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Gymnasieungdomars bedömningar av en person som förtalar genom
sociala nätverk

Louise Gullberg och Pernilla Lindberg

Sociala bedömningar gör människor dagligen. Det klassiska sättet att
studera attribution har varit att dela upp beteendet i inre och yttre
orsaker. Informationsmängden påverkar bedömningen och kan spegla
stereotypiska uppfattningar. Normer finns överallt i samhället och
påverkar sociala bedömningar. Studiens syfte var att se hur
gymnasieungdomar bedömer en människa som förtalar en annan
människa. Urvalet var gymnasieungdomar där 119 deltagare, varav 61
män, deltog. Egenkonstruerad vinjettenkät utformades i fyra varianter
där förövaren och offrets kön manipulerades. Enkäten avsåg att mäta
studiens tre beroendevariablerna, vilka var personlighetsdeterminerad,
försvarbarhet och handlingens allvarlighetsgrad. Ett resultat visade att
manliga deltagare uppfattade det allvarligare att förtala en man än en
kvinna. Detta ger stöd åt en av studiens hypoteser. Studiens resterande
hypoteser fick inte stöd. I diskussionsdelen diskuteras studiens resultat
och hypoteser samt styrkor, svagheter och förslag till förbättringar och
framtida forskning behandlas.

Keywords: attribution, social judgments, stereotypes, defamation,
alcohol consumption

Inledning

I denna kandidatuppsats kommer uppsatsens författare att använda sociala bedömningar och
attribution som synonyma begrepp. Likaså kommer agerande och handlande att användas
synonymt. Uppsatsens författare kommer att använda sig av begreppen aktör och observatör
för att förklara vilka parter som ingår i attribution, - Aktör är den individ som utför ett
beteende eller handling och observatör är den individ som observerar och tolkar beteendet
eller handlingen.

Sociala bedömningar och attributionsteorier

Enligt Kelley (1973) handlar attribution om att människan gör bedömningar utifrån den
information de har tillgång till. Kelley skrev i termer av att människan gör översiktliga
förklaringar för att kunna svara på frågan varför människor agerar som de gör. Beroende på
hur mycket information en människa har blir utfallet av en attribution olika. Utifrån det
kognitiva socialpsykologiska perspektivet ses människan som en konstruktiv tänkare, vilket
innebär att kunskap skapas utifrån beteenden och händelser som observerats i den sociala
interaktionen. Människor skapar insikter och förståelse om andra individers beteende genom
att söka efter orsaker till deras beteende. Kunskaperna som observatörer införlivar om
aktörers beteende leder observatörer i sitt slutsatsdragande gällande aktörers agerande och
omständigheterna kring agerandet. Kunskap är utgångspunkten för observatörens handlande
enligt Snyder, Tanke och Berscheid (1977). Då människor attribuerar skapar de en kontroll
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kring sig, attribution skapar en möjlighet att kunna förstå andras agerande och dess inverkan
på en själv (Gilbert & Malone, 1995).

Även Kelley (1973) angav att kunskapen som människan skapar vägleder i de val av
handlingar som finns att göra, samt att attribution är en subjektiv tolkning om vilka orsaker
som ligger till grund för olika utfall. Inom attributionsstudier har traditionen varit att se
mänskligt beteende som förklarbart av antingen situation eller personlighet. Enligt
Gudjonsson (1984)  finns det två källor till hur attribution sker, vilket benämns som intern och
extern attribution. Intern attribution är då observatören tillskriver orsaker till händelser utifrån
specifika egenskaper som observatören tror att aktören har, till skillnad från den externa
attributionen där situationen betonas som orsak till beteendet. Ett annat sätt att förklara
beteende är genom locus of control. Rotter (1966) angav att locus of control innefattar extern
och intern kontroll vilket innebär att en individ kan förklara händelser genom att det antingen
finns en inre eller yttre kontroll som skapar utfallet. Exempelvis genom att förklara en
handling som lyckad på grund av tur eller ödet är extern kontroll, det vill säga när individen
tolkar händelsen som ett resultat av yttre krafter. Intern kontroll beskrivs som att individen
anser att sitt eget beteende eller personliga egenskaper är orsaken till händelsens utfall.

Malle, Knobe, O’Laughlin, Pearce och Nelson (2000) angav att detta traditionella sätt att
studera attribution är för enkelt då människor gör bedömningar av andras beteende på ett mer
komplext och sofistikerat sätt. Malle et al. illustrerade detta utifrån flera studier genom att de
möjliggjorde för sina deltagare, som var psykologistudenter, att reflektera mer uttrycksfullt i
sina bedömningar av andras beteende. Deltagarna gavs möjlighet att förklara och reflektera
med egna ord om de trodde att en aktör skulle utföra ett beteende och vad orsaken till
beteendet skulle vara. Detta tillvägagångssätt har sin grund i att den klassiska indelningen av
person och situationsorsak kan skapa en förvirring när deltagarna ska avge sina svar. Malle et
al. kom fram till att för att finna dragen i hur människor gör sociala bedömningar gällande
andras beteende är den klassiska indelningen inte ett relevant angreppssätt. Ett förslag som
Malle et al. tog upp var att studier kan använda sig av mer fria svarsalternativ istället för
skattningsskalor.

Trafimow och Schneider (1994) genomförde en experimentell studie för att bland annat se
hur individer attribuerar beroende på hur mycket information de fått. I studien fick deltagarna
en beskrivning att läsa med information om situationen, information om beteendet, samt
information om den personen som utfört beteendet. Författarna ville ta reda på om deltagarna
skulle tillskriva beteendet i beskrivningen som situationsorsakat eller personorsakat, vilket
skapades genom att variera karaktärsdragen i beskrivningen. Resultatet visade på att i de fall
den beskrivna personens karaktärsdrag överensstämde med det utförda beteendet gjorde
deltagaren en starkare intern attribution.

Då människor attribuerar kan det ibland leda till missvisande och felaktiga bedömningar
och Gilbert och Malone (1995) angav att correspondence bias är en felaktig attribution.
Correspondence bias innebär att en observatör bortser från en situation som skulle kunna
förklara en annan individs agerande, och istället tillskriver egenskaper till aktören och anser
att dessa egenskaper förklarar beteendet och agerandet. Enligt Hansen, Kimble och Biers
(2001) är correspondence bias och det fundamentala attributionsfelet synonyma begrepp. I en
metaanalys utförd av Watson (1982), gällande hur aktörer och observatörer attribuerar,
visades det att både aktörer och observatörer oftare gjorde en attribution som var mer
förankrad i personliga egenskaper än situationen. Det framkom även att individer har en
tendens att attribuera till personlighet oavsett vilken metod som använts, vilka personer det är
samt oavsett det beteende som bedöms. För att förklara vad fundamentala attributionsfelet är
illustrerade Hansen et al. ett exempel på hur en bilförare som tränger sig framför andra bilar är
oansvariga och skapar fara, men om du själv gör samma sak är det exempelvis på grund av
hinder i miljön eller något som beror på situationen. Innebörden av exemplet kan förklaras
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med att beteendet attribueras olika beroende på vem som utför beteendet, det vill säga att
observatören förklarar oftare aktörens beteende som att det beror på personliga egenskaper
medan observatörens eget beteende förklaras med situationen (Hansen et al.). En anledning
till att observatören attribuerar till aktörens beteende utifrån dennes personliga egenskaper är
att observatören inte har den mängd information som aktören har. Detta kan göra det svårare
att tolka en annan människas beteende, det beror på vilken informationsnivå personen har
(Gilbert, McNulty, Giuliano, & Benson, 1992; Watson).

Det finns fyra olika mekanismer till hur correspondence bias kan uppstå när en person gör
en attribution. En av de fyra mekanismerna handlar om att observatören måste ha en
igenkänningsfaktor för den situation som aktören befinner sig i. Ytterligare en mekanism
handlar om observatörens tro på hur en individ bör bete sig i situationen, vilket utgörs av
observatörens förväntningar. Den efterföljande mekanismen är att aktörens beteende uppfattas
och kategoriseras av observatören utifrån den tro som observatören har med sig. Den sista
mekanismen handlar om att observatören ser över dennes egna förväntningar som skapats
utifrån situationen och i detta steg avgöra om aktörens beteende motsvarat förväntningarna.
Observatören kommer att förklara aktören genom att dra slutsatser om aktörens inre
egenskaper då aktörens beteende anses överskrida observatörens förväntningar för vad som är
ett giltigt beteende i situationen. Då observatören ser aktörens beteende som acceptabelt för
situationen kommer situationens inverkan användas som förklaring. Denna avslutande
mekanism är tidskrävande och tar mycket energi från observatören (Gilbert och Malone,
1995).

Gilbert, Pelham och Krull (1988) beskrev de tre processer som människor genomgår för att
skapa sig en uppfattning om andra människors beteende, vilka är kategorisering,
karakterisering och korrigering. Kategorisering handlar om att skapa sig en uppfattning om
vad en person gör, det är ett förarbete som leder vidare till karakterisering, där observatören
försöker finna de egenskaper som ligger bakom handlingen. Författarna hävdar att
karakterisering är en relativt omedveten tankeverksamhet som till stor del sker automatiskt.
Korrigering är en mer medveten process som kräver en större grad av uppmärksamhet, fokus i
detta steg är att förstå vilka begränsningar i situationen som kan ha gett upphov till
handlingen.

Sociala bedömningar och stereotyper

Som tidigare nämnts utgår observatören från den information som denne har, samt att
resultatet av attributionen blir mer eller mindre korrekt beroende på den mängd information
som observatören har. Har inte observatören den mängd information om situationens inverkan
på aktörens beteende kan översiktliga slutsatser dras (Kelley, 1973). Eagly och Steffen (1984)
beskrev att när en observatör ser andra människor i vardagslivet skapas uppfattningar som
formar stereotyperna om de människorna.

Enligt Karlins, Coffman och Walters (1969) är stereotyper en förenklad uppfattning av en
grupp människor, vilket kan vara grundat i olika allmänna sammanhang eller har sin grund i
den kulturella kontexten, som böcker och filmer. Snyder et al. (1977) tog upp att i de flesta
fall är det bristfälliga stereotyper individen har, exempelvis kan kön vara en bristfällig
stereotyp. Locksley, Borgida, Brekke och Hepburn (1980) tog upp att uppfattningen av
stereotyper gällande könsskillnader har visat sig vara förhållandevis stabilt genom
generationer, samt att det är ett ämne som har blivit väldokumenterat inom forskning.

Det föreligger en skillnad i hur män och kvinnor karakteriseras och vilka stereotyper de
tillskrivs, kvinnor ses som det mer emotionella könet och att de är mer känslosamma (Barrett
& Bliss-Moreau, 2009). Även Schiffenbauer och Babineau (1976) beskrev att stereotypen av
kvinnor är att de uttrycker mer känslor än män. Det blir då mer ovanligt när en man uttrycker
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sina känslor tydligt då stereotypen för män är att de inte uttrycker sina känslor till den grad
som kvinnor gör. Eagly och Steffen (1984) tog upp att kvinnor till större del klassas som
osjälviska och omtänksamma medan män ses som mer dominanta och beslutsamma.
Stereotyperna reflekterar de sociala rollerna som finns och en grund till att det förekommer
könsskillnader beror till viss del på olika statusroller som funnits och finns i samhället,
exempelvis att kvinnor under en lång tid har varit hemmaarbetare och män varit anställda
(Eagly & Steffen). Egenskaper som karakteriseras som typiska för män respektive kvinnor är
en del i skapandet av en könsidentifiering (Bosson & Michniewicz, 2013). Ross, Amabile och
Steinmetz (1977) redogjorde för att människors sociala roller ofta styr över hur de agerar i
olika situationer.

En experimentell studie av Locksley et al. (1980), där deltagarna var studenter,
genomfördes med hypotesen att deltagarna skulle använda sina stereotypiska föreställningar
gällande vad maskulina och feminina personlighetsdrag innefattar. Författarna antog att
bestämda män sannolikt skulle bli mer bedömda som att ha maskulina drag än om en kvinna
är bestämd, bestämdhet kopplas ihop till manlig stereotyp. Hypotesen fick inte stöd i studien,
utan det visade sig att deltagarna utgick mer utifrån situationen när de bedömde individen som
beskrevs olika i de olika situationerna. Ytterligare en hypotes författarna prövade var om
deltagarnas sociala stereotyper skulle påverka deras sociala bedömningar. För att undersöka
detta använde Locksley et al. en enkät med korta beskrivningar av situationer. Situationerna
manipulerades på olika sätt, exempelvis genom att variera informationen om den sociala
kategorin hos målpersonen. Resultatet visade att det fanns ett visst stöd för denna hypotes.
Locksley et al. resonerade kring att då deltagarna endast var medvetna om den sociala
kategorin hos en annan person kan sociala stereotyper påverka individens bedömning. Enligt
Karlins et al. (1969) finns det underliggande stereotyper hos individer som inte alltid används
men som finns där.

Normer för sociala nätverk och för beteende vid alkoholkonsumtion

Sociala bedömningar har hittills fokuserats till den fysiska världen men sociala bedömningar
förekommer även i den virtuella världen, exempelvis genom att bedöma bilder eller textinlägg
med hjälp av dagens teknik. Sociala normer som människan rättar sig efter, vad som är rätt
och fel beteende, finns både i den fysiska världen och i den teknologiska världen. Normerna i
den fysiska världen tar människan till sig i tidig ålder medan normerna i den teknologiska
världen utvecklas i linje med att individerna går online och därmed lär sig vilka normer som
finns där (McLaughlin & Vitak, 2012).

I en intervjustudie av Houghton och Joinson (2010) undersöktes människors erfarenhet och
upplevelse av att blivit utsatta för integritetsintrång i allmänhet. Det visade sig att Facebook
var en vanlig plattform som ofta kom upp i intervjuerna där de hade upplevt integritetsintrång.
Ytterligare ett resultat som framkom var att individer upplevde sig kränkta om exempelvis en
partner eller vän la ut en status som innehöll detaljer som kunde uppfattas som
integritetskränkande, vilket exempelvis kunde vara att ventilera sina privata problem i en
öppen diskussion.

McLaughlin och Vitak (2012) genomförde en studie om normer på Facebook genom
användandet av fokusgrupper med universitetsstudenter, bland annat studerades vad som går
emot de oskrivna normerna och vad som anses vara kränkande. Resultatet visade att det fanns
flertalet etikettregler för Facebook, vad som är acceptabelt att lägga ut och vad som inte är
det. Exempelvis handlade det om integritet, en underliggande norm som rådde var att
uppdateringar inte får skada andra människor på ett negativt sätt. Ett citat från studien som
illusterar en normöverträdelse lyder ”If I’m gonna scream at you or try to slam you or run you
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through the mud, I’m gonna do it in person or by other means, not through Facebook.”
(McLaughlin & Vitak, p. 308). Att skriva något som är skadligt för en annan individ är inte
acceptabelt, vilket är något som barn ibland får med sig från tidig ålder genom det klassiska
talesättet att de ska vara tysta om de inte har något snällt att säga (Sanders & Olsen, 2012).

Det finns även normer gällande alkohol och en syn är att det finns ett samband mellan att
konsumera alkohol och ett våldsamt beteende (Tryggvesson & Bullock, 2006). Normer
gällande ett acceptabelt beteende, både vid nyktert och onyktert tillstånd, finns i varje
samhälle och i vissa fall kan det vara tillåtet att utföra ett visst beteende om personen har
konsumerat alkohol men inte om personen är nykter (Room, 2001). Alkohol har kommit att
bli ett studieområde inom attributionsforskning som bland annat Critchlow (1985) har
undersökt. Studiens syfte var att ta reda på om deltagarnas attributioner blir olika beroende på
om alkohol var inblandat i situationsbeskrivningen eller inte. En vinjettstudie genomfördes för
att ta reda på om det fanns någon relation mellan alkoholberusning och hur personer
tillskriver ansvar, straff, skuld och orsak beroende på beteendet och alkoholintag. Studiens
resultat visade på att en berusad person bedömdes med mindre ansvar, orsak och skuld för sitt
agerande än en nykter person.

Även Tryggvesson och Bullock (2006) har forskat kring hur människor attribuerar till en
person som har konsumerat alkohol, hur relationen mellan alkoholkonsumtion och
beteendeförändring ses av en observatör. Tryggvesson och Bullock genomförde en studie med
fokus på om alkohol kan användas som ursäkt i en våldsam situation mellan två män. Ett
resultat var att desto allvarligare handlingen var, samt om personen hade konsumerat alkohol,
desto mindre skuld attribuerades av de manliga deltagarna. Författarna fann en liknande
tendens för de kvinnliga deltagarna.

Tryggvesson (2004) genomförde en studie som bestod av åtta fokusgruppsintervjuer med
ungdomar med medelåldern 19 år där de diskuterade ungdomarnas uppfattning gällande våld
och alkohol, samt om alkohol kan vara en ursäkt för våldsamt beteende. Resultat som
framkom var att det fanns en stark tro bland deltagarna att det fanns en koppling mellan våld
och alkohol, bland annat då deltagarna uttryckte att alkohol inverkar på en individs
självkontroll. Deltagarna uttryckte att exempelvis kan personen tappa omdömet och agera till
synes på annorlunda sätt när de konsumerat alkohol. En slutsats som Tryggvesson drog var att
många dåliga beteenden kan förklaras med att använda alkohol som en ursäkt. Även Room
(2001) angav att alkohol kan vara en legitim ursäkt för att i vissa fall utföra ett beteende som
annars inte är acceptabelt.

Syfte och hypoteser

Forskning har visat att individer tenderar att attribuera till inre egenskaper då de bedömer
andra individers beteende (Hansen et al., 2001) och att sociala bedömningar kan påverkas av
bland annat vilken social kategori det handlar om och som i sin tur kan spegla stereotyper
(Locksley et al., 1980). Likaså finns studier som visat på att människor bedömer varandra på
ett kränkande sätt och frångår de normer som råder i den virtuella världen (McLaughlin &
Vitak, 2012).

Syftet med denna studie är att se hur gymnasieungdomar bedömer en människa som
förtalar en annan människa. Ytterligare ett syfte med studien är att se om det blir någon
variation, dels om den som förtalar är man eller kvinna och dels om den som blir utsatt för
förtalet är man eller kvinna, samt om deltagarens kön påverkar bedömningen. Ett sista syfte är
att se hur deltagarna tolkar aktuella situationen, tror de att förtalaren har konsumerat alkohol
eller inte. Denna studie är av vikt att genomföra då den uppmärksammar ett område som
många människor i dagens samhälle berörs av.
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Studiens hypoteser grundas i logiska resonemang om att individer identifierar sig med
individer av samma kön, samt utifrån tidigare forskning som presenterats om bland annat
stereotypiska uppfattningar om män och kvinnor (Bosson & Michniewicz, 2013; Eagly &
Steffen, 1984).
H1: En kvinnlig förövares agerande förklaras med personlighetsdeterminerade orsaker i större
utsträckning än en manlig förövares agerande.
H2: Ju mer förtalet uppfattas som orsakat av alkohol desto mer försvarbart anses det vara.
H3: Förtalet uppfattas som mindre försvarbart då förövare och offer har samma kön än om
förövare och offer har olika kön.
H4a: Kvinnor kommer anse att förtalet är allvarligare då en kvinna är offer än då en man är
offer.
H4b: Män kommer anse att förtalet är allvarligare då en man är offer än då en kvinna är offer.

Metod

Deltagare

I studien deltog 119 gymnasieungdomar, varav 61 män. Urvalet gjordes bland gymnasieskolor
i en mellanstor stad i Mellansverige. Urvalskriterierna var att deltagarna skulle vara studenter
på kommunala gymnasieskolor i årskurs 1 till 3. Urvalet gymnasieungdomar gjordes då förtal
och kränkningar på sociala medier är ett aktuellt område i dagens samhälle samt att
gymnasieungdomar ofta är aktiva inom sociala medier.

Material

En egenkonstruerad enkät med stöd av handledaren utformades. Enkäten bestod av en vinjett
där ett händelseförlopp beskrevs och avslutades med att en person förtalade en annan person
genom sociala medier. Undersökningsledarna manipulerade enkäten genom att variera
förövaren och offrets kön vilket skapade fyra varianter av enkäten. Variant ett innehöll
kvinnlig förövare och manligt offer, variant två innehöll både kvinnlig förövare och offer,
variant tre innehöll manlig förövare och kvinnligt offer och variant fyra innehöll både manlig
förövare och offer. Inspiration till vinjetten kom från sociala mediers rapportering om hur
sociala nätverk kan ge upphov till skada och lidande, exempelvis från Wolodarski (2012). I
det följande presenteras vinjetten:

19- åriga Lisa [Erik] och hennes [hans] jämnåriga tjejkompis [killkompis] tillbringar en
kväll på krogen. Vid stängningsdags ställer de sig i kön för att hämta sina jackor, men Lisas
[Eriks] kompis bestämmer sig för att gå ut och röka och ber Lisa [Erik] ta hennes [hans] jacka
också. När Lisa [Erik] senare kommer ut upptäcker hon [han] att kompisen har sprungit på sin
före detta pojkvän [flickvän] Wille [Nathalie], som har trakasserat henne [honom] under några
veckor, och de har hamnat i ett högljutt gräl. Sekunderna efter ser Lisa [Erik] hur Wille
[Nathalie] spottar tjejkompisen [killkompisen] i ansiktet. Lisa [Erik] rusar fram till kompisen,
blänger ilsket på Wille [Nathalie] och säger till kompisen ”skit i honom [henne], kom så följer
jag dig hem.” När Lisa [Erik] har följt kompisen hem och satt sig på nattbussen tar hon [han]
upp sin mobil och går in på Facebook och skriver en status. I statusen beskriver Lisa [Erik]
vilken idiot Wille [Nathalie] är genom att hitta på ett flertal grova osanningar om honom
[henne] och avslutar statusen med att tagga honom [henne]. Anklagelserna som Lisa [Erik]
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gör är så pass allvarliga att Wille [Nathalie] polisanmäler henne [honom] för kränkning och
förtal.

Enkäten bestod av 15 påståenden och en femgradig Likertskala användes, skalstegen gick
från instämmer inte till instämmer helt. Enkäten avsåg att mäta tre beroendevariabler, som
blev enkätens index och dessa var personlighetsdeterminerad, försvarbarhet och handlingens
allvarlighetsgrad. Varje index innehöll fem påståenden. Indexet personlighetsdeterminerad
innehöll påståendena ”Lisa [Erik] är förmodligen en person som lätt blir arg”, ”Lisa [Erik] har
nog förolämpat andra på Facebook tidigare”, ”Lisa [Erik] är normalt en vänlig person”
(skalvänd), ”Lisa [Erik] överreagerade i den här situationen” och ”Lisa [Erik] kan hantera sitt
temperament” (skalvänd). Cronbachs alfa blev .414. För att höja alfavärdet avlägsnades
påstående ”Lisa [Erik] har troligen förolämpat andra på Facebook tidigare” och värdet ökade
till .459. Alfavärdet kunde inte öka mer vilket medförde att enstaka påståenden kom att
analyseras.

I indexet försvarbarhet fanns påståendena ” Lisas [Eriks] reaktion var rimlig”, ” Lisa [Erik]
gjorde rätt när hon [han] skrev statusen på Facebook”, ”Det är aldrig ok att sprida osanningar
om en annan människa” (skalvänd), ”Lisas [Eriks] handlande tyder på att hon [han] är en bra
kompis” och ”Lisa [Erik] har all anledning att ångra sig” (skalvänd). Cronbachs alfa blev .579.
För att höja alfavärdet avlägsnades påståendet ”Det är aldrig ok att sprida osanningar om en
annan människa” och alfavärdet ökade till acceptabla .680.

Indexet handlingens allvarlighetsgrad, innehöll påståendena ” Det Lisa [Erik] gjorde var en
väldigt allvarlig handling”, ” Det var rätt att Lisa [Erik] polisanmäldes”, ”Lisa [Erik] borde få
betala böter”, ”Det räcker med att Lisa [Erik] ber om ursäkt” (skalvänd) och ”Domstolar ska
inte ägna tid åt denna typ av brott” (skalvänd). Cronbachs alfa blev .725.

Deltagarna fick även skatta påståendet ”Lisa [Erik] agerade som hon [han] gjorde för att
hon [han] druckit alkohol” med enkätens genomgående Likertskala. För att testa validiteten på
enkäten genomfördes en pilotstudie vilket visade att samtliga 15 deltagare tolkade
situationsbeskrivningen och påståendena på ett korrekt sätt. Majoriteten av individerna i
pilotstudien var ungdomar och unga vuxna.

Procedur

Utifrån urvalskriterierna gjordes ett tillgänglighetsurval för att finna potentiella deltagare.
Rektorer på de tilltänkta gymnasieskolorna kontaktades, studiens syfte, innehåll samt de
etiska riktlinjerna för uppsatsen presenterades. Vissa rektorer vidarebefordrade till sina lärare
som i sin tur kontaktade undersökningsledarna via mail och gav en tid för att komma ut och
dela ut enkäten. Datainsamlingen skedde under flera dagar. Vid utlämningstillfällena, som
skedde under ordinarie lektionstid, presenterade undersökningsledarna sig själva och syftet
med besöket. De etiska riktlinjerna beskrevs, att studien var frivillig att delta i, att den var
anonym, att deltagarna kunde avbryta under ifyllande av enkät, vad den kommer användas till
samt att rådata kommer förstöras vid studiens slut. Enkäten delades ut tillsammans med ett
missivbrev. De besvarade enkäterna lades i en låda och deltagarna tackades för sin
medverkan.

Då intresset för utdelning av enkät under lektionstid av olika anledningar var lågt
kontaktade undersökningsledarna ytterligare en potentiell rektor och frågade om det fanns
möjlighet att stå och dela ut enkäter vid olika skåpområden. Idén bekräftades av rektorn och
tid för utdelning avtalades. Under datainsamlingen presenterade sig undersökningsledarna,
studiens syfte och de etiska riktlinjerna. När deltagarna upplevde sig vara färdiga lämnade de
in enkäten i en insamlingslåda samt tackades för sin medverkan.
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Resultat

I Tabell 1 redovisas medelvärden, standardavvikelse och korrelationer för ålder,
alkoholpåståendet samt variablerna allvarlighet och försvarbarhet. Även korrelation för
påståendet, gällande om respondenterna läst psykologi (64.7 % svarade ja och 35.3 % svarade
nej) redovisas (se Tabell 1).

Tabell 1

Pearsonkorrelationer mellan studerade variabler och deskriptiv statistik

Variabel 1 2 3 4 5 M SD

1. Deltagarköna - ia ia

2. Ålder .038 - 16.98 0.91

3. Läst psykologib .333** .169 - ia ia

4. Alkohol .019 .002 .089 - 3.13 1.07

5. Försvarbar -.171 -.090 .045 -.015 - 2.32 0.80
6. Allvarlighet .233* .082 .131 -.020 -.392** 2.95 0.89

* p < .05, ** p < .01
a: man = 0, kvinna = 1, b: ja = 1, nej = 2, ia = icke applicerbart

För att testa hypotes 1, en kvinnlig förövares agerande förklaras med
personlighetsdeterminerade orsaker i större utsträckning än en manlig förövares agerande,
utfördes envägs ANOVOR med förövarens kön som oberoende variabel och de enskilda items
utifrån personlighetsdeterminerade indexet som beroende variabler. Items som testades var
”Lisa [Erik] är förmodligen en person som lätt blir arg”, ”Lisa [Erik] överreagerade i den här
situationen”, ”Lisa [Erik] kan hantera sitt temperament” och ”Lisa [Erik] är normalt en vänlig
person”. Det fanns inga signifikanta skillnader (samtliga Fs < 1) och hypotes 1 fick således
inte stöd.

För att testa hypotes 2, ju mer förtalet uppfattas som orsakat av alkohol desto mer
försvarbart anses det vara, genomfördes en Pearson korrelation mellan indexet för
försvarbarhet och om de ansåg att förövaren agerade som denne gjorde för att denne drack
alkohol. Utifrån Tabell 1 framgår det att det inte fanns något samband och därmed fick inte
hypotes 2 stöd. För att testa hypotes 3, förtalet uppfattas som mindre försvarbart då förövare
och offer har samma kön än om förövare och offer har olika kön, genomfördes en 2 (förövares
kön) x 2 (offrets kön) faktoriell ANOVA för oberoende mätningar med försvarbarhet som
beroende variabel. Det förelåg ingen huvudeffekt för förövares kön, F(1, 115) = 0.19, p =
.662, ingen huvudeffekt av offrets kön, F(1, 115) = 0.01, p = .912, samt ingen interaktion
mellan förövaren och offrets kön, F(1, 115) = 0.44, p = .509. Resultatet innebär att det inte
finns någon signifikant skillnad gällande om förtalet uppfattas som mindre försvarbart då
offer och förövare har samma kön än om offer och förövare har olika kön. Hypotes 3 fick
således inte stöd.

För att testa hypotes 4a, kvinnor kommer anse att förtalet är allvarligare då en kvinna är
offer än då en man är offer, och hypotes 4b, män kommer anse att förtalet är allvarligare då en
man är offer än då en kvinna är offer, genomfördes planerade jämförelser med hjälp av
envägs ANOVA för oberoende mätningar med offrets kön som beroende variabel separat för
män och kvinnor. Hypotes 4a fick inte stöd då kvinnliga deltagare bedömde förtalet som lika
allvarligt oavsett om offret var en man (M = 3.13, SD = 0.81) eller en kvinna (M = 3.19, SD =
0.92), F(1, 56) = .053, p = .819. Däremot fick hypotes 4b delvis stöd då det fanns en
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marginell signifikant tendens för manliga deltagare att bedöma förtalet som allvarligare då
offret var en man (M = 2.97, SD = 0.82) än då offret var en kvinna (M = 2.57, SD = 0.90),
F(1, 59) = 3.27, p = .076, η2 = .052.

Det fanns inga hypoteser kring den sista analysen. En 2 (deltagarkön) x 2 (offrets kön) x 2
(förövarens kön) ANOVA för oberoende mätningar genomfördes för att ta reda på eventuella
skillnader gällande uppfattningen att förövarens agerande berodde på att denne hade druckit
alkohol. Den enda signifkanta effekten i denna analys var en Deltagarkön x Offrets kön
interaktion, F(1, 111) = 4.25, p = .042, η2 = .037 (se Figur 1).

Figur 1. Förövarens alkoholintag som en funktion av offrets kön och deltagarkön. Skalans variationsvidd 1-5.

För att reda ut interaktionen genomfördes enkeleffektanalyser av offrets kön separat för
kvinnliga och manliga deltagare. Kvinnliga deltagare ansåg att då offret var en kvinna (M =
3.50, SD = 0.92) uppfattades alkohol spela en större roll än då offret var en man (M = 2.83,
SD = 1.34), F(1, 56) = 4.80, p = .033, η2 = .079. Detta resultat visar att alkohol uppfattades
spela en större roll då det var ett kvinnligt offer än då det var ett manligt offer. För manliga
deltagare uppfattades alkohol spela samma roll oavsett om offret var en kvinna (M = 3.06, SD
= 0.92) eller om offret var en man (M = 3.19, SD = 0.96), F(1, 59) =.273, p = .603. Resultatet
visar att oavsett offrets kön uppfattas alkohol spela samma roll för manliga deltagare.

Diskussion

Denna studies huvudsyfte var att se hur gymnasieungdomar bedömer en människa som
förtalar en annan människa. För att ta reda på detta utformades en enkät för att mäta studiens
tre beroende variabler, vilka var personlighetsdeterminerad, försvarbarhet och handlingens
allvarlighetsgrad.

Variabeln personlighetsdeterminerad kunde inte analyseras som ett index då alfavärdet var
lågt men istället analyserades enstaka items utifrån denna variabel. Analyserna visade inga
signifikanta skillnader och hypotes 1 fick inte stöd. Att inga resultat i denna variabel framkom
kan bero på formuleringen av enkätpåståendena och situationsbeskrivningen, det vill säga att
deltagarna uppfattade att det var för lite information för att kunna bedöma hur förtalaren var
som person, exempelvis vänlig eller lätt blir arg. Den mängd information en person har
tillgång till påverkar vid bedömning av andra människor (Kelley, 1973).
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Hypotes 2 fick inte stöd då det inte fanns något samband mellan indexet försvarbarhet och
alkohol utifrån Pearson korrelationstabell. För att pröva denna hypotes på ett bättre sätt skulle
enkätfrågan ha formulerats på ett annorlunda sätt. I enkäten var detta item formulerat ” Lisa
[Erik] agerade som hon [han] gjorde för att hon [han] druckit alkohol”. Vårt förslag skulle
vara att omformulera detta item till ”Lisa [Erik] var berusad” då avsikten var att finna om
alkohol hade någon inverkan på försvarbarheten i förtalet. Tidigare studier har visat att en
persons agerande bedöms annorlunda beroende på om denne har druckit alkohol eller inte och
resultatet som framkom var att en alkoholberusad person bedöms med bland annat mindre
ansvar och skuld för sitt agerande (Critchlow, 1985). Även Tryggvessons (2004) studie visade
på att ungdomar exempelvis anser att alkohol kan inverka på individens beteende genom att
de kan tappa omdömet.

Hypotes 3 fick inte stöd, det vill säga att oavsett om offer och förövare har olika kön eller
samma kön kan ingen signifikant skillnad utläsas gällande förtalets försvarbarhet.
Anledningen till att hypotes 3 inte fick stöd kan bero på att påståendena gällande indexet
försvarbarhet inte var tillräckligt tydligt formulerade, vilket kan ha medfört att respondenterna
som svarade på enkäten hade svårt att uppfatta innebörden av påståendena. Hypotes 4a fick
inte stöd då kvinnliga deltagare inte bedömde att förtalet var allvarligare när en kvinna
förtalades än då en man förtalades.  Hypotes 4b fick delvis stöd då manliga deltagare
uppfattade förtalet som allvarligare när det var ett manligt offer än då det var ett kvinnligt
offer, vilket undersökningsledarna tolkar som att de manliga deltagarna har en tendens till att
identifiera sig med sin egen könstillhörighet. Hypotes 4a och 4b grundades utifrån
forskningen om att män och kvinnor identifierar sig med sin könstillhörighet utifrån typiska
egenskaper som karakteriseras för respektive kön (Bosson & Michniewicz, 2013). Utifrån
logiska resonemang och forskningen om könstillhörighet antog undersökningsledarna att
deltagarna skulle identifiera sig med offer av samma kön och då se förtalet som allvarligare.

Den sista analysen som genomfördes handlade om att försöka ta reda på eventuella
skillnader i uppfattningen hos deltagarna gällande om förövarens agerande berodde på att
denne konsumerat alkohol. Det fanns dock ingen hypotes om denna analys men det resultat
som framkom är av vikt att diskutera då det fanns en skillnad mellan hur manliga och
kvinnliga deltagare uppfattade detta. För manliga deltagare spelade alkoholen ingen roll
oavsett offrets kön. Dock visar resultatet att kvinnliga deltagare uppfattade att alkohol hade en
större betydelse när det var ett kvinnligt offer än då det var ett manligt offer. En möjlig
förklaring till detta resultat kan vara att kvinnliga deltagare identifierar sig med det kvinnliga
offret. Ytterligare en förklaring kan vara att det finns en bakomliggande stereotyp om att
kvinnor tenderar att vara offer, vilket kan ha skapats utav den kulturella kontexten (Karlins, et
al., 1969) samt utifrån att stereotyper kring könsskillnader är någorlunda varaktiga genom
generationer (Locksley, et al., 1980).

En svaghet med studien och en faktor som kan ha påverkat resultatet kan vara att enkäten
och dess påståenden är egenkonstruerade. De items i den personlighetsdeterminerade
variabeln behöver utvecklas för att bättre mäta den interna attributionen. Förslag på hur detta
kan utvecklas kopplas till vad Malle et al. (2000) beskriver med att deltagare ska ges
möjlighet att utveckla sina svar på ett öppnare sätt. Att använda sig av detta tillvägagångssätt
var av praktiska skäl inte en möjlighet för undersökningsledarna men det ses som ett bra
komplement att tänka på för framtida forskare. En styrka med enkäten var variabeln
handlingens allvarlighetsgrad som fick ett bra alfavärde och det var även i denna variabel som
en hypotes fick stöd, nämligen hypotes 4b. Ytterligare en styrka med studien var att enkäten
pilottestades för att kontrollera validiteten och att det i denna inte uppvisades några oklarheter
från individerna som deltog.

En faktor som kan vara en svaghet är att situationsbeskrivningen inte var tillräckligt väl
formulerad och kopplad till deltagarnas liv, att det kan ha varit svårt för dem att sätta sig in i
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situationen och dess innebörd. Om deltagarna inte kunde relatera till den beskrivna situationen
kan det har varit svårt för dem att skapa sig en uppfattning om vad som är ett acceptabelt
förväntat beteende. Detta grundas i vad Gilbert et al. (1988) redogjorde för angående det som
sker hos människor då de bedömer andra människors beteende. Ytterligare en styrka med
studien är att undersökningsledarna personligen delade ut enkäten till deltagarna och därmed
hade kontroll på vilka som fyllde i enkäten.

Det vore intressant att i framtida forskning närmare undersöka vad anledningen är till att
manliga deltagare bedömde förtalet som allvarligare då offret var en man, och hur det
kommer sig att kvinnliga deltagare bedömde förtalet som lika allvarligt oavsett offrets kön.
Det vore även intressant att framtida forskning undersöker situationer med förtal kopplat till
alkohol, det vill säga om deltagare uppfattar att alkohol är en påverkande faktor till förtal samt
om det påverkar handlingens allvarlighetsgrad och försvarbarhet.
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