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Syftet med denna uppsats var att undersöka hur människor tolkar 
handlingsförklaringar beroende på bedömarens perspektiv och innehållet i 
handlingsförklaringen.  Undersökningen genomfördes kvantitativt genom en 
enkätundersökning som baserades på en dialog mellan två personer. Den 
ena personen utför en handling vilket den andra personen ger olika 
handlingsförklaringar på. Handlingsförklaringarna delas upp mellan tre 
olika förklaringsmodeller vilka är skälförklaringar samt interna och externa 
bakgrundförklaringar. Varje handlingsförklaring följs sedan upp av frågor 
där respondenten får tolka den aktuella handlingsförklaringen. Vidare 
instruerades respondenterna att anta olika perspektiv (första person: 
respondenten avger handlingsförklaringen, andra person: respondenten 
mottar handlingsförklaringen, tredje person: respondenten är en 
utomstående person). Perspektivet hade inga effekter på hur 
handlingsförklaringarna tolkades. Människors interna egenskaper skattades 
högt vid positiva handlingsförklaringar och lågt vid negativa. Positiva 
handlingsförklaringar ansågs dock ej vara trovärdiga. Undersökningen 
visade även på att handlingsförklaringar inte enbart är till för att bringa 
klarhet i människors handlande utan även är kommunikativa handlingar i 
sig. 

 
 
Dagligen läser och lyssnar vi till hur olika personer förklarar sitt eget och andras agerande. 
Det kan röra sig om allt från förklaringar på hur personer hanterar sina vardagliga småsysslor 
till hur de handlar vid en allvarlig krissituation. På samma sätt tolkar och förklarar andra 
människor våra egna beteenden och inte minst ifrågasätter och förklarar vi vårt eget. Hur vi 
förklarar dessa beteenden har olika beteendeförklaringsmodeller försökt svara på och utgör 
idag fundamentala verktyg inom social kognitionen (Malle, 2004). Inom social kognition 
studeras de mentala processer som ligger till grund för hur vi uppfattar varandra. Följaktligen 
är det också ett sätt på vilket människor förstår sig själva och andra. Tack vare dessa 
förklaringsmodeller kan vi i viss mån förstå den sociala komplexitetens alla nyanser, vilket 
möjliggör vårt umgänge och samarbete inom familjen, med vänner, kollegor på arbetet men 
även med människor från andra kulturer. Hade vi inte haft denna möjlighet att förstå och 
förklara vårt och andras beteende skulle vi förmodligen varit förpassade till en social värld 
uppfattad av endast orsak och verkan utan förmågan att se samanhangen (Malle, 2004). Det 
kan även vara värt att påpeka att dessa förklaringsmodeller inte endast är en mental företeelse 
som innebär att människor bättre förstår sin omvärld. Förklaringar av människors handlingar 
är också en handling i sig, vilket hjälper oss att interagera med vår omvärld. Dessa 
förklaringar på vårt eget och andras handlingar hjälper oss inte bara att kommunicera med 
omgivningen. Med hjälp av dessa handlingsförklaringar vinklar vi vårt eget och andras 
beteenden för att tjäna olika syften, som att exempelvis nå olika sociala mål. 
 

                                                
* Ett stort tack riktas till min handledare prof. Henry Montgomery som genom sin gedigna 
kunskap och stora hjälpsamhet har varit en viktig del av denna uppsats.  
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Även om människor från tidens begynnelse har förklarat sitt och andras beteende, så var det 
inte förrän Fritz Heider började skissa på en teori kring hur människor tillskriver orsaker till 
sitt eget och andras handlande (attributionsteori) som intresset väcktes inom forskarvärlden. 
Heider omnämns oftast med att vara attributionsteorins fader och började sin forskning inom 
området så tidigt som 1920. Det var dock inte förrän han presenterade boken The Psychology 
of Interpersonal of Relations (Heider, 1958) som attributionsteorin verkligen fick stor 
genomslagskraft. Heiders teori grundade sig på vad han kallade ”naiv psykologi” vilket han 
beskriver som mönster av psykologiska mekanismer som är aktiva när människor integrerar 
med varandra. Även om Heider själv lade störst tonvikt på distinktionen mellan förklaringar 
av avsiktliga och oavsiktliga beteenden, så var det de interna och externa attributionerna som 
till en början fångade forskarvärldens intresse (Malle & Ickes, 2000). Dessa teorier kring 
interna attributioner (observatören tillskriver orsaken till aktörens beteende på interna 
faktorer) och externa attributioner (observatören tillskriver orsaken till aktörens beteende till 
den situation aktören befinner sig i) fick stort inflytande på den kognitiva forskningen under 
1960 – 1970 talet. 
 
Ett av attributionsteorins viktigaste antaganden är att människor har en tendens att förklara sitt 
eget beteende som situationistiskt (externt) och andras beteenden i termer av 
personlighetsdrag (internt). Detta fenomen kallas för aktörs och observatörseffekten (Nisbett, 
Caputo, Legant, & Marecek. 1973). Nisbett et al. menar att detta fenomen är rent 
perspektivbaserat där aktören upplever de omgivande faktorerna som är koordinerade med 
dennes beteende. Genom denna påverkan av de yttre faktorerna upplever därför aktören att 
dennes beteende är en reaktion på sin omgivning och orsakad av de yttre omständigheterna. 
För observatören däremot är det aktörens beteende som står i förgrunden och dennes 
omgivning är i bakgrunden. Detta medför att aktörens beteende framstår som orsakat av 
dennes interna faktorer snarare än som en reaktion på omgivningen.  
 
Även om denna asymmetri mellan hur aktörer och observatörer förklarar sitt och andras 
beteenden är en elegant modell i sin enkelhet, visar Malle (2004) på att vi tyvärr måste avvika 
från denna enkelhet om vi verkligen vill förstå hur aktörer och observatörer skiljer sig mellan 
varandra då de förklarar olika beteenden. Komplexiteten i denna asymmetri är ett direkt 
resultat av det komplexa sätt människor förklarar sina handlingar i allmänhet. Malle (2004) 
menar att det inte är möjligt att endast använda en distinktion för att belysa hur människor 
förklarar sina egna och andra människors beteenden. I detta har han även stöd från en lång rad 
artiklar som målar upp precis samma problem med den förenklade aktörs- och 
observatörsmodellen. I en artikel av Malle, Knobe, O’Laughin, Pearce och Nelson (2000) 
pekar de på flertalet olika undersökningar där undersökningsdeltagare har haft problem med 
att göra ömsesidigt uteslutande attribueringar för olika situationer. Forskare har även 
misslyckats att hitta en negativ korrelation mellan dessa attributioner (Lepper, 1973; 
McArthur & Post, 1977). Vidare har andra undersökningar mellan person och situations 
attribueringar inte visat på någon konvergent validitet (Miller, Smith & Uleman. 1981).  
Heider (1958) som i stor utsträckning ses som upphovsmannen till att introducera person och 
situation distinktionen såg det själv endast som en liten kugge i den del som bildade hans 
teori. Heider lade betydligt större tonvikt vid distinktionen mellan avsiktliga och oavsiktliga 
orsaker, samt till de essentiella motiven eller skälen till människors förklaringar (Malle & 
Ickes, 2000). Även om Malle är väldigt kritisk till de traditionella attributionsteorierna i 
många avseenden så har han funnit stöd för en aktörs- och observatörs asymmetri. Det har 
nämligen visat sig att aktörer ger färre egenskapsförklaringar än vad observatörer gör vid 
samma handling (Malle, 2004). 
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Malle har under en rad publikationer arbetat fram ett alternativ till den traditionella 
attributionsteorin vilket utgår från hur människor förklarar mänskligt handlande (Malle 1999, 
2004). Den bärande idéen i Malles teori är att människor använder sig av två fundamentala 
kategorier när de förklarar sitt eller andras handlande nämligen orsaker (causes) och skäl 
(reasons). Vilken av dessa förklaringar personen väljer är beroende på om de anser att 
handlingen var avsiktlig eller oavsiktlig. Förklaringar av oavsiktliga handlingar hänförs till 
interna och externa faktorer som orsakar beteendet vilket då genererar en orsaksförklaring. 
Strukturen för förklaringar av avsiktliga handlingar är däremot betydligt mycket mer 
komplext. När avsiktliga handlingar förklaras görs det även en tolkning av om aktören hade 
skäl att agera som han gjorde eller om det fanns bakgrundorsaker till skälet (causal history 
reasons). Skillnaden mellan dessa två olika förklaringsmodeller är att vid skälförklaringar så 
ligger relationen mellan skäl och handling i fokus, t.ex. han gjorde detta (handling) för att 
hjälpa mig (skäl). I det andra förklaringsmodellen är det just bakgrundorsaken till skälet 
personen har som ligger i fokus, t.ex. han ville hjälpa mig (skäl) därför att han är en 
godhjärtad person (bakgrundorsak). Här rör det sig alltså egentligen om orsaksförklaringar, 
men som förklaras av personens skäl. Dessa förklaringar i termer av orsakshistoria svarar 
både mot interna och externa orsaksförklaringar (Carlstedt, & Montgomery). Även här kan vi 
observera en asymmetri i hur människor förklarar sitt och andras handlande. Aktören 
förklarar i betydligt större utsträckning sitt eget handlande med skälförklaringar. 
Observatören ger i sin tur betydligt fler bakgrundorsaker till skälet för den aktuella 
situationen. Däremot har det ej kunnat påvisas några tydliga aktörs- och observatörs 
skillnader när det gäller att uppfatta handlandet som avsiktligt eller ej (Malle, 2004).  
 
När personen anger skäl till sitt avsiktliga handlande blir det även intressant att se vilka 
önskningar (desires), övertygelser (beliefs) och värderingar (values) som motiverar 
handlandet (Malle, 2004). När en person ställs inför en situation vilket kräver någon form av 
beslut väljer vanligtvis personen ifråga det som gynnar denne bäst. När personen vid ett 
senare tillfälle förklarar varför denne agerade på ett visst sätt anges oftast skälen till 
agerandet. Här råder det en tydlig aktörs- och observatörs asymmetri mellan de olika 
skälförklaringarna. Det har visat sig att aktören ger övertygelseförklaringar i större 
utsträckning än observatörer som i stället ger fler önskningsförklaringar (Malle, 2004). Detta 
tyder på att människor ser sitt eget handlande som mer rationellt än andras. Detta ligger också 
i linjer med andra studier (Pronin, Gilovich & Ross, 2004). 
 
Genom att förklara sitt eget och andras handlande på ett visst sätt så kan man också uppnå 
olika sociala mål såväl positiva som negativa. Observatören kan därför generera förklaringar 
beroende på det syfte som denne vill uppnå. På samma sätt kan aktören själv välja att 
presentera sin förklaring utifrån orsaker eller skäl till dennes handlande. När förklaringen 
baseras på bakgrundorsaker så kan aktören använda dessa för att i någon mån manipulera 
mottagaren. Aktören kan t.ex. lägga fram förklaringen så att den imponerar på mottagaren och 
på så sätt förstärker aktörens beteende. Exempel på detta kan vara att en person förklarar sitt 
höga tentamen resultat med dennes höga intelligenskvot. Observatörerna å sin sida kan 
däremot använda bakgrundorsaksförklaringar på grund av avsaknad av relevant 
orsaksförklaring. Eller att de i sin tur vill sätta sig i bättre dager genom att degradera aktörens 
beteende ytterligare (Malle, 2004). Exempel på det sistnämnda kan vara att observatören 
förklarar aktörens höga tentamen resultat med att denna endast fick lätta frågor. 
 
Montgomery (1994, 2001) har i sin perspektivmodell beskrivit hur handlingar kan ses som 
mer eller mindre positiva respektive negativa, beroende på bedömarens perspektiv. Ett 
grundantagande i perspektivmodellen är att människor uppfattar en bra eller dålig handling 
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vilket utförs av en annan person som ett uttryck för en inneboende egenskap hos den 
observerade personen. I själva verket handlar det om hur den observerande personen själv 
utifrån sina aktuella identifikationer berörs av den bedömda handlingen. Exempelvis så 
uppfattas handlingen att ge pengar till en person som att givaren är generös, om man själv är 
mottagare av pengarna eller om man identifierar sig med mottagaren. Samma handling kan 
uppfattas som att givaren är slösaktig om man är en framtida arvinge som får arvet reducerat. 
Även distansen mellan det bedömda fenomenet och personen har stor betydelse i hur stark 
bedömningen blir. Ju kortare distansen är till det bedömda fenomenet ju mer positivt eller 
negativt upplevs det. Resultat från vidare forskning av Kemdal & Montgomery (2001) visar 
att förklaringar som ger en positiv bild av en person, pekar på företeelser är allmänt 
accepterade som något bra eller att man rationellt anpassar sig till verkligheten. Negativa 
förklaringar pekar däremot på privata intressen eller oförmågan att uppfatta verkligheten 
korrekt.  
 
Malle (2004) uttrycker själv att handlingsförklaringar inte enbart ger mening och förståelse 
för en person utan också är en kommunikativ handling i sig. Detta utan att han själv undersökt 
hur dessa handlingsförklaringar i egenskap av handling förklaras och förstås av människor. 
Detta kan tyckas anmärkningsvärt då vi dagligen omges och påverkas av våra egna och andras 
förklaringar av den värld vi lever i. Det faller sig därför som ett viktigt bidrag till den 
psykologiska forskningen att finna en förståelse i detta. Vilket i många avseenden kan tyckas 
vara den naturliga utgångspunkten i stor del av attributionsforskningen.  
 
Utökning av aktörs- och observatörsperspektiven 
Då undersökningen i stor utsträckning testade etablerade teorier för hur människor förklarar 
sitt och andras beteende är det viktigt att beakta att dessa teorier bygger på en aktör och 
observatör dikotomi. För att fånga upp alla olika aktörs- och observatörs perspektiv är denna 
undersökning istället uppdelad i första-, andra- och tredje personperspektiv. Första 
personperspektivet motsvarar aktörsperspektivet där personen själv tolkar sin egen 
handlingsförklaring. Andra- och tredje personperspektivet motsvarar de andra teoriernas 
observatörsperspektiv vilket innebär att personerna tolkar någon annans handlingsförklaring. 
Skillnaden mellan andra- och tredje personperspektivet är att i andra personperspektivet tolkar 
personen någon annan persons handlingsförklaring på sitt eget beteende. I tredje 
personperspektivet däremot tolkar personen någon annans förklaring på en tredje persons 
handlande. Genom att utöka observatörsperspektivet med ett andra- och tredje 
personperspektiv ges även en möjlighet att undersöka hur distansen till det observerade 
fenomenet påverkas. 

Syfte och hypoteser 
Som tidigare nämnts så är syftet med denna uppsats att ta reda på om handlingsförklaringar i 
linje med Malles förklaringsmodell och Montgomerys perspektivmodell kan användas för att 
beskriva hur människor tolkar handlingsförklaringar. Detta är särskilt intressant då 
handlingsförklaringar inte enbart tjänar till att beskriva en persons handlande. 
Handlingsförklaringar är oftare en handling i sig, där en person förklarar sitt eget och andras 
handlingar på ett sådant sätt att de själva uppnår vissa sociala mål.  
 
För att bringa klarhet i forskningsproblemets syfte har fem hypoteser ställts upp. Var och en 
av dessa hypoteser svarar mot en viktig del av syftet och tillsammans skall de försöka bringa 
klarhet i denna forskningsfråga. 
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De två första hypoteserna avser att testa Malles förklaringsmodell för att se hur denna kan 
användas för att beskriva hur människor tolkar olika handlingsförklaringar. I den del av 
Malles teori som denna uppsats har till grund beskrivs två olika aktörs- och observatörs 
asymmetrier.  Dessa asymmetrier opererar på två olika nivåer. Den första nivån testas i den 
första hypotesen och avser personers val av att antingen ge en skälförklaring eller en 
bakgrundorsaksförklaring till skälet. Den andra nivån och asymmetrin faller in om både 
aktören och observatören väljer att ge en skälförklaring, detta testas i den andra hypotesen.  
 
Den första hypotesen avser att testa Malles första aktörs- och observatörs asymmetri. Denna 
visar på att aktören (första personperspektivet – handlingsförklaringen tolkas av den som 
avger förklaringen) i större utsträckning ger skälförklaringar till sina handlingar än vad 
observatören (andra och tredje personperspektiven) gör. Observatören ger däremot i större 
utsträckning bakgrundorsaker till aktörens handlande. För att testa om detta även gäller vid 
tolkningar av handlingsförklaringar mäter vi respondentens skattning i frågorna G, H, I och J. 
Dessa frågor representerar en varsin aspekt av skäl- och bakgrundorsaks förklaringar. Fråga G 
mäter om skälet till handlingsförklaringen baserades på personens övertygelse om att denne 
hade rätt. Fråga H mäter om det är en extern bakgrundorsak till handlingsförklaringen genom 
att fråga om det har hänt personen något tidigare under dagen som ledde till den aktuella 
handlingsförklaringen. Fråga I undersöker i sin tur i vilken utsträckning det finns en intern 
bakgrundorsak till handlingsförklaringen. Detta genom att fråga om förklaringen baserades på 
personens personlighet. Fråga J mäter om skälet till handlingsförklaringen berodde på 
personens önskan av att tjäna på att ge den aktuella handlingsförklaringen. Således avser både 
fråga G och J att undersöka skälen till handlingsförklaringen, frågorna H och I avser att mäta 
bakgrundorsakerna till handlingsförklaringen. Vår hypotes är att aktörerna i högre 
utsträckning kommer att skatta frågorna G och J högre än observatörerna. Observatörerna 
kommer i sin tur skatta frågorna H och I högre än aktörerna.  
 
Den andra hypotesen avser att testa den andra asymmetrin i Malles modell. Denna har sin 
utgångspunkt när både aktören och observatören förklarar en handling grundad på personens 
skäl. I de fall detta sker menar Malle på att aktören i större utsträckning ger skälförklaringar 
baserade på dennes övertygelse. Observatörens skälförklaringar baseras istället på att aktören 
handlade på grund av dennes önskan. Vår hypotes är att detta även gäller vid tolkning av 
handlingsförklaringar. Detta testas genom att mäta respondenternas skattning på fråga G och 
J. Fråga G mäter i vilken utsträckning skälförklaringen grundade sig på aktören övertygelse. 
Fråga J undersöker om skälförklaringen grundade sig på aktörens önskan. Aktören prediceras 
att skatta fråga G högre än observatören som i sin tur prediceras skatta fråga J högst.  
 
Den tredje hypotesen hämtas från Montgomerys perspektivmodell. Hypotesen avser att testa 
om ett grundläggande antagande inom perspektivmodellen även gäller vid tolkning av 
handlingsförklaringar. Detta grundläggande antagande menar på att människor uppfattar både 
bra och dåliga handlingar som utförs av en person som ett uttryck för dennes inneboende 
egenskap. I själva verket är det hur den observerande personen berörs av handlingen som är 
avgörande för bedömningen av den andra personen. Hypotesen är att detta även gäller för 
tolkning av handlingsförklaringar. Hypotesen testas genom att mäta respondenternas skattning 
på frågorna B till E, vilket samtliga innehåller värderings- och tillmötesgåendefaktorer. 
Antagandet är att respondenterna vid den positiva situationen skattar de interna 
bakgrundorsaker (vilket svarar mot de inneboende egenskaperna) på frågorna B till E högst, 
oberoende av personperspektiv. Det motsatta förutsätts gälla för den negativa situationen, 
således att respondenterna kommer skatta de interna bakgrundorsakerna lägst för motsvarande 
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frågor. Medelvärdena från de ovanstående frågorna beräknas för respektive perspektiv och 
jämförs sedan med medelvärdena på motsvarande frågor i de andra förklaringsmodellerna.  
 
Den fjärde hypotesen baseras också på Montgomerys perspektivmodell och avser att testa om 
styrkan i den positiva eller negativa handlingen beror på observatörens distans till det 
bedömda fenomenet. Perspektivmodellen visar på att ju närmre observatören är till fenomenet 
desto starkare blir bedömningen. Hypotesen är den att detta även gäller för tolkningar av 
handlingsförklaringar. Hypotesen testas genom att analysera värdet av de interna 
bakgrundorsakerna på frågorna B till E. Distansen mäts sedan genom de olika 
personperspektiven, där förstapersonperspektivet är närmast följt av andra- och 
tredjepersonperspektivet.  
 
Den femte hypotesen består i att handlingsförklaringar också är handlingar. Detta innebär att 
handlingsförklaringen inte endast är till för att bringa klarhet i handlingen, utan även tjänar 
andra syften som att nå olika sociala mål. Denna hypotes testas genom att analysera 
respondenternas skattning av frågorna B till E för respektive förklaringsmodell och sedan 
kontrastera detta mot fråga G, som avser att mäta om de verkligen trodde på den alternativa 
handlingsförklaringen. Finner vi en asymmetri mellan att respondenterna ger en hög skattning 
av värderings - och tillmötesgåendefaktorerna i en förklaringsmodell, mot att de inte tror på 
förklaringen, tyder detta på att de gav förklaringen för att uppnå något socialt mål.  
 
 

Metod 
 
För att kunna undersöka hypoteserna fick respondenterna via en enkät svara på hur de tolkade 
olika förklaringar av den andra personens förklaring till den förste personens handling. Detta 
utfördes genom att använda en situation där en person fick förklara sin handling och sedan 
låta en annan person ge en alternativ förklaring till samma handling. Denna 
enkätundersökningsdesign möjliggjorde att det på ett naturligt sätt kunde ges olika 
förklaringar på den första personens handling. Detta medförde även att det på ett enkelt sätt 
gick att variera perspektiven mellan frågorna utan att ändra på innehållet i frågorna mellan de 
tre olika personperspektiven.  
 
Undersökningsdeltagarna var 60 till antalet varav 37 kvinnor och 23 män. Medelåldern var 
27,23 år (SD=6,49). Samtliga undersökningsdeltagare var studenter vid Stockholms 
universitet varav 44 stycken studerade vid Företagsekonomiska Institutionen och 16 stycken 
vid Psykologiska Institutionen.  
 
Rekryteringsprocessen gick till så att majoriteten av undersökningsdeltagarna kontaktades i 
anslutning till föreläsningar där de som ville delta fick stanna kvar och fylla i enkäten. Övriga 
deltagare rekryterades på universitetsområdet. Psykologistudenterna erbjöds 30 minuter 
undersökningstid och övriga studenter tilldelades en trisslott som kompensation för nedlagd 
tid.  
 
Procedur  
Undersökningsdeltagarna tillfrågades om de var intresserade av att delta i undersökningen och 
att de antingen tilldelades undersökningstid eller en trisslott som tack för besväret. Därefter 
delades enkäterna slumpmässigt ut. Innan de tilläts börja fylla i enkäterna gavs en kort 
presentation, där det förtydligades att de skulle leva sig in i dialogen samt att det var 
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förklaringen på handlingsförklaringen som varierade. Efter att ifylld enkät överlämnats 
tilldelades respondentens kompensation. 
 
Pilotstudie 
Inför undersökningen genomfördes en pilotstudie för att testa enkäten. I pilotstudien deltog tre 
stycken bekanta till undersökningsledaren. Pilotstudien gick till så att deltagarna fick var sin 
enkät där varje enkät representerade var sitt personperspektiv. Därefter fick 
pilotstudiedeltagarna samma instruktioner som avsåg att ges till undersökningsdeltagarna 
varpå deltagarna fyllde i enkäten medan undersökningsledaren tog tid. Den enda synpunkten 
deltagarna framförde var att det tydligt skulle framgå att det endast var det alternativa 
handlingsförklaringen som varierades mellan förklaringsmodellerna. Undersökningsledaren 
noterade detta samt att det tog ca 10 minuter att fylla i enkäten. 

Materialet 
Undersökningsmaterialet (Appendix A) bestod av tolv olika enkäter fördelat på tre 
huvudgrupper. Samtliga enkäter bestod av två olika situationer där betingelsen var 
förklaringar på en given handlingsförklaring. De två olika situationerna avsåg att representera 
en positiv handling respektive en negativ handling. Den positiva handlingen bestod av att en 
person återlämnade en kvarglömd mobiltelefon. Den negativa handlingen var den att en 
person kom sent till ett arbetsmöte. De tre olika huvudgrupper av enkäten varierade på så sätt 
att respondenterna tilldelades olika perspektiv. Perspektiven som respondenten kunde anta var 
första-, andra- och tredje personperspektiv. Första personperspektivet innebär att 
respondenten själv var den som gav förklaringen på den andre personens handling, varpå 
respondenten bedömde sin egen förklaring. I andra personperspektivet var det respondenten 
som mottog en förklaring på sin handling och sedan bedömde den andrapersonens förklaring. 
I tredje personperspektivet antog respondenten den av en utomstående person som hörde 
dessa förklaringar och därefter ombads bedöma dem.  
 
Till varje situation gavs tre olika förklaringar varav en förklaring var en skälförklaring och de 
andra två var orsakshistorieförklaringar. Dessa orsakshistorieförklaringar var uppdelade i två 
olika typer, den ena var en intern orsak vilket syftade på en egenskap hos personen ifråga. 
Den andra orsakshistorieförklaringen var av extern karaktär vilket innebar att den inte hade 
med personens personlighet att göra utan berodde på utomstående faktorer. 
 
För att minimera risken för att en så kallad ordningseffekt skulle ge missvisande resultat 
delades varje huvudgrupp av enkätperspektiven in i fyra olika kategorier. Varje kategori 
bestod av identiska frågor med den skillnaden att ordningen av situationer och 
förklaringsmodeller varierade.  
 
Nedan redovisas de olika situationerna med den skillnaden att benämningarna på personerna 
är utbyta från ”Du” och ”Kollegan” med ”Person 1” och ”Person 2”. Detta för att på ett tydligt 
sätt kunna redogöra för enkätfrågornas uppbyggnad bortsett från perspektivproblematiken. 
Situationen löd enligt följande:  
 

Person 1 är på väg hem från sitt arbete. På vägen ut från kontoret ser Person 1 att  
Person 2 har glömt kvar sin mobiltelefon. Person 1 vet att Person 2 gick till ett 
café tvärs över gatan från arbetsplatsen.  
 
Följande samtal utspelas när Person 1 kommer in i cafét. Person 1 och Person 2 
känner varandra väl och är vana vid att kommentera varandras beteenden. 
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I den följande dialogen är Person 1’s handlingsförklaring alltid den samma. Medan Person 2’s 
förklaring på handlingsförklaringen varierade mellan de olika enkätfrågorna. Dialogen 
utspelades enligt följande:  
 
Handlingsförklaring. 
 
Person 1:  Jag såg att du glömde din mobiltelefon. Då jag ändå har vägen förbi cafét så 

tänkte jag att jag kan ta med den till dig. 
 
Alternativ handlingsförklaring 1. (skälförklaring) 
 
Person 2: Jag tror snarare att du tog med dig mobiltelefonen för att du inte ville att någon 

skulle stjäla den från mig. 
 
Alternativ handlingsförklaring 2. (intern bakgrundorsaksförklaringar till skäl) 
 
Person 2: Jag tror snarare att du tog med dig mobiltelefonen för att du är en så omtänksam 

person. 
 
Alternativ handlingsförklaring 3. (extern bakgrundorsaksförklaringar till skäl) 
 
Person 2: Jag tror snarare att du tog med dig mobiltelefonen för att jag ringde och bad dig 

komma förbi med den.  
 
Den negativa situationen var den att en person 1 kom sent till ett arbetsmöte. Situationen löd 
enligt följande: 
 

Det är tisdagsmorgon Person 2 skall ha ett affärsmöte med Person 1. Person 1 är 
försenad och kommer en kvart sent. När Person 1 kommer till mötesrummet står 
Person 2 utanför och väntar på Person 1. 

 
Följande samtal utspelas när Person 1 kommer in i mötesrummet. Person 1 och 
Person 2 känner varandra väl och är vana vid att kommentera varandras 
beteenden. 

 
Precis som i den positiva dialogen är Person 1’s handlingsförklaring alltid den samma. Medan 
Person 2’s förklaring på handlingsförklaringen varierade mellan de olika enkätfrågorna. 
Dialogen utspelades enligt följande:  
 
Handlingsförklaring. 
 
Person 1: Ursäkta att jag blev försenad men jag var tvungen att utföra ett viktigt ärende på 

banken före mötet.  
 
Alternativ handlingsförklaring 1. (skälförklaring) 
 
Person 2:  Jag tror snarare att du är försenad därför att du tyckte att det var viktigare  

för dig att tala med chefen innan du gick hit. 
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Alternativ handlingsförklaring 2. (intern bakgrundorsaksförklaringar till skäl) 
 
Peron 2:  Jag tror snarare att du är försenad främst för att du har svårt att planera din tid. 
 
 
Alternativ handlingsförklaring 3. (extern bakgrundorsaksförklaringar till skäl) 
 
Peron 2: Jag tror snarare att du är försenad därför att du fortfarande inte har förstått att det 

tar längre tid att åka bil till arbetet än vad det gör att åka tunnelbana. 
 
Efter varje dialog följde tio olika frågor mellan A till J vilket avsåg att utröna hur 
respondenten upplevde ovanstående dialog. Respondenterna ombads efter varje fråga att 
skatta deras tolkning i en Likertskala mellan 1 till 7, där 1 stod för den lägsta skattningen och 
7 för den högsta skattningen av frågan. Den första gruppen av frågor A till F avsåg att 
undersöka respondentens värdering av diskussionen. Frågorna G till J undersökte Malles olika 
kategorier av skäl och bakgrundorsaker till skäl. För att på ett enkelt sätt redogöra för 
respektive fråga presenteras de här utan de olika personperspektiven. 
 
Den första frågan A var den enda av de tio som fokuserade på den första personens initiala 
handlingsförklaring. Där avsikten låg i att respondenten fick möjlighet att skatta dennes 
handlingsförklaring för att sedan väga den mot de alternativa handlingsförklaringarna. Genom 
att ställa fråga A först vid samtliga handlingsförklaringar gavs det möjlighet att även 
undersöka om respondenterna skattade denna fråga lika högt oavsett den alternativa 
handlingsförklaringen. Fråga A löd: Hur bra upplever du att Person 1’s förklaring är på sitt 
handlande?  
 
Fråga B avsåg att undersöka den respondentens subjektiva uppfattning om Person 2 samtalade 
bra med Person 1 och löd: Tycker du att Person 2 samtalar bra med Person 1? 
 
Fråga C syftade till att se om Person 2 ville misskreditera Person 1 eller ej och löd: Gav 
Person 2’s förklaring en bra eller dålig bild av Person 1 som person?  
 
Fråga D undersökte om respondenten ansåg att den alternativa handlingsförklaringen visade 
på att Person 2 var en mer eller mindre sympatisk person. Frågan löd: Upplever du att Person 
2 är en sympatisk person? 
 
Fråga E undersökte i vilken utsträckning Person 2 ville Person 1 väl genom att ge aktuell 
förklaring och löd: Svarade Person 2 som Person 2 gjorde för att Person 2 ville Person 1 väl? 
 
Fråga F undersökte i vilken utsträckning Person 2’s förklaring avsåg att tillrättavisa Person 1 
och löd således: Svarade Person 2 som Person 2 gjorde för att Person 2 ville tillrättavisa 
Person 1? 
 
Fråga G svarade mot övertygelsefrågan där respondenterna skulle svara på om de trodde på 
Person 2’s förklaring i större utsträckning än Person 1’s. Frågan löd: Svarade Person 2 som 
Person 2 gjorde för att Person 2 verkligen trodde på sin förklaring i större utsträckning än 
Person 1’s förklaring? 
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Fråga H avsåg att se om respondenten tror att det finns någon bakomliggande extern orsak till 
Person 2’s förklaring: Svarade Person 2 som Person 2 gjorde på grund av något som hänt 
Person 2 tidigare under dagen? 
 
Fråga I avsåg att se om Person 2’s förklaring byggde på en bakomliggande intern orsaker och 
löd: Svarade Person 2 som Person 2 gjorde för att Person 2 har en viss personlighet? 
 
Den avslutande frågan J undersökte om respondenten ville tjäna på sitt svar, vilket kan 
baseras på dennes önskningar. Frågan löd: Svarade Person 2 som Person 2 gjorde för att 
Person 2 ville tjäna på det själv? 
 
 

Resultat 
 

Resultatkapitlet omfattar enbart de signifikanta resultat undersökningen genererade. Hur dessa 
resultat påverkar uppställda hypoteser analyseras och diskuteras vidare i diskussionskapitlet.  
 
Respondenternas svar analyserades först genom en 3x2x3 ANOVA som utfördes på svaren på 
var och en av de tio frågorna (A – J) över de sex situationerna med beteendeförklaringar som 
förekom i varje formulär. Den första oberoende variabeln, som var en mellangruppsfaktor, 
representerades av de tre olika enkäterna som respondenterna tilldelats. Dessa enkäter 
representerade ett var sitt perspektiv; första-, andra- och tredje personsperspektivet vilket 
också utgjorde grupperingsfaktorn. Den andra oberoende variabeln (inomgruppsfaktor) var de 
två olika situationer som enkäterna innehöll, en positiv- och en negativ situation. Den tredje 
oberoende variabeln (inomgruppsfaktor) representeras av de tre olika förklaringsmodellerna 
skäl, intern bakgrundorsak till skäl samt extern bakgrundorsak till skäl. Den beroende 
variabeln var respondentens skattning. All signifikansprövning utgick från en alfanivå på 5%.  
 
Resultaten visade endast på en signifikant mellangruppeffekt vilket var på fråga G, F2,57 = 
4,012, p = 0,004, n2 = 0,123. Fråga G avsåg att mäta i hur utsträckning den andra personen 
trodde på sin alternativa handlingsförklaring. Resultaten från inomgruppsfaktorerna (tabell 1) 
visade på en huvudeffekt av situation på frågorna: A, B, C, D, E, F, G och J. Resultaten 
visade även på en huvudeffekt av förklaringsmodell för samma frågor. Resultaten visade på 
två interaktionseffekter, den ena var mellan situation och förklaringsmodell avseende 
frågorna: A, B, C, D, E, F, G, H och J. Den andra interaktionseffekten var mellan perspektiv 
och förklaringsmodell på fråga G (tabell 2). Medelvärdet för respektive personperspektiv i 
fråga G visade att tredje personperspektivet skattade fråga G högst med ett medelvärde på 
5,067. Första personperspektivet skattade denna fråga näst högst med ett medelvärde på 4,825 
följt av andra personperspektivet vars medelvärde blev 4,300. 
 
Resultaten visar på att respondenterna generellt sätt skattar den positiva situationen högre än 
den negativa. Den förklaringsmodell respondenterna föredrog oavsett situation var de interna 
bakgrundorsakerna. I frågorna B till E vilket innehåller en värdering av om diskussionen var 
bra eller ej. Respondenterna skattade den interna bakgrundorsaken högst i båda situationerna 
följt av skälförklaringen och sist den externa bakgrundorsaken. Frågorna B till E hade 
värdering av samtalet och tillmötesgående som gemensam faktor. Vid den positiva situationen 
var respondenternas skattningsmedelvärde för frågorna B till E 5,924, för den interna 
bakgrundorsaken, 4,235 för skälförklaringen och 2,471 för de externa bakgrundorsakerna. När 
den negativa handlingen analyserades skattades däremot inte de interna bakgrundorsakerna i 
fråga B till E lägst av de tre olika förklaringsmodellerna. Vid den negativa situationen är 
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medelvärdet för de interna bakgrundorsakerna 2,949, skälförklaringarna 2,674 och de externa 
bakgrundorsakerna har ett medelvärde på 2,887. Resultaten pekade även på att ju högre 
skattning som givits för frågorna B till E desto lägre skattning av fråga G. 
 
 Tabell 1. Medelvärden och signifikansnivåer för respektive fråga uppdelat på de olika 
situationerna.  

 
Tabell 2. Medelvärden och standardavvikelser för de olika perspektiven uppdelad efter 
förklaringsmodell på fråga G. 

Perspektiv Förklaringsmodell 
 Skäl 

M (S) 
Intern bakgrundorsak 

M (S) 
Extern bakgrundorsak 

M (S) 
Förstahand 4,675 ( .266) 5,175 ( .304) 4,625 ( .343) 
Andrahand 4,175 ( .266) 4,150 ( .304) 4,575 ( .343) 
Tredjehand 4,875 ( .266) 4.625 ( .304) 5,700 ( .343) 

 
Respondenternas svar analyserades även genom en faktoranalys för att utkristallisera de 
frågor som respondenterna ansåg höra ihop. Av särskilt intresse var att finna om frågorna B 
till F visade på ett den andra personen var tillmötesgående eller ej, beroende på dennes 
alternativa handlingsförklaring. Faktoranalysen utfördes genom att beräkna det totala 
medelvärdet för varje fråga oberoende av perspektiv. Därefter utfördes en Principal 
komponentanalys med rotationsmetod Varimax och Kaiser normalisering (tabell 3). 
 
Den första faktorn stod för 33,251 % av den förklarade variansen och inbegriper alla faktorer 
där de två parterna värderar hur bra samtalet var. Ett bra samtal tycks värderas efter hur 
tillmötesgående de var mot varandra. Frågorna B, C, D och E har alla en stark positiv 
koppling till varandra där B talar om hur bra den alternativa handlingsförklaringen är för 
diskussionen. Frågorna C, D, E svarar mot i vilken utsträckning dialogen var socialt 
tillmötesgående. Fråga F var de andra frågornas sammantagna motpol som istället för att 
svara mot ett tillmötesgående, tillrättavisade den andra personen.  
 
Den andra faktorn stod för 14,521% av den förklarade variansen och inbegriper frågorna A, H 
och J vilket samtliga samvarierade positivt. Där A är den enda frågan i hela undersökningen 
riktar sig till den första personens förklaring. Frågan H undersöker om det finns någon extern 
bakgrundorsak till den alternativa handlingsförklaringen. Fråga J utröner om det finns någon 

 Positivt Negativt Sig. 
Frågor 
 

Skäl 
 

Intern 
bakgrund-

orsak 

Extern 
bakgrund-

orsak 

Skäl Intern 
bakgrund

-orsak 

Extern 
bakgrund-

orsak 

Pos/ 
Neg 

Förkl Pos/ 
Neg,  
Förkl 

A 4,095 5,481 4,810 3,999 3,706 3,843 .000 .011 .000 
B 4,095 5,825 2,655 2,795 3,387 3,245 .000 .000 .000 
C 4,889 6,219 2,636 2,791 2,703 2,636 .000 .000 .000 
D 3,958 5,821 2,308 2,694 2,684 2,658 .000 .000 .000 
E 3,998 5,833 2,288 2,417 3,023 3,007 .000 .000 .000 
F 3,400 1,867 5,150 5,225 5,544 5,075 .000 .000 .000 
G 4,602 3,954 5,102 4,554 5,404 4,967 .034 ,007 .000 
H 3,471 3,397 3,768 4,112 3,566 3,415 .409 .189 .020 
I 5,212 5,434 5,233 5,285 5,202 5,272 .777 .771 .490 
J 3,104 3,994 3,807 3,977 3,589 3,570 .003 .031 .202 
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egen vinning eller önskan bakom den alternativa handlingsförklaringen. Den sammantagna 
essensen i dessa tre frågor är relationen mellan de två personerna i dialogen. Där bemötandet 
av den första personens handlingsförklaring är baseras på vad den andre personen har för 
erfarenheter av den första personen.  
 
Faktor tre stod för 13,356% av den förklarade variansen och bestod av fråga F och G vilket 
båda samvarierar positivt. Där F handlar om ett tillrättavisande vilket kan grunda sig på en 
misstro till den första personens handlingsförklaring. Fråga G fortsätter inom samma spår om 
en mer subtilt genom att undersöka i vilken utsträckning respondenten tror mer på sin egen 
förklaring än den andre. Den gemensamma faktorn bakom dessa två frågorna handlar om i 
vilken utsträckning respondenten tror på den första personens handlingsförklaring. 
 
Faktor fyra som ensamt representeras av fråga I stod för 10,730% av den förklarade 
variansen. Denna fråga undersöker om den alternativa förklaringen grundas på interna 
bakgrundorsaker.  
 
De tre sistnämnda faktorerna har alla det gemensamt att de innefattar skäl och 
bakgrundorsaker till skäl.  Grupp ett innefattar värderingen av dialogen i sig och hur bra 
dialogen var ur ett tillmötesgående perspektiv.  
 
Tabell 3. Principal komponent analys med rotationsmetod Varimax och Kaiser normalisering. 

Fråga Faktor 
 1 2 3 4 

A  .686   
B .898    
C .760    
D .821    
E .847    
F -.362  .772  
G   .612  
H  .699   
I    .944 
J  .717   

 
 

Diskussion 
 
Huvudsyftet med denna undersökning var att ta reda på om Malles förklaringsmodell samt 
Montgomerys perspektivmodell går att applicera på tolkningar av handlingsförklaringar. 
Undersökningen ämnade även ta reda på om handlingsförklaringar också är kommunikativa 
handlingar i syfte att uppnå vissa sociala mål.  
 
Undersökningen gav inga stöd för de första två hypoteserna vilka avsåg att testa om Malles 
förklaringsmodell även gäller för handlingsförklaringar. Hypoteserna byggde på två aktörs- 
och observatörs asymmetrier som Malle observerat. Den första asymmetrin innebär att 
aktören i högre utsträckning ger skälförklaringar till handlingar än vad observatören gör. 
Observatören i sin tur ger fler bakgrundorsaker till handlingarna än vad aktören gör. Den 
andra asymmetrin var att när både aktören och observatören ger skälförklaringar för en 
handling, tenderar aktören att basera dessa skäl på att aktören handlat på grundval av sin 
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övertygelse. Observatören i sin tur baserar dessa skäl på att aktören agerade ut ifrån en 
önskan. Undersökningen pekade tydligt på att respondenterna inte diskriminerar mellan de 
olika personperspektiven vilket innebär att ovanstående aktörs- och observatörs asymmetrier 
ej gäller. Av enkätens samtliga frågor var det endast fråga G, vilket undersökte hur mycket 
den andra personen trodde på sin förklaring som gav en signifikant skillnad mellan de olika 
personperspektivens svar. Frågan avsåg att ta reda på om den som gav handlingsförklaringen 
trodde mer på sin handlingsförklaring än den första personens handlingsförklaring. Här visade 
det sig tvärtemot hypoteserna att det var en observatör istället för en aktör som skattade 
frågan högst. Det visade sig nämligen att tredje personperspektivet skattade denna fråga 
signifikant mycket högre än första personperspektivet. Första person perspektivet skattade i 
sin tur denna fråga signifikant mycket högre än andra person perspektivet. Att första 
personperspektivet gav högre skattning än andra personperspektivet på denna fråga är helt i 
enlighet med hypotesen. Respondenten som tilldelades andra personperspektivet var aktören 
som fick en förklaring på sitt eget agerande, efter att denne själv gett sin förklaring. Det vore 
därför rimligt att anta att denna person därför även i verkligheten skulle vara minst benägen 
av att tro på den alternativa handlingsförklaringen. Att tredje personperspektivet skattar denna 
fråga högst av alla går däremot tvärtemot hypotesen. Rimligen borde den som ger en 
handlingsförklaring också tro mer på den än vad en helt utomstående person gör. En möjlig 
förklaring till detta resultat kan ligga i att det är ganska ovanligt att möta en persons 
handlingsförklaring med en alternativ förklaring. När detta sker bör det finnas något 
bakomliggande rationellt skäl till detta. Det kan därför tänkas att den tredje personen som 
observerar detta förutsätter att det finns starka skäl bakom handlingsförklaringen, vilket i sin 
tur leder till bedömningen att den andre personen ger den förklaringen på grund av dennes 
övertygelse att den stämmer.  
 
Denna avsaknad av perspektivberoende vilket ovanstående hypoteser pekar på är 
genomgående för hela undersökningen och kan ges två olika förklaringar. En förklaring kan 
vara att undersökningsmetoden inte, i tillräcklig utsträckning, påverkade respondenterna att se 
sig utifrån respektive perspektiv. Detta innebär således att respondenterna analyserar 
handlingsförklaringarna från samma perspektiv vilket leder till denna avsaknad av skillnader 
mellan personperspektiven. En annan förklaring kan vara att när en person ombes tolka en 
handlingsförklaring abstraherar de sig ifrån själva handlingen. Denna abstraktion från 
handlingen utförs för att personen på ett rationellt sätt skall kunna bedöma 
handlingsförklaringen. Abstraktion medför dock att personen per automatik i samtliga 
perspektiv tolkar handlingsförklaringen från ett observatör perspektiv, vilket i sin tur leder till 
likadana tolkningar oberoende det ursprungliga personperspektivet. Den sistnämnda 
förklaringen skulle i så fall medföra att människor är betydligt mindre påverkningsbara av 
aktörs- och observatörseffekter när det avser tolkning av handlingsförklaringar.  
 
Hypotes tre som baserades på Montgomerys perspektivmodell fick delvis stöd i 
undersökningen. Det visade sig att respondenterna skattade de interna bakgrundorsakerna 
signifikant mycket högre i den positiva situationen än vad de gjorde i den negativa 
situationen. Vid den positiva situationen var respondenternas skattningsmedelvärde på 
frågorna B till E vilket i enlighet med faktoranalysen innehöll värderings- och 
tillmötesgåendefaktorn så höga som 5,924 för den interna bakgrundorsaken. Detta kan 
jämföras med 4,235 för motsvarande medelvärde för skälförklaringen och 2,471 för de 
externa bakgrundorsakerna. Den höga skattningen är förmodligen ett resultat av den goda 
gärningen den första personen utförde när den överlämnade den kvarglömda mobiltelefonen. 
Genom att denna handling uppfattades som god av respondenten, medförde detta att 
respondenterna tillskrev personen med goda intern egenskaper. Detta ligger således helt i linje 
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med perspektivmodellen antaganden. När den negativa handlingen analyserades visade det sig 
inte att de interna bakgrundorsakerna i fråga B till E skattades lägst av de tre olika 
förklaringsmodellerna. Medelvärdet för de interna bakgrundorsakerna var 2,949 och skall 
jämföras mot skälförklaringarna vilket hade ett medelvärde på 2,674 och de externa 
bakgrundorsakerna vilket hade ett medelvärde på 2,887. Det låga medelvärdet visade dock på 
att de var betydligt mindre tillmötesgående till den första personen på grund av dennes sena 
ankomst. Det sammantagna resultatet pekar således på att människor ser världen genom ett 
perspektiv där man inte klart skiljer mellan hur andra är och hur man berörs av andra. Detta 
perspektiv innebär att personen tar till sig en förklaring och på ett omedvetet plan bedömer 
hur denne själv påverkas av förklaringen för att sedan döma den andre personen efter sina 
egna preferenser. Detta visar på att om en person skall ge en konstruktiv handlingsförklaring, 
kräver detta att personen ifråga känner mottagaren. För att sedan framföra förklaringen på ett 
sådant sätt att mottagaren kan ta till sig förklaringen på ett konstruktivt sätt. Problem uppstår 
därför när en handlingsförklaring ämnar tas emot av en bredare publik. Det är således 
omöjligt för avsändaren av handlingsförklaringen att anpassa denna baserad på samtliga 
åhörares personliga preferenser. 
 
Den fjärde hypotesen avsåg även den perspektivmodellen och fick inte stöd i undersökningen. 
Hypotesen var den att distansen till den aktuella handlingsförklaringen också skall avspegla 
sig i den utsträckning respondenten tillskriver sig dessa egenskaper. Således skall 
respondenterna vid den positiva situationen skatta de interna bakgrundorsakerna högst då de 
själva adresseras handlingsförklaringen. Vid den negativa situationen skall denna distans 
avspeglas genom att motsvarande respondenter skattar de interna bakgrundorsakerna lägre. 
Denna effekt av distans uteblev. Förklaringarna till detta är med stor sannolikhet de samma 
som de som diskuterats tidigare.   
 
Det som kan tala mot att perspektivmodellen även får stöd vid tolkning av 
handlingsförklaringar. Är det fenomen som analyserats genom den femte hypotesen. 
Respondenterna visade sig tro minst på de handlingsförklaringar som de skattade högst med 
avseende på tillmötesgående. Vidare ansåg de sig tro betydligt mer på de 
handlingsförklaringar med avseende på tillmötesgående som de skattade lägst. Detta tyder 
således på att de inte skattade den interna handlingsförklaringen högst på grundval av den 
goda eller dåliga handlingen. Utan snarare för att de genom denna handlingsförklaring hjälpte 
dem att nå vissa sociala mål.  
 
Detta medför således att den femte hypotesen får stöd i undersökningen. Resultaten från 
denna hypotes gav en cynisk bild av hur handlingsförklaringar används. Även om 
respondenterna angav att de inte trodde att den andra personens handlingsförklaring var 
ämnad att tjäna ett eget syfte så pekade resterande resultaten tydligt på detta. Som vi tidigare 
uppmärksammat genom testet av Montgomerys perspektivmodell, skattade respondenterna de 
interna bakgrundsfaktorerna olika högt på de frågor som rörde graden av värdering och 
tillmötesgående. Respondenterna skattade de interna bakgrundorsakerna högre i den positiva 
situationen än i den negativa. Däremot visade det sig att de inte i någon större utsträckning 
trodde på sin positiva förklaring av den första personens handling. Exempel på detta kan 
observeras i den positiva situationen där skattades den interna bakgrundorsaken absolut högst 
med avseende på värdering och tillmötesgående. Denna handlingsförklaring appellerade även 
mest av frågorna på att vara socialt tillmötesgående. Genom att vara så tillmötesgående med 
personen som lämnade mobiltelefonen och förklara dennes handling med dennes goda 
personlighet. Detta medför i sin tur i enlighet med perspektivmodellen att personen som gav 
denna positiva förklaring även tillskrivs dessa goda egenskaper. Genom att de däremot inte 
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anser detta tillmötesgående som en uppriktig handling visar de på att de endast ger denna 
handlingsförklaring för att de vill uppnå något socialt mål, snarare än att bringa klarhet i 
personens handling. Den förklaring som respondenterna däremot trodde mest på i den positiva 
situationen var den handlingsförklaringen som innefattade den externa bakgrundorsaken. 
Förklaringen syftade i sin tur på att personen ifråga enbart valde att utföra den positiva 
handlingen på grund av den andre personens påstötning. En sådan förklaring neutraliserar 
nästan helt personens goda gärning och kan tänkas användas för att t.ex. slippa hamna i 
reciprocitetsskuld. Denna förklaringsmodell var även den inom den positiva situationen som 
respondenterna skattade högst med avseende på att vara tillrättavisande. När respondenterna 
skattade den negativa situationen gav samtliga tre förklaringsmodeller låga värde med 
avseende på tillmötesgåendefaktorn. Samtidigt skattar de samtliga av dessa 
handlingsförklaringar högt med avseende på uppriktighet samt att dessa handlingsförklaringar 
även ämnade tillrättavisa personen. Tyvärr så innehöll ej den negativa situationen en 
handlingsförklaring som kunde ställa aktören i bättre dager. Hade det dock givits ett sådant 
alternativ och respondenterna följt den positiva situationens logik. Kan detta i sin tur ha lett 
till att respondenterna skattat dessa förklaringar som mindre uppriktiga, vilket i sin tur 
resulterar i en förklaring som ämnar vilseleda personen för att uppnå egna mål.  
 
Dessa resultat ger som sagt en cynisk bild av människan där handlingsförklaringar endast 
anses vara uppriktiga då de avser att tillrättavisa och misskreditera andra människor. Positiva 
handlingsförklaringar är däremot avsedda att skapa sociala pluspoäng, vilket används för att 
uppnå mål i relationen till den andra människan.  

Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten i undersökningen får anses vara god. Undersökningsdeltagarna fick skriftliga 
instruktioner inför undersökningen som möjliggjorde att alla deltagarna behandlade frågorna 
på motsvarande sätt. För att minska risken för att en ordningseffekt skulle ge missvisande svar 
blandades de olika frågorna i enkäten på ett sofistikerat sätt. Undersökningsdeltagandet var 
relativt högt vilket även det talar för en hög reliabilitet. Att respondenterna tilldelades 
trisslotter alternativt undersökningstid uppfattades positivt av respondenterna. En reciprocitet 
tycktes uppstå där undersökningsdeltagarna på grund av ersättningen var påfallande 
fokuserade och angelägna av att leva sig in i uppgiften. Något som dock skulle höja 
reliabiliteten ytterligare vore om respondenterna presenterats för fler situationer. Fler 
situationer skulle medföra att ett större samband mellan de positiva och de negativa 
situationerna skull kunna härledas.  
 
Validiteten i undersökningen kan i stor utsträckning ifrågasättas. Detta i synnerhet med 
avseende på i vilken utsträckning den undersökte de olika personperspektiven. Den får dock 
anses vara relativt god med avseende på de olika handlingsförklaringarna och de olika 
förklaringsmodellerna. De olika förklaringsmodellerna representerade de av Malle bestämda 
kriterier för att tillhöra respektive kategori. Det som sänker validiteten är 
undersökningsmetodens begränsning till inlevelse. Genom att respondenterna ombads att leva 
sig in i undersökningen i största möjliga mån för att därefter svara på deras tolkning av 
handlingsförklaringen bygger stor del av denna inlevelse på respondenternas egna förmågor 
till detta. Denna inlevelseförmåga kan ifrågasättas då de skattade den initiala frågan A 
signifikant olika mellan förklaringsmodellerna. Då den första personens förklaring på sitt 
handlande rimligtvis borde ha tolkats lika oavsett förklaringsmodell då dennes förklaring var 
konstant mellan de olika förklaringarna. Om respondenterna levt sig in i frågan fullt ut borde 
denna varierande skattning därför ej ha förekommit. Nu verkade det dock som om 
respondenterna skattade den första frågan mot bakgrund av den alternativa 
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handlingsförklaringen. Det som däremot stärker validiteten med avseende på 
personperspektiv problematiken, är att respondenterna svarade så olika med avseende på fråga 
G. Här framkom det att respondenterna med andra personperspektivet skattade trovärdigheten 
för den alternativa handlingsförklaringen lägst. Detta borde vara rimligt då denne person var 
den som utförde handlingen och som dessutom fick sin egen förklaring negligerad.  

Sammanfattande slutsatser 
Två av de fem hypoteserna som undersökningen testade fick helt eller delvis stöd. De 
hypoteser som inte fick stöd i undersökningen var de två hypoteserna som baserades på 
Malles förklaringsmodell, samt den del i Montgomerys perspektivmodell som avsåg att mäta 
hur distansen påverkar värderingen av handlingsförklaringen. Den gemensamma nämnaren 
mellan dessa tre hypoteser var att de avsåg att mäta hur högt respondenterna skattade de olika 
handlingsförklaringarna beroende av deras personperspektiv. Det visade sig dock att 
respondenterna inte i någon större utsträckning diskriminerade mellan de olika 
personperspektiven. Anledningen bakom detta kan dels bero på enkätundersökningens 
utformning, men också att människor abstraherar sig från handlingsförklaringen när de 
ombedes tolka den. Detta leder i sin tur till att samtliga personperspektiv tolkar handlingen 
ifrån ett observatörsperspektiv. Montgomerys perspektivmodell fick däremot delvis stöd med 
avseende på att människor skattar interna egenskaper högt vid positiva handlingsförklaringar 
och lågt vid negativa handlingsförklaringar. I denna undersökning var detta särskilt märkbart 
vid den positiva situationen. Resultaten från undersökningen visade även på att 
handlingsförklaringar inte enbart är till för att beskriva en handling. Handlingsförklaringar är 
även handlingar där den som ger handlingsförklaringen även vill uppnå olika sociala mål. 
Undersökningen visade även på att människor tenderar att vara mer ärliga när det gäller att 
kritisera och nedvärderar andra människor än när de berömmer och talar väl till dem. 
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Enkät om hur vi tolkar förklaringar av handlande 
 
 
Denna enkät ligger till grund för en kandidatuppsats i psykologi vid Stockholms universitet. I 
enkäten kommer du att få svara på frågor om hur du tolkar olika förklaringar av en handling 
som ges i ett samtal. Du ombeds svara på frågorna genom att ringa in den siffra mellan 1 till 7 
som du tycker stämmer bäst in. Försök att i möjligaste mån leva dig in i situationen innan du 
svarar på frågorna!  
 
Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när helst du önskar. All data kommer att behandlas 
konfidentiellt.  
 
 
 
 
Bakgrundsinformation 
 
Vilket är ditt kön (ringa in rätt svar)?  Man Kvinna 
 
 
 
Hur gammal är du?     _________ år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för ditt deltagande! 
 
Patrik Carlstedt 
070-729 43 83 
Email: patrik_carlstedt@hotmail.com 
 
 
 
 



Appendix A 
 
1, Upphittad telefon 
Din kollega är på väg hem från arbetet. På vägen ut från kontoret ser kollegan att du har glömt 
kvar din mobiltelefon. Kollegan vet att du gick till ett café tvärs över gatan från arbetsplatsen.  
 
Följande samtal utspelas när kollegan kommer in i cafét. Du och din kollega känner  
varandra väl och är vana vid att kommentera varandras beteenden. 
 
Kollegan:  Jag såg att du glömde din mobiltelefon. Då jag ändå hade vägen förbi cafét så 

tänkte jag att jag kunde ta med den till dig. 
Du: Jag tror snarare att du tog med dig mobiltelefonen för att du inte ville att någon 

skulle stjäla den från mig. 
 
Frågor 
 
a, Hur bra upplever du att kollegans förklaring är på sitt handlande? 
 
Dålig förklaring        1       2       3       4      5       6       7        Bra förklaring. 
 
b, Tycker du att du samtalar bra med kollegan? 
 
Samtalar dåligt 1       2       3       4      5       6       7        Samtalar bra. 
 
c, Gav din förklaring en bra eller dålig bild av kollegan som person? 
 
Dålig bild av kollegan     1       2       3       4      5       6       7       Bra bild av kollegan. 
 
d, Upplever du dig själv i detta fall som en sympatisk person? 
 
Inte alls sympatisk 1       2       3       4      5       6       7 Mycket sympatisk. 
 
e, Svarade du som du gjorde för att du ville kollegan väl? 
 
Ville inte väl 1       2       3       4      5       6       7 Ville mycket väl. 
 
f, Svarade du som du gjorde för att du ville tillrättavisa kollegan? 
 
Ville inte tillrättavisa  1       2       3       4      5       6       7 Ville tillrättavisa. 
 
g, Svarde du som du gjorde för att du verkligen trodde på din förklaring i större 
   utsträckning än kollegans förklaring? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
 
h, Svarade du  som du gjorde på grund av något som hänt dig tidigare under dagen? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
 
i, Svarade du som du  gjorde för att du har en viss personlighet? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
 
j, Svarade du som du gjorde för att du ville tjäna på det själv? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
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2, Upphittad telefon 
Din kollega är på väg hem från arbetet. På vägen ut från kontoret ser kollegan att du har glömt 
kvar din mobiltelefon. Kollegan vet att du gick till ett café tvärs över gatan från arbetsplatsen.  
 
Följande samtal utspelas när kollegan kommer in i cafét. Du och din kollega känner  
varandra väl och är vana vid att kommentera varandras beteenden. 
 
Kollegan:  Jag såg att du glömde din mobiltelefon. Då jag ändå hade vägen förbi cafét så 

tänkte jag att jag kunde ta med den till dig.  
Du: Jag tror snarare att du tog med dig mobiltelefonen för att du är en så omtänksam 

person. 
 
Frågor 
 
a, Hur bra upplever du att kollegans förklaring är på sitt handlande? 
 
Dålig förklaring        1       2       3       4      5       6       7        Bra förklaring. 
 
b, Tycker du att du samtalar bra med kollegan? 
 
Samtalar dåligt 1       2       3       4      5       6       7        Samtalar bra. 
 
c, Gav din förklaring en bra eller dålig bild av kollegan som person? 
 
Dålig bild av kollegan     1       2       3       4      5       6       7       Bra bild av kollegan. 
 
d, Upplever du dig själv i detta fall som en sympatisk person? 
 
Inte alls sympatisk 1       2       3       4      5       6       7 Mycket sympatisk. 
 
e, Svarade du som du gjorde för att du ville kollegan väl? 
 
Ville inte väl 1       2       3       4      5       6       7 Ville mycket väl. 
 
f, Svarade du som du gjorde för att du ville tillrättavisa kollegan? 
 
Ville inte tillrättavisa  1       2       3       4      5       6       7 Ville tillrättavisa. 
 
g, Svarde du som du gjorde för att du verkligen trodde på din förklaring i större 
   utsträckning än kollegans förklaring? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
 
h, Svarade du  som du gjorde på grund av något som hänt dig tidigare under dagen? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
 
i, Svarade du som du  gjorde för att du har en viss personlighet? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
 
j, Svarade du som du gjorde för att du ville tjäna på det själv? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
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3, Upphittad telefon 
Din kollega är på väg hem från arbetet. På vägen ut från kontoret ser kollegan att du har glömt 
kvar din mobiltelefon. Kollegan vet att du gick till ett café tvärs över gatan från arbetsplatsen.  
 
Följande samtal utspelas när kollegan kommer in i cafét. Du och din kollega känner  
varandra väl och är vana vid att kommentera varandras beteenden. 
 
Kollegan:  Jag såg att du glömde din mobiltelefon. Då jag ändå hade vägen förbi cafét så 

tänkte jag att jag kunde ta med den till dig. 
Du: Jag tror snarare att du tog med dig mobiltelefonen för att jag ringde och bad dig 

komma förbi med den. 
 
Frågor 
 
a, Hur bra upplever du att kollegans förklaring är på sitt handlande? 
 
Dålig förklaring        1       2       3       4      5       6       7        Bra förklaring. 
 
b, Tycker du att du samtalar bra med kollegan? 
 
Samtalar dåligt 1       2       3       4      5       6       7        Samtalar bra. 
 
c, Gav din förklaring en bra eller dålig bild av kollegan som person? 
 
Dålig bild av kollegan     1       2       3       4      5       6       7       Bra bild av kollegan. 
 
d, Upplever du dig själv i detta fall som en sympatisk person? 
 
Inte alls sympatisk 1       2       3       4      5       6       7 Mycket sympatisk. 
 
e, Svarade du som du gjorde för att du ville kollegan väl? 
 
Ville inte väl 1       2       3       4      5       6       7 Ville mycket väl. 
 
f, Svarade du som du gjorde för att du ville tillrättavisa kollegan? 
 
Ville inte tillrättavisa  1       2       3       4      5       6       7 Ville tillrättavisa. 
 
g, Svarde du som du gjorde för att du verkligen trodde på din förklaring i större 
   utsträckning än kollegans förklaring? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
 
h, Svarade du  som du gjorde på grund av något som hänt dig tidigare under dagen? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
 
i, Svarade du som du  gjorde för att du har en viss personlighet? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
 
j, Svarade du som du gjorde för att du ville tjäna på det själv? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
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4, Försenad  
Det är tisdagsmorgon och du skall ha ett affärsmöte med en kollega. Han är försenad och 
kommer en kvart sent. När han kommer till mötesrummet står du utanför och väntar på 
honom. 
 
Följande samtal utspelas när kollegan kommer in i mötesrummet. Du och din kollega känner 
varandra väl och är vana vid att kommentera varandras beteenden. 
 
Kollegan: Ursäkta att jag blev försenad men jag var tvungen att utföra ett viktigt ärende på 

banken före mötet. 
Du:  Jag tror snarare att du är försenad därför att du tyckte att det var viktigare att tala 

med chefen innan du gick hit. 
 
Frågor 
 
a, Hur bra upplever du att kollegans förklaring är på sitt handlande? 
 
Dålig förklaring        1       2       3       4      5       6       7        Bra förklaring. 
 
b, Tycker du att du samtalar bra med kollegan? 
 
Samtalar dåligt 1       2       3       4      5       6       7        Samtalar bra. 
 
c, Gav din förklaring en bra eller dålig bild av kollegan som person? 
 
Dålig bild av kollegan     1       2       3       4      5       6       7       Bra bild av kollegan. 
 
d, Upplever du dig själv i detta fall som en sympatisk person? 
 
Inte alls sympatisk 1       2       3       4      5       6       7 Mycket sympatisk. 
 
e, Svarade du som du gjorde för att du ville kollegan väl? 
 
Ville inte väl 1       2       3       4      5       6       7 Ville mycket väl. 
 
f, Svarade du som du gjorde för att du ville tillrättavisa kollegan? 
 
Ville inte tillrättavisa  1       2       3       4      5       6       7 Ville tillrättavisa. 
 
g, Svarde du som du gjorde för att du verkligen trodde på din förklaring i större 
   utsträckning än kollegans förklaring? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
 
h, Svarade du  som du gjorde på grund av något som hänt dig tidigare under dagen? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
 
i, Svarade du som du  gjorde för att du har en viss personlighet? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
 
j, Svarade du som du gjorde för att du ville tjäna på det själv? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
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5, Försenad 
Det är tisdagsmorgon och du skall ha ett affärsmöte med en kollega. Han är försenad och 
kommer en kvart sent. När han kommer till mötesrummet står du utanför och väntar på 
honom. 
 
Följande samtal utspelas när kollegan kommer in i mötesrummet. Du och din kollega känner  
varandra väl och är vana vid att kommentera varandras beteenden. 
 
Kollegan: Ursäkta att jag blev försenad men jag var tvungen att utföra ett viktigt ärende på 

banken före mötet. 
Du:  Jag tror snarare att du är försenad främst för att du har svårt att planera din tid. 
 
Frågor 
 
a, Hur bra upplever du att kollegans förklaring är på sitt handlande? 
 
Dålig förklaring        1       2       3       4      5       6       7        Bra förklaring. 
 
b, Tycker du att du samtalar bra med kollegan? 
 
Samtalar dåligt 1       2       3       4      5       6       7        Samtalar bra. 
 
c, Gav din förklaring en bra eller dålig bild av kollegan som person? 
 
Dålig bild av kollegan     1       2       3       4      5       6       7       Bra bild av kollegan. 
 
d, Upplever du dig själv i detta fall som en sympatisk person? 
 
Inte alls sympatisk 1       2       3       4      5       6       7 Mycket sympatisk. 
 
e, Svarade du som du gjorde för att du ville kollegan väl? 
 
Ville inte väl 1       2       3       4      5       6       7 Ville mycket väl. 
 
f, Svarade du som du gjorde för att du ville tillrättavisa kollegan? 
 
Ville inte tillrättavisa  1       2       3       4      5       6       7 Ville tillrättavisa. 
 
g, Svarde du som du gjorde för att du verkligen trodde på din förklaring i större 
   utsträckning än kollegans förklaring? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
 
h, Svarade du  som du gjorde på grund av något som hänt dig tidigare under dagen? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
 
i, Svarade du som du  gjorde för att du har en viss personlighet? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
 
j, Svarade du som du gjorde för att du ville tjäna på det själv? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
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6, Försenad  
Det är tisdagsmorgon och du skall ha ett affärsmöte med en kollega. Han är försenad och 
kommer en kvart sent. När han kommer till mötesrummet står du utanför och väntar på 
honom. 
 
Följande samtal utspelas när kollegan kommer in i mötesrummet. Du och din kollega känner  
varandra väl och är vana vid att kommentera varandras beteenden. 
 
Kollegan: Ursäkta att jag blev försenad men jag var tvungen att utföra ett viktigt ärende på 

banken före mötet. 
Du: Jag tror snarare att du är försenad därför att du fortfarande inte har förstått att 

det tar längre tid att åka bil till arbetet än vad det gör att åka tunnelbanan. 
 
Frågor 
 
a, Hur bra upplever du att kollegans förklaring är på sitt handlande? 
 
Dålig förklaring        1       2       3       4      5       6       7        Bra förklaring. 
 
b, Tycker du att du samtalar bra med kollegan? 
 
Samtalar dåligt 1       2       3       4      5       6       7        Samtalar bra. 
 
c, Gav din förklaring en bra eller dålig bild av kollegan som person? 
 
Dålig bild av kollegan     1       2       3       4      5       6       7       Bra bild av kollegan. 
 
d, Upplever du dig själv i detta fall som en sympatisk person? 
 
Inte alls sympatisk 1       2       3       4      5       6       7 Mycket sympatisk. 
 
e, Svarade du som du gjorde för att du ville kollegan väl? 
 
Ville inte väl 1       2       3       4      5       6       7 Ville mycket väl. 
 
f, Svarade du som du gjorde för att du ville tillrättavisa kollegan? 
 
Ville inte tillrättavisa  1       2       3       4      5       6       7 Ville tillrättavisa. 
 
g, Svarde du som du gjorde för att du verkligen trodde på din förklaring i större 
   utsträckning än kollegans förklaring? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
 
h, Svarade du  som du gjorde på grund av något som hänt dig tidigare under dagen? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
 
i, Svarade du som du  gjorde för att du har en viss personlighet? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
 
j, Svarade du som du gjorde för att du ville tjäna på det själv? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
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1, Upphittad telefon. 
Du är på väg hem från ditt arbete. På vägen ut från kontoret ser du att din kollega har glömt 
kvar sin mobiltelefon. Du vet att kollegan gick till ett café tvärs över gatan från arbetsplatsen.  
 
Följande samtal utspelas när du kommer in i cafét. Du och din kollega känner varandra väl 
och är vana vid att kommentera varandras beteenden. 
 
Du:  Jag såg att du glömde din mobiltelefon. Då jag ändå har vägen förbi cafét så 

tänkte jag att jag kan ta med den till dig. 
Kollegan: Jag tror snarare att du tog med dig mobiltelefonen för att  du inte ville att någon 

skulle stjäla den från mig. 
 
Frågor 
 
a, Hur bra upplever du att din förklaring var på ditt handlande? 
 
Dålig förklaring        1       2       3       4      5       6       7        Bra förklaring. 
 
b, Tycker du att kollegan samtalar bra med dig? 
 
Samtalar dåligt 1       2       3       4      5       6       7        Samtalar bra. 
 
c, Gav kollegans förklaring en bra eller dålig bild av dig som person? 
 
Dålig bild av mig     1       2       3       4      5       6       7       Bra bild av mig. 
 
d, Upplever du att kollegan är en sympatisk person? 
 
Inte alls sympatisk 1       2       3       4      5       6       7 Mycket sympatisk. 
 
e, Svarade kollegan som han gjorde för att han ville dig väl? 
 
Ville inte väl 1       2       3       4      5       6       7 Ville mycket väl. 
 
f, Svarade kollegan som han gjorde för att han ville tillrättavisa dig? 
 
Ville inte tillrättavisa  1       2       3       4      5       6       7 Ville tillrättavisa. 
 
g, Svarade kollegan som han gjorde för att han verkligen trodde på sin förklaring i större 
   utsträckning än din förklaring? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt.  
 
h, Svarade kollegan som han gjorde på grund av något som hänt honom tidigare under dagen? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
 
i, Svarade kollegan som han gjorde för att han har en viss personlighet? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
 
j, Svarade kollegan som han gjorde för att han ville tjäna på det själv? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
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2, Upphittad telefon. 
Du är på väg hem från ditt arbete. På vägen ut från kontoret ser du att din kollega har glömt 
kvar sin mobiltelefon. Du vet att kollegan gick till ett café tvärs över gatan från arbetsplatsen.  
 
Följande samtal utspelas när du kommer in i cafét. Du och din kollega känner varandra väl 
och är vana vid att kommentera varandras beteenden. 
 
Du:  Jag såg att du glömde din mobiltelefon. Då jag ändå har vägen förbi cafét så 

tänkte jag att jag kan ta med den till dig. 
Kollegan: Jag tror snarare att du tog med dig mobiltelefonen för att du är en så omtänksam 

person.  
 
Frågor 
 
a, Hur bra upplever du att din förklaring var på ditt handlande? 
 
Dålig förklaring        1       2       3       4      5       6       7        Bra förklaring. 
 
b, Tycker du att kollegan samtalar bra med dig? 
 
Samtalar dåligt 1       2       3       4      5       6       7        Samtalar bra. 
 
c, Gav kollegans förklaring en bra eller dålig bild av dig som person? 
 
Dålig bild av mig     1       2       3       4      5       6       7       Bra bild av mig. 
 
d, Upplever du att kollegan är en sympatisk person? 
 
Inte alls sympatisk 1       2       3       4      5       6       7 Mycket sympatisk. 
 
e, Svarade kollegan som han gjorde för att han ville dig väl? 
 
Ville inte väl 1       2       3       4      5       6       7 Ville mycket väl. 
 
f, Svarade kollegan som han gjorde för att han ville tillrättavisa dig? 
 
Ville inte tillrättavisa  1       2       3       4      5       6       7 Ville tillrättavisa. 
 
g, Svarade kollegan som han gjorde för att han verkligen trodde på sin förklaring i större 
   utsträckning än din förklaring? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
 
h, Svarade kollegan som han gjorde på grund av något som hänt honom tidigare under dagen? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
 
i, Svarade kollegan som han gjorde för att han har en viss personlighet? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
 
j, Svarade kollegan som han gjorde för att han ville tjäna på det själv? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
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3, Upphittad telefon. 
Du är på väg hem från ditt arbete. På vägen ut från kontoret ser du att din kollega har glömt 
kvar sin mobiltelefon. Du vet att kollegan gick till ett café tvärs över gatan från arbetsplatsen.  
 
Följande samtal utspelas när du kommer in i cafét. Du och din kollega känner varandra väl 
och är vana vid att kommentera varandras beteenden. 
 
Du:  Jag såg att du glömde din mobiltelefon. Då jag ändå har vägen förbi cafét så 

tänkte jag att jag kan ta med den till dig. 
Kollegan: Jag tror snarare att du tog med dig mobiltelefonen för att jag ringde och bad dig 

komma förbi med den. 
 
Frågor 
 
a, Hur bra upplever du att din förklaring var på ditt handlande? 
 
Dålig förklaring        1       2       3       4      5       6       7        Bra förklaring. 
 
b, Tycker du att kollegan samtalar bra med dig? 
 
Samtalar dåligt 1       2       3       4      5       6       7        Samtalar bra. 
 
c, Gav kollegans förklaring en bra eller dålig bild av dig som person? 
 
Dålig bild av mig     1       2       3       4      5       6       7       Bra bild av mig. 
 
d, Upplever du att kollegan är en sympatisk person? 
 
Inte alls sympatisk 1       2       3       4      5       6       7 Mycket sympatisk. 
 
e, Svarade kollegan som han gjorde för att han ville dig väl? 
 
Ville inte väl 1       2       3       4      5       6       7 Ville mycket väl. 
 
f, Svarade kollegan som han gjorde för att han ville tillrättavisa dig? 
 
Ville inte tillrättavisa  1       2       3       4      5       6       7 Ville tillrättavisa. 
 
g, Svarade kollegan som han gjorde för att han verkligen trodde på sin förklaring i större 
   utsträckning än din förklaring? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt.  
 
h, Svarade kollegan som han gjorde på grund av något som hänt honom tidigare under dagen? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
 
i, Svarade kollegan som han gjorde för att han har en viss personlighet? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
 
j, Svarade kollegan som han gjorde för att han ville tjäna på det själv? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
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4, Försenad  
Det är tisdagsmorgon och du skall ha ett affärsmöte med en kollega. Du är försenad och 
kommer en kvart sent. När du kommer till mötesrummet står kollegan utanför och väntar på 
dig. 
 
Följande samtal utspelas när du kommer in i mötesrummet. Du och din kollega känner 
varandra väl och är vana vid att kommentera varandras beteenden. 
 
Du: Ursäkta att jag blev försenad men jag var tvungen att utföra ett viktigt ärende på 

banken före mötet.  
Kollegan:  Jag tror snarare att du är försenad därför att du tyckte att det var viktigare att tala 

med chefen innan du gick hit. 
 
Frågor 
 
a, Hur bra upplever du att din förklaring var på ditt handlande? 
 
Dålig förklaring        1       2       3       4      5       6       7        Bra förklaring. 
 
b, Tycker du att kollegan samtalar bra med dig? 
 
Samtalar dåligt 1       2       3       4      5       6       7        Samtalar bra. 
 
c, Gav kollegans förklaring en bra eller dålig bild av dig som person? 
 
Dålig bild av mig     1       2       3       4      5       6       7       Bra bild av mig. 
 
d, Upplever du att kollegan är en sympatisk person? 
 
Inte alls sympatisk 1       2       3       4      5       6       7 Mycket sympatisk. 
 
e, Svarade kollegan som han gjorde för att han ville dig väl? 
 
Ville inte väl 1       2       3       4      5       6       7 Ville mycket väl. 
 
f, Svarade kollegan som han gjorde för att han ville tillrättavisa dig? 
 
Ville inte tillrättavisa  1       2       3       4      5       6       7 Ville tillrättavisa. 
 
g, Svarade kollegan som han gjorde för att han verkligen trodde på sin förklaring i större 
   utsträckning än din förklaring? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt.  
 
h, Svarade kollegan som han gjorde på grund av något som hänt honom tidigare under dagen? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
 
i, Svarade kollegan som han gjorde för att han har en viss personlighet? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
 
j, Svarade kollegan som han gjorde för att han ville tjäna på det själv? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
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5, Försenad  
Det är tisdagsmorgon och du skall ha ett affärsmöte med en kollega. Du är försenad och 
kommer en kvart sent. När du kommer till mötesrummet står kollegan utanför och väntar på 
dig. 
 
Följande samtal utspelas när du kommer in i mötesrummet. Du och din kollega känner 
varandra väl och är vana vid att kommentera varandras beteenden. 
 
Du: Ursäkta att jag blev försenad men jag var tvungen att utföra ett viktigt ärende på 

banken före mötet. 
Kollegan:  Jag tror snarare att du är försenad främst för att du har svårt att planera din tid. 
 
Frågor 
 
a, Hur bra upplever du att din förklaring var på ditt handlande? 
 
Dålig förklaring        1       2       3       4      5       6       7        Bra förklaring. 
 
b, Tycker du att kollegan samtalar bra med dig? 
 
Samtalar dåligt 1       2       3       4      5       6       7        Samtalar bra. 
 
c, Gav kollegans förklaring en bra eller dålig bild av dig som person? 
 
Dålig bild av mig     1       2       3       4      5       6       7       Bra bild av mig. 
 
d, Upplever du att kollegan är en sympatisk person? 
 
Inte alls sympatisk 1       2       3       4      5       6       7 Mycket sympatisk. 
 
e, Svarade kollegan som han gjorde för att han ville dig väl? 
 
Ville inte väl 1       2       3       4      5       6       7 Ville mycket väl. 
 
f, Svarade kollegan som han gjorde för att han ville tillrättavisa dig? 
 
Ville inte tillrättavisa  1       2       3       4      5       6       7 Ville tillrättavisa. 
 
g, Svarade kollegan som han gjorde för att han verkligen trodde på sin förklaring i större 
   utsträckning än din förklaring? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt.  
 
h, Svarade kollegan som han gjorde på grund av något som hänt honom tidigare under dagen? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
 
i, Svarade kollegan som han gjorde för att han har en viss personlighet? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
 
j, Svarade kollegan som han gjorde för att han ville tjäna på det själv? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
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6, Försenad  
Det är tisdagsmorgon och du skall ha ett affärsmöte med en kollega. Du är försenad och 
kommer en kvart sent. När du kommer till mötesrummet står kollegan utanför och väntar på 
dig. 
 
Följande samtal utspelas när du kommer in i mötesrummet. Du och din kollega känner 
varandra väl och är vana vid att kommentera varandras beteenden. 
 
Du: Ursäkta att jag blev försenad men jag var tvungen att ett utföra viktigt ärende på 

banken före mötet.  
Kollegan: Jag tror snarare att du är försenad därför att du fortfarande inte har förstått att 

det tar längre tid att åka bil till arbetet än vad det gör att åka tunnelbana. 
 
Frågor 
 
a, Hur bra upplever du att din förklaring var på ditt handlande? 
 
Dålig förklaring        1       2       3       4      5       6       7        Bra förklaring. 
 
b, Tycker du att kollegan samtalar bra med dig? 
 
Samtalar dåligt 1       2       3       4      5       6       7        Samtalar bra. 
 
c, Gav kollegans förklaring en bra eller dålig bild av dig som person? 
 
Dålig bild av mig     1       2       3       4      5       6       7       Bra bild av mig. 
 
d, Upplever du att kollegan är en sympatisk person? 
 
Inte alls sympatisk 1       2       3       4      5       6       7 Mycket sympatisk. 
 
e, Svarade kollegan som han gjorde för att han ville dig väl? 
 
Ville inte väl 1       2       3       4      5       6       7 Ville mycket väl. 
 
f, Svarade kollegan som han gjorde för att han ville tillrättavisa dig? 
 
Ville inte tillrättavisa  1       2       3       4      5       6       7 Ville tillrättavisa. 
 
g, Svarade kollegan som han gjorde för att han verkligen trodde på sin förklaring i större 
   utsträckning än din förklaring? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt.  
 
h, Svarade kollegan som han gjorde på grund av något som hänt honom tidigare under dagen? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
 
i, Svarade kollegan som han gjorde för att han har en viss personlighet? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
 
j, Svarade kollegan som han gjorde för att han ville tjäna på det själv? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
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1, Upphittad telefon 
Du och en kollega sitter och tar en fika efter jobbet. Cafét ligger precis tvärs över gatan från 
er arbetsplats. Plötsligt kommer din kollega på att denne glömt sin mobiltelefon på 
konferensbordet. Strax där efter kommer en annan av era kollegor in med mobiltelefonen. 
 
Följande samtal utspelas mellan dina kollegor. Viktigt att beakta är att dina kollegor känner 
varandra väl och är vana vid att kommentera varandras beteenden. 
 
Kollega A:  Jag såg att du glömde din mobiltelefon. Då jag ändå hade vägen förbi cafét så 

tänkte jag att jag kunde ta med den till dig. 
Kollega B: Jag tror snarare att du tog med dig mobiltelefonen för att du inte ville att någon 

skulle stjäla den från mig.  
 
Frågor 
 
a, Hur bra upplever du att kollega A´s förklaring var på sitt handlande? 
 
Dålig förklaring        1       2       3       4      5       6       7        Bra förklaring. 
 
b, Tycker du att kollega B samtalar bra med kollega A? 
 
Samtalar dåligt 1       2       3       4      5       6       7        Samtalar bra. 
 
c, Gav kollega B´s förklaring en bra eller dålig bild av kollega A som person? 
 
Dålig bild av kollega A     1       2       3       4      5       6       7       Bra bild av kollega A. 
 
d, Upplever du att kollega B är en sympatisk person? 
 
Inte alls sympatisk 1       2       3       4      5       6       7 Mycket sympatisk. 
 
e, Svarade kollega B som han gjorde för att han ville kollega A väl? 
 
Ville inte väl 1       2       3       4      5       6       7 Ville mycket väl. 
 
f, Svarade kollega B som han gjorde för att han ville tillrättavisa kollega A? 
 
Ville inte tillrättavisa  1       2       3       4      5       6       7 Ville tillrättavisa. 
 
g, Svarade kollega B som han gjorde för att han verkligen trodde på sin förklaring i större 
   utsträckning än kollega A´s förklaring? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt.  
 
h, Svarade kollega B som han gjorde på grund av något som hänt honom tidigare under dagen? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
 
i, Svarade kollega B som han gjorde på grund av sin personlighet? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
 
j, Svarade kollega B som han gjorde för att han ville tjäna på det själv? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
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2, Upphittad telefon 
Du och en kollega sitter och tar en fika efter jobbet. Cafét ligger precis tvärs över gatan från 
er arbetsplats. Plötsligt kommer din kollega på att denne glömt sin mobiltelefon på 
konferensbordet. Strax där efter kommer en annan av era kollegor in med mobiltelefonen. 
 
Följande samtal utspelas mellan dina kollegor. Viktigt att beakta är att dina kollegor känner 
varandra väl och är vana vid att kommentera varandras beteenden. 
 
Kollega A:  Jag såg att du glömde din mobiltelefon. Då jag ändå hade vägen förbi cafét så 

tänkte jag att jag kunde ta med den till dig. 
Kollega B: Jag tror snarare att du tog med dig mobiltelefonen för att du är en så omtänksam 

person. 
 
Frågor 
 
a, Hur bra upplever du att kollega A´s förklaring var på sitt handlande? 
 
Dålig förklaring        1       2       3       4      5       6       7        Bra förklaring. 
 
b, Tycker du att kollega B samtalar bra med kollega A? 
 
Samtalar dåligt 1       2       3       4      5       6       7        Samtalar bra. 
 
c, Gav kollega B´s förklaring en bra eller dålig bild av kollega A som person? 
 
Dålig bild av kollega A     1       2       3       4      5       6       7       Bra bild av kollega A. 
 
d, Upplever du att kollega B är en sympatisk person? 
 
Inte alls sympatisk 1       2       3       4      5       6       7 Mycket sympatisk. 
 
e, Svarade kollega B som han gjorde för att han ville kollega A väl? 
 
Ville inte väl 1       2       3       4      5       6       7 Ville mycket väl. 
 
f, Svarade kollega B som han gjorde för att han ville tillrättavisa kollega A? 
 
Ville inte tillrättavisa  1       2       3       4      5       6       7 Ville tillrättavisa. 
 
g, Svarade kollega B som han gjorde för att han verkligen trodde på sin förklaring i större 
   utsträckning än kollega A´s förklaring? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt.  
 
h, Svarade kollega B som han gjorde på grund av något som hänt honom tidigare under dagen? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
 
i, Svarade kollega B som han gjorde på grund av sin personlighet? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
 
j, Svarade kollega B som han gjorde för att han ville tjäna på det själv? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
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3, Upphittad telefon 
Du och en kollega sitter och tar en fika efter jobbet. Cafét ligger precis tvärs över gatan från 
er arbetsplats. Plötsligt kommer din kollega på att denne glömt sin mobiltelefon på 
konferensbordet. Strax där efter kommer en annan av era kollegor in med mobiltelefonen. 
 
Följande samtal utspelas mellan dina kollegor. Viktigt att beakta är att dina kollegor känner 
varandra väl och är vana vid att kommentera varandras beteenden. 
 
Kollega A:  Jag såg att du glömde din mobiltelefon. Då jag ändå hade vägen förbi cafét så 

tänkte jag att jag kunde ta med den till dig. 
Kollega B: Jag tror snarare att du tog med dig mobiltelefonen för att jag ringde och bad dig 

komma förbi med den. 
 
Frågor 
 
a, Hur bra upplever du att kollega A´s förklaring var på sitt handlande? 
 
Dålig förklaring        1       2       3       4      5       6       7        Bra förklaring. 
 
b, Tycker du att kollega B samtalar bra med kollega A? 
 
Samtalar dåligt 1       2       3       4      5       6       7        Samtalar bra. 
 
c, Gav kollega B´s förklaring en bra eller dålig bild av kollega A som person? 
 
Dålig bild av kollega A     1       2       3       4      5       6       7       Bra bild av kollega A. 
 
d, Upplever du att kollega B är en sympatisk person? 
 
Inte alls sympatisk 1       2       3       4      5       6       7 Mycket sympatisk. 
 
e, Svarade kollega B som han gjorde för att han ville kollega A väl? 
 
Ville inte väl 1       2       3       4      5       6       7 Ville mycket väl. 
 
f, Svarade kollega B som han gjorde för att han ville tillrättavisa kollega A? 
 
Ville inte tillrättavisa  1       2       3       4      5       6       7 Ville tillrättavisa. 
 
g, Svarade kollega B som han gjorde för att han verkligen trodde på sin förklaring i större 
   utsträckning än kollega A´s förklaring? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt.  
 
h, Svarade kollega B som han gjorde på grund av något som hänt honom tidigare under dagen? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
 
i, Svarade kollega B som han gjorde på grund av sin personlighet? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
 
j, Svarade kollega B som han gjorde för att han ville tjäna på det själv? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 



Appendix A 
4, Försenad  
Det är tisdagsmorgon och du kommer in till arbetet. På väg in möter du en kollega som står 
och väntar utanför mötesrummet. Du frågar din kollega vad han väntar på. Han berättar att 
han väntar på en annan kollega som han skall ha möte med och kollegan ifråga är en kvart 
sen. Precis då kommer den försenade kollegan in i mötesrummet. 
 
Följande samtal utspelas mellan din kollega och den försenade kollegan. Viktigt att beakta är 
att dina kollegor känner varandra väl och är vana vid att kommentera varandras beteenden. 
 
Kollega A: Ursäkta att jag blev försenad men jag var tvungen att utföra ett 

viktigt ärende på banken före mötet.  
Kollega B:   Jag tror snarare att du är försenad därför att du tyckte att det var 

viktigare att tala med chefen innan du gick hit. 
 
Frågor 
 
a, Hur bra upplever du att kollega A´s förklaring var på sitt handlande? 
 
Dålig förklaring        1       2       3       4      5       6       7        Bra förklaring. 
 
b, Tycker du att kollega B samtalar bra med kollega A? 
 
Samtalar dåligt 1       2       3       4      5       6       7        Samtalar bra. 
 
c, Gav kollega B´s förklaring en bra eller dålig bild av kollega A som person? 
 
Dålig bild av kollega A     1       2       3       4      5       6       7       Bra bild av kollega A. 
 
d, Upplever du att kollega B är en sympatisk person? 
 
Inte alls sympatisk 1       2       3       4      5       6       7 Mycket sympatisk. 
 
e, Svarade kollega B som han gjorde för att han ville kollega A väl? 
 
Ville inte väl 1       2       3       4      5       6       7 Ville mycket väl. 
 
f, Svarade kollega B som han gjorde för att han ville tillrättavisa kollega A? 
 
Ville inte tillrättavisa  1       2       3       4      5       6       7 Ville tillrättavisa. 
 
g, Svarade kollega B som han gjorde för att han verkligen trodde på sin förklaring i större 
   utsträckning än kollega A´s förklaring? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt.  
 
h, Svarade kollega B som han gjorde på grund av något som hänt honom tidigare under dagen? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
 
i, Svarade kollega B som han gjorde på grund av sin personlighet? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
 
j, Svarade kollega B som han gjorde för att han ville tjäna på det själv? 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 



Appendix A 
5, Försenad  
Det är tisdagsmorgon och du kommer in till arbetet. På väg in möter du en kollega som står 
och väntar utanför mötesrummet. Du frågar din kollega vad han väntar på. Han berättar att 
han väntar på en annan kollega som han skall ha möte med och kollegan ifråga är en kvart 
sen. Precis då kommer den försenade kollegan in i mötesrummet. 
 
Följande samtal utspelas mellan din kollega och den försenade kollegan. Viktigt att beakta är 
att dina kollegor känner varandra väl och är vana vid att kommentera varandras beteenden. 
 
Kollega A: Ursäkta att jag blev försenad men jag var tvungen att utföra ett 

viktigt ärende på banken före mötet.  
Kollega B:   Jag tror snarare att du är försenad främst för att du har svårt att 

planera din tid. 
 
Frågor 
 
a, Hur bra upplever du att kollega A´s förklaring var på sitt handlande? 
 
Dålig förklaring        1       2       3       4      5       6       7        Bra förklaring. 
 
b, Tycker du att kollega B samtalar bra med kollega A? 
 
Samtalar dåligt 1       2       3       4      5       6       7        Samtalar bra. 
 
c, Gav kollega B´s förklaring en bra eller dålig bild av kollega A som person? 
 
Dålig bild av kollega A     1       2       3       4      5       6       7       Bra bild av kollega A. 
 
d, Upplever du att kollega B är en sympatisk person? 
 
Inte alls sympatisk 1       2       3       4      5       6       7 Mycket sympatisk. 
 
e, Svarade kollega B som han gjorde för att han ville kollega A väl? 
 
Ville inte väl 1       2       3       4      5       6       7 Ville mycket väl. 
 
f, Svarade kollega B som han gjorde för att han ville tillrättavisa kollega A? 
 
Ville inte tillrättavisa  1       2       3       4      5       6       7 Ville tillrättavisa. 
 
g, Svarade kollega B som han gjorde för att han verkligen trodde på sin förklaring i större 
   utsträckning än kollega A´s förklaring? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt.  
 
h, Svarade kollega B som han gjorde på grund av något som hänt honom tidigare under dagen? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
 
i, Svarade kollega B som han gjorde på grund av sin personlighet? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
 
j, Svarade kollega B som han gjorde för att han ville tjäna på det själv? 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 



Appendix A 
6, Försenad  
Det är tisdagsmorgon och du kommer in till arbetet. På väg in möter du en kollega som står 
och väntar utanför mötesrummet. Du frågar din kollega vad han väntar på. Han berättar att 
han väntar på en annan kollega som han skall ha möte med och kollegan ifråga är en kvart 
sen. Precis då kommer den försenade kollegan in i mötesrummet. 
 
Följande samtal utspelas mellan din kollega och den försenade kollegan. Viktigt att beakta är 
att dina kollegor känner varandra väl och är vana vid att kommentera varandras beteenden. 
 
Kollega A: Ursäkta att jag blev försenad men jag var tvungen att utföra ett 

viktigt ärende på banken före mötet.  
Kollega B: Jag tror snarare att du är försenad därför att du fortfarande inte har 

förstått att det tar längre tid att åka bil till arbetet än vad det gör att 
åka tunnelbana. 

Frågor 
 
a, Hur bra upplever du att kollega A´s förklaring var på sitt handlande? 
 
Dålig förklaring        1       2       3       4      5       6       7        Bra förklaring. 
 
b, Tycker du att kollega B samtalar bra med kollega A? 
 
Samtalar dåligt 1       2       3       4      5       6       7        Samtalar bra. 
 
c, Gav kollega B´s förklaring en bra eller dålig bild av kollega A som person? 
 
Dålig bild av kollega A     1       2       3       4      5       6       7       Bra bild av kollega A. 
 
d, Upplever du att kollega B är en sympatisk person? 
 
Inte alls sympatisk 1       2       3       4      5       6       7 Mycket sympatisk. 
 
e, Svarade kollega B som han gjorde för att han ville kollega A väl? 
 
Ville inte väl 1       2       3       4      5       6       7 Ville mycket väl. 
 
f, Svarade kollega B som han gjorde för att han ville tillrättavisa kollega A? 
 
Ville inte tillrättavisa  1       2       3       4      5       6       7 Ville tillrättavisa. 
 
g, Svarade kollega B som han gjorde för att han verkligen trodde på sin förklaring i större 
   utsträckning än kollega A´s förklaring? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt.  
 
h, Svarade kollega B som han gjorde på grund av något som hänt honom tidigare under dagen? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
 
i, Svarade kollega B som han gjorde på grund av sin personlighet? 
 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 
 
j, Svarade kollega B som han gjorde för att han ville tjäna på det själv? 
Instämmer inte alls 1       2       3       4      5       6       7 Instämmer helt. 


