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Relationen och beteendets inverkan  
på observatörens skattningar av aktören 

Skattas vännen alltid som vänligare än främlingen? 
 

Karolina Klinga 
 
 
Människan har en tydlig tendens att begå det fundamentala attributionsfelet, 
det vill säga överskatta personlighetsbundna faktorer vid förklarandet av 
andras beteende. Den aktuella undersökningen genomfördes på en högskola 
i Mellansverige. Deltagarna fick besvara en enkät utformad i sex olika 
varianter där betingelserna beteende och person manipulerades. Den aktuella 
studien visade att fundamentala attributionsfelet till en viss del påverkas av 
relationer och typ av beteende. En person som utför ett positivt beteende 
skattas som vänligare och snällare än en person som utför ett negativt 
beteende. Likaså skattas en väns personlighet som vänligare än en ej 
omtyckt bekants och en främlings personlighet. Dessa resultat väcker 
intresset för ytterligare studier om hur relationer påverkar människans 
uppfattning om individen i andra situationer.  
 
Key words: relationship, behaviour, fundamental attribution error, 

correspondence bias 

 

Inledning 
 
För människan är det en oändlig kamp för att få världen att verka begriplig och hanterbar. 
Människan söker förklaringar till varför människor beter sig som de gör. Framförallt vid 
oväntade eller vid negativa beteenden så söker människan svar. En människas oväntade 
beteende säger mer om individen än dess förväntade och anpassade beteende gör och därför 
analyseras det oväntade och negativa beteendet i större utsträckning än det positiva (Gilbert, 
1995).  

Människan erhåller mest information om individen när denna uttrycker en åsikt i en 
situation där omgivningens påverkan är liten. I en situation där omgivningens påverkan är så 
stark att individen får det svårt att uttrycka sin egen åsikt eller att visa sitt eget beteende ger 
individen mycket lite information om sig själv (Jones & Harris, 1967).  

När människan ska skapa sig en bild av andra individer kan människan inte skapa denna 
bild utifrån den andra individens åsikter, mål och motiv. En individs åsikter, mål och motiv 
kan inte observeras. Människan får således skapa sig en bild utifrån det som kan observeras, 
det vill säga individens handlingar och beteenden (Gilbert & Malone, 1995).  
 

Attributionsteori 
 

Det finns teorier inom den psykologiska disciplinen som eftersträvar att förklara varför 
människan hela tiden söker förklaringar till andra individers beteenden och handlingar. Dessa 
teorier kallas attributionsteorier (Gilbert & Malone, 1995). Attributionsteoriernas 
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gemensamma utgångspunkt är synen på hur människans hud tjänar som avgränsning för de 
faktorer som påverkar människans beteende. Utanför människan finns de externa, 
situationsbundna faktorerna som påverkar inåt på individen. Inuti människan finns de interna, 
personlighetsbundna faktorerna som påverkar individen inifrån. Människan tror att andra 
individer beter sig som de gör antingen på grund av situationen de befinner sig i eller på grund 
av personen de är. Detta är således attributionsteoriernas kärnpunkt, när människan gör en 
attribution om en annan individ försöker människan bestämma om individen själv eller om 
situationen som individen befinner sig i spelar den avgörande rollen i skapandet av individens 
beteende. Finns det tillräckligt starka faktorer i situationen som kan förklara beteendet så ska 
människan inte dra slutsatsen att individen agerar som den gör på grund av individens 
personlighet (Gilbert & Malone).  
 

Det fundamentala attributionsfelet 
 
Det är dock inte alltid som människans förklaringar och attributioner av individens beteende 
blir korrekta. Det finns en tydlig tendens hos individen att begå det fundamentala 
attributionsfelet (engelskans fundamental attribution error, correspondence bias, observer 
bias, etc.). Detta innebär att individen tenderar att förklara andra individers beteenden med 
inre, personlighetsbundna faktorer samtidigt som man tenderar att förklara sina egna 
beteenden med yttre, situationsbundna faktorer (Gilbert, 1995).  

Ett flertal undersökningar har funnit bevis för det fundamentala attributionsfelet. Bland 
annat har Hansen, Kimble och Biers (2001) visat på tendensen för individen att göra det 
fundamentala attributionsfelet. I den aktuella undersökningen blev undersökningsdeltagarna 
slumpmässigt tilldelade att antingen bete sig vänligt eller ovänligt när deltagaren skulle 
interagera med en medarbetare. Medarbetaren var även den ombedd att antingen bete sig 
vänligt eller ovänligt vid interaktionen. Studiens resultat visade att deltagare, oavsett hur de 
själva betett sig vid interaktionen, skattade den ovänlige medarbetaren som en generellt 
mindre vänlig människa, jämfört med de skattningar den vänliga medarbetaren fick. Detta 
trots att undersökningsdeltagaren var medveten om att medarbetaren var ombedd att bete sig 
ovänligt. Deltagarnas skattningar av personligheten hos den ovänlige medarbetaren indikerar 
dock att deltagaren underskattade, och inte ignorerade, det situationsbundna tvånget. 
Deltagarna tenderade alltså, som förutspått, att underskatta den situationsbundna påverkan 
och att överskatta den personlighetsbundna påverkan på medarbetarens beteende.  
 
  
Orsaker till det fundamentala attributionsfelet 
 
För att kunna göra en korrekt attribution är det flertalet hinder som människan måste 
övervinna. Dessa hinder handlar framförallt om identifiering, förbestämda åsikter och 
kategorisering. Om något av dessa hinder ej övervinns ökar sannolikheten för att människan 
begår det fundamentala attributionsfelet (Gilbert & Malone, 1995).  
 

Bristande medvetenhet om situationsbundet tvång. Det första hindret människan måste 
övervinna är den bristande medvetenheten (engelskans lack of awareness) om 
situationsbundet tvång. Människan måste bli medveten om att individen och dennes beteende 
påverkas av krafter i situationen. Det finns dock två omständigheter som gör det svårt för 
människan att bli medveten om situationens krafter. Den ena omständigheten är 
synlighetsproblemet. En individ och dennes beteende kan observeras, men en situation och 
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dennes krafter kan ej observeras. Människan ser således inte individens situation och 
misslyckas därför med att ta hänsyn till situationens krafter vid attributionen av individens 
beteende. Till och med om de situationsbundna krafterna är fysiskt närvarande kan människan 
undgå att se dem eftersom sådana krafter ofta är subtila, men kraftfulla. Den andra 
omständigheten är föreställningsproblemet. Det är hur individen uppfattar sin egen situation 
som är av betydelse, inte hur situationen egentligen ser ut. Det är därför av största vikt att 
människan är medveten om hur situationen subjektivt konstrueras av individen. Människan är 
relativt villig att anta att den situation denne uppfattar är den situation som individen 
uppfattar. Människan måste alltså först se situationen (synlighetsproblemet) för att sedan 
uppfatta den korrekt enligt individens upplevelse (föreställningsproblemet). Människan måste 
bli medveten om vilken roll situationsbundna krafter kan ha spelat i skapandet av individens 
beteende (Gilbert & Malone, 1995).  

Jones och Harris (1967) diskuterade också betydelsen av situationen vid attribueringen. 
Enligt Jones och Harris anser människan att deras attributioner om individen överensstämmer 
bäst med dennes beteende om beteendet utförts i en situation där den fria viljan är hög och där 
beteendet är oväntat. Men om den fria viljan reduceras kraftigt påverkas attributionerna av 
beteendets innehåll och anvisning. I en kraftigt styrd situation ter det sig som att människan 
ser individens beteende som mycket mer informativt än vad en rationell analys av kontexten 
varit. 

 
Orealistiska förväntningar på beteende. Trots att människan är fullständigt medveten om 

individens situation så kan människans förväntningar på situationens påverkan vara 
orealistiska (engelskans unrealistic expectations). Människans orealistiska förväntningar 
kommer sig av hur stark människan skattat den situationsbundna kraften i individens 
situation. Människan riskerar att över- eller underskatta situationens påverkan som leder till 
att individens beteende bedöms med orealistiska förväntningar. Följer inte individens 
beteende dessa orealistiska förväntningar riskerar människan att göra inkorrekta attributioner 
om individen. Hur skattar då människan kraften hos situationens påverkan? Dessa skattningar 
sker bland annat genom skattningar av typiskheten av individens gensvar till den situationen 
(”vem som helst i samma situation hade gjort samma sak”), genom att använda 
tillgänglighetsheuristiken (snabbt och enkelt ihågkomna beteenden anses vara vanligt 
förekommande) samt genom att använda sin egen påhittade respons till situationen som grund 
för skattningarna. Dessa tillvägagångssätt är dock riskabla eftersom olika beteenden kan vara 
vanligare för vissa än för andra och alla beter sig inte lika i samma situationer (Gilbert & 
Malone, 1995).  
 

Felaktig kategorisering av beteende. När de två första hinderna är övervunna måste 
människan kämpa med att inte kategorisera individens beteende felaktigt (engelskans inflated 
categorizations). Det beteende människan bedömer är inte individens egentliga beteende, utan 
människans perception av individens beteende. Vissa beteenden är lättare att uppfatta och 
lättare att kategorisera, men andra beteenden kan vara svåra att kategorisera samt kan 
dessutom ha multipla identiteter. Människans kategorisering av individens beteende kan 
styras av människans kunskap och medvetenhet om situationen och dess påverkan. Har 
människan en korrekt bild av situationen och realistiska förväntningar så kategoriserar denne 
individens beteende korrekt. Men människan kan också ha en inkorrekt uppfattning om 
situationen som medför orealistiska förväntningar som innebär att människan kategoriserar 
individens beteende felaktigt för att bekräfta sin uppfattning. Människans medvetenhet och 
kunskap om situationen har då gjort att denna felaktigt kategoriserat individens beteende 
vilket i sin tur gör att människan drar felaktiga slutsatser om individen och därmed också 
begår det fundamentala attributionsfelet (Gilbert & Malone, 1995).  
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Enligt Snyder, Tanke och Berscheid (1977) kan människans stereotyper medföra felaktiga 
attributioner av individens beteende. Stereotypen styr människans interaktion med individen 
vilket innebär att individens beteende påverkas så att människan kan uppfatta och kategorisera 
beteendet på det sättet att det bekräftar människans stereotyp. Dessutom kan faktorer i 
situationen, som egentligen stöder den korrekta tolkningen av situationen, tolkas så att de 
fungerar som ytterligare bevis på människans stereotypa uppfattning. Det blir som en 
självuppfyllande profetia där människan uppfattar individens beteende så att det bekräftar 
människans stereotypa uppfattning om individen. Den stereotypa styrningen av interaktionen 
sker utan människans vetskap, men likväl så innebär det att människan får bekräftelse för sin 
stereotyp och felaktiga attribution av individen och dennes beteende (Snyder, Tanke & 
Berscheid).  

 
Ofullständiga korrigeringar av dragna slutsatser. Den sista orsaken till fundamentala 

attributionsfelet är människans svårigheter att korrigera (engelskans incompleted corrections) 
redan dragna slutsatser gällande individens personlighet. Människan drar lätt och spontant 
slutsatser om individens personlighet baserat på dennes beteende. Denna process ter sig som 
väldigt resurseffektiv, inte speciellt ansträngande och verkar inte heller kräva medveten 
uppmärksamhet. Processen verkar inte heller påverkas nämnvärt av andra kognitiva uppgifter 
som människan är upptagen med. Att korrigera sin slutsats kräver dock mer av människan 
kognitivt. Därför misslyckas människan ibland med att korrigera sina slutsatser (Gilbert & 
Malone, 1995).  

 
Svårigheter, inte omöjligheter. Det ska poängteras att orsakerna till det fundamentala 

attributionsfelet alla är hinder som människan kan övervinna. Människan är fullt förmögen att 
kunna göra en korrekt attribution, men tidigare nämnda hinder gör det svårare för människan 
det. Människan kan vara medveten om påverkan i individens situation och ha realistiska 
förväntningar på individens beteende. Likaså kan människan korrekt kategorisera individens 
beteende och människan kan också korrigera sina slutsatser gällande individens personlighet 
(Gilbert & Malone, 1995). 

Enligt Tetlock (1985) kan det fundamentala attributionsfelet även motverkas med hjälp av 
ansvarsskyldighet (engelskans accountability). Om människan ställs som ansvarig för sina 
attributioner av individen och dennes beteende så klarar människan i mycket större 
utsträckning av att utföra korrekta attributioner. Det ter sig som att om människan är 
medveten om att denne kommer att vara ansvarig för sina attributioner och förväntas kunna 
argumentera för dessa så lägger människan ner mer energi och tid på bearbetningen av 
informationen om individen. Ansvarsskyldigheten gör människan inte endast försiktigare i 
sina attributioner, utan människan blir selektivt försiktig vilket till exempel innebär att 
människan tar mer hänsyn till faktorer i omgivningen som faktiskt kan ha spelat in i 
individens beteende. Det är dock av stor betydelse när människan blir medveten om sin 
ansvarsskyldighet. Störst effekt får ansvarsskyldigheten om människan blir medveten om sitt 
ansvar innan attributionerna ska göras. Om människan blir medveten om sitt ansvar i 
efterhand så har människan svårt att i efterhand korrigera sin bearbetning av informationen 
(Tetlock).  

Weary, Vaughn, Stewart och Edwards (2006) har funnit att vissa människor avsiktligt 
korrigerar sina förklaringar även om de inte blivit uttalat varnade om att deras förklaringar 
kan vara felaktiga. Människan kräver inte en subtil varning om att deras bedömning är 
felaktig. Det räcker med en sen presentation av ofrånkomlig information om situationen för 
att människan ska korrigera sina förklaringar.  
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Kritik mot det fundamentala attributionsfelet. Det har framförts kritik (och forskning) som 
talar emot det fundamentala attributionsfelet. Enligt Lewis (1995) är det fundamentala 
attributionsfelet en produkt av de speciella omständigheter som ett experiment innebär och att 
fältstudier inte kunnat finna bevis för det fundamentala attributionsfelet. Likaså anklagas 
forskning inom attributionsområdet för att styra datainsamlingen, då deltagare i 
attributionsundersökningar tvingats att välja mellan personlighetsbundna eller 
situationsbundna förklaringar. Lewis har därför utfört tre olika studier för att undersöka hur 
det fundamentala attributionsfelet står sig om undersökningen bland annat genomförs i en 
naturlig miljö (på deltagarnas arbetsplats, skola eller hem) och om deltagarna får förklara 
beteenden med egna svarsalternativ. Datainsamlingen i studierna genomfördes genom en 
erfarenhetsbaserad stickprovstagning (engelskans experience sampling) som innebar att 
deltagarna fick bära en personsökare eller alarmklocka. När personsökaren eller alarmet pep 
svarade deltagaren på ett frågeformulär om det beteende de utförde eller observerade vid 
tidpunkten. Genom detta förfarande vid datainsamlingen menade Lewis att det garanterades 
att studierna studerade vardagliga beteenden. Deltagarnas svar kodades sedan av Lewis och 
hans medarbetare enligt ett kodningsschema. Kodningsschemat innehöll kategorier såsom 
person (egenskaper, vanor, känslor), situationen (i vilken beteendet utfördes), beteendet (vad 
gjorde personen) och målet (vad uppnådde personen). Lewis fann inget stöd för det 
fundamentala attributionsfelet i det vardagliga livet, men medger också att de gjorda 
undersökningarna utförts med ett litet stickprov (endast 41 deltagare) och att 
undersökningarna hade låg statistisk power. 

 
 
Det fundamentala attributionsfelet och vänskap 
 
Påverkas människans tendens att begå det fundamentala attributionsfelet av människans 
relation till den individ som attributionen görs om? Möter en vän och en främling samma 
behandling? Forskning har utförts där vänskaps effekt på det fundamentala attributionsfelet 
har studerats. Resultaten skiljer sig. Viss forskning tyder på att det fundamentala 
attributionsfelet påverkas av vänskap och relationer, medan annan forskning inte visar någon 
påverkan av vänskap på det fundamentala attributionsfelet. 
  

Forskning som visar effekt av vänskap. Floyd och Voloudakis (1999) undersökte vilken typ 
av attributioner unga vuxna gör i samband med platonisk vänskap genom ett experiment 
bestående av 40 verkliga kompispar. I det aktuella experimentet fick den ena personen i ett 
kompispar antingen öka eller minska sitt känslomässiga (engelskans affectionate) beteende 
gentemot den andra utan dennes vetskap om förändringen. Efter samtal mellan vännerna där 
personen visade sitt nya ökade eller minskade gillande gentemot den andra personen fick 
deltagarna besvara flera frågor om deras vänskap. Svaren på frågorna kodades av tre till 
studien oberoende kodare. Studiens resultat visade att deltagarna använde situationsbundna 
förklaringar till vännernas plötsliga ”gillande” (ökade känslomässiga beteende) eller 
”avvisande” (minskade känslomässiga beteende). Detta berodde enligt Floyd och Voloudakis 
på att deltagarens främsta intresse var att bibehålla den goda relationen med vännen och detta 
uppnåddes genom att förklara det oväntade beteendet med situationsbundna förklaringar. Det 
gick då att tänka att vännen plötsligt betedde sig konstigt på grund av situationen. Enligt 
Floyd och Voloudakis berodde deltagarens användning av situationsbundna förklaringar på 
grad av intimitet i vänskapsrelationen. De deltagare som var i en intim och tillfredställande 
relation använde situationsbundna förklaringar i högre grad än vad deltagare i en mindre intim 
och tillfredställande relation gjorde. Detta antogs bero på att deltagare i en tillfredställande 
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relation kände ett större behov av att bibehålla den relationen och därför använde de 
situationsbundna förklaringarna. Graden av intimitet i relationen påverkade i vilken 
utsträckning vänskapen hade effekt på det fundamentala attributionsfelet. Nära vänner ville 
inte erkänna några brister hos vännen (använde situationsbundna attributioner), medan mindre 
nära vänner kunde erkänna vissa brister hos vännen (använde personlighetsbundna 
förklaringar). Denna studie visade alltså, tvärtemot det fundamentala attributionsfelet, att 
dessa individer tenderade att förklara andra individers oväntade beteenden med 
situationsbundna attributioner och inte med personlighetsbundna attributioner (Floyd & 
Voloudakis).  

En annan studie som visade effekt av vänskap på det fundamentala attributionsfelet gjordes 
med barn på Nya Zeeland (Guerin, 1999). I den aktuella undersökningen ombads barnen att 
göra attributioner gällande positiva och negativa beteenden utförda av antingen omtyckta 
(vänner) eller icke omtyckta jämnåriga. Barnen instruerades att tänka sig in i situationer där 
antingen en omtyckt eller icke omtyckt jämnårig utförde ett positivt eller negativt beteende. 
Barnet skulle sedan ge en förklaring till den jämnåriges beteende. Barnen fick förklara 
situationen med egna ord, dessa förklaringar var dock oftast en kort mening eller fras. 
Situationer med positiva beteenden kunde till exempel vara att den jämnårige hjälpte sin 
mamma med disken eller klappade en katt eller hund. Situationer med negativa beteenden 
kunde till exempel vara att den jämnårige hade sönder en tallrik eller kastade någonting på en 
hund eller katt. Som forskaren förutsett så gjorde barnen personlighetsbundna förklaringar för 
positiva beteenden utförda av omtyckta jämnåriga och för negativa beteenden utförda av icke 
omtyckta jämnåriga. För negativa beteenden utförda av omtyckta jämnåriga och för positiva 
beteenden utförda av icke omtyckta jämnåriga gjorde barnen situationsbundna förklaringar, 
vilket även det överensstämde med forskarens hypotes. Barnen tog hänsyn till om den 
jämnårige var en vän eller inte när de skulle förklara beteendena. Istället för att förklara alla 
beteenden, positiva eller negativa, med samma förklaring så fick samma beteende olika 
förklaringar beroende på om det utfördes av en vän eller inte.  
 

Forskning som inte visar någon effekt av vänskap. Forskning genomförd med ungdomar 
(16-17 år) på Nya Zeeland undersökte om det fundamentala attributionsfelet förekom när 
ungdomarna skulle förklara sin egen och sina vänners riskfyllda bilkörning (Harré, Brandt, & 
Houkamau, 2004). Studiens resultat visade att ungdomarna tenderade att förklara sina vänners 
riskfyllda beteenden med inre, personlighetsbundna faktorer, medan den egna riskfyllda 
bilkörningen förklarades med yttre, situationsbundna faktorer. Förklaringen ”skryta, verka 
tuff” användes fyra gånger så ofta när vännernas riskfyllda bilkörning förklarades än när den 
egna riskfyllda bilkörningen förklarades och förklaringen ”ha bråttom, vara sen” användes 
oftare för att förklara den egna riskfyllda bilkörningen än för att förklara vännernas riskfyllda 
bilkörning. Ändå fann inte forskarna tillräckliga bevis för att det fundamentala 
attributionsfelet existerar. Trots att deltagarna tenderade att förklara sina vänners riskfyllda 
bilkörning med personlighetsbundna förklaringar, så använde 60 av 70 stycken deltagare även 
minst en situationsbunden förklaring för att förklara vännernas bilkörning. Deltagarnas 
tendens att använda situationsbundna förklaringar till sitt eget beteende och 
personlighetsbundna förklaringar till sina vänners beteende antas istället bero på en 
motivation att framställa sitt eget beteende i bättre dager (Harré et al.).  
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie var att undersöka om det fundamentala attributionsfelet påverkas av 
relationer och typ av beteende. Det känns som ett bekymmersfritt tillvägagångssätt att förklara 
en individs beteende med dennes personlighet när individen är en komplett främling, men att 
det är svårare att förklara vännens oväntade beteende med dennes personlighet just på grund 
av vänskapen.  

Likaså kan det antas att vilken typ av beteende som ska förklaras också inverkar på det 
fundamentala attributionsfelet. En främling som beter sig på ett positivt sätt borde möta en 
annan sorts attributioner än en främling som beter sig på ett negativt sätt. Mot bakgrund av 
detta resonemang genomfördes den aktuella studien. 

Genom att studera skillnader i människans skattningar förväntades det att det tas hänsyn 
till vilken person som utför beteendet samt till vilken typ av beteende som utförs vid 
förklarandet av andras beteende. Studien undersökte om det finns skillnader i hur en väns, en 
ej omtyckt bekants och en främlings positiva eller negativa beteende skattas.  

Studien hade följande frågeställningar; skattas en väns beteende och som person som 
snällare och vänligare än vad en ej omtyckt bekant, en främling och deras beteende skattas? 
Detta oavsett vilket beteende som utförts? Skattas situationens påverkan som hög när vännen 
beter sig negativt, men som låg när vännen utför ett positivt beteende?  

Uppsatsförfattaren anser det vara intressant att undersöka hur det fundamentala 
attributionsfelet påverkas av relationer och typ av beteende kombinerat i en enda 
undersökning på en vuxen population (studenter) i Sverige då det uppsatsförfattaren 
veterligen inte utförts någon sådan forskning tidigare.  
 

Metod 
 
Deltagare 
 
Undersökningen genomfördes bland studenterna på en högskola i Mellansverige. Det 
eftersträvades att studenterna inte skulle ha studerat ämnet psykologi på högskolenivå tidigare 
och därför genomfördes enkätinsamlingen bland klasser som inte tillhörde en institution där 
psykologi ingår i undervisningen. Enkäten innehöll dessutom en kontrollfråga om studenten 
studerat psykologi och de enkäter med ett jakande svar eller som missat att besvara denna 
kontrollfråga plockades i ett första skede bort. Men efter tester visade det sig att om dessa 
enkäter togs med i databearbetningen så påverkades inte studiens signifikanser. Därför togs 
trots allt de elva enkäterna med för att få ett större datamaterial. Antalet deltagare i studien 
blev således totalt 114 (74 kvinnor, 40 män). Av deltagarna var 31 under 20 år, 76 var mellan 
21-30 år, sex var mellan 31-40 år samt en deltagare var över 40 år. För deltagarnas fördelning 
i de olika betingelserna (se Tabell 1). Studien fick ett generellt bortfall på sex stycken enkäter 
som inte returnerades vid datainsamlingen.  
 
Tabell 1 
Antal deltagare i varje betingelse 

 Vän Ej omtyckt bekant Främling 

Positivt beteende 21 19 17 

Negativt beteende 19 21 17 
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Material 
 
För denna undersökning skapades en enkät i sex olika varianter. Varje enkät inleddes med en 
kort situationsbeskrivning som deltagaren ombads att tänka sig in i. Efter 
situationsbeskrivningen följde 12 frågor om deltagarens uppfattning av den beskrivna 
situationen. Enkäten avslutades med två bakgrundsfrågor (kön och ålder med fasta 
svarsalternativ) samt en kontrollfråga om deltagaren tidigare läst psykologi på högskolenivå. 
 

Situationsbeskrivningens varianter. Den beskrivna situationen handlade om en händelse i 
en kö utanför det lokala gatuköket sent en lördag kväll. Just denna typ av situation valdes 
eftersom det är en situation som kan antas ha upplevts av deltagarna samt att i den typen av 
situation kan även positiva eller negativa händelser/beteenden utspelas. Det var i 
situationsbeskrivningen som enkätens olika variationer fanns. Situationen beskrev antingen en 
positiv eller en negativ händelse. Den positiva händelsen motsvarades av att deltagaren 
erbjöds att få gå före i kön till gatuköket och den negativa händelsen motsvarades av att en 
person trängde sig före deltagaren i kön till gatuköket. Genomsläppningen eller trängningen 
beskrevs som utförd av en av tre olika personer, antingen av en vän eller av en ej omtyckt 
bekant eller av en främling. Varje deltagare läste således en situationsbeskrivning som 
antingen beskrev en positiv (genomsläppning) eller negativ (trängning) händelse som utfördes 
antingen av antingen en vän, en ej omtyckt bekant eller en främling.  

 
Enkätens frågor. Efter den inledande situationsbeskrivningen bestod enkäterna av 12 

frågor om den beskrivna situationen där deltagaren ombads skatta på en skala dess 
uppfattning om situationen och personen i situationen. Svarsskalan till samtliga frågor bestod 
av en sjugradig skala där 1 motsvarades av ”Inte alls” och där 7 motsvarades av ”Till stor 
del”. Frågorna berörde framförallt tre aspekter; skattningarna av enkätpersonens beteende, 
skattningarna av enkätpersonens personlighet samt skattningarna av situationens påverkan på 
enkätpersonen. Det fanns fyra frågor som lades ihop till ett index där enkätpersonens beteende 
(vänligt, respektlöst, snällt, ohyfsat) skattades (Cronbach’s Alpha .939). Likaså fanns det fyra 
frågor som innebar skattningar av enkätpersonen (vänlig, respektlös, snäll, 
ohyfsad)(Cronbach’s Alpha .863). Det fanns även fyra frågor där skattningar av olika 
situationsbundna faktorer (alkoholpåverkan, trötthet, brådska och hunger) gjordes 
(Cronbach’s Alpha .701).  
 
 
Procedur 
 
Datainsamlingen skedde klassvis vid två olika tillfällen i samband med deltagarnas ordinarie 
undervisning. Vid det ena tillfället utfördes datainsamlingen i en mycket stor klass och då 
hade undersökningsledaren två kollegor till hjälp med själva utdelandet och insamlandet av 
enkäterna. Innan enkäterna delades ut fick deltagarna en kort muntlig presentation om studien 
och informerades om de etiska principerna enligt vilka studien genomfördes. Deltagarna 
informerades om att deras deltagande i studien var frivilligt och att de fick avbryta sin 
medverkan när som helst om de så önskade. Vidare informerades det om att inlämnad enkät 
betraktades som ett samtycke till att delta i undersökningen. Deltagarna informerades om att 
deras medverkan i studien var anonym, detta garanterades genom att datainsamlingen skedde i 
klasser som undersökningsledaren inte hade någon tidigare kännedom om samt genom att 
deltagarna inte uppgav någon personlig information på enkäten som gjorde möjligt att 
identifiera dem. Slutligen informerades deltagarna om att insamlad data endast kommer att 
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användas i vetenskapligt syfte. Deltagarna delades inte in i några undergrupper innan 
datainsamlingen skedde. Däremot hade enkäterna innan utlämningen sorterats med hjälp av 
blockrandomisering.  

Eftersom det låg i undersökningens intresse att få så spontana och oreflekterade svar som 
möjligt så diskuterades inte undersökningens syfte i detalj eller att enkäten fanns i sex olika 
varianter med deltagarna innan datainsamlingen genomförts. Därför mottog varje deltagare ett 
papper med en debriefing vid inlämnandet av enkäten. Debriefingen innehöll en kort 
presentation om vilket socialpsykologiskt fenomen undersökningen byggde på, en mer 
detaljerad diskussion om undersökningens syfte, en information om enkäten och dess sex 
olika varianter, kontaktinformation till undersökningsledaren och dess handledare samt 
kontaktuppgifter till personer på den aktuella högskolan som deltagarna kunde vända sig för 
kurativa och personliga samtal.  
 

Resultat 
 

Tre 2 x 3 variansanalyser (ANOVA) genomfördes med händelse (genomsläppning, trängning) 
och enkätperson (vän, ej omtyckt bekant, främling) som mellangruppsfaktorer och de tre 
index Beteende, Personlighet och Situationens Påverkan som beroende variabler.  

En 2 x 3 variansanalys (ANOVA) visade en huvudeffekt av händelse där genomsläppning 
bedömdes som vänligare och snällare (M = 5.96, SD = 1.10) än trängning (M = 1.88, SD = 
1.03), F(1, 108) = 416.75, p < .001. Inga andra effekter var signifikanta för skattning av 
enkätpersonens beteende. Medelvärden och standardavvikelserna för varje betingelse 
presenteras i Tabell 2. 

 
Tabell 2 
Medelvärde (och standardavvikelse) för Index Beteende redovisat i varje betingelsegrupp 

 Vän Ej omtyckt bekant Främling 

Positivt beteende 6.04 (1.03) 5.68 (1.43) 6.18 (.68) 

Negativt beteende 2.03 (1.03) 1.95 (1.08) 1.63 (.98) 

Not. Medelvärdet kunde variera mellan 1-7 där höga värden innebar att beteendet skattades som snällt och 
vänligt samt där låga värden innebar att beteendet skattades som oartigt och ovänligt 
 

En 2 x 3 variansanalys (ANOVA) visade en signifikant huvudeffekt av händelse där 
enkätpersonens personlighet skattades som vänligare och snällare då den släppte igenom 
någon (M = 5.24, SD = 1.07) än då de trängde sig in i kön (M = 3.17, SD = 1.28), F(1, 107) = 
96.06, p < .001. Analysen visade också en huvudeffekt av enkätperson, F(1, 107) = 9.73, p < 
.001. Post hoc test Tukey visade att en vän skattades som vänligare och snällare (M = 4.89, 
SD = 1.70) än vad både en främling (M = 4.05, SD = 1.39) ochr en ej omtyckt bekant (M = 
3.70, SD = 1.37) som inte skilde sig åt.  Analysen visade inte på någon signifikant 
interaktionseffekt av händelse och enkätperson gällande skattningarna av enkätpersonens 
personlighet. Tabell 3 presenterar medelvärden och standardavvikelser för varje betingelse.  
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Tabell 3 
Medelvärde (och standardavvikelse) för Index Person redovisat i varje betingelsegrupp 

 Vän Ej omtyckt bekant Främling 

Positivt beteende 5.86 (1.03) 4.59 (.97) 5.21 (.8) 

Negativt beteende 3.76 (1.64) 2.89 (1.17) 2.89 (.69) 

Not. Medelvärdet kunde variera mellan 1-7 där höga värden innebar att personen skattades som snäll och vänlig 
samt där låga värden innebar att personen skattades som oartig och ovänlig 
 

Studiens avslutande 2 x 3 variansanalys gällande situationens påverkan visade inga 
signifikanta effekter. I Tabell 4 presenteras medelvärden och standardavvikelser för varje 
betingelse.  

 
Tabell 4 
Medelvärde (och standardavvikelse) för Index Påverkan redovisat i varje betingelsegrupp 

 Vän Ej omtyckt bekant Främling 

Positivt beteende 4.32 (1.25) 3.65 (1.43) 3.75 (1.57) 

Negativt beteende 4.11 (1.14) 3.71 (1.18) 4.16 (1.29) 

Not. Medelvärdet kunde variera mellan 1-7 där höga värden innebar att situationens påverkan skattades som stor 
samt där låga värden innebar att situationens påverkan skattades som liten  
 
 
 

Diskussion 
 

Vad visar då studiens resultat? Vilken person som utförde beteendet har mindre inverkan på 
deltagarnas skattningar än beräknat. Vid skattningar av enkätpersonens beteende så var det 
endast typ av beteende som visade signifikanta skillnader på skattningarna. Den person som 
utfört ett positivt beteende skattades som snällare och vänligare än en person som utfört ett 
negativt beteende. Detta oavsett vilken person som utfört beteendet. Detta resultat besvarar 
studiens första frågeställning, vännens beteende skattas inte som vänligast oavsett utfört 
beteende. Det vill säga, vännens negativa beteende skattades inte som snällare och vänligare 
än den ej omtyckta bekantas eller främlingens positiva beteende, men medelvärdet lutade mot 
det. Vännens negativa beteende ter sig inte så oförlåtligt som uppsatsförfattaren förväntade 
sig.  

Däremot ter det sig som att typen av beteende inverkade i större utsträckning på 
deltagarnas skattningar. Även gällande personlighet så skattades personer som utfört ett 
positivt beteende som vänligare och snällare än personer som utfört ett negativt beteende. Vid 
skattningarna av enkätpersonens personlighet visar även typ av person signifikanta skillnader. 
En väns personlighet skattades som snällare och vänligare än vad en ej omtyckt bekants eller 
en främlings personlighet skattas. I skattningarna mellan den ej omtyckta bekantas 
personlighet och främlingens personlighet finns det dock inga signifikanta skillnader. Detta 
resultat besvarar den andra delen av studiens första frågeställning. Vännen som person 
skattades som vänligare än den ej omtyckta bekanta och främlingen oavsett vilken typ av 
beteende som utförts. Alltså skattades en vän som utfört ett negativt beteende som en snällare 
och vänligare person än vad en ej omtyckt bekant eller främling som utfört ett positivt 
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beteende gjorde. I just denna analys syns vänskapens påverkan på skattningarna tydligt, vilket 
var uppsatsförfattarens förväntan gällande studiens alla analyser.     

Något som däremot känns förvånande är att det inte fanns några som helst signifikanta 
skillnader i deltagarnas skattningar av påverkan från omgivningen. På förhand antogs det att 
de deltagare som läste om en vän som betedde sig negativt skulle skatta omgivningens 
påverkan som hög för att rättfärdiga vännens negativa beteende. Men så gjorde deltagarna 
alltså inte. Likaså antogs det att de deltagare som läst om en främling eller en icke omtyckt 
bekant som utfört ett positivt beteende skulle skatta omgivningens påverkan som hög för att få 
en förklaring till främlingens beteende. Inte heller detta antagande fick stöd. Studiens sista 
frågeställning besvarades med hjälp av dessa resultat. Uppsatsförfattaren kunde inte finna 
något mönster i deltagarnas skattningar av situationens påverkan på de olika enkätpersonerna. 
Situationens påverkan användes alltså inte som en ursäkt för vännens negativa beteende eller 
för främlingens positiva beteende. Detta går helt emot uppsatsförfattarens förväntan. Det kan 
dock tänkas att deltagaren istället för att lägga vikt på situationens påverkan justerade detta i 
sina skattningar av enkätperson, till exempel på så sätt att vännen skattades som vänligare just 
på grund av situationens påverkan. 

Med stöd av tidigare forskning såsom Floyd och Voloudakis (1999) samt Guerin (1999) 
kändes det realistiskt att ha en förväntning om att det skulle finnas skillnader i hur människan 
skattar olika typer av individer (vän, ej omtyckt bekant eller främling) och olika typer av 
beteenden (positivt eller negativt). Å andra sidan gav studien av Harré et al (2004) en 
fingervisning om att finna skillnader inte skulle vara någon självklarhet. Studien genomfördes 
ändå med förväntningen om att finna skillnader i hur människan till exempel skattade en väns 
personlighet och en främlings personlighet. Och studiens resultat visar att det fundamentala 
attributionsfelet påverkas av relationer. Hade människan inte tagit hänsyn till vilken person 
som utförde beteendet så skulle vännen som utfört ett negativt beteende skattats som mindre 
vänlig än vad den nu gjordes. Deltagarna tenderade alltså inte att generellt sett överskatta 
individens personlighet vid förklarandet av dennes negativa beteende, utan tog hänsyn till 
vilken individ det var som utfört beteendet. Likaså inverkade typ av beteende på det 
fundamentala attributionsfelet eftersom deltagarna skattade enkätpersonerna olika beroende 
på vilken typ av beteende som de utfört. Hade beteendet inte haft någon effekt på det 
fundamentala attributionsfelet så hade deltagaren skattat till exempel vännen som vänligare än 
den ej omtyckta bekanta eller främlingen oavsett om de alla utfört ett negativt beteende. Men 
nu togs det hänsyn till vilken typ av beteende som utförts så att den ej bekantas och 
främlingens positiva beteende skattades som vänligare än vännens negativa beteende.  
 
Reliabilitet och validitet 
 
Studiens reliabilitet och validitet får anses vara god. Bland annat så kontrollerades Cronbach’s 
Alpha och normalfördelningen på de index som skapade vid databearbetningen innan 
ytterligare analyser med hjälp av index utfördes.   

Studien fick ett litet bortfall. Inlämningsfrekvensen var 95 % och svarsfrekvensen på 
frågorna var 99 % (på totalt 12 stycken olika frågor saknades det svar). Det är dock värt att 
notera att 11 stycken av de frågor som inte besvarats alla ingick i Index Person. Bortfallet 
anses dock vara för litet för att det ska hota studiens reliabilitet.  

Det kan diskuteras huruvida de begrepp och uttryck som användes i enkäten är de mest 
lämpade begreppen. En student använder kanske inte uttrycken snäll, vänlig, ohyfsad och 
respektlös i första hand när de ska beskriva en person eller ett beteende. Det kan hända att en 
del deltagare gjorde en missvisande skattning på grund av att de helt enkelt inte tyckte att 
begreppet stämde in på den person de tänkte på. Det vill säga, en deltagare kanske skattade 
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sin vän som en 4: a på skalan över vänlighet, men hade skattat vännen som en 6: a på skalan 
om den istället hade gällt egenskapen ”schysst”. Det går också att diskutera om egenskaperna 
snäll och vänlig är motsatser till egenskaperna ohyfsad och respektlös.  

Ytterligare en aspekt av studien som kan diskuteras är huruvida enkätens situation blev 
alltför fiktiv och svår för deltagarna att tänka sig. Speciellt med tanke på Lewis (1995) kritik 
mot forskningen om fundamentala attributionsfelet kändes det viktigt att enkäten beskrev en 
situation så vardaglig som möjligt, men som samtidigt gick att manipulera efter 
undersökningens syfte. Det var också en önskan att situationsbeskrivningarna skulle vara så 
neutrala som möjligt att situationsbeskrivningen inte skulle styra deltagarens svar. Det är dock 
svårt att veta exakt hur deltagarna upplevde den beskrivna situationen. Eventuellt hade 
enkäten behövt innehålla ett antal kontrollfrågor om hur deltagaren upplevde situationen, men 
detta togs inte med då det kändes mer angeläget att ha en kortare och snabb enkät än en lång 
och mer tidskrävande. Inte heller ville det riskeras att genom kontrollfrågorna styra 
deltagarens uppfattning av situationen då det var deltagarens spontana och oreflekterade 
reaktion som var intressant.  
 
Vidare forskning 
 
Det skulle vara intressant att genomföra studien vid ytterligare tillfällen och på andra 
populationer för att se om resultaten skulle skilja sig åt. Det skulle dessutom vara intressant 
att skapa enkäter med olika sorters situationer för att det inverkar något på människans 
skattningar. Ses vännen fortfarande som vänligare om vännen istället kör bil för fort än 
tränger sig i en kö? Det skulle dessutom vara intressant att studera hur människans skattningar 
ser ut om vännen gör något så allmänt oaccepterat såsom att köra bil rattfull.  

Det skulle även vara intressant att se hur denna studies resultat skulle påverkas av om 
ansvarsskyldighet lades in i studien. Klarar människan av att mer sakligt granska sin vän och 
dennes beteende om människan måste försvara sin bedömning? 
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