
Mälardalens högskola 
Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priming av självrelevanta ord 
Kan attributionsstil påverkas av omedvetna signaler? 

 
Gustaf Mæchel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C-uppsats i psykologi, HT 2009  
Handledare: Per Lindström 
Examinator: Agneta Brav 



- 1 - 
 

Priming av självrelevanta ord 
Kan attributionsstil påverkas av omedvetna signaler? 

 
Gustaf Mæchel 

 
Människor tenderar att attribuera framgångar till sig själva och 
misslyckanden till externa källor, fenomenet kallas för Self-serving bias. 
Hur individer attribuerar kan enligt forskning påverkas av bland annat 
graden av självkontroll samt självkänsla. Enligt forskning kan intentioner 
eller beteendemål aktiveras automatiskt och omedvetet av en utlösande 
signal, så kallad priming, och därmed aktivt guida en persons självreglering. 
Denna studie har genom ett experiment, med 56 högskolestudenter, 
undersökt om priming av självkontroll och självförtroende kan påverka hur 
en individ attribuerar vid framgång och misslyckande. Resultatet visade 
ingen signifikant skillnad mellan priminggrupperna. Humör visade sig ha 
betydelse för hur deltagarna attribuerade. En ojämn gruppfördelning och en 
för bred variationsvidd på beroendemåttet diskuteras om det hade någon 
påverkan på resultatet. 
 
Keywords: Self-serving bias, self-control, self-esteem/self-confidence, 
priming 

 
 

Inledning 
 

Människors bild av omvärlden eller sig själva är inte alltid korrekt. Kruger (1999) visade att 
när människor jämför sig med sina medmänniskor så fokuserar de egocentriskt på sina egna 
förmågor men går miste om att räkna med de förmågor som finns i jämförelsegruppen. 
Sannolikt har nästan alla människor en tendens, att vid jämförelse med andra, se sig själva 
som någon med sundare värderingar, som är smartare, rättvisare och så vidare. Vid framgång 
så framhävs gärna den egna förmågan medan vid ett misslyckande med en uppgift är det lätt 
att till exempel se alla distraktioner i omgivningen och hur dumt utformad uppgiften var. 
Detta fenomen är känt inom psykologin som ”self-serving bias” (SSB) eller ”self-serving 
attributions” (Miller & Ross, 1975). Heider (1958) var en av de första att uppmärksamma 
fenomenet. Han observerade att när situationer är tvetydiga så blir attributioner ofta färgade 
av personens egna behov och önskningar.  
     SSB anses vara ett sätt för att skydda och förbättra den egna självbilden (Sedikides, 
Campbell, Reeder, & Elliot, 1998) men också en motivation för självpresentation, med målet 
att framhäva en bra bild av sig själv inför andra (Tetlock, 1980). Att enbart motivation skulle 
ligga bakom fenomenet är dock inte hela sanningen. Fenomenet skulle även kunna förklaras 
utifrån hur människor bearbetar information (Tetlock & Levi, 1982). SSB kan helt enkelt vara 
ett resultat av att individer använder felaktiga strategier när de bearbetar information. 
Människor tar mer sannolikt ansvar för förväntade utfall än oväntade. Individer ser också i 
högre grad ett samband mellan sitt beteende och ett positivt utfall än ett negativt (Miller & 
Ross, 1975). Människor accepterar också den första logiska förklaringen för en utkomst i och 
med att det är tillfredställande då det är minst ansträngande (Simon, 1956). Den aktuella 
synen är att fenomenet är en kombination av både motivation och kognition. Människor kan 
vara motiverade att ha och visa upp en positiv bild av sig själva men bara så länge, som 
Kunda (1990) poängterade, de kan ställa upp argument för att stödja den synen.  
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     Självkontroll innebär enligt Barkley (1997) att åsidosätta eller stoppa konkurrerande 
instinkter, beteenden eller begär. Med andra ord när en person försöker ändra på sättet som 
denne vanligtvis tänker, känner eller beter sig på (Muraven & Baumeister, 2000).  En nyligen 
publicerad studie av Krusemark, Campbell och Clementz (2008) visade tecken på att 
attribuera ett misslyckande till sig själv kräver en stark självkontroll. Krusemark et al. 
undersökte hur hjärnan arbetar, med hjälp av EEG, när en individ gör en självtjänande 
attribuering. Resultatet visade på att då människor attribuerar misstag till sig själva så ökar 
hjärnaktiviteten jämfört med när människor attribuerar misstag till en extern källa. Forskarnas 
slutsats blev att det krävs självkontroll för att åsidosätta den automatiska tendensen till att 
förbättra självbilden. Vohs (refererad i Vohs & Ciarocco, 2004) fann tecken på att 
självkontroll minskade användningen av SSB i parrelationer. Att tillskriva positiva utkomster 
till sig själv och tillskriva de negativa utkomsterna på sin partner kan vara problematiskt i en 
relation. Den negativa korrelationen mellan självkontroll och användning av SSB höll även 
när variabeln självkänsla användes som ett kovariat. Självkänsla har visat sig vara en stark 
bidragande faktor till hur individer använder sig av SSB. Människor med en stark självkänsla 
blir defensiva vid ett hot mot självbilden vilket kan leda till en ökad användning av SSB 
(Baumeister, Heatherton, & Tice, 1993). Campbell och Sedikides (1999) visade, i en meta-
analys av studier gjorda om SSB, att framför allt hot mot självbilden ökar SSB. Johnson 
(2003) definierar självkänsla som individers värdering av sig själva och menar att begreppet 
skall hållas skilt från begreppet självförtroende som istället syftar på vad individer gör och är 
mer situationsbundet och kan variera, till exempel att en person tycker att denne är duktig på 
matlagning men inte på tennis. Johnson medger dock att en god självkänsla också kan ge ett 
gott självförtroende och att de till en viss mån hänger samman.  
      Det bör tilläggas att SSB inte är konstant. Människor visar inte alltid upp 
attribueringsmönstret. Många studier finner till exempel bara att deltagare tar åt sig äran för 
positiva utkomster men att de också attribuerar negativa utkomster till sig själva (Miller & 
Ross, 1975). Något tidigare forskning inte har tittat så mycket på är hur SSB påverkas av 
signaler från omgivningen. Människor kan i vissa situationer vara mer eller mindre benägna 
att framhäva sig själva eller hålla tillbaka sin framtoning. En fotbollsspelare bör till exempel 
visa en stark självkänsla och på ett starkt självförtroende och ta sin plats på fotbollsplan men i 
omklädningsrummet eller i den efterföljande intervjun kanske denne istället måste hålla 
tillbaka sin framtoning och släppa fram laget. Intentioner om hur en individ ska bete sig kan 
väckas omedvetet utifrån stimuli i omgivningen. 
 

 

Priming kan styra beteende 

 
Människor stöter varje dag på mängder med olika miljöer och situationer där det sker en 
interaktion med andra människor. Varje situation kräver oftast ett specifikt beteende för att 
allt ska flyta på smidigt. Den mänskliga hjärnan kan ta in och bearbeta mycket information 
som vi utsätts för men den har en begränsad kapacitet. Människor skulle omöjligt kunna 
fungera om vi var tvungna att medvetet tänka över varje litet steg i vårt dagliga liv. Det har 
därför föreslagits att hjärnan har en medveten och kontrollerad funktion där människan kan 
styra sina handlingar samt en omedveten och automatisk funktion för att spara på den 
kognitiva kapaciteten. Denna modell är en av flera modeller som inom psykologin kallas för 
dubbla processmodellen (”the dual-process model”, Chaiken & Trope, 1999).  
     Många studier (för en genomgång, se Bargh, 2006) har visat att människor kan påverkas 
av information som tas in omedvetet. Fenoment är känt som priming. Bargh, Chen och 
Burrows (1996) definierar priming som en oförutsedd aktivering av kunskapsstrukturer, så 
som karaktärsdrag, koncept eller stereotyper som väcks av den aktuella situationens 
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omgivning. Forskning har visat att priming kan påverka hur en tvetydig person bedöms som 
antingen snäll eller fientlig genom att exponera/prima människor med ord kopplade till 
respektive personlighetsdrag (Srull & Wyer, 1979). Priming har också visats kunna påverka 
hur människor beter sig. Deltagare som hade exponerats för ord kopplade till ålderdom gick 
långsammare i ett experiment än deltagare som hade exponerats för neutrala ord. Deltagare 
som exponerades för ord kopplade till artighet väntade längre med att avbryta en konversation 
än deltagare som hade exponerats för ord kopplade till ohövlighet (Bargh, et al., 1996). Även 
normer kan primas. Arts och Dijksterhuis (2003) lät deltagare titta på bilder av ett bibliotek 
och mätte sedan upp decibelstyrkan av deras röst i en uttalsuppgift. Deltagare som hade 
primats med bilden av ett bibliotek talade signifikant mycket tystare än deltagare som hade 
primats med en bild av en tom järnvägsstation. Priming kan också påverka individers 
intellektuella prestation. I ett experiment där deltagarna primades med antingen stereotypen 
av en professor eller en fotbollshuligan presterade de deltagare som primats med 
professorstereotypen bättre än de som primats med stereotypen av en fotbollshuligan på en 
generell kunskapsskala (Dijksterhuis & Knippenberg, 1998).  
     Priming har också visat sig kunna påverka kulturella värderingar. I ett experiment av 
Gardner, Gabriel och Lee (1999) primades kinesiska deltagare med första persons singular 
(’Jag, mig’) pronomen och nordamerikanska deltagare med första persons plural (’vi, oss’) 
pronomen. Detta fick kinesiska deltagare att anta mer västerländska värderingar och 
nordamerikanska deltagare att anta mer österländska värderingar. Det vill säga individualism 
över kollektivism och vice versa. 
     Enligt Bargh (1990) kan intentioner och beteendemål representeras i minnet som vilken 
kunskapsstruktur som helst. Dessa intentioner eller beteendemål kan aktiveras automatiskt av 
närvaron av en utlösande signal för att sedan verka omedvetet och därmed påverka 
efterföljande bedömningar och beteenden. Bargh har föreslagit att dessa mål omedvetet kan 
effektivt guida en persons självreglering.  
     Araya, Akrami, Ekehammar och Hedlund (2002) visade tecken på Barghs modell när de 
aktiverade stereotypen associerad med invandrare hos sina svenska deltagare. Deltagarna 
primades sedan med ord kopplade till kontroll och självkontroll. De deltagare som utsatts för 
priming kopplat till självkontroll höll i större grad tillbaka sina fördomar i en efterföljande 
uppgift där en tvetydig person skulle bedömas.  
      
 
Syfte 

 
Syftet med föreliggande studie är att se om fenomenet självtjänande attributioner (SSB) kan 
påverkas av signaler i omgivningen, i detta fall priming som omedvetet skulle väcka 
intentioner och beteendemål enligt Barghs (1990) modell. Tidigare forskning har framför allt 
fokuserat på motivation, kognition, personlighetsvariabler och experimentdesign för att 
förklara SSB (för en genomgång, se Cambell & Sedikides, 1999). Eftersom SSB inte är ett 
konstant fenomen kan det vara rimligt att anta att människor i vissa situationer och miljöer 
påverkas medvetet eller omedvetet till att uttrycka sig mer eller mindre självtjänande. Då 
tidigare forskning har visat på att självkontroll kan minska användningen av SSB (Krusemark 
et al., 2008) och hot mot självbilden kan öka användandet av SSB (Cambell & Sedikides, 
1999), kommer den aktuella studien undersöka om priming av självkontroll och 
självförtroende kan påverka deltagarna i hur de använder sig av SSB. Anledningen till att 
självförtroende primas i denna studie och inte självkänsla är att i linje med det som Johnson 
(2003) säger, självförtroende är mer situationsbundet och kan lättare påverkas till skillnad 
från självkänsla som är en mer stabil egenskap. 
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     Studien avser också undersöka ifall priming kan påverka människors bedömning av sig 
själva. Forskning om priming är gedigen men den har framför allt undersökt hur människors 
bedömning av andra personer kan förändras omedvetet samt hur människor kan uppvisa ett 
visst beteende efter att ha primats. Hur människor ser på sig själva under påverkan av priming 
är ett relativt outforskat område.   
 
 
Hypoteser 
 
1. Deltagare som primas med självkontroll kommer i högre grad attribuera till sig själva vid 
ett misslyckande, jämfört med deltagare som primats med självförtroende eller neutral 
priming. 
 
2. Deltagare som primas med självkontroll kommer i lägre grad attribuera till sig själva vid 
framgång, jämfört med deltagare som primats med självförtroende eller neutral priming. 
 
3. Deltagare som primas med självförtroende kommer i lägre grad attribuera till sig själva vid 
ett misslyckande, jämfört med deltagare som primats med självkontroll eller neutral priming. 
 
4. Deltagare som primas med självförtroende kommer i högre grad attribuera till sig själva vid 
framgång, jämfört med deltagare som primats med självkontroll eller neutral priming. 
 
 

Metod 
 
 
Deltagare 

 
Deltagarna i experimentet bestod av 56 studenter, som studerade på grundnivån i psykologi 
vid Mälardalens högskola. I experimentet deltog 12 män och 44 kvinnor och åldern varierade 
mellan 18 år och 49 år (M = 25.14, SD = 7.20). En person fick exkluderas på grund av att 
denne inte hade svarat på frågor som skulle resultera i beroendemåttet. Ingen ersättning 
utgick. Deltagarna delades in i tre priminggrupper varav ungefär hälften i varje grupp fick 
senare väga sig mot ett lågt medelvärde och andra hälften mot ett högt medelvärde i ett 
kreativitetstest (se tabell 1). 
 
Tabell 1 
Andel som fått väga sig mot ett lågt eller högt medelvärde i respektive priminggrupp. 

  Lågt medelvärde Högt medelvärde 
Neutral             11             8   
Självkontroll             10             9 
Självförtroende              9             9 

 

 

Material 

 
För att prima deltagarna användes ”the scrambled-sentence task” (Srull & Wyer, 1979) som 
presenterades som ett test på språkförmåga. Tre varianter av uppgiften var konstruerade – en 
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för varje betingelse; (a) ord kopplade till självkontroll, (b) ord kopplade till självförtroende 
och (c) neutrala ord. Deltagarna var instruerade att skapa grammatiskt korrekta meningar 
genom att använda fyra av de fem orden i meningarna. Uppgiften bestod av totalt tjugo 
meningar varav åtta av meningarna innehöll ord anknutna till respektive priming förutom i 
den neutrala gruppen. Meningar som inte innehöll primingord användes i blandad ordning 
med neutrala meningar för att inte skapa misstänksamhet angående priming.  
     Orden som användes för priming av självkontroll var (bemästrar, eftertänksamma, 

granskade, kontrollerar, självbehärskare, självmedvetna, självreglerar och tyglar) och i 
primingen av självförtroende användes orden (briljerar, dominerar, stolt, storslagen, 

självförtroende, självsäkra, självtillit och överlägsen). Exempel på meningar är (”eleven alla i 

svenska briljerar” och ”puls björn kontrollerar tankar sina”). Exempel på en neutral mening 
är (”var pensionerad ledig kassörskan ofta”). Deltagarna fick även genomföra ett oklart 
kreativitetstest, i det avseende att det inte gav en korrekt bild av deltagarnas kreativitet, som 
gick ut på att komma på så många olika användningsområden för ett objekt som möjligt under 
fem minuter. Objektet som gavs till deltagarna i undersökningen var en penna. 
     Självkontroll mättes med den förkortade versionen av self-control scale (SCS). SCS är 
skapad av Tangney, Baumeister och Boone (2004). Den förkortade skalan består av 13 items 
medan den fulla skalan består av 36 items. Den förkortade skalan mäter självkontroll i stort 
sett lika bra som den fulla skalan enligt Tangney et al. SCS översattes till svenska av 
författaren till denna c-uppsats då inget översatt exemplar till svenska har påträffats. Exempel 
på items är ”Jag är bra på att motstå frestelser” och ”Jag agerar ofta utan att tänka igenom alla 
alternativ”. Frågorna besvarades med en Likertskala från 1 till 5, där 1 står för ’Inte alls’ eller 
’Aldrig’ och 5 står för ’Väldigt mycket’ eller ’Väldigt ofta’. Cronbach’s alpha blev i denna 
studie .07. Därför plockades ett påstående bort ’Jag gör vissa saker som är dåliga för mig, om 

de är roliga’ och ett Cronbach’s alpha värde på .84 erhölls. SCS-skalan bestod därför i denna 
studie av 12 items. 
     Självkänsla mättes med Self-esteem scale (SES). SES är skapad av Rosenberg (1989). 
Skalan består av 10 items. Exempel på items är ”Jag tycker att jag har en massa goda 

egenskaper” och ”Jag önskar att jag hade mer respekt för mig själv”. Skalan i dess 
ursprungliga form besvaras på en Likertskala från 1 till 4, där 1 står för ’Instämmer helt’ och 
4 står för ’Instämmer inte alls’. I denna c-uppsats användes istället en femgradig skala, i 
omvänd ordning, där 1 stod för ’Instämmer inte alls’ och 5 stod för ’Instämmer helt’. I denna 
undersökning var Cronbach’s alpha .93. 
 
 
Procedur 

 
Alla deltagande informerades om att att resultatet skulle resultera i en c-uppsats, att 
deltagande var helt frivilligt och att det gick att avbryta när som helst. De informerades också 
om att de var helt anonyma och att varken experimentledaren eller någon annan kunde koppla 
samman något svar med någon deltagare.  
     Deltagarna blev slumpmässigt indelade i grupper genom att formulären var ordnade på ett 
sådant sätt att de olika primingmanipulationerna låg i ordning av ett, två och tre. Priming 
involverade en 20-item scrambled-sentence task (se ovan). Deltagarna hade tio minuter på sig 
att slutföra uppgiften. 
     Efter att deltagarna hade genomfört priminguppgiften blev de tilldelade kreativitetstestet. 
Deltagarna fick falsk information om att testet var väldigt ofta använt inom forskning för att 
fastställa en individs kreativitet. Deltagarna angav innan kreativitetstestet hur viktig 
egenskapen kreativitet var för dem på en skala mellan 1 (inte alls viktig) och 10 (väldigt 

viktig). Efter testet fick deltagarna väga sitt resultat mot ett manipulerat medelvärde av antal 
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användningsområden som angav om de hade låg eller hög kreativitet. Detta för att 
åstadkomma intrycket av att ha lyckats eller misslyckats. Deltagare som vägde sig mot ett lågt 
medelvärde fick informationen; ”Har du fått ett resultat på under 3 användningsområden 

tyder det på en låg grad av kreativitet.” och ”Har du fått ett resultat på över 6 
användningsområden tyder det på en hög grad av kreativitet.”. Deltagare som vägde sig mot 
ett högt medelvärde fick informationen; ”Har du fått ett resultat på under 8 

användningsområden tyder det på en låg grad av kreativitet.” och ”Har du fått ett resultat på 

över 12 användningsområden tyder det på en hög grad av kreativitet.”. Ett medelvärde, som 
sedan manipulerades, på antal användningsområden som deltagare rimligen kunde komma på 
i kreativitetsuppgiften erhölls från en pilotstudie som genomfördes innan den aktuella studien 
(n = 10, M = 6.30 och SD = 1.82). Pilotstudien gick ut på att genomföra samma 
kreativitetstest som i den aktuella studien. 
     Deltagarna svarade sedan på två frågor som skulle resultera i den beroende variabeln 
självattribution, ” I vilken utsträckning berodde ditt resultat på testet på dig själv?” (Intern 

attribution) och ” I vilken utsträckning berodde ditt resultat på testet på faktorer utanför din 
kontroll?” (Extern attribution). Frågorna besvarades på en sjugradig Likertskala där 1 stod för 
”Inte alls” och 7 stod för ”Väldigt mycket” De svarade också på en fråga 
(manipulationskontroll) på en tiogradig Likertskala där 1 stod för ”Inte alls bra” och 10 stod 
för ”Väldigt bra” för att se huruvida manipulationen hade fungerat, ”hur klarade du 
kreativitetstestet?” och två frågor (tro på förbättring och humör) som skulle kunna användas 
som kovariat; ” Upplever du att du kan förbättra ditt resultat på kreativitetstestet i framtiden?” 
som besvarades med en Likertskala från 1 till 7 där 1 stod för ”Inte alls” och 7 stod för 
”Väldigt sannolikt” samt ”Vad är du på för humör idag?” som också besvarades på en 
sjugradig Likertskala där 1 stod för ”Nedstämd” och 7 stod för ”Upprymd”. Efter detta fick 
deltagarna fylla i en självkontrollskala (SCS) och en skala för självkänsla (SES) som skulle 
kunna användas som kovariat. 
     När deltagarna var färdiga med formuläret och skalorna blev de tillfrågade om vad de 
trodde att experimentet gick ut på. Deltagarna blev informerade om det verkliga syftet och 
tackade för sin medverkan. Formulären tog 25 minuter att besvara. 
 
  

Resultat 
 

Huruvida deltagare räknades som att de upplevde att de hade lyckats eller misslyckats 
avgjordes med frågan ”Hur klarade du kreativitetstestet?”. Medianen (Mdn = 7.00) användes 
som gräns (≤ 7.0 = misslyckande och > 7.1 = framgång). Den önskade gruppfördelningen 
uteblev då deltagarna i det riktiga experimentet kom på fler användningsområden (M = 9.04, 
SD = 4.00) i kreativitetstestet än i pilotstudien. Önskad effekt av de skapade medelvärden som 
deltagarna fick väga sig emot uteblev. Detta resulterade i att fler deltagare upplevde att de 
hade misslyckats än lyckats på kreativitetstestet (se tabell 2).  
 
Tabell 2 
Andel som upplevde att de lyckades respektive misslyckades i respektive priminggrupp. 

            n      Framgång                        Misslyckande 
Neutral           19            10             9   
Självkontroll           19             7            12 
Självförtroende       18             6            12 
Totalt                     56            23                                 33 
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Manipulationskontroll 
 
Skillnaden mellan gruppen som enligt undersökningen lyckades (M = 9.06, SD = .88) och 
gruppen som enligt undersökningen misslyckades (M = 4.74, SD = 1.74) var signifikant, t(54) 
= 10.94, p < .0001.  
 
Ett t-test mot skalans mittpunkt (5.5) i frågan ”Hur viktigt är det för dig själv att vara 

kreativ?” (M = 7.90, SD = 1.70) avslöjade att det var viktigt för deltagarna att vara kreativa 
t(53) = 10.32, p < .0001.  
 
 
Attribution till sig själv beroende på priming 
 
Ett enskilt mått för självattribution skapades genom att subtrahera externa attributioner från 
interna attributioner, maximum i måttet blev 6 och minimum - 6. En korrelationsmatris med 
alla oberoende variabler visade på en variabel som korrelerade signifikant med 
beroendemåttet. Det fanns ett signifikant samband mellan humör och attribution till sig själv 
r(N = 56) = .30, p = .02. Ju bättre humör deltagarna var på desto mer attribuerade de till sig 
själva.  
     En 2 (Utkomst: framgång/misslyckande) x 3 (Priming: 
neutral/självkontroll/självförtroende) variansanalys med variabeln humör som kovariat 
utfördes för att testa studiens hypoteser. Resultatet visade ingen huvudeffekt beroende på 
utkomst F(1, 49) = .0001, p > .98, ingen huvudeffekt mellan priminggrupperna F(2, 49) = 
.014, p > .98 och ingen interaktionseffekt av utkomst och priming F(2, 49) = .59, p > .55. 
Resultatet gav inget signifikant stöd för hypoteserna (Se figur 1). 
 

 
Figur 1. Attribution till sig själv för priminggrupper under framgång och misslyckande med 
Humör som kovariat. 
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Attribution till sig själv vid framgång eller misslyckande 
 
Ett t-test utfördes för att se om deltagarna i experimentet uppvisade SSB-mönstret. 
Beroendemåttet (självattribution) visade ingen signifikant skillnad t(54) = .87, p > .61 vid 
framgång (M = 2.56, SD = 2.14) eller misslyckande (M = 2.00, SD = 2.60). Däremot när 
endast måttet för intern attribution användes upptäcktes en signifikant skillnad, t(54) = 2.03, p 
= .047. De deltagare som upplevde framgång attribuerade i högre grad till sig själva (M = 
6.15, SD = 1.10) än de deltagare som upplevde att de hade misslyckats (M = 5.48, SD = 1.27).  
Måttet för extern attribution gav ingen signifikant skillnad för när deltagarna lyckades (M = 
3.58, SD = 1.55) eller misslyckades (M = 3.24, SD = 1.47), t(54) = .83, p > .40. 
 
 
Attribution till sig själv beroende på humör 
 
En 2 (Utkomst: framgång/misslyckande) x 2 (Humör: nedstämd/upprymd) variansanalys med 
självattribution som beroendevariabel visade att det fanns en signifikant huvudeffekt av 
humör, F(1, 52) = 4.19, p < .046. Upprymda deltagare attribuerade i högre grad till sig själva 
(M = 2.73, SD = 2.43) än nedstämda deltagare (M = 2.25, SD = 2.05) vid framgång och vid 
misslyckande attribuerade upprymda deltagare i högre grad till sig själva (M = 3.42, SD = 
1.86) än nedstämda deltagare (M = 1.36, SD = 2.13). Det fanns ingen huvudeffekt beroende 
på utkomst F(1, 52) = .022, p > .88 och ingen interaktionseffekt mellan utkomst och humör 
F(1, 52) = 1.61, p > .21.  
 
 

Diskussion 
 

Denna studie hade som syfte att undersöka huruvida priming av självkontroll och 
självförtroende kan påverka hur individer attribuerar vid framgång eller misslyckande, enligt 
Barghs (1990) modell. Studien fann inget signifikant resultat till stöd för hypoteserna däremot 
så visade sig humör ha ett signifikant samband med hur deltagarna attribuerade till sig själva. 
En variansanalys visade att deltagare som angivit att de var på ett bättre humör attribuerade i 
högre grad till sig själva både vid framgång och vid misslyckande än de deltagare som hade 
angivit att de var på ett något sämre humör. Eftersom humör endast mättes efter 
kreativitetstestet står det oklart i huruvida utkomsten påverkade deltagarnas humör eller om 
deras humör påverkade hur de attribuerade.  
     Undersökningen fann inte någon signifikant skillnad i hur deltagarna attribuerade beroende 
på utkomst. Endast när det interna måttet användes upptäcktes en signifikant skillnad, det vill 
säga att deltagarna attribuerade mer till sig själva vid framgång än vid misslyckande. Ingen 
signifikant skillnad fanns när det externa måttet användes. Detta går i stil med det Miller och 
Ross (1975) fann vid en genomgång av olika SSB-studier; flera studier stödjer synen att 
individer attribuerar framgångar internt men inte lika många studier ger belägg för att 
deltagarna attribuerar misslyckanden externt. 
     Ett problem i studien var att det medelvärde som erhölls från pilotstudien, och sedan 
manipulerades, inte skapade önskad gruppfördelning mellan de som upplevde framgång och 
misslyckande. Frågan som användes vid den aktuella studien för att säkerställa om deltagarna 
upplevde att de hade lyckats eller misslyckats fanns inte med i pilotstudien. Detta kan ha gjort 
pilotstudiens medelvärde missvisande då endast antal användningsområden i 
kreativitetsuppgiften mättes och inte deras upplevelse av sitt resultat, om de tyckte att deras 
prestation var bra eller dålig. Därför bör den feedback som gavs vid kreativitetstestet i denna 
studie tas i beaktning. Däremot så visade ett t-test, för att undersöka huruvida manipulationen 
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hade fungerat, att framgång och misslyckandegrupperna skiljde sig signifikant åt. Detta är 
något en framtida studie skulle kunna kontrollera genom att använda en annan feedback form, 
till exempel att experimentledaren tilldelar feedback på en uppgift som deltagarna får utföra. 
     Studien visade inte på någon signifikant interaktion hos priminggrupperna. En möjlig 
förklaring till varför inte ett signifikant resultat erhölls kan vara att a) det finns ingen 
interaktion b) det var för få deltagare, c) gruppfördelningen misslyckades, det blev en 
snedfördelning mellan de deltagare som upplevde framgång och de som misslyckades och d) 
beroendemåttet (självattribution) hade en för stor variationsvidd. Dessa fyra faktorer kan ha 
bidragit till att ge ett svagt resultat med små skillnader. Intressant var att de deltagare som 
primats med självförtroende uppvisade den största skillnaden i hur de attribuerade. Gruppen 
som primats med självförtroende attribuerade i högre grad, än de andra priminggrupperna, till 
sig själva vid framgång än vid misslyckande. Detta skulle kunna kopplas till Campbell och 
Sedikides (1999) teori om att hot mot självbilden ökar användningen av SSB. En omgivning 
där det är viktigt för individen att ha en bra självbild eller självkänsla skulle kunna öka en 
persons användning av SSB. Det bör dock noteras att resultatet inte var signifikant och därför 
kan inga slutsatser dras. 
      Tidigare forskning (Araya et al. 2002) har visat att självkontroll kan induceras genom 
priming. Araya et al. undersökte dock om deltagarnas bedömning av en tvetydig person kunde 
påverkas när stereotypen av invandrare var aktiverad. Frågan kvarstår dock om deltagarnas 
bedömning går att påverka när det rör aspekter av dem själva. Men i likhet med att 
bedömningar av andra personer anses vara en automatisk process (Srull & Wyer, 1979) borde 
SSB, som också ter sig vara en automatisk process (Krusemark et al. 2008), kunna regleras 
omedvetet genom aktivering av stimuli i omgivningen så som i Arayas et al. experiment.  
     En intressant fråga som skulle kunna bidra till framtida forskning är huruvida tid påverkar 
vid automatiska processer så som attributioner och självreglering. Ju mer tid en individ har på 
sig att reflektera över en händelse desto mer korrekt torde attributionen kunna bli då fler 
argument kan vägas in. Däremot om attributionen sker direkt efter feedback antas individen 
välja den första och enklaste förklaringen i och med att den kräver minst energi (Simon, 
1956).  I ett sådant läge skulle priming kunna tänkas ha en förstärkt effekt, då intentioner och 
beteendemål har aktiverats och fungerar per automatik enligt Barghs (1990) modell. I den 
aktuella studien hade emellertid deltagarna den tid de önskade för att göra sina attributioner.  
     I och med att ett antal metodbrister uppdagades är det för tidigt att avfärda om priming kan 
påverka deltagares attributionsstil. Mer forskning där framgång och misslyckande feedback 
kan kontrolleras av experimentledare så att grupperna blir så lika som möjligt och en mindre 
variationsvidd på beroendemåttet för att minska spridningen skulle behövas innan det med 
klarhet kan avgöras om attributionsstil kan påverkas med hjälp av priming.  
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