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Ivriga bävrar i Pangloss värld? 
Just World Belief och attribution av arbetslöshet 

 
Henrik Sundh 

 
 

  Stark tro på en rättvis värld (BJW) har setts ha samband med en benägenhet 
att nedvärdera olycksdrabbade men även med positiva aspekter såsom 
stresshantering. Politiskt har BJW setts relaterad till högerorientering. Denna 
studie kombinerar relationen mellan BJW och politik med fokusering på 
attribuering av orsaker till arbetslöshet vilket tidigare förbisetts. Elever (n = 
63) från gymnasium och högskola tog ställning till föreslagna orsaker till 
arbetslöshet och besvarade bakgrundsfrågor inklusive politisk hemvist och 
två olika BJW-skalor: dels en cynisk inställning till andras misslyckanden 
(deserved misfortune, DM), dels en förmåga att glädjas över andras 
framgång (deserved good fortune, DGF). DM och DM för deltagare med lågt 
DGF uppvisade samband med högerpolitisk orientering, vilket även 
korrelerade positivt med intern attribution. En tendens till korrelation mellan 
DM och intern attribution återfanns, men inga signifikanta samband mellan 
BJW och attribution. Uppdelningen av BJW samt möjligheter till och 
behovet av framtida forskning diskuteras utifrån resultaten.  
 
Keywords: Just World Belief, attribution, unemployment, politics, scales 

 
 

Inledning 
 
  - Jag har sett vad som är ännu värre. Men en vis man, som sedan hade den olyckan att 

 bli hängd, lärde mig att allt är inrättat på det bästa och beundransvärt; det skall 
 tjänstgöra som skuggorna, som äro nödvändiga också på den vackraste tavla. 

  -  Er mästare måste ha varit en elak skämtare… Vad ni kallar skuggor är 
 fruktansvärda fläckar. 

  -  Det är människorna själva som ha skulden, sade Candide. Det är de som  
 åstadkomma dessa fläckar... (Voltaire, 1759/1953, ss. 121-122)  

 
I citatet ovan försvarar huvudpersonen Candide sin läromästare, filosofen Pangloss, och 
dennes tes att vi lever i den bästa och rättvisaste av möjliga världar. Denna studie avser 
undersöka huruvida förekomsten av en tro på en värld likt den Pangloss hyser påverkar synen 
på orsaker till arbetslöshet.  
 Att en föreställning likt den Candide försvarar inte behöver vara frukten av filosofiskt eller 
politiskt tänkande av den typ som Voltaire genom sin satir kritiserar, utan kan vara en del som 
tillhör människans psykologiska konstruktion lanserades som teori och började undergå 
empirisk prövning under 1960- och 70-talen. Teorin benämns Belief in a Just World (BJW) 
och manifesteras bland annat då betraktare upprätthåller en bild av en rättvis värld genom att 
nedvärdera offer (Furnham, 2003). Den bakomliggande hypotesen är att individer har ett 
behov av att tro att de lever i en värld där människor generellt sett får vad de förtjänar. Tron 
på den rättvisa världen möjliggör att individen agerar i sin fysiska och sociala omgivning som 
om den var stabilt ordnad. Teorins upphovsman menar att utan en sådan övertygelse blir det 
svårt för individen att engagera sig i långsiktiga mål och i daglig social samvaro 
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överhuvudtaget (Lerner, 1978), och senare forskning har också bekräftat samband mellan 
BJW och fokus på långsiktiga målsättningar (Hafer, Bègue, Choma, & Dempsey, 2005). 
Även om det osympatiska med att nedvärdera offer kan framstå som tydligt så har 
forskningen alltså visat på det för individen positiva med BJW. Eftersom betraktaren själv 
inte tänker sätta sig i samma situation som det bevittnade offret tillåts denne att mentalt 
eliminera orättvisor och risker och därmed känna sig mindre sårbar och utsatt (Furnham, 
2003).  
 Teorin om BJW utgår från att observerade orättvisor väcker känslor vilket blir drivkraften 
för försöken att bevara en tro på en rättvis värld (Hafer & Bègue, 2005), och BJW kan således 
ses fungera som en emotionell stötdämpare i känsloladdade situationer. Ett exempel på detta, 
om än indirekt, kunde påvisas av Lerner (1971) som fann att iakttagare bara nedvärderade en 
kvinna som utsattes för elektriska chocker om de var säkra på att hon verkligen led av dem. 
Om de visste att hon bara agerade ägde inte nedvärderingen rum och inte heller om de trodde 
att hon verkligen led av de elektriska chockerna men i efterhand skulle kompenseras genom 
att få 30 dollar. Funktionen av att vara emotionell stötdämpare är dock inte begränsad till 
hantering av iakttagelser. I en genomgång av BJW-forskningen under 1990-talet fann 
Furnham (2003) att BJW i flera studier visat sig betydelsefullt för hur människor hanterar 
stress. Ett exempel är Tomaka och Blascovich (1994) som kunde påvisa att ett högt BJW var 
gynnsamt för en uppgift som gick ut på att subtrahera siffran sju från ett högre tal under fyra 
minuter. Jämfört med individer med lågt BJW klarade de med högt BJW uppgiften bättre och 
uppfattade också uppgiften som mindre hotfull och stressande.  
 En hypotes, som också funnit visst empiriskt stöd, är att BJW är en primitiv föreställning 
som försvinner under uppväxten allteftersom den kan ersättas av mer avancerade former av 
resonemang som förmår hantera en de facto oförutsägbar och orättvis värld (Dion & Dion, 
1987; Oppenheimer, 2006). Andra har dock kommit fram till motsatt resultat. Zubieta och 
Barreiro (2006) fann i en studie av personer mellan 9 och 35 år att tron på en rättvis värld och 
tron på en orättvis värld var lika starka för 9-11-åringar. Tron på den rättvisa världen ökade 
sedan med ålder och nådde en topp vid 21-23 år där den stabiliserades. Tron på en orättvis 
värld uppvisade å andra sidan en, dock betydligt svagare, tendens till att sjunka. Författarna 
fann även att en tro på en rättvis värld ökade desto högre utbildningsnivå som respondenterna 
befann sig i och även desto mer ”socialt kapital” (en kombination av föräldrarnas yrken och 
utbildning) som tillskrevs dem. Såväl högre utbildning som mer socialt kapital gav samtidigt 
lägre resultat för tron på den orättvisa världen. Dock fann man inga skillnader mellan könen, 
vilket man inte heller förväntade sig då forskningen inte har funnit att könstillhörighet är en 
betydande faktor för skillnader i förekomsten av BJW. En metaanalys över 33 studier som 
uppmärksammade BJW i relation till kön fann en viss effekt (d = .12) som indikerade att det 
var troligare att män föreställde sig världen som rättvis, men denna effekt var bara runt en 
tiondel av standardavvikelsen (O’Connor, Morrison, McLeod & Anderson, 1996).  
 Människor med en tro på en rättvis värld har även funnits uppvisa en relativt stark 
religiositet och religiösa skrifter har också påvisats förespråka en tro på en rättvis värld, vilket 
i dessa fall är liktydigt med en rättvis gud (Rubin & Peplau, 1975). Christopher, Zabel, Jones 
och Marek (2008) fann att BJW hade en måttlig positiv korrelation med hur stor del av ens liv 
som man uppfattar utgörs av arbetsrelaterade aktiviteter (r = .28) och med huruvida man anser 
att hårt arbete lönar sig (r = .39), båda subskalor som avser mäta aspekter av en protestantisk 
arbetsetik. Tillsammans visade de sig svara för 16.6% av variansen i BJW.   
 Politiskt har BJW upprepade gånger kunnat kopplas till auktoritära och konservativa 
ideologiska uppfattningar samt setts korrelera negativt med vänsterinriktat tänkande 
(Furnham, 2003). I linje med detta har människor som ligger högt på BJW-skalan funnits 
beskydda existerande institutioner och politiska ledare, till exempel genom att i jämförelse 
med kontrollgrupper attribuera mindre skuld till president Nixon i Watergateaffären (Rubin & 
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Peplau, 1975). Vidare fann Christopher et al. (2008) att BJW korrelerar positivt och relativt 
starkt med ”right-wing authoritarianism” (r = .48) och positivt men svagare med politisk 
konservatism (r = .17). Politisk konservatism mättes dock från ”Mycket liberal” (1) till 
”Mycket konservativ” (7) vilket komplicerar en jämförelse. I en studie som skiljde mellan en 
tro på att världen är rättvis för en själv och en tro på att världen är rättvis för andra fann Bègue 
och Bastounis (2003) att BJW för andra var negativt korrelerat med stöd till offentliga 
välfärdsåtgärder åt människor i ekonomisk nöd och positivt med övertygelsen om att offentlig 
välfärd motverkar utvecklingen av individen. Författarna fann även samband mellan denna 
typ av BJW och nedvärdering av gamla och fattiga. En nationsöverskridande undersökning 
fann signifikanta relationer mellan BJW och intern locus of control och dessutom en positiv 
korrelation med faktorer som författarna menar representera en högerpolitisk konservativ 
inställning, såsom en tillfredsställelse med det ekonomiska systemet och motstånd till statlig 
ekonomisk intervention. Samtidigt konstaterade man att de som uppfattade att externa krafter 
kontrollerade deras liv såg världen som orättvis. Dessa var även mer positiva till 
välfärdspolitiska åtgärder och missnöjda med det personliga eller nationella ekonomiska 
tillståndet. Författarna menar att dessa faktorer kan ses som representanter för en 
vänsterideologi, och sammantaget menar man att resultaten passar väl in i den betoning av 
personlighetsdragens betydelse för ekonomiska attityder som gjorts inom den 
ekonomiorienterade psykologin (Bastounis, Leiser, & Levy, 2004).  
 Utifrån kunskapen om att en tro på en rättvis värld korrelerar med faktorer som varierar i 
olika kulturer (som locus of control, protestantisk arbetsetik och konservatism) undersökte 
Furnham (1993) 1700 individer i 12 olika länder för att se om variationen även gällde BJW. 
Skillnader mellan länderna kunde fastställas, varav den mest framträdande berodde på 
skillnader i ländernas inre maktdistans: de som hade mycket egendom, rikedom och makt 
trodde mer på en rättvis värld medan de med lite rikedom och makt hade en starkare tro på en 
orättvis värld. Andra studier har intresserat sig för kulturer som antagits kunna ställa frågan på 
sin spets. Exempelvis fann Glennon, Joseph och Hunter (1993) att katoliker uppvisade ett 
lägre BJW än protestanter i Nordirland vilket författarna tolkade som ett stöd åt hypotesen att 
erfarenhet av orättvisa motverkar BJW. Ett annat exempel är Furnham (1985) som fann att 
vita sydafrikanska studenter hade ett högre BJW än vita brittiska studenter, vilket författaren 
menade pekar på möjligheten av att förekomsten av BJW inte bara har en betydelse för 
individer utan även kan vara samhällsfunktionellt och att BJW då också kan spridas utifrån ett 
samhällsmässigt intresse.    
   
 
Mätinstrument och dimensioner 
   
Det klassiska instrumentet för att mäta BJW består av 20 påståenden varav nio avser mäta en 
tro på en orättvis värld (Rubin & Peplau, 1975). Skalan har stött på kritik och diskuterats, 
främst gällande dess reliabilitet och huruvida förhållandet mellan en tro på en rättvis värld och 
en tro på en orättvis värld ska ses som ortogonalt snarare än bipolärt. En individ kan 
exempelvis tro på en slumpmässigt ordnad värld utan logiska kopplingar mellan beteende, 
personlig karaktär och öde (Hafer & Bègue, 2005). Trots kritiken har skalan fortsatt vara den 
mest använda (Furnham, 2003) och brukas inom aktuell forskning (Christopher et al., 2008; 
Iatridis & Kostininonov, 2009). Sedan 1990-talet har den dock utmanats av nya skalor som 
även tenderar att vara mer specifika i vad de mäter (Furnham, 2003). Ett exempel på en 
utveckling med utgångspunkt i Rubin och Peplaus skala är två skilda skalor som mäter 
förtjänad motgång (deserved misfortune, DM) och förtjänad framgång (deserved good 
fortune, DGF). Båda består av påståenden som genom faktoranalys utkristalliserat sig från de 
ursprungliga 20 men avser mäta olika aspekter av BJW i relation till resultat av handlingar. 
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DM är tänkt att spegla en mer cynisk och negativ inställning till andra i motgång med 
funktionen att erhålla en känsla av trygghet då motgången förstås som något som kan 
undvikas. DGF är å andra sidan orienterad mot andra i framgång och ett erkännande av det 
rättvisa i denna. Även DGF kan emellertid inneha en trygghetsfunktion genom att via positiva 
känslor erbjuda hopp. Skalans konstruktör menar därför att de två borde skilja sig åt beroende 
på om det som erfars är att betrakta som positivt eller negativt (Mudrack, 2005). En annan 
skillnad är att förekomsten av påståenden som kan ses som särskilt passande för användande i 
USA och relaterade till religion är frånvarande i DM och DGF.  
  Liksom andra skalor som inte ser en orättvis värld och en rättvis värld som varandras raka 
motsatser riskerar DM och DGF att erhålla svar präglade av respondenternas benägenhet att 
hålla med om påståenden som presenteras. Denna risk delas av flera andra utmanare till Rubin 
och Peplaus originalskala från 1975, men är medveten och oundviklig då ett vänt påstående 
skulle mäta en tro på en orättvis värld vilket alltså inte uppfattas som motsatsen på en 
kontinuerlig skala till en tro på en rättvis värld. När det gäller motsatserna till DM och DGF 
(oförtjänad motgång och oförtjänad framgång) och relationen dem emellan finns behov av 
mer forskning. I en genomgång av experimentell forskning rörande BJW skriver Hafer och 
Bègue (2005) att forskningen i stort sett ignorerat frågan om orättvis framgång, vilket enligt 
teorin borde utgöra ett hot mot bilden av en rättvis värld precis som orättvisa motgångar.   
 
 
Attribution av framgång och misslyckande   
 
Ett forskningsområde som delar vissa beröringspunkter med en tro på en rättvis värld är det 
som berör attribuering av orsaker till händelser. Eftersom processen där en tro på en rättvis 
värld manifesteras genom iakttagelser och bedömningar inbegriper en attribution av orsaker 
(Lerner, 1971) kan attributionen ses som associerat till och som en del av BJW (Dion & Dion, 
1987). De två forskningsgrenarna har också kombinerats i en tidigare studie där BJW setts 
vara högre i fall som attribueras till förmåga snarare än ansträngning (Iatridis & Fousiani, 
2008). 
 Sökandet efter orsaker kan ses som ett förstadium till en handlingsstrategi: om ett tidigare 
utslag var av framgångsrik art kan den iakttagna kausaliteten eftersträvas i framtiden. Vid 
misslyckanden, till exempel ett underkänt prov, är det sannolikt att man försöker ändra 
orsakerna som ledde fram till utgången för att på så sätt nå ett mer lyckat resultat (Weiner, 
1986). Attribution har också setts uppfylla flera funktioner, ofta liknande de hos BJW, såsom 
att få kontroll genom att orsaksförklara tidigare händelser och att förutse framtida, att bevara 
eller vidareutveckla den egna bilden av sig själv och omvärlden samt för att förklara och 
ursäkta egna handlingar (Forsyth, 1980).  
 Weiner (1986) identifierade tre allmänt erkända och vanligt förekommande 
orsaksdimensioner inom attributionsforskningen: locus, stabilitet och kontrollerbarhet. Dessa 
tre har enligt Weiner visat sig uppfylla kraven på reliabilitet, generaliserbarhet och 
meningsfullhet till skillnad från andra föreslagna dimensioner såsom ”intentionalitet”: 
huruvida en kontrollerad handling var menad att orsaka det som följde, och ”globalitet”: 
huruvida en orsak är specifik för en viss situation eller inte (Abramson, Seligman, & 
Teasdale, 1978). Olika attribueringar kan åtskiljas genom taxonomin av de tre dimensionerna. 
Exempelvis skiljer sig tur (externt, ostabilt och okontrollerbart) från skicklighet (internt, 
kontrollerbart och stabilt) på samtliga dimensioner (Iatridis & Fousiani, 2008). Samtidigt är 
det viktigt att notera att orsaker kan glida mellan olika dimensioner beroende på individ och 
situation. En person kan exempelvis uppfatta tur som något externt medan en annan uppfattar 
tur som en intern egenskap (Weiner, 1986).  
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 Iatridis och Fousiani (2008) fann att respondenter attribuerade orsaker relativt mer till 
förmåga för en person med hög status som lyckades på ett viktigt prov och en person med låg 
status som misslyckades än vad som var fallet där den med hög status misslyckades eller den 
med låg status lyckades. De sistnämnda förhållandena genererade i sin tur relativt sett starkare 
attribution till ansträngning. Förmåga räknades som någonting internt, stabilt och 
okontrollerbart, medan ansträngning räknades som internt, ostabilt och kontrollerbart. 
Ansträngning skiljde sig alltså från förmåga på två av dimensionerna. Även om det är möjligt 
att lista ett nära på oändligt antal orsakssamband till olika utfall menar Weiner (1986) att det 
framträder en betydligt mindre grupp när det gäller prestation, varav de mest dominerande är 
just förmåga och ansträngning. Framgång tillräknas såväl förmåga som ansträngning liksom 
misslyckanden attribueras till brist på eller frånvaro av desamma, men omfattningen och 
fördelningen har alltså setts variera.   
    
 
Kulturell generalisering och fokusering på arbetslöshet 
 
En övergripande frågeställning gällande de här presenterade forskningsområdena är 
generaliserbarheten, både när det gäller deltagare och attributionsobjekt. Såsom beskrivits har 
egenskaper hos deltagare och kulturella skillnader uppmärksammats när det gäller BJW. Även 
vad som utgjort ”offer” har varierats i forskningen och betydelsen av BJW för nedvärdering 
av personer har kunnat setts i skilda fall, såsom AIDS-sjuka, handikappade, våldtäktsoffer och 
fattiga i tredje världen (Furnham, 2003). Kulturella skillnader har även konstaterats när det 
gäller attribuering. Exempelvis fann Choi, Nisbett och Norenzayan (1999) att personer från 
Östasien var mindre benägna än personer i västländer att uppvisa det fundamentala 
attributionsfelet samt att förklara beteenden med interna orsaker över huvudtaget, vilket man 
tolkade som en påverkan från en mer ”holistisk” personuppfattning med mer hänsynstagande 
till den sociala kontexten. Iatridis och Fousiani (2008) som behandlar både BJW och 
attribution i förhållande till status nämner i sin grekiska studie kulturella aspekter såsom hög 
grad av social mobilitet och marknadsekonomi i det land där studien genomfördes, men 
menar samtidigt att resultat kan skilja sig även mellan länder med liknande socioekonomiska 
karaktärsdrag.    
  Forskning kring BJW i en svensk kontext är i det närmaste obefintlig, vilket delvis kan 
bero på Rubin och Peplaus skala är skapad i och för en kultur som skiljer sig från den 
svenska. En studie som undersökte förhållandet mellan politisk tillhörighet, intern locus och 
Mudracks skalor fann emellertid signifikanta resultat även i en svensk kontext och man 
konstaterade att högersympatier hade samband med internt locus och att män med relativt lågt 
DGF kunde sammankopplas med en politisk tillhörighet till vänster (Larsson & Ståhl, 2008).  
  Något som följaktligen inte belysts i ett svenskt sammanhang är BJW kopplat till konkreta 
och avgränsade politiska områden. Ett sådant område, som även saknar belysning utanför 
Sveriges gränser, åtminstone inom ramen för engelskspråkiga vetenskapliga artiklar, är BJW 
och BJW i kombination med attribution i relation till arbetslösa och arbetslöshet. En sådan 
koppling kan te sig extra relevant i tider av ekonomisk kris, och potentiellt har en sådan 
belysning även praktisk nytta för åtgärder mot stigmatisering då den kan bidra till förståelsen 
av bilden av arbetslösa. Det kan även ha betydelse för ökad förståelse av den politiska 
utvecklingen då frågan spelar en stark och långvarig politisk roll. Sysselsättningen har varit 
ett av de tre mest frekventa svaren då väljarna tillfrågats om den viktigaste valfrågan i alla 
svenska riksdagsval sedan 1979 då mätningar inleddes, med undantag av 1988 och 2002. 
Frågan om sysselsättningen rankades som allra viktigast av en majoritet av de tillfrågade inför 
valet 2006 (Holmberg & Oscarsson, 2009). Även om synen på orsaken till arbetslöshet som 
något externt eller internt inte låter sig ses löpa parallellt med en politisk skala från vänster till 
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höger utan att allvarligt förenkla förhållandet, så indikerar uttalanden om relationen mellan 
stat och individ som att ”vi måste gå från att vara matade fågelungar till att bli ivriga bävrar” 
(Eriksson, 2004) från den nuvarande (2010) svenske näringsministern att en kombination av 
fokus på politik, attribution och BJW äger relevans inom detta område.  
 
 
Syften och hypoteser 
 
Utifrån att tidigare forskning sett samband mellan en tro på en rättvis värld och en 
högerpolitisk inställning blev ett syfte att se om detta mönster gick att urskilja även här. 
Denna studie sökte emellertid utveckla studiet av denna koppling genom att undersöka 
huruvida det existerade ett samband mellan en tro på en rättvis värld och en avgränsad 
politisk fråga, i detta fall arbetslösheten. Ett andra huvudsyfte blev därför att utreda huruvida 
deltagarnas tro på en rättvis värld har samband med attribuering av arbetslöshetens orsaker till 
förmåga och ansträngning samt attribueringens locus. Studiens tredje huvudsyfte var att 
undersöka huruvida påståendet ”Elever förtjänar nästan alltid betygen de får i skolan” förstås 
som DM såsom det är avsett, och utifrån det utvärdera indelningen i DM och DGF. 
  Utifrån studiens två först beskrivna huvudsyften formulerades följande hypoteser: 
 

1. a)  Respondenter med högre BJW tenderar att placera sig politiskt mer till höger än 
 personer med lägre BJW. 

 b)  Respondenter med högre DM och/eller högre DGF tenderar att placera sig politiskt 
  mer till höger än personer med lägre DM och/eller lägre DGF. 
 
2. a)   Respondenter med högre BJW attribuerar arbetslöshet till orsaksfaktorn förmåga i 

 högre grad än respondenter med lägre BJW.  
      b) Respondenter med högre BJW attribuerar arbetslöshet till orsaksfaktorn 
  ansträngning i högre grad än respondenter med lägre BJW.  
 c)  Respondenter med högre BJW attribuerar arbetslöshet till interna orsaksfaktorer i 
  högre grad än respondenter med lägre BJW.  

 
3. a)  Respondenter med högre DM attribuerar arbetslöshet till orsaksfaktorn förmåga i 

 högre grad än respondenter med lägre DM.  
      b) Respondenter med högre DM attribuerar arbetslöshet till orsaksfaktorn 
  ansträngning i högre grad än respondenter med lägre DM. 

c)  Respondenter med högt DM attribuerar arbetslöshet till orsaksfaktorn förmåga i 
 högre grad än respondenter med högt DGF. 
d)  Respondenter med högt DM attribuerar arbetslöshet till orsaksfaktorn ansträngning 
 i högre grad än respondenter med högt DGF. 

 e) Respondenter med högre DM attribuerar arbetslöshet till interna  
  orsaksfaktorer i högre grad  än respondenter med lägre DM. 

f)  Respondenter med högt DM attribuerar arbetslöshet till interna orsaksfaktorer i 
 högre grad än respondenter med högt DGF. 
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Metod 
 
 

Deltagare 
 
Enkäter tilldelades en klass på en gymnasieskola och två klasser fördelade på fem 
seminarietillfällen på en högskola, samtliga i Mellansverige och utvalda genom 
tillgänglighetsurval. Inget generellt bortfall förekom vid enkätinsamlingen på 
gymnasieskolan. Vid seminarierna på högskolan deltog inte alla studenter i undersökningen. 
Bortfallskvoten vid dessa tillfällen kan dock inte fastställas exakt på grund av att insamlingen 
ägde rum under övervakning av högskolelärare men bedöms vara marginell. Partiellt bortfall 
förekom för DM (n = 4), DGF (n = 5), förmåga (n = 1), ansträngning (n = 2), kön (n = 1), 
program (n = 2), erfarenhet (n = 1), politik (n = 2) och locusfrågan (n = 1). Ingen enkät 
uteslöts i sin helhet. Deltagandet var frivilligt och ingen ersättning utgick. 
  Av totalt 63 gick 25 deltagare (21 män och 1 av okänt kön) på det gymnasiala 
fordonsprogrammet, 25 (8 män) på samhällsprogram på högskola och 13 (5 män) studerade 
psykologi på högskola. Ålder varierade mellan 16 och 38 år (M = 20.89, SD = 3.60). 
Majoriteten uppgav sig vara icke-religiösa (n = 43). Gruppen som uppgav sig inte veta och 
gruppen med religiösa var lika stora (n = 10). Av 62 respondenter uppgav 34 att de inte hade 
egen erfarenhet av ofrivillig arbetslöshet. De som hade erfarenhet fördelade sig inom 
grupperna Ja, sammanlagt mer än ett år (n = 9), Ja, mellan 6 månader och ett år (n = 5), Ja, 
mellan tre och sex månader (n = 6) och Ja, tre månader eller mindre (n = 8).  
  
 
Material 
     
  Attribution. Studiens beroende variabler mättes genom en sjugradig Likertskala bestående 
av sammanlagt 14 föreslagna svar på frågan ”Vari ligger orsaken till att man blir arbetslös?” 
till vilka deltagarna fick ställa sig på en skala mellan 1 (Instämmer inte alls) till 7 (Instämmer 
helt). Skalan var konstruerad efter en tidigare studie (Iatridis & Fousiani, 2008) men anpassad 
till arbetslöshetsförhållanden istället för som i originalet studieförhållanden. Dimensioner som 
mättes var valda utifrån Weiner (1986) och innefattade locus, stabilitet och kontroll. 9 
påståenden avsåg mäta intern locus (ex. Ens yrkeskunskaper) och 5 avsåg mäta extern locus 
(ex. Tillgången på jobb). Nivåerna stabilt/ostabilt och kontrollerbart/okontrollerbart för 
dimensionerna stabilitet och kontrollerbarhet mättes av 7 påståenden vardera. Ansträngning 
(internt/ostabilt/kontrollerbart, ex. Ens fokusering på att söka arbete) och förmåga 
(internt/stabilt/okontrollerbart, ex. Ens arbetsförmåga) bestod av vardera fyra påståenden. 
  Förutom dessa 14 påståenden ombads deltagarna besvara en sjugradig bipolär förfrågning 
om de ansåg att förklaringen till att man är arbetslös finns hos den arbetslöse själv eller i 
omständigheter utanför honom, där 1 motsvarade ”Enbart hos den arbetslöse själv” och 7 
motsvarade ”Enbart i yttre omständigheter”. 
  Den interna konsistensen visade sig vara godtagbar för den interna attributionen som helhet 
(α = .81) liksom för de inominterna subgrupperna ansträngning (α = .73) och förmåga (α = 
.78). Den externa attributionen visade sig ha en oacceptabel intern konsistens (α = .48). Denna 
kunde höjas genom eliminering av ”Ens sociala förhållanden” men inte till acceptabel nivå 
(α = .56). ”Ens sociala förhållanden” uppvisade dessutom starkast positiv korrelation med 
den bipolära frågan. Index för extern locus förkastades därför i sin helhet och attribution till 
externa faktorer mättes enbart genom den bipolära frågan. Den teoretiskt möjliga 
variationsvidden för samtliga index var 1-7.   
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 Belief in a just world. För att mäta undersökningens oberoende variabler användes en 
tidigare svensk översättning (Larsson & Ståhl, 2008) av Mudracks (2004) revision av Rubin 
och Peplaus (1975) skala. Motivering var att de tidigare använts på svenska förhållanden för 
att mäta relaterade frågeställningar, att frågor som är konstruerade för att passa i USA och en 
religiös kultur reducerats samt att separerandet av förtjänad framgång och förtjänat 
misslyckande bedömdes passa denna studies inriktning. Båda var sjugradiga Likertskalor med 
sammanlagt 11 påståenden och svarsalternativ som spände mellan 1 (Instämmer inte alls) och 
7 (Instämmer helt). Sex av skalans påståenden avsåg mäta förtjänade positiva konsekvenser 
(DGF, ex. Människor med tur har ofta förtjänat det). Fem påståenden avsåg mäta förtjänade 
negativa konsekvenser (DM, ex. De flesta människor som har det svårt har orsakat det själva 
på något vis). Tidigare användning av den svenska översättningen har visat relativt låga 
alphavärden både för DM (α = .63) och för DGF (α = .61) men har ändå använts utan 
reducering (Larsson & Ståhl, 2008).  
  Förutom dessa frågor infördes ett påstående (Elever förtjänar nästan alltid lägre betyg än 
de får i skolan) som avsåg mäta oförtjänade positiva konsekvenser (undeserved good fortune, 
UGF) och ett påstående (Elever förtjänar nästan alltid högre betyg än de får i skolan) som 
avsåg mäta oförtjänade negativa konsekvenser (undeserved misfortune, UM). Dessa 
påståenden var egna konstruktioner och primärt framtagna för att reliabilitets- och 
validitetstesta den här använda DM-skalan och dess påstående ”Elever förtjänar nästan alltid 
betygen de får i skolan”. Om påståendet tolkades som DM och är lågt borde detta generera 
höga resultat på UM-påståendet och låga resultat på UGF-påståendet. Om påståendet tolkades 
som DGF och erhöll låga svar borde istället UM-påståendet tilldelas låga svar och UGF-
påståendet höga svar. Även de egna konstruktionerna sträckte sig från 1 (Instämmer inte alls) 
till 7 (Instämmer helt). 
  DGF uppvisade ett icke godtagbart alphavärde (α = .55). Liksom tidigare (Larsson & Ståhl, 
2008) kunde värdet ökas genom eliminering av frågan Det är större chans att försiktiga 
bilförare undviker trafikolyckor än oförsiktiga bilförare. Värdet för den reducerade skalan 
bedömdes som acceptabelt (α = .65). DM uppvisade ett godtagbart alphavärde (α = .78). Då 
samtliga DM och DGF påståenden tillsammans avsetts användas som en generell mätare av 
BJW reliabilitetstestades alla påståenden tillsammans. Detta index uppvisade också en 
godtagbar intern konsistens (α = .78). Den teoretiskt möjliga variationsvidden för samtliga 
index var 1-7.    
 
  Social önskvärdhet. För att kontrollera för att resultaten präglats av respondenternas 
uppfattning av vad som är socialt önskvärt har Motivation to control prejudice (MTCP) 
medtagits som kontrollvariabel. Den aktuella versionen är en tidigare använd svensk 
översättning (Larsson & Ståhl, 2008). Skalan har tidigare uppvisat reliabilitetsproblem och 
gjorde så även i denna undersökning. Då ingen kombination av påståenden kunde uppnå 
tillräckliga reliabilitetsvärden valdes istället ”Jag tycker det är viktigt att man uppträder enligt 
samhällets normer” ut som enskild mätare av social önskvärdhet då detta påstående visade en 
signifikant korrelation med frågan huruvida orsaken till arbetslösheten finns hos den 
arbetslösa eller i yttre omständigheter (r = .263, n = 61, p = .040). Att korrelationen var 
positiv innebar att social önskvärdhet i denna studie antogs uttryckas genom attribuering till 
yttre omständigheter. 
 
  Bakgrundsvariabler. Deltagarna svarade på frågor om egen erfarenhet av ofrivillig 
arbetslöshet (med svarsalternativen Ja, sammanlagt mer än ett år, Ja, sammanlagt mellan 6 
månader och ett år, Ja, sammanlagt mellan 3 till 6 månader, Ja, sammanlagt 3 månader eller 
mindre och Nej), religiositet (Ja/Nej/Vet ej) samt politisk hemvist på en skala från 1 (Vänster) 
till 7 (Höger). Religiositet omkodades i efterhand till att bara inkludera ja- och nej-svar. 
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Procedur 
 
En gymnasielärare och två högskolelärare kontaktades och tillfrågades om det var möjligt att 
utnyttja deras lektionstillfällen för insamling av enkäter. Samtliga svarade ja. Personlig 
presentation och information om frivillighet, anonymitet och att enkäten skulle användas till 
en högskoleuppsats som handlade om arbetslöshet gavs innan enkäten fylldes i. Information 
om frivillighet, anonymitet samt möjlighet att ta del av studiens resultat bifogades enkäten 
genom ett inledande missivbrev.    
 
 

Resultat 
 
Av de 63 deltagare som fyllde i enkäten svarade 58 på samtliga DGF-påståenden (M = 3.53, 
SD = 1.01) och 59 på samtliga påståenden för DM (M = 3.29, SD = 1.13). Respondenter som 
svarade på samtliga DM och DFG påståenden bildade index för BJW. 60 respondenter bidrog 
till indexet för intern attribution och 62 besvarade frågan om orsaken till arbetslöshet finns 
hos den arbetslöse eller i yttre omständigheter. Samtliga påståenden som bildade indexet 
Ansträngning fylldes i av 61 respondenter (M = 5.10, SD = 0.96) och alla påståenden som 
bildade Förmåga besvarades av 62 respondenter (M = 5.10, SD = 1.13). 
 
 
Korrelationer mellan variablerna 
 
Pearson korrelationstest på BJW, locus samt bakgrundsvariabler (se Tabell 1) visade en 
signifikant positiv korrelation mellan vänster-höger och intern attribution vilket innebär att då 
respondenter ser sig mer som höger tenderar de också att svara högre på påståenden om intern 
attribution. Testet visade en signifikant negativ korrelation mellan kön och BJW, vilket 
innebär att män uppvisade en starkare tro på en rättvis värld (M = 3.79, SD = 0.98) än kvinnor 
(M = 3.17, SD = 0.73). Kön korrelerade även signifikant negativt med vänster-högerskalan 
vilket innebär att kvinnor såg sig som mer vänster (M = 3.44, SD = 1.70) än vad männen 
gjorde (M = 4.30, SD = 1.51), samt signifikant positivt med ålder vilket innebär att kvinnorna 
(M = 22.07, SD = 3.99) i genomsnitt var äldre än männen (M = 20.00, SD = 2.96).  
Bakgrundsvariabeln egen erfarenhet av arbetslöshet korrelerade signifikant och negativt med 
intern-extern attribution, vilket innebar att ju mindre egen erfarenhet av arbetslöshet deltagare 
hade desto mer attribuerade de orsaken till arbetslösheten till den arbetslöse. De fem 
signifikanta resultaten testades genom en Zero Order partiell korrelation med MTCP-
påståendet som kontrollvariabel. Resultatet visade att korrelationen mellan vänster-höger och 
kön förlorade sin signifikans på 5%-nivån (r = -.25, n = 57, p = .058). Övriga korrelationer 
förblev signifikanta.   
  När det gäller subskalorna (se Tabell 2) visade resultaten att DM korrelerade signifikant 
med vänster-högerskalan, till stöd för hypotes 1b. DM korrelerade även signifikant med kön, 
DGF och BJW. Resultatet visade även att ansträngning korrelerade signifikant med vänster-
högerskalan, intern-extern attribution samt förmåga och intern attribution. De nya signifikanta 
resultaten testades även de genom Zero Order partiell korrelation med MTCP-påståendet som 
kontrollvariabel. Resultatet visade ingen skillnad som fick sambanden att förlora signifikans. 
MTCP-påståendet korrelerade bara signifikant med frågan om orsaken till arbetslöshet är 
intern eller extern (r = .040, n = 61, p = .040). 
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1 Mer än ett år (1), 6 månader till 1 år (2), 3 till 6 månader  (3), 3 månader eller mindre (4), Nej (5) 
2 Ja (1), Nej (2) 
3 Man (1), Kvinna (2)  
* p < .05, **p < .01. 
 
Tabell 2 
Pearsonkorrelationer mellan subskalor och variabler som visade signifikanta samband. 

Variabel DM Ansträngning 

1. BJW r = .93, n = 55, p < .001 r = .20, n = 54, p = .141 
2. DM  r = .06, n = 57, p = .253 

3. DGF r = .74, n = 55, p < .001 r = .11, n = 57, p = .431 

4. Intern-extern r = .04, n = 58, p = .797 r = -.28, n = 60, p = .039 

5. Intern attribution r = .26, n = 56, p = .055 r = .74, n = 60, p < .001 

6. Ansträngning r = .06, n = 57, p = .253  

7. Förmåga r = .19, n = 58, p = .161 r = .40, n = 60,  p = .002 

8. Vänster-höger r = .30, n = 58, p = .024 r = .32, n = 59, p = .015 

9. Kön1 r = -.37, n = 58, p = .004 r = -.15, n = 60, p = .244 
Not. Signifikanta korrelationer i fet stil.  
1 Man (1), Kvinna (2)  
 
 
Hypotesprövning med variansanalys 
 
Inför hypotesprövningen testades program genom en envägs ANCOVA med BJW som 
beroende variabel och med kön som kovariat. Resultatet visade inte på några signifikanta 
skillnader mellan fordonselever (M = 3.87, SD = 0.97), samhällsvetare (M = 3.12, SD = 0.68) 
och psykologistuderande (M = 3.68, SD = 1.03), F(2,50) = 1.94, p = .155. Nya variabler 
konstruerades för BJW-skalorna och vänster-högerskalan (se Tabell 3). De tre BJW-skalorna 
kategoriserades med nivåerna hög/låg utifrån sina medianvärden. Vänster-högerskalan 
kategoriserades till tre grupper utifrån enkätens svarsalternativ (1-3 = vänster, 4 = mitten, 5-7 
= höger). 
 
 
 
 

Tabell 1 
Medelvärden, standardavvikelser och korrelationer för BJW, attributionens locus 
och bakgrundsvariabler. 
 Variabel M SD 1 2 3 4 5 6 7 

1. BJW 3.52 .92        
2. Intern attribution 5.09 .86 .19       
3. Intern-extern 4.10 1.28 .04 -.18      
4. Vänster-höger 3.92 1.63 .22 .32* -.18     
5. Erfarenhet1 3.85 1.51 .66 .02 -.39** .19    
6. Religiositet2 1.80 .40 .12 .06 -.23 .21 .04   
7. Ålder 20.89 3.58 -.12 .13 -.23 -.16 -.20 .15  
8. Kön3   -.34* -.07 -.01 -.26* -.21 -.01 .29* 
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  Hypotes 1. a) En 2 (BJW: låg/hög) ANCOVA med vänster-högerskalan som beroende 
variabel och med kön som kovariat visade inte på några signifikanta skillnader mellan låg 
BJW (M = 3.63, SD = 1.86) och hög BJW (M = 3.92, SD = 1.41), F (1, 50) = 0.12, p = .913. 
Varken korrelationstestet eller variansanalysen gav därmed stöd åt hypotes 1a.    
  b) En 2 (DM: lågt/högt) x 2 (DGF: lågt/högt) ANCOVA med vänster-högerskalan som 
beroende variabel och med kön som kovariat gav inga signifikanta huvudeffekter men 
interaktionseffekt mellan DM och DGF. För att reda ut interaktionen genomfördes 
enkeleffektsanalyser. Resultaten visade att respondenter med högt DM och lågt DGF ansåg 
sig vara mer till höger (M = 5.40 SD = 2.51) än respondenter med lågt DM och lågt DGF (M 
= 3.28 SD = 1.57),  F (1, 27) = 6.02, p = .021, η2 = .18. Resultatet av variansanalysen gav 
därmed stöd åt hypotes 1b, men bara under förutsättningen att DFG är lågt.  
 
  Hypotes 2. Den andra hypotesen testades med en multivariat kovaraiansanalys med BJW 
(låg/hög) som oberoende variabel. Inför testet kontrollerades lämpligheten hos de tänkta 
beroende variablerna intern attribution, ansträngning och förmåga. Det fanns ingen skillnad 
mellan medelvärden och 5 % -Trimmed Mean som översteg .03, men SPSS identifierade en 
outlier på förmåga-skalan vilken togs bort från analysen. Därefter kontrollerades multivariat 
normalitet. Mahalanobis distans indikerade ingen förekomst av multivariata outliers (Max = 
9.02). Förekomst av multikollinearitet identifierades mellan intern attribution och dess 
subskala förmåga (r = .87). Intern attribution borttogs därför från analysen. Hypoteserna 2a 
och 2b testades därefter med BJW (låg/hög) som oberoende variabel och med förmåga och 
ansträngning som beroende variabler. Vänster-högerskalan och frågan om förklaringen till att 
man är arbetslös finns hos den arbetslöse eller i yttre omständigheter utgjorde kovariat. 
Resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan gruppen med högt BJW och gruppen med 
lågt BJW för de beroende variablerna, Wilks’ Lambda = .99; p = .768. Variansanalysen och 
korrelationstestet uppvisade därmed inget stöd för hypoteserna 2a och 2b.  
  Hypotes 2c testades genom en envägs ANCOVA med BJW (låg/hög) som oberoende och 
frågan om förklaringen till att man är arbetslös finns hos den arbetslöse eller i yttre 
omständigheter som beroende variabel. Egen erfarenhet utgjorde kovariat. Analysen visade 
inte på några signifikanta skillnader mellan gruppen med lågt BJW (M = 4.00, SD = 1.10, n = 
28) och gruppen med högt BJW (M = 4.00, SD = 1.19, n = 26), F (1, 51) = 0.01, p = .975. En 
envägs (BJW: låg/hög) ANCOVA med intern attribution som beroende variabel och med 
vänster-högerskalan som kovariat visade inte några signifikanta skillnader mellan gruppen 
med lågt BJW (M = 5.13, SD = 0.95, n = 26) och gruppen med högt BJW (M = 5.10, SD = 
.82, n = 26) F (1, 49) = 0.09, p = .770. Vare sig korrelationstestet eller variansanalyserna 
uppvisade därmed något stöd för hypotes 2c.   
 
  Hypotes 3. a-d) En 2 (DM: låg/hög) x 2 (DGF: låg/hög) MANOVA genomfördes med 
förmåga och ansträngning som beroende variabler. Ingen signifikant effekt på de beroende 
variablerna kunde iakttas varken för DGF (Wilks’ Lambda = .99; p = .873), DM  (Wilks’ 

Tabell 3 
Deskriptiva data för kategoriseringen av BJW-variablerna samt politikskalan.   
 BJW DGF DM POLITIK 
 Låg Hög Låg Hög Låg Hög Vänster Mitten Höger 
M 2.78 4.28 2.82 4.34 2.45 4.24 2.14 4.00 5.89 
SD .42 .63 .68 .63 .56 .79 0.79 0.00 .76 
n 28 27 31 27 31 28 21 22 18 
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Lambda = .98; p = .632), eller en interaktion mellan DGF och DM (Wilks’ Lambda = .97; p = 
.632). Inget stöd för hypoteserna 3a, 3b, 3c och 3d kunde därför iakttas.   
  För att testa hypoteserna 3e och 3f genomfördes en 2 (DM: låg/hög) x 2 (DGF: låg/hög) 
ANOVA med frågan om förklaringen till att man är arbetslös finns hos den arbetslöse eller i 
yttre omständigheter som beroende variabel. Resultatet visade inte på några signifikanta 
skillnader mellan gruppen med högt DM (M = 3.88, SD = 1.30, n = 24) och gruppen med lågt 
DM (M = 4.10, SD = 1.00 n = 30), F (1, 50) = 0.61, p = .437. Ingen signifikant 
interaktionseffekt kunde iakttas, F (1, 50) = 2.91, p = .137, η2 = .04. En 2 (DM: låg/hög) x 2 
(DGF: låg/hög) ANOVA med intern attribution som beroende variabel visade inte på några 
signifikanta skillnader mellan gruppen med högt DM (M = 5.22, SD = 0.89, n = 24) och 
gruppen med lågt DM (M = 5.03, SD = 0.86, n = 29), F (1, 49) = 0.54, p = .467. Ingen 
signifikant interaktionseffekt kunde iakttas, F (1, 49) = 2.10, p = .153, η2 = .04. Sammantaget 
uppvisade varken variansanalyserna eller korrelationstestet något signifikant stöd för 
hypoteserna 3e och 3f, även om en tendens till stöd för 3e kunde iakttas i korrelationstestet.    
 
 
Testfrågor och övriga resultat 
 
  Testfrågor. Ett Pearson korrelationstest genomfördes på påståendena Elever förtjänar 
nästan alltid betygen de får i skolan (FB), Elever förtjänar nästan alltid högre betyg än de får 
i skolan (FHB) och Elever förtjänar nästan alltid lägre betyg än de får i skolan (FLB). 
Resultatet visade ett negativt signifikant samband mellan FB och FHB (r = -.26, n = 62, p = 
.044). Detta ger stöd åt skalans validitet eftersom FHB bör vara högre om FB är lågt och 
förstås som förtjänat misslyckande. En uppställning av kontrollfrågornas medelvärden för 
varje svarsalternativ på FB (se Tabell 4) visade också högre värden för FHB än för FLB på 
svarsalternativen 1-5 medan förhållandet var det omvända vid 6 och 7.   
 
Tabell 4 
Medelvärden och standardavvikelser för FHB  och FLB  för varje svarsalternativ på FB. 
 Elever förtjänar nästan alltid betygen de får i skolan (FB) 
 1 2 3 4 5 6 7 
 M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD 
A 4.00 2.31 4.33 1.37 3.60 1.82 3.59 .94 3.50 1.97 3.00 1.60 2.00 1.73 
B 3.29 2.22 3.17 .75 2.60 1.82 2.69 1.62 3.00 1.63 3.13 1.73 2.33 2.31 
C .71 .09 1.16 .62 1.00 0.00 0.90 -.68 0.5 .34 -.13 -.13 -.33 -.58 

Not. A = Elever förtjänar nästan alltid högre betyg än de får i skolan (FHB/UMF), B = Elever förtjänar nästan 
alltid lägre betyg än de får i skolan (FLB/UGF), C = A-B 
 
  Övrigt. Signifikanta korrelationer med betydelse för studiens inriktning men utanför 
hypoteserna analyserades närmare. Då kön sällan setts vara en betydelsefull faktor för 
skillnader i BJW men i denna studie visade sig vara den enda som korrelerade signifikant med 
BJW och dessutom med DM undersöktes denna bakgrundsvariabel närmare. En envägs 
ANOVA med kön som oberoende variabel och BJW som beroende visade en signifikant 
skillnad mellan män (M = 3.80, SD = .98) och kvinnor (M = 3.17, SD = .73), F (1, 52) = 6.80, 
p = .012, η2 = .12. En envägs ANCOVA med DM som beroende variabel och vänster-
högerskalan som kontrollvariabel visade även den en signifikant skillnad mellan män (M = 
3.74, SD = 1.08) och kvinnor (M = 2.82, SD = .96), F (1, 54) = 8.28, p = .006, η2 = .13. 
  Den starkaste korrelationen med frågan om förklaringen till att man är arbetslös finns hos 
den arbetslöse eller i yttre omständigheter visade sig vara med egen erfarenhet, vilket betydde 
att deltagare attribuerade i högre grad till externa faktorer desto mer egen erfarenhet av 
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arbetslöshet de hade. En ny kategorivariabel skapades av erfarenhet av arbetslöshet med 
nivåerna Ja och Nej och användes i en envägs ANOVA för att se om detta mönster ändrade 
sig. Resultatet visade en tendens till att egen erfarenhet innebar mer attribuering till externa 
faktorer (M = 4.39, SD = 1.45) än om man inte hade egen erfarenhet av arbetslöshet (M = 
3.79, SD = 1.02), men denna tendens inte var signifikant F (1, 59) = 3.62, p = .062, η2 = .06.   
  En 3 (politik: vänster/mitten/höger) x 2 (erfarenhet: ja/nej) MANOVA med subskalorna för 
attribution som beroende variabler visade en signifikant skillnad mellan politisk inriktning på 
kombinationen av beroende variabler, F (2, 53) = 2.71, p = .034; Wilks’ Lambda = .81; η2 = 
.10. När beroende variabler togs i beaktning var för sig återfanns en signifikant skillnad i 
ansträngning, F (2, 51) = 4.03, p = .024, η2 = .14. Tukey HSD visade att den signifikanta 
skillnaden låg mellan vänster (M = 4.59, SD = 1.09) och mitten (M = 5.46, SD = .85) samt 
höger (M = 5.30, SD = .78) vilka inte skiljde sig signifikant åt inbördes. Resultatet innebar att 
deltagare som såg sig som politiskt till vänster attribuerade mindre till ansträngning än övriga 
deltagare.  
 
 

Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan politisk grundsyn och en tro på 
en rättvis värld och att avancera detta forskningsområde genom att även rikta in 
frågeställningen till en viss fråga, i detta fall arbetslösheten. Avsikten var även att undersöka 
attribuering av orsaker till arbetslöshet utifrån en indelning av en tro på en rättvis värld i 
förtjänad mot- respektive framgång, samt att värdera ett sådant förfarande ur praktiskt och 
teoretiskt perspektiv.  
   
 
Utvärdering av studiens resultat 
 
Resultaten visade en relationen mellan BJW och vänster-högerskalan men bara genom 
separerandet i DM och DGF, vilket kan tolkas som ett stöd åt Mudracks (2005) indelning av 
BJW i DM och DFG och förmodandet att dessa verkligen mäter olika saker som bör åtskiljas. 
I motsats till tidigare forskning som sett politiska sympatier till höger förknippat med DGF 
och genom regressionsanalys som enda variabel uteslutit DM i konkurrens med social 
bakgrund, DFG, intern locus och kön (Larsson & Ståhl, 2008), återfanns ett samband mellan 
högt DM och högersympatier. Detta samband återfanns både i korrelationstest och i 
variansanalys för de fall där respondenterna även uppvisade ett lågt DFG. Det omvända 
förhållandet pekar kanske främst på behovet av fortsatt forskning. Resultaten i sig visar dock 
på att en stark närvaro av den cyniska varianten av en tro på en rättvis värld har samband med 
en högerorientering, och att kombinationen av en hög grad av denna variant och en svag 
förmåga att glädjas över andras framgångar sammanfaller med en mer högerpolitiskt vriden 
grundsyn, sett i relation till de fall där oförmågan att glädjas över andras framgång inte är 
kombinerad med en cynisk inställning till andras misslyckanden.  
  När det gäller relationen mellan tro på en rättvis värld och attribution kunde ingen 
signifikant skillnad ses såsom förutspåddes i hypoteserna 2 och 3 även om DM tenderade till 
att korrelera positivt med intern attribution. När det gäller variansanalyserna och de andra 
variablerna återfanns snarare en anmärkningsvärd likhet i medelvärden på frågan om orsaken 
till arbetslösheten finns hos den arbetslöse eller i yttre omständigheter. BJW och DFG visade, 
trots olika standardavvikelser, samma medelvärden både för de höga och de låga grupperna 
(M = 4.00). Dessa resultat skiljer sig från tidigare liknande forskning (Bastounis et al., 2004; 
Iatridis & Fousiani, 2008) och indikerar eventuellt metodologiska problem med den aktuella 
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studien. En möjlighet är att studiens relativt blygsamma antal deltagare inte var tillräckligt för 
att identifiera verkliga skillnader och att fel av typ-II begåtts. Man bör även lägga märke till 
att medelvärden för grupperna med hög tro på en rättvis värld bara överstiger 4 marginellt. 
Resultaten av variansanalyserna tenderar därmed visa att den relativa skillnad i DM som 
fanns mellan grupperna inte föranledde någon signifikant skillnad i attribueringen. Detta visar 
alltså inte att en stark absolut tro på en rättvis värld inte skiljer sig från en absolut svag tro när 
det gäller de beroende variablerna. En annan tänkbar orsak till avsaknaden av signifikanta 
skillnader är att denna studies inriktning på arbetslöshet gör att svar samlats kring mitten i 
större grad än vid studier med mer abstrakta attributionsobjekt, eftersom det är tänkbart att en 
större osäkerhet kan infinna sig då man berör något som ter sig mer tydligt och därmed också 
mångfacetterat och problematiskt. En sådan möjlighet kan eventuellt även samverka med 
respondenternas kännedom med fenomenet i fråga. Relaterad kritik som har riktats mot 
experimentell forskning kring BJW har poängterat att stimuli som tilldelats deltagarna inte 
varit tillräckligt emotionellt laddat och därför inte utgjort något allvarligt hot mot individens 
behov av att tro på en rättvis värld (Hafer & Bègue, 2005). När det gäller denna studie är det 
tänkbart att den emotionella laddningen i frågeställningen varit låg på grund av bristande 
kontakt med arbetsmarknaden på grund av låg ålder. Framtida forskning bör bredda 
åldersspannet hos deltagare samt överväga jämförelser mellan olika kategorier arbetslösa och 
förvärvsarbetande. Eventuellt bör man även gå utanför respondenternas egna erfarenheter av 
ofrivillig arbetslöshet och även kontrollera vilken social kontakt som finns med arbetslösa. 
Detta understryks ytterligare av ett av studiens övriga resultat vilket pekade på en tendens till 
att förekomst av egen ofrivillig erfarenhet kan förstärka attributionen till externa faktorer.    
  Övriga resultat som sågs som relevanta att utreda pekade bland annat på en skillnad i 
attribution till ansträngning beroende på politisk hemvist. Individer till mitten och höger var 
mer benägna att attribuera orsaken till arbetslösheten till den arbetslöses ansträngning än 
individer till vänster, vilket är överensstämmande med tidigare resultat (Larsson & Ståhl, 
2008). Dessutom fanns kvinnor ha något lägre grad av DM och BJW än män, vilket även det 
bekräftar tidigare studiers resultat (O’Connor et al., 1996; Christopher et al., 2008).  
  Skillnaderna mellan män och kvinnor åskådliggjordes i variansanalys genom att behandla 
BJW-skalorna som beroende variabler, vilket är ett förfaringssätt som också brukats tidigare i 
kombination med attribution (Iatridis & Fousiani, 2008). Vanligtvis tolkas relationen mellan 
BJW och politik som att personlighetsdrag har betydelse för politiska attityder, exempelvis 
ekonomiska (Bastounis et al., 2004). Frågan är dock om inte det omvända förhållandet kan 
vara gällande, det vill säga att den sociopolitiska miljön kan bidra till att forma en tro på en 
rättvis eller orättvis värld. Sådana teser har lagts fram och även funnit empiriskt stöd genom 
att tron på den rättvisa världen ökar med ålder och utbildningsnivå (Zubieta & Barreiro, 
2006). Framtida forskning bör ta hänsyn till denna möjlighet och överväga att variera 
enkäternas ordning av BJW och andra frågor mellan respondenterna, vilket är ett 
tillvägagångssätt som använts tidigare i samband med en studie som undersökte BJW och 
stereotypa föreställningar om fysiskt attraktiva/oattraktiva personer (Dion & Dion, 1987). Om 
BJW kan ses både som beroende och oberoende variabel väcks också frågan om en delning är 
nödvändig mellan en ”biologisk” och en politiskt/kulturellt betingad tro på en rättvis värld. 
Detta knyter vidare an till ett problem med mätningar av politisk tillhörighet. BJW har setts 
förknippat med konservatism (Furnham, 2003), men är detta en följd av ett biologiskt 
personlighetsdrag som önskar konservera en rättvis värld borde BJW korrelera positivt med 
en vänsterpolitisk inställning i de fall där vänstern strävar efter att behålla samhällsfunktioner 
och institutioner oförändrade och negativt med en höger i regeringsposition, såsom fallet är i 
Sverige idag (2010). Denna studie och den tidigare genomförda studien i Sverige (Larsson & 
Ståhl, 2008) indikerar att så inte är fallet.  
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Indelningen av tron på en rättvis värld 
 
Syftet med att utvärdera indelningen av BJW i DM och DFG kompliceras av studiens brist på 
signifikanta resultat. Att de skillnader som identifieras skedde då DM och DFG behandlades 
separat indikerar att separationen är relevant, liksom det faktum att kontrollfrågorna betedde 
sig som de bör göra. Ett signifikant negativt samband återfanns mellan påståendet att elever 
nästan alltid förtjänar sina betyg och påståendet om att elever förtjänar högre betyg, vilket 
tyder på att det förstnämnda påståendet förstås som DM såsom avsett. Noteras bör att 
skillnaderna i medelvärden var större i den lägre delen av påståendet än i det högre, och att 
påståendet över lag snarare förstods som förtjänad orättvisa än förtjänad rättvisa. Det bör även 
poängteras att de låga medelvärden som uppvisas både för FHB och FLB (max 4.33) även då 
DM-påståendet är lågt inte kan betraktas som ett problem då även svarsalternativ 2 på skalan 
innebär ett visst medhåll till påståendet. Inte desto mindre bör forskningen ständigt efterstäva 
förbättringar och att medelvärdesskillnaden mellan UMF och UGF inte är större (max 1.16) 
kan ses som ett problem. Strikt logiskt bör dessutom svarsalternativ 1 på DM-påståendet 
generera 1.00 i medelvärde för UGF-påståendet. Även om respondenter naturligtvis inte kan 
förväntas svara helt logiskt bör avvikelsen därifrån uppmärksammas. En tolkning av detta kan 
vara att påståendet oftast förstås som DM men ibland som DGF vilket skulle innebära ett 
validitetsproblem för indelningen och jämförelser mellan de två. En annan möjlig tolkning är 
att man kan tycka att elever nästan aldrig förtjänar sina betyg men att utdelningen av dem är 
slumpmässig och orättvis på olika sätt för olika personer. Då detta förhållande även gäller det 
liknande påståendet ”I stort förtjänar människor vad de får” bör framtida forskning som 
ämnar använda sig av DM och DGF vara uppmärksam på detta och inte förlita sig enbart på 
godtagbara alphavärden. Samtidigt innebär inte detta att frågornas funktion som mätare av en 
rättvis värld påverkas och förkastandet av hypoteser gällande BJW i denna studie kan inte 
hänvisas till dessa möjliga problem. När det gäller hypotes 3 a-f är det dock mycket relevant 
eftersom det som utgör objekt för attribueringen i denna studie är arbetslöshet vilket knappast 
kan ses som förtjänad framgång.  
    
   
Begränsningar och framtida möjligheter  
 
Det begränsade urvalet bestämde i viss mån vilka statistiska metoder som gick att tillämpa. 
Exempelvis gjordes bedömningen att en multipelregression, i synnerhet med stepwise, inte 
kunde bli aktuell. Upprepade ANOVA-tester innebär samtidigt en risk för typ-1 fel och 
antalet försökte begränsas genom multivariata analyser. Urvalsstorleken hade kunnat motivera 
en höjning av signifikansnivån men denna möjlighet avfärdades och intressanta resultat nära 
den normala signifikansnivån har betraktats som tendenser istället för säkerställda resultat.    
 Även om merparten av studiens hypoteser inte kunde godtas indikerar resultaten på att 
delningen av en tro på en rättvis värld i förtjänad fram- och motgång kan vara relevant även i 
framtida studier. Resultaten pekar också på att kombinationen av tro på en rättvis värld och 
politiska åsikter är relevant i relation till studiet av hur människor attribuerar orsaker till 
arbetslöshet. Politisk tillhörighet visade sig ha samband med såväl attribuering till 
ansträngning och interna faktorer i stort som med en tro på en rättvis värld. Huruvida 
förhållandet ska förstås som att politisk tillhörighet utgör en gemensam kontakt mellan två 
orelaterade variabler eller att förhållandet är en triangel vars samtliga förbindelselinjer denna 
studie inte hade förmåga att åskådliggöra återstår att se. Möjligtvis kan en klarare bild 
framkallas genom närmare analys av såväl förhållandet mellan dessa tre faktorer som 
faktorerna i sig. Denna studie har försökt studera den interna attributionen närmare genom att 
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undersöka förmåga och ansträngning, men eventuellt kan det vara värt att även göra 
ytterligare indelningar. En möjlig väg kan vara att identifiera vilka konkreta orsaker till 
arbetslösheten inom exempelvis den interna attributionen som har samband med en 
högerpolitisk inställning och därmed förtydliga kopplingen mellan dessa. Sannolikt återfinnas 
här även faktorer som hör bättre samman med en tro på en rättvis värld än andra. Ett 
förtydligande och en större klarhet över relationen till en tro på en rättvis värld kan eventuellt 
också erhållas genom ytterligare indelning av politiken, förslagsvis genom att dela in vänster 
och höger i politiska riktningar, politiska partier eller utifrån olika frågor som kan tänkas 
avgöra ens position på vänster-högerskalan.  
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