrollerades först att de predicerande variablerna var för sig var normalfördelade och att 
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inga bivariata uteliggare förekom. Prediktorerna var normalfördelade och inga extrema 

uteliggare förekom som behövdes åtgärdas. Därmed användes alla deltagares resultat  

(N = 175) och datamaterialet analyserades således ojusterat.  

 

Reliabilitetsanalys av skalorna 

För att undersöka skalornas reliabilitet utfördes reliabilitetsanalys av dessa. Analysen 

tittade på Cronbach’s alpha för skalorna var och en i sin helhet men även för varje item för 

sig.. Tabell 1 visar Cronbach’s alpha för respektive skala. Alla skalor och items är baserad på 

samtliga deltagare (N = 175). 

 

Tabell 1 

Reliabilitetsanalys av alla skalor  

Skala   Cronbach’s alpha Antal items  

Attityd hypnos 0,883     12  

Motivation  0,575    2    

Alternativa metoder 0,902  13 

Personlighet/Openness 0,819  10 

Andlighet/transcendens 0,927    7 

Notering: Tabellen visar alla skalor i enkäten och respektive skalas reliabilitet och antal items 

 

Deskriptiv analys för skalorna 

Tabell 2 nedan visar den deskriptiva statistiken för skalorna, utfallsvariabeln attityd 

till hypnos samt de predicerande variablerna motivation, kännedom om alternativa metoder, 

Openness och andlighet/transcendens, baserat på alla deltagare (N = 175). 

 

Tabell 2 

Tabell över deskriptiv statistik utifrån samtliga deltagares resultat uppmätt på vardera skala 

Variabel M              SD               Min       Max Värde 

Attityd hypnos* 4,620 1,089   1,58   6,92 1-7 

Motivation 4,897 1,296   1,00 7,00 1-7 

Personlighet/Openness 5,053 0,874  2,50 7,00 1-7 

Andlighet/transcendens   3,859 1,653   1,00 7,00 1-7 

Alternativa metoder 1,493 0,622   0,15   3,00 0-3 

Notering: *Utfallsvariabeln. Skalorna mättes på en likerts-skala med värden från 1 till 7, där 

ett högre värde indikerar ett större mått av det uppmätta och för attityd till hypnos en mer 

positiv sådan. För alternativa metoder låg värdet mellan 0 till 3, i stigande grad från att inte ha 

hört talas om, till egen erfarenhet.  

 

De två ytterligare prediktorerna var kön, där detta kodades med 0 för kvinna, och 1 för 

man, samt egen erfarenhet av hypnos, där detta kodades 0 för ingen erfarenhet, och 1 för 
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erfarenhet. Urvalet bestod av ett övervägande antal kvinnor (N = 138), följaktligen 78,1%. 

Utifrån hela urvalet (N = 175), det vill säga inkluderat även männen, hade (N = 23) således 

13,1% egen erfarenhet av hypnos, där detta representerades av 21 kvinnor och 2 män.  

Från attitydskalan till hypnos (se bilaga B), undersöktes två påståenden närmare. 

Påståendet, ”jag skulle låta hypnotisera mig om tillfälle gavs” (M = 5,15, SD = 1,83) och för 

alla deltagare (N = 175), visar att 69,7% helt eller delvis instämmer i detta påstående 

(alternativ 5-7 på likerts-skalan), gentemot 16,6% som helt eller delvis motsätter sig detta 

(alternativ 1-3 på likerts-skalan), och där 13,7% valde alternativet i mitten. Påståendet 

”hypnos är i sig farligt”, där skalan för detta påstående var omvänd (M = 2,63, SD = 1,4), 

visar att endast 4,5% höll med om påståendet helt eller delvis (alternativ 1-3 på likerts-

skalan), gentemot 64% (alternativ 5-7 på likerts-skalan), vilka helt eller delvis motsatte sig 

påståendet om att hypnos är farligt. Här svarade 31,4% mittenalternativet.  

 

Regressionsanalys med alla 175 deltagare 

Resultatet för regressionen (N = 175) visade på en signifikant modell (F(6,168) = 

13,325, p< 0,001). Modellen förklarade 29,8% av variansen (Adjusted R
2 

= 0,298), därmed 

nästan 30%, men där endast de predicerande variablerna egen erfarenhet av hypnos och 

kännedom om alternativa metoder var signifikanta, och där motivation visade på en trend till 

signifikans med endast ett mycket svagt samband. Drivande i modellen var egen erfarenhet av 

hypnos som visade på ett måttligt samband följt av kännedom om alternativa metoder som 

visade på ett svagt samband. Prediktorerna kön, personlighetsdimensionen Openness eller 

grad av andlighet/transcendens visade sig inte ha någon signifikant betydelse för attityd till 

hypnos. Se tabell 3 nedan.  

 

Tabell 3 

Multipel regressionsanalys, 175 deltagare 

Variabel     B SE B β p 

Egen erfarenhet av hypnos  1,057 0,219 0,329  <0,001 

Kännedom om alternativa metoder   0,339 0,139 0,194 0,016 

Motivation  0,102 0,056 0,121 0,07 

Personlighet/Openness  0,123 0,096 0,099 

Andlighet/transcendens  0,061 0,053 0,093 

Kön -0,046 0,189   -0,017 

Notering: Tabellen visar resultatet för regressionsanalysen för varje predicerande variabel i 

fallande ordning utifrån signifikans, inkluderat alla deltagare (N = 175). För kön: kvinna = 0 

och man = 1 
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Pearson korrelationer alla 175 deltagare. Vid analys av hur var och en av de 

predicerande variablerna individuellt korrelerade med attityd till hypnos, visade var och en på 

ett positivt signifikant samband och där sambandet för kön gällde för kvinnor. Kännedom om 

alternativa metoder korrelerade signifikant med alla övriga variabler, och där sambandet 

mellan andlighet/transcendens och alternativa metoder var det som var starkast i matrisen. Se 

tabell 4 nedan som visar bivariata korrelationer för alla variabler. 

 

Tabell 4 

Pearson korrelationer, 175 deltagare, attityd till hypnos samt alla predicerande variabler 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. AHY 1       

2. K/M -0,150* 1      

3. MOT 0,231** -0,056 1     

4. ALT 0,419*** -0,307** 0,190* 1    

5. ERF 0,454*** -0,119 0,109 0,345*** 1   

6. OPE 0,321*** 0,036 0,272*** 0,388*** 0,227** 1  

7. AND 0,319*** -0,329*** 0,092 0,488*** 0,221** 0,431*** 1 

Notering: Korrelationen är signifikant vid * p< 0,05, **p< 0,01 ***p< 0,001 (tvåsvansad).  

Tabellen visar bivariata korrelationer för alla predicerande variabler samt utfallsvariabeln, 

dvs. attityd till hypnos för alla deltagare (N = 175). Variablerna i matrisen är: 1. AHY - attityd 

hypnos, 2. K/M – kön: kvinna = 0 och man = 1, 3. MOT – motivation, 4. ALT - kännedom 

om alternativa metoder, 5. ERF - egen erfarenhet av hypnos, 6. OPE - personlighet/Openness, 

7. AND – andlighet/transcendens.  

 

Regression - 152 deltagare utan erfarenhet av hypnos 

När den multipla regression utfördes med endast de deltagare som inte hade någon 

egen personlig erfarenhet av hypnos (N = 152) visade regressionen istället, (F(5,146) = 4,237, 

p = 0,001). Modellen var signifikant och förklarade då endast 9,7% av variansen (Adjusted R
2 

= 0,097). Även i denna regression var kännedom om alternativa metoder en signifikant 

prediktor, och visade även här på ett svagt, men ytterligare svagare samband i jämförelse med 

regressionen med alla deltagare. Motivation visade liksom i den tidigare regressionsmodellen 

(se tabell 3) på en trend till signifikans, men här på ett aningen starkare samand i jämförelse, 

om än fortfarande på ett mycket svagt samband. Denna regression utfördes med bara de utan 

erfarenhet av hypnos då erfarenhet av hypnos var en av de variabler som förutsågs predicera 

attityden till hypnos, varför det var intressant att undersöka övriga eventuella samband då 

enbart deltagare utan erfarenhet ingick. Se tabell 5 nedan för analysen. 
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Tabell 5  

Multipel regressionsanalys, 152 deltagare  

Variabel B SE B β  p 

Kännedom om alternativa metoder   0,322 0,155  0,186 0,04 

Motivation  0,113 0,061  0,150 0,065 

Personlighet/Openness  0,118 0,105  0,103 

Andlighet/transcendens  0,048 0,058  0,079 

Kön -0,061 0,205 -0,026 

Notering: Tabellen visar resultatet från regressionen i fallande ordning utifrån signifikans, där 

endast deltagare (N = 152) utan egen erfarenhet tagits med. För kön: kvinna = 0 och man = 1 

 

Pearson korrelationer 152 deltagare. Vid analys av hur var och en av de 

predicerande variablerna individuellt korrelerade med attityd till hypnos då endast deltagare 

(N =152) som saknade egen erfarenhet av hypnos togs med i analysen, var kön den enda 

variabel som inte korrelerade med attityden, där de övriga visade på positiva signifikanta 

samband. Kön, det vill säga kvinna, korrelerade med kännedom om alternativa metoder och 

andlighet/transcendens. Motivation visade på en trend till signifikans till alternativa metoder 

och med ett signifikant samband till Openness. Kännedom om alternativa metoder korrelerade 

signifikant med alla andra variabler, där sambandet mellan andlighet/transcendens och 

alternativa metoder även här var det som var starkast i matrisen. Se tabell 6 nedan som visar 

matrisen över bivariata korrelationer för variablerna. 

 

Tabell 6 

Pearson korrelationer, 152 deltagare utan egen erfarenhet av hypnos, attityd till hypnos och 

predicerande variabler    

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. AHY 1      

2. K/M -0,096 1     

3. MOT 0,208** -0,011 1    

4. ALT 0,282*** -0,286*** 0,148 1   

5. OPE 0,229**  0,087 0,272*** 0,312*** 1  

6. AND 0,217*** -0,313*** 0,092 0,434*** 0,401*** 1 

Notering: Korrelationen är signifikant vid * p< 0,05, **p< 0,01 ***p< 0,001 (tvåsvansad).  

Tabellen visar bivariata korrelationer för alla predicerande variabler samt utfallsvariabeln, 

dvs. attityd till hypnos för endast deltagare utan egen erfarenhet av hypnos (N = 152). 

Variablerna i matrisen är: 1. AHY - attityd hypnos, 2. K/M – kön: kvinna = 0, man =1,  

3. MOT – motivation, 4. ALT - kännedom om alternativa metoder, 5. ERF - egen erfarenhet 

av hypnos, 6. OPE - personlighet/Openness, 7. AND – andlighet/transcendens.  
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Alternativa behandlingsmetoder 

Frågan om deltagarens kännedom om alternativa metoder var om de ”hört talas om”, 

”vet hur den går till” eller ”själv någon gång provat”, eller ”känner ej till”. Tabell 7 nedan 

visar på hur deltagarna markerat sina svar. Siffrorna visas i antal deltagare (N =175)   

 

Tabell 7 

Deltagarnas kännedom om alternativa metoder 

 Hört talas om Vet hur den går till  Provat själv Känner ej till 

Akupunktur 26 68 78 0 

Aromaterapi 90 28 30 27 

Homeopati 84 27 29 35 

Kinesiologi 87 13 18 57 

Meditation 42 70 61 2 

Mental träning 64 53 51 7 

Mindfulness 68 39 46 22 

NLP 34 14 11 116 

Qigong 74 33 42 26 

Reiki-healing 59 18 27 71 

Shiatsu 71 22 16 66 

Yoga 39 51 84 1 

Zonterapi 70 47 47 11 

Notering: Tabellen visar deltagarnas (N = 175) kännedom om de olika alternativa metoderna. 

Deltagaren kunde bara markera ett val. Varje alternativ visar antalet deltagare som valt detta 

svar. 

 

Kännedom om hypnos 

 Frågan om kännedom om hypnos ställdes lite annorlunda, då den var utlyft och 

ställdes som tre separata frågor, a) jag har hört talas om hypnos, b) jag vet hur hypnos går till, 

och c) jag har egen personlig erfarenhet av hypnos (se bilaga B) och har därför fått en egen 

tabell, se tabell 8 nedan. Här kunde alltså deltagaren svara ja på alla tre frågorna, vilket de inte 

kunde när de tillfrågades om kännedom om de olika alternativa metoderna.    

 

Tabell 8 

Deltagarna kännedom om hypnos 

Hört talas om 

hypnos 

Vet hur hypnos går 

till 

Har egen personlig 

erfarenhet av 

hypnos 

175 107 23 

Notering: Tabellen visar deltagarnas (N = 175) kännedom om hypnos, där de kunde svara ja 

eller nej på respektive fråga. Alternativen visar antal ja-svar. 
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För att vidare undersöka hur erfarenhet av de olika alternativa metoderna och hur 

dessa dels korrelerade sinsemellan och dels även med erfarenhet av hypnos utfördes bivariata 

korrelationer (Pearson) för dessa, se tabell 9, (bilaga C). Här visade det på signifikanta 

samband sinsemellan samtliga alternativa metoder, samt mellan de flesta metoder och 

erfarenhet av hypnos. Det var endast två metoder som inte visade på något signifikant 

samband med erfarenhet av hypnos, där dessa var yoga och aromaterapi. Dock visade 

aromaterapi på en trend till signifikans. Den alternativa metod som starkast korrelerade med 

erfarenhet av hypnos, var NLP, där detta visade på ett måttligt till starkt samband, (r = 0,411, 

N = 175, p< 0,001) vilket indikerar ett samband för erfarenhet av dessa två metoder på 16,8%.  

 

Motivation till förändring 

 Det var jämnt vad gäller antal deltagare mellan de två olika alternativen, om 

deltagaren valde att fokusera på alternativ 1, till exempel ovana eller fobi, eller alternativ 2, 

till exempel förmåga eller målsättning. Alternativ 1 valdes av (N = 89) deltagare, totalt 

50,86% och alternativ 2 av (N = 82) deltagare, totalt 46,86%, och där (N = 4) deltagare, totalt 

2,29% svarade inget alternativ/att de inte visste. Deltagaren kunde, men behövde inte, berätta 

vad denne föreställt sig, där (N = 148) deltagare, totalt 84,57% valde att berätta om sitt val. I 

alternativ 1 handlade det för många om att bli av med beroenden, där tobak, socker och mat 

särskilt ofta kom upp. För de som nämnde fobier var ormar, höjder och spindlar särskilt 

vanliga. För de som valt alternativ 2, det vill säga att stärka något eller nå ett mål, var 

självförtroende, hälsa, träning, utbildning, kreativa intressen, att leva i nuet men även att sätta 

gränser och inte skjuta upp saker särskilt vanliga.  

Denna del av undersökningen valdes att inte analyseras vidare statistiskt, då 

motivation att göra en förändring endast visade på en trend till signifikans.     

 

Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka attityder som råder kring 

hypnos hos ett brett urval av individer med varierad bakgrund vad gäller ålder, utbildning och 

sysselsättning. De variabler som förväntades predicera en mer positiv attityd till hypnos var 

egen erfarenhet av hypnos, motivation att göra en förändring, kännedom om alternativa 

behandlingsmetoder, personlighetsdimensionen Openness, andlighet/transcendens och där 

deltagarens kön inte förväntades visa på något samband men togs med som kontrollvariabel 

likafullt.  
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Resultatdiskussion 

I föreliggande undersökning tyder resultatet på att många är positivt inställda och 

skulle låta hypnotisera sig om tillfälle gavs och där relativt få tror att hypnos är någonting 

farligt i sig. Detta indikerar en större nyfikenhet och intresse för hypnos än vad det tyder på 

rädsla, vilket kan utläsas från attitydskalan till hypnos (se tabell 2). Detta att jämföra med 

Johnson och Hauck (1999) som även i sin undersökning fann att deltagarna generellt var 

positiva till hypnos och särskilt i den andligt orienterade kvinnogruppen där ca 84% visade på 

ett måttligt till starkt intresse att vilja bli hypnotiserad. 

När det kommer till de variabler som antogs predicera utfallet i föreliggande studie 

var resultatet till viss del som förväntat. Till att börja med visade regressionsanalysen på en 

signifikant modell (se tabell 3) där variansen förklarades med ca 30%, vilket får betraktas som 

ett förhållandevis stort förklaringsvärde. Dock visade endast två variabler på signifikanta 

samband att predicera attityden till hypnos: egen personlig erfarenhet av hypnos och 

kännedom om alternativa metoder. Motivation visade på en trend till signifikans medan 

prediktorn egen erfarenhet av hypnos visade sig vara drivande i modellen. Att egen erfarenhet 

skulle ha betydelse för attityden är även i linje med tidigare forskning (Barling & Da Lucchi, 

2004; Capafons et al., 2008; Green, 2003).  

Då egen erfarenhet var den drivande prediktorn valdes de deltagare med erfarenhet att 

plockas bort för att undersöka hur en regressionsmodell skulle se ut bestående av endast 

deltagare som inte hade egen erfarenhet av hypnos (N = 152). När denna regression utfördes 

visade detta också på en signifikant modell (se tabell 5), men förklarade då istället bara 9,7% 

av variansen.  

I denna modell visade sig kännedom om alternativa metoder vara den starkaste 

prediktorn att predicera en positiv attityd till hypnos, där den i modellen med alla deltagare 

var den näst starkaste. Detta visar således på ett liknande resultat för båda modellerna, även 

om sambanden var svaga. Därmed visade prediktorn kännedom om olika alternativa metoder 

på ett svagt samband till en positiv attityd till hypnos. Att det här visade på samband kan 

jämföras med studien av Furnham (2000). I Furnhams studie visade det sig att de som kände 

till alternativa metoder ofta kände till mer än en. Alla deltagare i föreliggande studie kände till 

hypnos, men även 100% kände till akupunktur. Det var bara ett fåtal som inte kände till 

meditation och yoga, men där det var desto fler som inte kände till NLP (se tabell 7). 

Intressant att notera, är att erfarenhet från den alternativa metod som starkaste korrelerade 

med erfarenhet av hypnos var just NLP (se tabell 9, bilaga C), där denna korrelation visade på 
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ett måttligt till starkt positivt samband. Likaså visade alla metoder sinsemellan på signifikanta 

samband med undantag för erfarenhet av yoga och aromaterapi i förhållande till erfarenhet av 

hypnos. Att det för övrigt visar på så många samband, kan igen jämföras med Furnhams 

(2000) studie där denne talar om ”believers” och non-believers”, det vill säga att de som 

känner till olika metoder ofta provar på ett flertal.  

Många användare av alternativa metoder är inte bara intresserade av dessa i 

förhållande till sjukvård utan ser dem även som ett medel till friskvård (Park, 2013), där det 

även kan diskuteras vad friskvård innebär. För någon kanske detta är att sluta röka, för en 

annan att få ett bättre självförtroende och för en tredje att undersöka djupet av sin själ, där 

särskilt mind-body terapier ser till helheten (Park, 2013). Kanske är det därför som ett starkt 

positivt samband visades i korrelationen mellan alternativa behandlingsmetoder och 

andlighet/transcendens? (Se tabell 4 och 6).  

Frågorna som ställdes inledningsvis för att mäta motivationen att göra en förändring 

och i förlängningen att använda sig av hypnos, ställdes medvetet så att de skulle appellera till 

många, samtidigt som de lämnade utrymme till att själv hitta på något. Dock ställdes frågorna 

på ett sätt där det ledde in deltagaren på ett spår som handlade om förändring och borttagande 

av något eller förbättring, med tillägg av något. Det går att spekulera i, om ifall denna fråga 

antingen istället för, eller som utökad, till exempel hade tagit med ”hantera kronisk smärta”, 

hade bidragit till att resultatet sett annorlunda ut. Här spekulerar jag i att personer med smärta 

möjligen skulle mäta högre på motivation än den som vill sluta röka eller få ett bättre 

självförtroende. Detta då denna användning av hypnos kanske är mer välkänd, varpå ett 

starkare samband till attityden till hypnos skulle visa sig i denna prediktor, i likhet med vad 

Barling och De Lucchi (2004) fann.   

I föreliggande studie visade det inte på ett signifikant resultat mellan hypnos och 

andlighet/transcendens, vilket antingen kan bero på att det inte finns något signifikant 

samband, eller så har det att göra med de frågor som sammanställdes i skalan för 

andlighet/transcendent. Kanske hade resultatet sett annorlunda ut med en skala med fler 

items? I undersökningen av Johnson och Hauck (1999) uttrycker de inledningsvis med att 

beskriva en av de grupper som deltog, som en ”andligt orienterad kvinnogrupp” men där de i 

studien inte fortsättningsvis lägger vikt vid ”andlig” utan refererar vidare till denna grupp som 

”kvinnogruppen”. I denna grupp visade de sig vara särskilt öppna för och positiva till hypnos, 

där Johnson och Hauck tillskriver detta ”kvinnorna”.  Det är otydligt om studien menar att det 
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var för att de var kvinnor eller om det var för att de var andliga som detta positiva resultat 

påvisades.  

Inte heller personlighetsdimensionen Openness visade på något signifikant samband 

mellan denna prediktor och attityd till hypnos. Den studie Milling et al. (2012) utförde, 

använde ett mer omfattande mätinstrument (NEO-PI-R) och tittade på Openness i förhållande 

till mottaglighet för hypnos vid smärta. I föreliggande studie visade sig inte Openness vara 

predicerande för attityden, där denna variabel här mättes med ett mindre instrument, BFI, 

(Zakrisson, 2010) jämfört med Milling et al. (2012). Huruvida resultatet skulle visa sig 

annorlunda om detta undersöktes utifrån NEO-PI-R, som består av fler items, eller om 

Milling et al. skulle få samma resultat med BFI, skall vara osagt. Likaså var det inte attityder 

som undersöktes i Milling et als. studie, och inte mottaglighet till hypnos i föreliggande. 

Milling et als. studie var dock det närmaste som påträffades för denna jämförelse, varför den 

togs med.  

Trots att få deltagare, endast 13,1%, hade egen erfarenhet av hypnos var detta ändå 

den prediktor som visade på starkast genomslag. Liksom i undersökningen i sin helhet, där 

kvinnorna var i majoritet, var det även övervägande kvinnor som hade egen erfarenhet av 

hypnos, där endast 2 av de totalt 23 deltagare med erfarenhet var män. Att så få var män, kan 

göra det svårt att generalisera resultatet men där egen erfarenhet trots allt var drivande för 

sambandet till attityden. Regressionsanalysen visade inte heller att deltagarens kön var 

predicerande för attityden till hypnos, vilket i sin tur är i enlighet med de resultat Green 

(2003) och Green et al. (2006) kom fram till.  

Det skall även tilläggas att då detta var en regressionsanalys, går det inte att peka på 

ett kausalt samband även om den multipla regressionsanalysen, med alla 175 deltagare och 

alla prediktorer visade på ett relativt högt förklaringsvärde av variansen.   

 

Begränsningar och metoddiskussion 

En undersökning kan alltid göras bättre och där det är en avvägning vilka frågor som 

är viktiga att ta med. I denna undersökning saknas framförallt ett par frågor som av olika 

anledningar inte togs med, men som skulle kunna ha varit värdefulla att ha med för att göra 

resultatet tydligare. Dessa innefattar en fråga om var deltagaren vuxit upp och var denne bor 

idag. Detta då det är självklart att en undersökning som läggs ut och sprids via sociala medier 

eller på annat sätt delats via Internet kan nå personer överallt i världen även om dessa talar 

svenska. Likaså kan personer som idag bor i Sverige ha tillbringat större delen av sitt liv 
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någon annanstans. I en studie som utfördes av Green et al. (2006), undersöktes attityder till 

hypnos i fyra olika länder. Studien utfördes bland studenter i Australien, Tyskland, USA och 

Iran. Trots att det fanns en stor likhet sinsemellan länderna i hur de svarat på de olika 

frågorna, visade det att studenterna i USA var mer positivt inställda till hypnos än de i 

Australien och där studenterna i Iran var mer rädda för hypnos. Även om skillnaderna var 

relativt små. Då denna fråga inte ställdes i föreliggande undersökning är det därmed svårt att 

veta om eventuella kulturella skillnader hade någon betydelse för resultatet.     

Nästa fråga som hade varit intressant att ha med har att göra med deltagarens 

kännedom om hypnos, där detta hade kunnat utvecklats för att undersöka i vilken mån 

deltagaren upplevde att estradhypnos och/eller hypnos på film påverkat dennes attityd till 

hypnos och om denna form av hypnos var den primära källan till den kunskap och uppfattning 

deltagaren upplevde sig ha om ämnet.   

 En annan begränsning är att det var en så pass övervägande del kvinnor som deltog i 

undersökningen vilket inte ger ett rättvist resultat mellan könen, där det hade varit att föredra 

om fler män hade deltagit för att ge ett mer balanserat resultat och en ökad generaliserbarhet.  

  Då undersökningen var frivillig och där deltagarna ombads att bjuda in andra 

deltagare är det omöjligt att avgöra om de bjöd in särskilt utvalda som de trodde skulle delta 

eller om de som utifrån önskemål från författaren, att de skulle bjuda in så många som möjligt 

utan urskiljning. Då personlighetsdimensionen Openness (se tabell 2) visade på ett högt 

medelvärde (M = 5,05, SD = 0,87), ligger det nära till hands att anta att särskilt öppna 

personer valde att delta i undersökningen, även om inte Openness visade sig vara 

predicerande för attityden till hypnos i sig.  

Likaså har de skalor som tagits med i denna undersökning anpassats och modifierats 

och där motivationsfrågorna särskilt skapats för denna undersökning. Dessa skalor har därmed 

i detta skick aldrig tidigare använts. Endast skalan för att undersöka personlighetsdimensionen 

Openness (Zakrisson, 2010) finns på svenska och har tidigare testats, men då i sin helhet av 

BFI, Big Five Inventory. Detta instrument har då det provats ut för svenska förhållanden visat 

sig vara tillförlitligt, och särskilt användbart i utbildning eller forskning (Zakrisson, 2010). 

 Skalan för hypnos (Capafons, et al., 2008; Green et al., 2006; Milling, 2012) och 

andlighet/transcendens (King et al., 2006; Piedmont, 1999) sammanställdes följaktligen av 

flera skalor, där vissa items valdes för att de visade på särskilt hög reliabilitet och validitet 

(Akyalcin et. al., 2008; Milling, 2012). Frågorna om kännedom om olika alternativa metoder 

som inspirerats av Furnham, (2000), mätte kännedom och erfarenhet av olika alternativa 
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metoder men där det i föreliggande studie var färre och där även andra metoder togs med i 

skalan. Då dessa skalor är sammansatta av flera olika skalor och där dessa inte i denna form 

tidigare testats, är det svårt att säga något om dess verkliga reliabilitet, men där de då 

reliabilitetsanalys utfördes för respektive skala (tabell 1), visade på en god reliabilitet med 

hög Cronbach’s alpha, med undantag för ”motivationsskalan” som visade på ett lägre värde 

(0,575). Detsamma gäller för alla individuella items i varje skala, där dessa var för sig visar 

på samma eller ett lägre alpha för skalan i sin helhet om endera item skulle plockas bort. 

Utifrån detta, visar skalorna på en hög reliabilitet. 

Att för deltagarna inte precisera begreppet hypnos närmare eller mer ingående, var 

avsiktligt för att på så sätt försöka fånga vad deltagaren la i sin föreställning om hypnos, där 

motivationsfrågorna bidrog till att försöka fånga detta ytterligare. Dock kan det till exempel 

såsom en deltagare framförde även vara av betydelse vem som hypnotiserar och där detta är 

av betydelse för ens intresse att bli hypnotiserad, vilket är en viktig poäng.      

Vad gäller de predicerande variablerna och om dessa verkligen mäter vad de avser att 

mäta, liksom om dessa fångar det man är ute efter, är förmodligen andlighet/transcendens 

men även motivation de variabler som är känsligast för detta. Vad gäller motivationsfrågorna 

kan svårigheten bestå i både hur de inledande styckena till frågorna tolkats (se bilaga B), där 

deltagaren uppmanades att föreställa sig en förändring denne ville göra för att sedan skatta hur 

motiverad liksom hur lätt eller svårt det var att föreställa sig det deltagaren ville förändra. Här 

skulle till exempel både dagsform och föreställningsförmåga kunna ge missvisade resultat, 

liksom där frågan kvarstår om det verkligen är motivationen att göra denna förändring som 

har fångats och i förlängningen villigheten att testa hypnos och prediktionen av attityden.  

Vad gäller andlighet/transcendens, använde Piedmont (1999) totalt i instrumentet 

STS, Spiritual Transcendence Scale, 24 items och King (2006) i Belief and Values Scale, 20 

items. Båda dessa instrument avsåg att fånga andlighet mer än religiositet, vilket även var 

syftet i föreliggande undersökning. Frågan är om de frågor som valdes ut för syftet liksom om 

antalet items var tillräckligt för att fånga detta. Till exempel menade en deltagare att denne 

upplevde att frågorna inte fungerade med ett buddhistisk tankesätt och där en annan upplevde 

några frågor som tvetydiga. Då syftet var att hålla en så öppen neutral hållning som möjligt 

för att mäta andlighet och inte koppla det till något konformt tankesätt, får detta ses som en 

begränsning om vissa av frågorna i denna skala upplevdes som otillräckliga eller svårtolkade.      
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Slutsatser och slutord  

Resultatet för denna studie visar på en generellt mer intresserad och nyfiken 

inställning till hypnos och därmed en mer positiv attityd, än vad det visade på rädsla och en 

mer negativ attityd. Regressionsmodellen visade på ett relativt stort förklaringsvärde för 

variansen med ca 30%. Den främsta predicerande variabeln var egen erfarenhet av hypnos, 

som visade på ett måttligt positivt samband följt av kännedom om alternativa 

behandlingsmetoder, som visade på ett svagt positivt samband och där motivation visade på 

en trend till signifikans. Trots att relativt få deltagare hade egen erfarenhet av hypnos, visade 

sig denna prediktor vara drivande för att predicera attityden till hypnos. Deltagarna var i olika 

åldrar och med olika bakgrund. Dock var övervägande andel av deltagarna kvinnor, vilket 

påverkar studiens generaliserbarhet. Utifrån de karaktäristika hos deltagarna kan resultatet 

antas kunna generaliseras till företrädelsevis kvinnor i olika åldrar, med olika bakgrund vad 

gäller utbildning och yrke samt med ett intresse för sociala medier.  

Det visade tydligt att ämnet väcker ett stort intresse. Att få med deltagare i 

undersökningen gick lättare än förväntat, den feedback som har kommit från deltagarna har 

varit övervägande positiv och där detta tyder på att hypnos ännu idag är en högst angelägen 

och levande metod. Frågan är dock hur hypnos skall nå ut till en vidare publik då den trots allt 

kan vara många till gagn och är en kostnadseffektiv terapiform (Lynn et al., 2000).  

Då undersökningar om attityder till hypnos tycks saknas i Sverige, eller åtminstone 

inte är lättillgängliga om de finns, där ingen svensk undersökning hittades i någon 

vetenskaplig tidskrift, är denna undersökning och uppsats ett bidrag till att fylla ett tomrum 

där forskning saknas. Likaså bidrar denna studie med att skapa förståelse kring vad som kan 

vara bidragande till attityden i sig, utifrån ett blandat urval människor med olika bakgrund 

vad gäller ålder, yrke och sysselsättning där en gemensam nämnare för dessa var ett intresse 

för sociala medier, där undersökningen lades ut. 

 Att undersökningen visar på att det finns ett stort intresse för hypnos, kan vara viktigt 

att föra fram och åskådliggöra generellt sett men där detta även kan vara särskilt intressant till 

exempel inom hälso- och sjukvården. Att ha en uppskattning om vilka attityder som råder till 

hypnos, skulle därmed kunna vara ett underlag vid till exempel planering av insatser för 

behandling och vård, men även vid planering av vidareutbildning för personal.   
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Framtid och vidare forskning 

Kanske stundar en ljusare framtid, eller åtminstone en tydligare framtid för hypnos 

och många andra svårfångade medvetandefenomen, då det med hjälp av sofistikerad teknik 

inom neurovetenskapen idag är lättare att utföra forskning inom dessa områden som tidigare 

varit svår (Raz, 2011; Weisberg, 2008). Med hjälp av denna teknik blir det kanske lättare att 

få rätsida på många av de frågetecken som har splittrat det hypnosteoretiska fältet, där jag 

spekulerar i att detta kan vara en bidragande orsak till att hypnos och dess förtjänster hamnat 

lite i skymundan.  

Även om egen erfarenhet av hypnos i denna studie var den variabel som visade på det 

tydligaste sambandet till en positiv attityd, kvarstår frågan om vad som fick personen att 

prova på hypnos i första taget. Går vägen kanske genom alternativmedicinen, vilket resultaten 

i denna studie indikerar? Varifrån fick personen med egen erfarenhet inspirationen att prova 

på hypnos från första början? Vilken betydelse spelar personens hälsotillstånd? Vilken 

påverkan och betydelse har olika informationskällor för att hypnos skall vara ett alternativ? 

Likaså, vilka attityder råder till hypnos inom den konventionella vården i Sverige, och vilken 

betydelse kan detta ha i sammanhanget? Dessa är frågor jag vill överlämna för framtida 

studier av liknande slag för att undersöka vad som gör att någon nyttjar hypnos inledningsvis, 

liksom för att få ytterligare belysande pusselbitar till vad som predicerar attityden till hypnos. 

 

 

 

 



Attityder till hypnos 

 

34 

 

Referenser 

 

Akyalcin, E., Greenway, P., & Milne, L. (2008). Measuring transcendence: Extracting core 

constructs. Journal Of Transpersonal Psychology, 40(1), 41-59.  

 

Astin, J. A. (1998). Why patients use alternative medicine: Results of a national study. JAMA: 

Journal Of The American Medical Association, 279(19), 1548-1553. 

doi:10.1001/jama.279.19.1548 

 

Barling, N. R., & De Lucchi, D. G. (2004). Knowledge, attitudes, and beliefs about clinical 

hypnosis. Australian Journal Of Clinical & Experimental Hypnosis, 32(1), 36-52.  

 

Barrett, D. (2006). Hypnosis in Film and Television. American Journal Of Clinical Hypnosis, 

49(1), 13-30. doi:10.1080/00029157.2006.10401549 

  

Capafons, A., Mendoza, M. E, Espejo, B., Green, J. P., Lopes-Pires, C., Selma, M. L, & ... 

Carvallho, C. (2008). Attitudes and beliefs about hypnosis: A multicultural study. 

Contemporary Hypnosis, 25(3-4), 141-155. doi:10.1002/ch.359 

 

Ellison, C. G., Bradshaw, M., & Roberts, C. A. (2012). Spiritual and religious identities predict  

the use of complementary and alternative medicine among US adults. Preventive  

Medicine: An International Journal Devoted To Practice And Theory, 54(1), 9-12. 

doi:10.1016/j.ypmed.2011.08.029 

 

Enqvist, B. (2004). Inbjudan till trance: Hypnos i vård och terapi. Västra Frölunda, Sverige: 

Mareld 

 

Facebook. (april, 2013). Event. Attitydundersökning hypnos. Hämtat från 

https://www.facebook.com/events/462411643836848/ 

 

FASS.se. (2011). Behandlingar. Alternativ och komplementär vård. Hämtat 30 maj 2013 från  

http://www.fass.se/LIF/illness/ViewIllness.action?documentId=cc327bd3-151d-4360-

a365-6f5cf93d931e&docType=97&docTitle=Behandlingar 

 

Flammer, E., & Bongartz, W. (2003). On the efficacy of hypnosis: A meta-analytic study. 

Contemporary Hypnosis, 20(4), 179-197. doi:10.1002/ch.277 

    

Furnham, A. (2000). Attitudes towards homoeopathy in particular and beliefs about 

complementary medicines in general. Psychology, Health & Medicine, 5(3),  

327-342. doi:10.1080/713690198 

 

Green, J. P. (2003). Beliefs about hypnosis: Popular beliefs, misconceptions, and the 

importance of experience. International Journal Of Clinical And Experimental 

Hypnosis, 51(4), 369-381. doi:10.1076/iceh.51.4.369.16408 

 

 

https://www.facebook.com/events/462411643836848/
http://www.fass.se/LIF/illness/ViewIllness.action?documentId=cc327bd3-151d-4360-a365-6f5cf93d931e&docType=97&docTitle=Behandlingar
http://www.fass.se/LIF/illness/ViewIllness.action?documentId=cc327bd3-151d-4360-a365-6f5cf93d931e&docType=97&docTitle=Behandlingar


Attityder till hypnos 

 

 

35 

 

 

Green, J. P., Barabasz, A. F., Barrett, D., & Montgomery, G. H. (2005). Forging Ahead:  

The 2003 APA Division 30 Definition of Hypnosis. International Journal Of  

Clinical And Experimental Hypnosis, 53(3), 259-264. 

doi:10.1080/00207140590961321 

  

Green, J. P., Page, R. A., Rasekhy, R., Johnson, L. K., & Bernhardt, S. E. (2006). Cultural 

Views and Attitudes about Hypnosis: A Survey of College Students Across Four 

Countries. International Journal Of Clinical And Experimental Hypnosis, 54(3), 263-

280. doi:10.1080/00207140600689439 

 

Johnson, M. E., & Hauck, C. (1999). Beliefs and opinions about hypnosis held by the general 

public: A systematic evaluation. American Journal Of Clinical Hypnosis, 42(1), 10-

20. doi:10.1080/00029157.1999.10404241 

 

King, M., Jones, L., Barnes, K., Low, J., Walker, C., Wilkinson, S., & ... Tookman, A. (2006). 

Measuring spiritual belief: Development and standardization of a Beliefs and Values 

Scale. Psychological Medicine, 36(3), 417-425. doi:10.1017/S003329170500629X 

 

Kirsch, I., Cardeña, E., Derbyshire, S., Dienes, Z., Heap, M., Kallio, S., & ... Whalley, M. (2011). 

Definitions of hypnosis and hynotizability and their relation to suggestion and suggestibility: 

A consensus statement. Contemporary Hypnosis & Integrative Therapy, 28(2), 107-115.  

Hämtat från 

http://www.lifesci.sussex.ac.uk/home/Zoltan_Dienes/Kirsch%20et%20al%202011%2

0definitions.pdf 

 

Kirsch, I., Montgomery, G., & Sapirstein, G. (1995). Hypnosis as an adjunct to cognitive-

behavioral psychotherapy: A meta-analysis. Journal Of Consulting And Clinical 

Psychology, 63(2), 214-220. doi:10.1037/0022-006X.63.2.214 

 

Laurence, J.-R., Beaulieu-Prévost, D. & du Chene, T. (2008). Measuring and understanding  

individual differences in hypnotizability. In M. R. Nash & A. J. Barnier (Eds.), The  

Oxford handbook of hypnosis: Theory, research and practice (pp. 225-253). New York,  

NY: Oxford University Press        

 

Lindeman, M. (2011). Biases in intuitive reasoning and belief in complementary and alternative 

medicine. Psychology & Health, 26(3), 371-382. doi:10.1080/08870440903440707 

     

Lynn, S. J., Kirsch, I., Barabasz, A., Cardeña, E., & Patterson, D. (2000). Hypnosis as an 

empirically supported clinical intervention: The state of the evidence and a look to the 

future. International Journal Of Clinical And Experimental Hypnosis, 48(2), 239-259. 

doi:10.1080/00207140008410050 

 

Lynn, S. J., Kirsch, I., & Hallquist, M. N. (2008). Social cognitive theories of hypnosis. In M. 

R. Nash & A. J. Barnier (Eds.), The Oxford handbook of hypnosis: Theory, research 

and practice  (pp. 111-139). New York, NY: Oxford University Press      

http://www.lifesci.sussex.ac.uk/home/Zoltan_Dienes/Kirsch%20et%20al%202011%20definitions.pdf
http://www.lifesci.sussex.ac.uk/home/Zoltan_Dienes/Kirsch%20et%20al%202011%20definitions.pdf


Attityder till hypnos 

 

 

36 

 

     

Milling, L. S. (2012). The Spanos Attitudes Toward Hypnosis Questionnaire: Psychometric 

characteristics and normative data. American Journal Of Clinical Hypnosis, 54(3), 

202-212. doi:10.1080/00029157.2011.631229 

 

Milling, L. S., Miller, D. S., Newsome, D. L., & Necrason, E. S. (2013). Hypnotic responding 

and the Five Factor Personality Model: Hypnotic analgesia and Openness to 

Experience. Journal Of Research In Personality, 47(1), 128-131. 

doi:10.1016/j.jrp.2012.10.006 

 

Montgomery, G. H., DuHamel, K. N., & Redd, W. H. (2000). A meta-analysis of hypnotically 

induced analgesia: How effective is hypnosis?. International Journal Of Clinical And 

Experimental Hypnosis, 48(2), 138-153. doi:10.1080/00207140008410045 

 

National Center for Complementary and Alternative Medicine. (2013). What is 

Complementary and Alternative Medicine. Hämtad 27 maj från 

http://nccam.nih.gov/health/whatiscam 

    

Park, C. (2013). Mind-body CAM interventions: Current status and considerations for  

Integration  into clinical health psychology. Journal Of Clinical Psychology, 69(1),  

45-63. doi:10.1002/jclp.21910 

 

Piedmont, R. L. (1999). Does spirituality represent the sixth factor of personality? Spiritual 

transcendence and the Five-Factor Model. Journal Of Personality, 67(6), 985-1013. 

doi:10.1111/1467-6494.00080 

 

Raz, A. (2011). Hypnosis: A twilight zone of the top-down variety: Few have never heard of 

hypnosis but most know little about the potential of this mind–body regulation 

technique for advancing science. Trends In Cognitive Sciences, 15(12), 555-557. 

doi:10.1016/j.tics.2011.10.002 

 

Research Randomizer. (2013). Hämtad från http://www.randomizer.org/form.htm 

                                            

Tellegen, A., & Atkinson, G. (1974). Openness to absorbing and self-altering experiences 

('absorption'), a trait related to hypnotic susceptibility. Journal Of Abnormal 

Psychology, 83(3), 268-277. doi:10.1037/h0036681 

 

Tomlinson, A. (2006). Beyond past lives and into the soul memories between lives: 

Applications of hypnosis. European Journal Of Clinical Hypnosis, 7(2), 18-25.  

 

Upshaw, W. N. (2006). Hypnosis: Medicine's dirty word. American Journal Of Clinical 

Hypnosis, 49(2), 113-122. doi:10.1080/00029157.2006.10401563 

 

Wark, D. M. (2008). What we can do with hypnosis: A brief note. American Journal Of 

Clinical Hypnosis, 51(1), 29-36. doi:10.1080/00029157.2008.10401640 

  

WebbEkäter. (2013). Hämtad från https://www.webbenkater.com/ 

http://nccam.nih.gov/health/whatiscam
http://www.randomizer.org/form.htm
https://www.webbenkater.com/


Attityder till hypnos 

 

 

37 

 

 

Weisberg, M. B. (2008). 50 years of hypnosis in medicine and clinical health psychology: A 

synthesis of cultural crosscurrents. American Journal Of Clinical Hypnosis, 51(1), 13-

27. doi:10.1080/00029157.2008.10401639 

 

Weiss, B. (1998). Tidigare livs läkande kraft. Sverige: Bokförlaget Forum AB (Originalet 

publicerat 1992). 

 

Woody, W. Z., & Sadler, P. (2008). Dissociation theories of hypnosis. In M. R. Nash &  

A. J. Barnier (Eds.), The Oxford handbook of hypnosis: Theory, research and practice   

(pp. 81-110). New York, NY: Oxford University Press.      

 

Zahi, A. (2009). Spiritual-transpersonal hypnosis. Contemporary Hypnosis, 26(4), 263-268. 

doi:10.1002/ch.392 

 

Zakrisson, I. (2010). Big Five Inventory (BFI): Utprövning för svenska förhållanden. 

Samhällsvetenskapliga rapporter från Mittuniversitetet 2010:3.  



Attityder till hypnos  Bilaga A 

I 

 

 

 
 
 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Pernilla Henriksson och jag läser C-kursen i psykologi vid 
Linnéuniversitetet.  
 
Det är nu dags för mig att skriva min uppsats, där jag har valt att undersöka vilka 
attityder som finns kring hypnos. Det jag vill ta reda på är vad olika människor har 
för uppfattning om ämnet och hur det bl.a. kopplar till olika intressen. Oavsett vad 
du kan eller vet om hypnos – om du aldrig har hört talas om det, du har en vag idé 
eller om du är mer kunnig, så är dina svar lika värdefulla! Enda kravet för att delta 
är att du är över 18 år.  
 
Jag skulle därför vara mycket tacksam om du vill vara med i denna undersökning 
vilken består av en enkät. Räkna med att den tar ca 10 - 15 min att genomföra. 
Dina svar behandlas konfidentiellt, dvs. de kommer inte att kunna kopplas till dig 
personligen utan är en del i ett större sammanhang. Det står dig fritt att avsluta 
eller avbryta enkäten om du av någon anledning inte vill fortsätta. Jag hoppas ändå 
att du fullföljer hela enkäten och svarar så uppriktigt du kan, då detta är av 
betydelse för resultatet. Resultatet kommer sedan att ligga till grund för min 
uppsats.  
 
Genom att delta i denna undersökning, ger du med dina svar ett värdefullt bidrag 
till att ta reda på vilka attityder som finns kring hypnos. Som tack för detta, 
kommer 1 deltagare som är med och fullföljer enkäten att få ett presentkort på 
250 kr på Åhléns. Läs mer i slutet av enkäten hur det kommer att gå till.  
 
Jag vill att du har svarat på enkäten senast den 1 maj, gärna tidigare!  
 
Har du några som helst frågor eller funderingar vad gäller undersökningen, 
uppsatsen eller vad det kan vara är du mer än välkommen att kontakta mig på 
XXXXXX@xxxxxxx.xxx.se. eller XXX-XXXXXXX.  
 
Min handledare heter Rickard Carlsson och finns på Linnéuniversitetet och kan nås 
på XXXXXXX.XXXXXXXX@xxx.se  
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning, 
Pernilla Henriksson 
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Tack för att du vill vara med i denna undersökning!   
 
Hela undersökningen tar totalt ca 10-15 minuter att besvara. Fyll i genom att skriva, ringa in 
eller kryssa för det svar som bäst överensstämmer med dig  
 
1. Ålder  __________  
 
 
2. Kön    Kvinna  □ Man □ 
 
 
3. Utbildning  
 
Grundskola 9 år      □ 
Folkhögskola   □ 
Gymnasium/KY el. likn.    □ 
Högskola/universitet   □ 
 
 
4. Min huvudsakliga sysselsättning 
 
Student     □ 
Anställd   □ 
Egen företagare   □ 
Pensionär   □ 
Annat   □ 
 
5. Notera gärna yrke/bransch eller om du studerar, utbildning /huvudämne 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

 
6. Det du nu skall få göra, är att föreställa dig att du bestämt dig för en förändring 
kring något. 
 
Läs båda alternativen innan du börjar fundera och välj sedan ett av dem  
 
Alternativ 1. Föreställ dig att du bestämt dig för att förändra en ovana, ett beroende 
eller att bli av med en fobi. Det skulle t.ex. kunna vara att sluta röka eller snusa, bli 
av med ett sockerberoende eller kanske en skräck för spindlar eller höjder, men det 
kan lika väl vara något annat som passar in på dig.  
 
Alternativ 2. Föreställ dig att du bestämt dig för att bli bättre på något, nå ett mål 
eller utveckla en förmåga som är av vikt för dig. Det skulle t.ex. kunna vara att få ett 
bättre självförtroende, nå ett uppsatt mål inom träning eller idrott eller kanske tala 
inför grupp, men det kan lika väl vara något annat som passar in på dig.  
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Fundera nu en stund på det alternativ du valde 
 
a. Jag valde alternativ   1  □ 2  □ 3 □ Vet ej/Inget  
 
 
Om du vill, berätta vilken ovana/beroende/fobi eller styrka/mål/förmåga du 
föreställde dig med ett eller ett par ord  
 
b. Jag föreställde mig………………………………………………………………… 
 
c. Markera på skalan nedan hur motiverad du bedömer att du är att göra den  
förändring du föreställde dig, där 1 är, ”Helt omotiverad”  till 7,  ”100% motiverad”   
 
Jag är… 
 
Helt omotiverad     100% motiverad
   
1 2 3 4  5  6 7 
□ □ □ □   □ □ □ 
 
 
d. Markera på skalan nedan hur pass väl du kunde föreställa dig det du ville 
förändra, där 1 är ”Mycket svårt eller omöjligt” till 7, ”Mycket lätt”.  
 
Det var…   
 
Mycket svårt  
eller omöjlig      Mycket lätt        
        
1 2 3 4  5  6 7 
□ □ □ □   □ □ □ 
 

 
 
7. Nedan följer ett urval av ett antal olika metoder.  
 
Sätt ett kryss för Ja om du har hört talas om, vet hur metoden går till eller någon gång själv 
provat metoden  
 
  Hört talas om   Vet hur den går till Egen erfarenhet  

           Ja     Ja     Ja   
 
Akupunktur         □      □   □ 
 
Aromaterapi   □   □   □
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Homeopati   □   □   □
   
Kinesiologi   □   □  □
   
Meditation   □   □    □  
 
Mental träning   □   □  □
  
Mindfulness   □   □ □  
 
NLP   □   □   □ 
  
Qigong   □   □   □
   
Reiki-healing   □   □   □
  
Shiatsu   □   □   □  
 
Yoga   □   □   □ 
 
Zonterapi  □  □   □ 
 
  

 
8. Nästa del i undersökningen består av frågor som handlar om hypnos. Först ett par 
frågor om din egen erfarenhet…  
 
Sätt ett kryss för Ja eller Nej  
  Ja  Nej 
Jag har hört talas om hypnos     □    □ 
 
Jag vet hur hypnos går till      □    □
  
Jag har egen personlig erfarenhet av hypnos □ □ 
 
 
  
9. Nästföljande frågor handlar om din inställning till eller uppfattning om hypnos. 
 
När du svarar på kommande frågor om hypnos, svara utifrån det du föreställde dig i fråga 6.  
Det är inte nödvändigt att du har någon egen erfarenhet av hypnos, utan markera utifrån 
skalan nedan vad du tycker passar bäst in på din åsikt eller vad du tror (även om du inte 
kunde föreställa dig något) 
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1. Stämmer absolut inte 
2. Stämmer mycket dåligt 
3. Stämmer ganska dåligt 
4. Stämmer varken bra eller dåligt 
5. Stämmer ganska bra 
6. Stämmer mycket bra 
7. Stämmer absolut 
 
Kom ihåg att det inte finns några rätt eller fel svar, det är din åsikt som är det viktiga. 
 
 
Jag finner tanken att bli hypnotiserad som  
någonting attraktivt……………………….……………….. 1      2      3      4      5      6      7   
 
Jag känner en del oro kring hypnos  
och att vara hypnotiserad…………………………………. 1      2      3      4      5      6      7   
 
Om någon försökte hypnotisera mig skulle jag hålla  
tillbaka och ha svårt att bara följa med i processen…….. 1      2      3      4      5      6      7     
 
Jag skulle vilja bli djupt hypnotiserad…………………… 1      2      3      4      5      6      7    
 
Jag skulle akta mig för att bli hypnotiserad då det  
innebär att ge upp sin fria vilja till hypnotisören………. 1      2      3      4      5      6      7    
 
Jag är helt och hållet öppen inför tanken på att  
vara hypnotiserad …………………………………………. 1      2      3      4      5      6      7   
 
En djupt hypnotiserad person är som en robot och  
följer blint allt som hypnotisören föreslår……………….. 1      2      3      4      5      6      7    
 
Jag tror att man under hypnos är helt utlämnad och 
i händerna på den som hypnotiserar……………………... 1      2      3      4      5      6      7   
  
En hypnotiserad person kan "komma ur" hypnosen 
närhelst han eller hon vill…………….…………………… 1      2      3      4      5      6      7    
  
Hypnos är en säker teknik som innebär få risker……..... 1      2      3      4      5      6      7   
 
Hypnos är i sig farligt……...………………………………. 1      2      3      4      5      6      7   
      
Jag skulle låta hypnotisera mig om tillfälle gavs……...… 1      2      3      4      5      6      7    
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10. Följande del ställer frågor om hur du uppfattar dig själv.  
 
Markera utifrån skalan nedan, den siffra du bäst tycker passar in på dig för varje följande 
påstående  
 
1. Stämmer absolut inte 
2. Stämmer mycket dåligt 
3. Stämmer ganska dåligt 
4. Stämmer varken bra eller dåligt 
5. Stämmer ganska bra 
6. Stämmer mycket bra 
7. Stämmer absolut 
 
 
 
Jag ser mig själv som någon som… 
 
Är originell, kommer med nya idéer …………………… 1      2      3      4      5      6      7   
 
Är nyfiken på många olika saker ………………………… 1      2      3      4      5      6      7   
 
Är sinnrik, en djup tänkare ………………………………. 1      2      3      4      5      6      7   
 
Har livlig fantasi……………………………………………  1      2      3      4      5      6      7   
 
Är uppfinningsrik …………………………………………. 1      2      3      4      5      6      7   
 
Värdesätter konstnärliga,  estetiska upplevelser ……….. 1      2      3      4      5      6      7   
 
Föredrar rutinarbete……………………………………….  1      2      3      4      5      6      7   
 
Tycker om att reflektera, leka med idéer………………...  1      2      3      4      5      6      7   
 
Har få konstnärliga intressen …………………………….. 1      2      3      4      5      6      7   
 
Har en utvecklad smak för konst,  
musik eller litteratur………………………………………...1      2      3      4      5      6      7   
 
 
11. Jag ser mig själv som någon som… 
 
Är en andlig person……………………………………….. 1      2      3      4      5      6      7   
 
Har en ande eller själ som är odödlig……………………  1      2      3      4      5      6      7   
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Tror på en personlig Gud…………………………………. 1      2      3      4      5      6      7   
 
Tror att det finns en mening med allt som 
sker, även om jag inte alltid förstår varför………………. 1      2      3      4      5      6      7   
 
Finner styrka i andlig kontemplation  
eller meditation………………………………………………1      2      3      4      5      6      7   
 
Tror att livet är en del i en större plan…………………….1      2      3      4      5      6 7         
 
Tror att döden är tröskeln till en annan 
dimension……………………………………………………1      2      3      4      5      6      7   
 
 
 

Du har nu genomfört hela undersökningen!  
Tack igen för din medverkan! 
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Tabell 9 

Pearson korrelationer  över erfarenhet av hypnos, liksom erfarenhet av samtliga alternativa metoder 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Aku 1              

2. Aro 0,500*** 1             

3. Hom 0,469*** 0,495*** 1            

4. Kin 0,428*** 0,480*** 0,462*** 1           

5. Med 0,463*** 0,445*** 0,356*** 0,318*** 1          

6. Men 0,374*** 0,386*** 0,429*** 0,426*** 0,489*** 1         

7. Min 0,424*** 0,406*** 0,369*** 0,360*** 0,514*** 0,554*** 1        

8. NLP 0,260** 0,281*** 0,372*** 0,368*** 0,292*** 0,331*** 0,428*** 1       

9. Qig 0,452*** 0,387*** 0,327*** 0,377*** 0,500*** 0,469*** 0,523*** 0,316*** 1      

10. Rei 0,426*** 0,527*** 0,561*** 0,485*** 0,394*** 0,303*** 0,409*** 0,343*** 0,417*** 1     

11. Shi 0,357*** 0,513*** 0,403*** 0,447*** 0,404*** 0,312*** 0,376*** 0,406*** 0,299*** 0,476*** 1    

12. Yoga 0,470*** 0,436*** 0,346*** 0,350*** 0,525*** 0,351*** 0,489*** 0,234** 0,461*** 0,302*** 0,324*** 1   

13. Zon 0,471*** 0,532*** 0,472*** 0,508*** 0,491*** 0,445*** 0,480*** 0,428*** 0,405*** 0,549*** 0,498*** 0,425*** 1  

14. Hyp  0,152* 0,126 0,252** 0,189* 0,171* 0,257** 0,247** 0,411*** 0,234** 0,301*** 0,392*** 0,111 0,255** 1 

Notering: Signifikansvärde: *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001  

Erfarenhet av hypnos liksom erfarenhet av samtliga alternativa metoder, inklusive samtliga deltagare (N=175), med Pearson korrelation (tvåsvansad).  

1. Akupunktur, 2. Aromaterapi, 3. Homeopati, 4. Kinesiologi, 5. Meditation, 6. Mental träning, 7. Mindfulness, 8. NLP, 9. Qigong, 10. Reiki-healing, 

11. Shiatsu, 12. Yoga, 13. Zonterapi, 14. Hypnos     


