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Att ha attityder grundade i rationella tankar uppfattas som mer önskvärd 
än att ha attityder som är grundade i externa faktorer. Människor är 
benägna att uppfatta individer som håller med dem som mer rationella 
och mindre externt influerade i sina preferenser än individer som inte 
håller med. Construal Level Theory förutsätter högre psykologisk 
distans för med sig ökad bias. Högstatusindivider har en högre 
psykologisk distans vilket leder till ökad bias. I studien undersöks hur 
psykologisk distans och individens benägenhet att tolka världen naivt, 
utifrån eget perspektiv, inverkar på mellangruppsattributioner. 
Resultaten visar att deltagarna skattar preferenserna av de som har 
samma åsikt i en fråga som mer rationella än dem som har motsatt åsikt, 
och att maktposition leder till ökad bias. Studien har betydelse för 
förståelsen om hur gruppmedlemmar interagerar med varandra, samt 
hur oreflekterat innehavande av makt och status kan leda till felaktiga 
tankemönster, vilka i sin tur kan leda till felaktiga beslut. 

 

 

Attributionsteorin beskriver hur människor försöker förklara andra människors 
beteende genom att attribuera (tillskriva) den till deras känslor, tro och intentioner. Den 
direkta sociala omgivningen har djupgående påverkan på människors beteende, fast 
detta glöms oftast bort när uppträdandet hos andra individer bedöms. I det vardagliga 
livet tillskriver vi gärna våra egna subjektiva orsaker till andras beteende (Kenworthy 
& Miller, 2002). När vi bedömer andra, hur vet vi om det är individuella eller 
situationella orsaker som ger upphov till deras beteende och har vi alltid tid och 
resurser att fundera på detta?  

I sin bok The Psychology of Interpersonal Relationships (1958) skapar Fritz Heider för 
första gången benämningen attributionsteori. I hans fotspår har forskare studerat 
tendensen hos människor att förklara andra personers observerbara beteende genom att 
attribuera den till inneboende karaktärsdrag eller attityd. Jones och Davis (1965) 
noterar att den gemene individen ofta drar slutsatsen att andras manifesta handlingar 
kan förklaras av deras avsikter och karaktärsdrag (Jones & Davis, 1965).  
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Attributionsbias är en av flera kognitiva bias1 vilket i sin tur är ett fackord som 
beskriver människors tendens att göra felbedömningar som finner sin grund i den 
kognitiva processen (Haselton, Nettle, & Andrews, 2005). Som logisk följd av detta 
kan man anta att åtminstone en del av människans handlingar är resultat av kognitiva 
felbedömningar.  

Ett vardagligt exempel på attributionsbias är när jag själv bevittnar hur någon skäller ut 
en kassörska i affären och drar slutsatsen (kognitiva faktorer) att denna människa är 
plump eller fientlig. Min attityd mot denne blir negativ (som följd av de kognitiva 
faktorerna) eftersom jag tillskriver (attribuerar) personens beteende till dennes 
karaktär, som ett inneboende karaktärsdrag, en del av hans personlighet. Om istället jag 
själv råkar vara denna person, kommer jag ha kunskapen att jag samma dag blivit 
uppsagd på felaktiga grunder, fått punktering mitt på motorvägen och förlorat en stor 
summa pengar på börsen (situationella, bortomliggande faktorer). Min kritik av 
kassörskan är endast resultatet av en dålig dag (jag attribuerar mitt beteende som följd 
av situationen), för jag vet att jag är en i övrigt väldigt snäll människa.  Det finns 
således en påtaglig diskrepans mellan hur man uppfattar och ser sig själv, och hur man 
uppfattar, och ser andra individer. Denna brist på överensstämmelse ligger i grunden 
för attributionsbias (Ross, 1977). 

När människor försöker förklara vad det är som händer i olika sociala sammanhang 
finns det en tendens att se på andras beteende som uttryck för deras personlighet som 
en särskilt betydande faktor samtidigt som situationella förhållanden förbises, detta 
kallas för fundamentala attributionsfelet (Ross, 1977). Det fundamentala 
attributionsfelet förekommer till en del för att vår uppmärksamhet fokuseras på 
individen och situationen han eller hon befinner sig i blir mindre synlig (Jones & 
Nisbett, 1987). Det fundamentala attributionsfelet är så genomsyrande i tänkandet att 
Ross kallar det för den konceptuella bakgrunden för området socialpsykologi (Ross, 
1977). Samtidigt, när människor tänker på sig själva är det mest skillnaden i perspektiv 
mellan aktör (den som utför någon handling) och betraktare (den som observerar andra 
utföra handlingar) som förklarar hur våra gärningar tolkas i förhållande till situationella 
variabler, som aktörer har vi tillgång till dessa variabler (Jones & Nisbett, 1987). Det är 
just denna skillnad mellan hur man ser på sig själv och förklarar sitt eget beteende och 
hur man ser på andra och förklarar deras beteende, som är själva grunden i dessa bias. 

Socialpsykologins viktigaste område av intresse är den sociala miljöns inflytande över 
människor, speciellt hur den påverkar deras tankar och handlingar. I sökandet efter hur 
vi förklarar uppkomsten av attityder har Kenworthy och Miller (2002) undersökt hur 
man använder sig av tre olika dimensioner: externalitet, rationalitet och emotionalitet, 
som förklaring (Kenworthy & Miller, 2002). Externalitet syftar på att det är yttre 
influens, familj, vänner eller social miljö som gör att vi håller en viss attityd. Ifall att 
man med hjälp av utvärdering och bedömning av sakförhållanden och förnuftigt 
resonemang har bestämt sig för något och skapar en attityd mot detta, är det 

                                                 
1 Brist på ett bättre svensk ord gör att jag kommer i fortsättningen att använda det engelska ordet, vilket 
har mer eller mindre blivit normen i psykologiska artiklar. 
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rationaliteten som styr attityderna (Huskinson & Haddock, 2004). Slutligen när det 
gäller att ha en attityd kan man styras av känslor och emotioner (Maio & Haddock, 
2007). I sina studier har Kenworthy och Miller (2002) kommit fram till att människor 
betraktar innehavandet av attityder som är baserade på rationalitet som mest önskvärd.  

Just det faktum att det finns olika sociala värden som är kopplade till de tre olika 
dimensionerna av rationalitet, externalitet och emotionalitet, är det som utgör grunden 
för att man är, mer eller mindre, partisk i sina bedömningar av andras attityder 
(Kenworthy & Miller, 2002). Detta tillsammans med den självgynnande 
attributionsbias som beskrevs innan, borde leda till att människor ser på sina egna 
attityder mestadels baserade på rationalitet. Andra, både på individ- och gruppnivå 
uppfattas som mer förda av externa faktorer och emotionalitet i sina ståndpunkter. 

Ofta identifierar sig människor som medlemmar av någon grupp och urskiljer andra 
individer också i termer av grupptillhörighet, därför interagerar människor med 
varandra på mellangrupps premisser (Taylor & Doria, 1981). Utvidgar man 
attributionsbias och de tre olika dimensioner av attitydursprung till gruppnivå, är det 
logiskt att anta att ens egen ingrupp kommer att ses som mer styrd av rationalitet och 
därmed som förevändning att ha en angiven attityd. Enligt attributionsteorin skiljer sig 
inte mellanindivids tankemönster avsevärt från mellangruppstankemönster när det 
gäller attityder och attribuering (Taylor & Doria, 1981), vilket betyder att antagandet 
att man bedömer sin ingrupp på liknande sätt som man bedömer sig själv, är befogat.  

Frågan om hur man uppfattar sig själv och andra kräver en närmare blick in i teorin om 
naïve realism (Ross & Ward, 1996). Naïve realism är en styrande medverkande kraft 
inom socialt tänkande. Termen beskriver tendensen att människors egna subjektiva 
perspektiv om världen blir styrande när dem skapar sig uppfattningar om andra. Ross 
och Ward (1996) beskriver naïve realism som dispositionen för människan att anta att 
Hon åskådar världen sakligt och andras misslyckande att se den på ett liknande sätt 
antyder på brist av information, irrationellt tänkande eller ideologisk förvrängning 
(Ross & Ward, 1996). Enkelt kan man säga att naïve realism handlar om att människor 
tycker att de själva är objektiva men andra individer, som inte delar samma åsikter om 
något, är subjektiva.  

I sin studie om människors upplevda likhet med andra har Ames (2004) kommit fram 
till resultat som visar att när man upplever något som liknar en själv hos andra 
människor, tillskriver man dessa andra mera positiva egenskaper, inte minst för att man 
ser sig själv reflekteras i dem. Denna projektion är reserverad till individer vilka man 
upplever liknar en själv på något sätt, för andra använder människor sig av något mer 
stereotypiskt tänkande (Ames, 2004). Därför borde konceptet om naïve realism kunna 
förlängas till att även gälla ingruppen och inte bara bedömningar av en själv. Med detta 
i åtanke kan man säga att människans benägenhet att naivt uppfatta världen utifrån sin 
egen subjektiv synvinkel borde sätta sin prägel i hur Hon uppskattar andra individers 
preferenser och attityder. Det är logiskt att godta att enbart naïve realism i sig borde 
leda till en tendens för ingruppen att uppfattas som mer rationell samt att utgruppen 
uppfattas som mer påverkad av externalitet och emotionalitet.  

Termen ingrupp kan likställas med ”vi”- en grupp människor som delar en känsla av 
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tillhörighet och gemensam identitet. Utgrupp kan likställas med ordet ”de”- en grupp 
individer som man uppfattar som särskilt annorlunda från ingruppen. Den implicita 
dikotomin i gruppgynnande bias gör att när man uppfattar sig som medlem i ingruppen, 
blir man automatiskt och omedelbart ingruppsfavoriserande och som följd av detta, 
ringaktande gentemot utgruppen. Gränslinjen som inkluderar oss – ingruppen, är 
samma gränslinje som exkluderar de - utgruppen. 

Attributioner på gruppnivå är ofta etnocentriska (man sätter sin egen grupp i centrum), 
och gruppgynnande i mån att människor föredrar medlemmar av sin ingrupp i 
förhållande till medlemmar av utgruppen (Kenworthy & Miller, 2002). 
Mellangruppsattribution syftar till sättet på vilket individer, som representanter av 
framträdande sociala kategorier, försöker förklara beteendet hos medlemmar av in- och 
utgruppen genom attribuering. Kenworthy och Miller (2002) visar på att en grupp kan 
åtskiljas grundad på avgränsningen mellan olika attityder, då blir innehavandet av en 
viss attityd själva gränsen mellan en ingrupp och en utgrupp. I experimentella studier 
som denna är det viktigt att kunna anta detta, eftersom deltagare oftast randomiseras till 
olika hypotetiska grupper eller kategorier. Därmed förväntades huvudeffekter av 
grupptillhörighet och förmodades att deltagarna skulle tillskriva mer positiva 
bedömningar av attityder (rationalitet) till dem som håller samma åsikt som deltagaren 
själv och samtidigt tillskriva mindre positiva bedömningar (externa) till dem som 
tycker annorlunda. 

Construal Level Theory (CLT) föreslår att psykologisk distans påverkar människors 
reaktioner på företeelser som inte utspelar sig i nuet genom att ändra sättet på vilket 
den mentala föreställningen av dessa företeelser konstrueras. Den grundläggande 
premissen i CLT är att ju mer fjärran i psykologisk distans en företeelse är, desto mer 
sannolikt är det att den mentala föreställningen som representerar denna företeelse är 
baserad på abstrakta och dekontextualiserade mentala representationer (high-level 
construals). Användning av i högre grad konkreta detaljer vid mental föreställning 
kallas för low-level construals (Trope, Liberman 2003). Mentala konstruktioner är en 
benämning som åberopar sättet på vilket människor förnimmer, begriper och tolkar 
världen runtomkring, och syftar på att människor konstruerar en mental representation 
av verkligheten. Allt som inte är ens direkta upplevelse av ”här och nu” är en mental 
konstruktion och som sådan, inbegriper den en inneboende och implicit psykologisk 
distans. Enligt teorin finns det fyra olika dimensioner av psykologisk distans- temporal, 
spatial, social och hypotetisk distans som alla förklaras av likvärdiga kognitiva 
processer och har därmed likvärdiga konsekvenser på människornas tänkande (Trope 
& Liberman, 2003). 

Enligt CLT borde makthavande individer oftare använda sig av high-level construals 
på grund av den större psykologiska distansen som följaktligen uppstår från 
innehavandet av ledarpositionen (Trope & Liberman, 2003). Ofta behöver människor 
(speciellt ledare där beslutsfattande är en del av deras jobb) förbinda sig i nuet till 
beslut som kommer att verkställas vid senare tillfälle vilket kan ha stora konsekvenser i 
alla aspekter av livet. I organisationer och företag bör ledarna generellt ha ett mer 
abstrakt perspektiv snarare än detaljkunskap inom alla exekutiva delar av 
organisationen tenderar ledarna att, och det förväntas av de att, se ”skogen istället för 
de enskilda träden” (Trope & Liberman, 2003). 
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Kortfattat om grupper och maktposition i termer av CLT kan man säga att ens ingrupp 
uppfattas som mer avskild och därför representeras med hjälp av något mer abstrakta 
mentala konstruktioner än självet. Utgruppen uppfattas som ännu mer avlägsen. 
Därmed den mentala konstruktionen som representerar utgruppen skapas med hjälp av 
ännu mer abstrakta och dekontextualiserade representationer. Enligt CLT blir 
innehavandet av ledarposition i ingruppen som en extra dimension av psykologisk 
distans och är tillräckligt skäl för ledare att uppfatta individer i utgruppen som ännu 
mer avlägsna objekt och bör därmed använda sig mest av abstrakta mentala 
representationer (Trope & Liberman, 2003).  

Huvudfrågan i denna studie handlar om hur maktposition interagerar med 
attributionsbias och dimensionerna av rationalitet, externalitet. En annan fråga av 
intresse handlar om hur människor anger orsaken till varför andra håller de attityder 
som de har?  

Denna studie ska försöka replikera Kenworthy och Millers undersökning om ursprung 
av attityder, (Kenworthy & Miller, 2002) fast i en ny situation där den viktiga 
dimensionen av maktinnehavande utförskas. Studien förväntas att visa att ingruppen 
uppfattas som mer rationell i sina attityder. Utgruppen förväntas att uppfattas som mer 
extern påverkad i sina attityder. Utifrån CLT förväntas att deltagare randomiserade till 
hög status (maktposition) borde uppvisa mer bias gentemot utgruppen än deltagare 
randomiserade till lågstatus position.  

För att försöka besvara dessa frågor presenterades undersökningsdeltagarna med en 
presumtiv frågeställning som är aktuell för dagens moderna, ”prylberoende” västvärld, 
nämligen om lärare i skolan ska få rätt att beslagta elevers störande mobiltelefoner 
under lektionstid. I takt med mobiltelefonernas infiltrering på alla möjliga plan i det 
vardagliga livet har de också blivit föremål för samhällsrelaterade debatter och 
negativa associationer.  

  

Metod 

Deltagare och design 

Hundrasex (64 kvinnor) frivilliga deltagare (ålder M = 26, SD = 6.5, variationsvidd = 
19-53 år) deltog i studien. Alla var studenter på Psykologiska institutionen vid 
Stockholms universitet där deltagande i psykologiska experiment räknas som en del av 
deras utbildning.  

Deltagarna blev tilldelade en enkät som bestod av två delar vilka presenterades som två 
separata uppgifter, en om attityder och en om ledarskapsstilar. Till enkäten hörde en 
bilaga med instruktioner där deltagarna informerades om att de efter att ha fyllt i 
enkäten, ska genomföra en samarbetsuppgift tillsammans med en annan 
undersökningsdeltagare. I försök att höja trovärdigheten att samarbetsuppgiften skulle 
äga rum direkt efter var experimentledarna försiktiga med att minst fyra deltagare 
fyllde i enkäten samtidigt i ett grupprum.  
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Eftersom tanken med studien var att utforska eventuella effekter av psykologisk distans 
randomiserades undersökningsdeltagarna att tänka sig in i roller som ledare eller 
problemlösare. Detta var operationaliseringen av hög- och lågstatus variabeln. Det 
centrala som skulle redas ut var om ledare tenderar att ha något mer abstrakt perspektiv 
och därmed uppvisar mer bias. Eftersom det fanns en möjlighet för påverkan beroende 
på samarbetspartnerns åsikt i ”mobilfrågan”, inkluderades i analysen variabel för 
samarbetspartners attityd i frågan som ett slags kontroll. Själva samarbetsuppgiften var 
en påhittad dimension av experimentet som anses vara en viktig och nödvändig 
betingelse. Syftet med den var att trigga igång undersökningsdeltagarnas tankar, stärka 
eventuella uppfattningar om grupptillhörighet och hjälpa dem att psykiskt sätta sig in i 
sin roll som problemlösare eller ledare, samt förstärka känslan att det var två olika 
experiment som skulle utföras.  

När någon deltagare gav tecken att vara färdig med frågeformuläret, fördes den in i ett 
angränsande rum för utfrågning.  Först frågades om de hade några tankar om 
experimentets syfte. Näst, avslöjade experimentledaren att samarbetsuppgiften som 
deltagarna trodde ska äga rum näst är nödvändigt påhitt med syfte att stärka deras 
attityder och åsikter och komma åt mer genuina preferenser som skulle äga rum i 
verkliga sociala sammanhang. För att undvika eventuellt skevt och orealistiskt (mer 
politisk korrekt och socialt önskvärt) resultat blev alla undersökningsdeltagare frågade 
om de, under experimentets gång haft explicita tankar om möjlig koppling mellan deras 
tilldelade statusposition och deras skattningar av ursprunget av andras attityder. All 
data från enkäter ifyllda av deltagare som ansåg sig ha uppfattat sådan koppling under 
experimentets gång (n = 4), exkluderades från analysen. 

 

Procedur och beskrivning av variabler 

Undersökningsdeltagarna randomiserades till en av fyra möjliga betingelser i 
förhållande till maktposition och samarbetspartner. Grupptillhörigheten fastlades med 
hjälp av experimentella instruktioner där deltagarna informerades att samarbetsparten 
som deltagaren skulle utföra samarbetsuppgiften med håller samma, respektive motsatt 
ståndpunkt som dem själva i ”mobilfrågan”. Makpositionsvariabeln fastställdes genom 
att deltagarna lottades till position av ledare (n = 55) eller problemlösare (n = 51).  

Designen på studien omfattar dimensionerna av 2 (grupptillhörighet: ingrupp/utgrupp) 
X 2 (attityddimensioner: rationalitet/externalitet) X 2 (statusposition: hög/låg) X 2 
(samarbetspartner: lika/annorlunda). De oberoende variablerna i undersökningen var 
statusposition och samarbetspartner. Som beroende variabel användes skattningarna till 
två av dimensionerna av ursprung av attityder, rationalitet och externalitet. 

På variablerna för grupptillhörighet och statusposition utfördes mellanindivid 
oberoende mätningar. Skattningar av rationalitet och externalitet mellan in- och 
utgruppen gjordes med inomindivid beroende mätningar. Emotionalitetdimensionen 
framställd av Kenworthy och Miller (2002) gav endast svaga och inkonsekventa 
effekter i deras studie och var därför exkluderad från den aktuella undersökningen 
(Kenworthy & Miller, 2002).  
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I del ett av enkäten presenterades undersökningsdeltagarna information angående 
skolans policy om lärarnas rätt att beslagta mobiler under lektionstid, följd av två korta 
texter, en för- och en emot konfiskering. Som nästa steg tog deltagarna själva ställning 
till ”mobilfrågan”. efter detta ombads deltagarna att skriva ner några argument för sin 
åsikt i ”mobilfrågan”, för en planerad framtida studie om övertalning. Dessa argument 
skulle de kunna använda sig av för att övertyga andra om sin ståndpunkt och skulle 
visa hur resonemanget i deras ställningstagande i detta fall ser ut. Anledningen till detta 
var att deltagarna skulle få igång tankarna kring frågan och reflektera över sin egen 
ståndpunkt. Inga analyser förknippade med frågorna i del ett av enkäten gjordes, utan 
den delen agerade som ”förstärkare” för eventuella effekter som del två av enkäten var 
konstruerad att mäta. 

I del två av enkäten fick deltagarna instruktioner om att de hade blivit valda till en av 
fyra möjliga betingelser i relation till status och samarbetspartner. Varje deltagare blev 
randomiserad till en av fyra möjliga kombinationer: problemlösare med 
samarbetspartner som tycker annorlunda, problemlösare med samarbetspartner som 
tycker likadant, ledare med samarbetspartner som tycker annorlunda och ledare med 
samarbetspartner som tycker likadant. Samarbetspartnerns preferens avgränsades i 
instruktionerna till enkäten som: ”… själv kommer du att arbeta med en deltagare som 
tycker likadant som du om förslaget…” för ingruppen. För utgruppen var det: ”… själv 
kommer du att arbeta med en deltagare som tycker annorlunda än dig om förslaget…”. 
Ungefär hälften av deltagarna (51.8 %) fick rollen som ledare. För att förstärka 
deltagarnas inlevelse i den tilldelade rollen blev de ombedda att kortfattad beskriva hur 
de tänker sig uppträda som ledare, respektive problemlösare under den kommande 
samarbetsuppgiften. 

Näst, svarade undersökningsdeltagarna på en rad frågor som tillsammans skapar olika 
index avsedda att mäta dimensionerna rationalitet och externalitet. Frågorna bedömdes 
på en sjugradig skala (1 = stämmer inte alls till 7 = stämmer helt) och utgjorde de 
beroende variablerna i studien. I de två uppskattningarna för externalitet ombads 
deltagarna att skatta i vilken utsträckning målgruppen har (både själv, ingrupp och 
utgrupp) påverkats i deras attityd av: (a) familj och vänner, och (b) andra kanske skulle 
ogilla om de tyckte på ett annat sätt. I de två uppskattningarna av rationalitet fick 
deltagarna skatta i vilken utsträckning målgruppens attityder har (både själv, ingrupp 
och utgrupp) påverkats av: (a) egna noggranna tankar igenom alternativen, och (b) 
åsikten bygger på eget, självständigt tänkande.  

Frågorna som användes för att mäta dimensionerna av rationalitet och externalitet 
kombinerades i separata index för ingrupps- och utgruppsskattningar. Cronbachs alfa 
för rationalitetsdimensionen för in- och utgrupp var α = .75 och α = .58 respektive. För 
externalitetsdimensionen för in- och utgrupp α = .75 och α = .59 respektive. 

 

Resultat 

Två separata variansanalyser för beroende mätningar utfördes, en för dimensionen av 
externalitet och en för rationalitet.  
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Rationalitet 

I en mixad ANOVA användes rationalitetsdimensionens index för ingruppen och 
utgruppen som beroende variabel för upprepade mätningar och statusposition 
(ledare/problemlösare) och samarbetspartner (tycker lika/tycker annorlunda) användes 
som oberoende variabler. En signifikant huvudeffekt av grupp erhölls F1,102 = 25.02, p 
<.001, ηp2 = .197. Detta tyder på att människor uppskattar preferenserna hos ingruppen, 
dvs. de som föredrar samma alternativ som de själva, som baserade i högre omfattning 
på rationalitet än preferenserna hos utgruppen (Tabell 1). Inga statistiskt signifikanta 
interaktionseffekter mellan variablerna grupp och statusposition erhölls (F1,102 = .035, p 
= .853). Inga interaktionseffekter mellan variablerna grupp och samarbetspartner 
erhölls (F1,102 = .464, p = .497). Inte heller upptäcktes någon signifikant 
trevägsinteraktion mellan variablerna grupp, statusposition och samarbetspartner (F1,102 
= 1.468, p = .228).  

 

Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelser för rationalitetsdimensionen för 
uppkomst av attityder. 
 
 

Externalitet 

För externalitetsdimensionen användes dess index för ingruppskattningar och 
utgruppskattningar som beroende variabel och statusposition och samarbetspartner som 
oberoende variabler i en upprepad ANOVA. Ingen signifikant huvudeffekt av 
externalitet observerades (F1,102 = .256, p = .614). En marginell interaktionseffekt av 
statusposition och grupp erhölls, F1,102 = 3.35, p = 0.7, ηp2 =.032, och trots att 
interaktionen inte nådde strikt statistisk signifikansnivå, åskådliggör den en klar 
tendens till signifikans (Figur 1). I denna marginella interaktionseffekt uppvisade 
ledarna bias i högre grad än problemlösarna. Ingen signifikant interaktionseffekt 
mellan variablerna grupp och samarbetspartner erhölls (F1,102 = 2.501, p = .117). Inte 
heller erhölls någon signifikant trevägsinteraktion mellan variablerna grupp, 
statusposition och samarbetspartner (F1,102 =.553, p = .459). Medelvärden och 
standardavvikelser för skattningar av dimension av externalitet presenteras i Tabell 2. 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Ingrupp 4.99 (1.08) 

Utgrupp 4.47 (1.08) 
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Figur 1. Interaktionseffekt mellan statusposition och externalitetsdimensionen av 
ursprung av attityder.  

 

 

Tabell 2. Medelvärden och standardavvikelser för skattningar av dimensionen av 

externalitet. 

 
Anmärkning: Större siffra reflekterar bedömning av attityderna som grundade i en 
högre utsträckning av externa faktorer. 

 

 

Diskussion 

Studiens syfte var ett försök att granska hur människor uppfattar orsaken till andra 
människors preferenser och attityder. Ett annat, kanske viktigare syfte var att 
undersöka hur position av status eller makt förhåller sig till favoriseringar och 

 Ledare Problemlösare Total 

Ingrupp 3.07 (1.27) 3.03 (1.23) 3.05 (1.25) 

Utgrupp 3.34 (1.20) 2.88 (1.27) 3.12 (1.25) 

Total 3.21 (1.24) 2.96 (1.25) 3.08 (1.25) 
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förringande mellangruppsinteraktion, interaktion som åtminstone till en del styrs av 
attityder. I enlighet med attributionsteorin förväntades att undersökningsdeltagarna 
skulle uppvisa signifikant skillnad i sina skattningar av attityderna hos in- och 
utgruppsmedlemmar. Det förväntades att i skattningen av ursprunget till attityderna hos 
utgruppen skulle dess medlemmar bedömas som mer påverkade av externa faktorer än 
ingruppen. Uppskattningen av ursprunget till ingruppens attityder, i förhållande till 
utgruppens, var väntat att visa att de i större utsträckning kunde förklaras av 
rationalitetsdimensionen, i enlighet med Kenworthy och Millers (2002) resultat. Ett 
annat resultat som förväntades av undersökningen var att ledarpositionen, som 
approximativt hälften av undersökningsdeltagarna hade randomiserats till, skulle skapa 
en ytterligare, djupare dimension av psykologisk distans och förstärka 
mellangruppsattributionerna som äger rum vid interaktioner mellan grupper. En viktig 
fråga som ställdes gällande extra dimensionen av socialt avstånd i form av 
maktposition, var hur den interagerar med människors uppfattningar om andras 
attityder både hos ingruppen och hos utgruppen.  

Som tidigare beskrivits, enligt CLT skapar maktpositionen psykologisk distans och den 
i sin tur gör att människor använder sig av något mer abstrakta mentala konstruktioner 
för att skildra situationer och företeelser (Trope & Liberman, 2003). Studiens resultat 
åskådliggör att i relation till mellangruppsinteraktion leder detta till att dessa individer 
uppvisar ytterligare bias. Därmed kan sägas att maktposition agerar som ett slags 
moderator i växelverkan med attributionsbias och förstärker den. Konsekvenserna av 
att känna sig som medlem i en grupp: attributionsbias, ingruppens favorisering och 
förringande av utgruppen blir ännu mer komplicerade att klargöras när skillnader i 
status eller makt beaktas. 

Oavsett vilken attityd det handlar om, så är det endast dimensionen av rationalitet som 
fått positiv utvärdering i Kenworthy och Millers (2002) studier. Det är helt enkelt en 
högre grad av social önskvärdhet i att basera sina åsikter på rationellt tänkande än 
externa influenser. Externalitet och emotionalitet som grunder till attityder ses därmed 
som mindre önskvärda och beskrivs som uppfattade negativa grunder till attityder 
(Kenworthy & Miller, 2002). Överensstämmande med hypoteserna, observerades en 
stark signifikant huvudeffekt för dimensionen av rationalitet av ursprung av attityder. 
Undersökningsdeltagarna skattade människor som de uppfattade som medlemmar av 
ingruppen som mer rationella än utgruppen i innehavandet av attityder. Denna 
huvudeffekt av rationalitetsdimensionen visade sig vara nästan opåverkad av andra 
potentiella interaktioner med statusposition eller samarbetspartner. En möjlig 
förklaring till att rationalitet inte påverkats av statuspositionen i denna studie är att i 
mellangruppsinteraktionen är favoriseringen av ingruppen oftast viktigare än 
förringandet av utgruppen. Forskning har visat att mycket av den gruppgynnande bias 
och mellangruppsdiskriminering som äger rum vid mellangruppsinteraktioner kan 
förklaras av förmånsbehandling av ingruppsmedlemmar snarare än uttrycklig 
negativitet mot medlemmar av utgruppen (Brewer, 1999). Därmed kan individen 
tillskriva högre nivåer av rationalitet till ingruppen utan att explicit tycka att utgruppen 
är på något sätt ”dålig”.  Det handlar inte så mycket om hat eller misstänksamhet mot 
utgruppen utan mest om tycke för ens egen grupp och dess medlemmar. Denna 
förklaring bestryks ytterligare av det faktum att i analysen erhölls ingen huvudeffekt av 



11 

 

dimensionen för externalitet, vilket möjligen skulle ha kunnat peka på högre nivåer av 
negativitet gentemot utgruppen. 

En marginell interaktion mellan statusposition och dimensionen av externalitet av 
ursprung av attityder tyder på att maktposition i sig faktiskt bidrar till en högre nivå av 
bias. Det övergripande mönstret i resultaten överensstämmer väl med både prediktioner 
utifrån CLT (Trope & Liberman, 2003) och Kenworthy och Millers (2002) resultat om 
ursprung av attityder, och uppfattningen om ett slags övergripande naïve realism i 
människornas tankesätt. Att rationalitetsdimensionen i detta experiment var avsevärt 
högre i bedömningarna för ingruppen överensstämmer också med tendensen beskriven 
som naïve realism (Ross & Ward, 1996). Ytterligare stöd kan man se i faktumet att 
resultaten från kontrollvariabeln, samarbetspartner, visades inte ha någon signifikant 
betydelse. Vem man samarbetar med och vilken åsikt han eller hon har, verkar inte ha 
någon betydelse, utan det som uppfattas som viktigare är vilken roll man har.  

Att ha en attityd baserad på rationalitet har visat sig vara mer önskvärt än att ha en 
attityd på grund av externa eller emotionella faktorer (Kenworthy & Miller, 2002). 
Resultatet som erhölls i denna studie, både huvudeffekten av rationalitet och 
interaktionen mellan variablerna för statusposition och externalitet, stöder denna 
hypotes. Likheterna och skillnaderna mellan hur människor uppfattar jaget och de 
andra, kända och okända människor, medlemmar av ingrupp och utgrupp, samt grupper 
som homogen enhet, kan ses som exempel på social distans vilken precis som andra 
psykologiska distanser kan förklaras med hjälp av CLT. Med andra ord, alla de faktorer 
verkar under mellangruppsinteraktioner och förstärker effekterna av den implicita och 
oundvikliga (så länge man inte tänker på den, och överkompenserar hela tiden) 
attributionsbias.  

Även om skattningen för dimensionerna av ursprung av attityder med avseende på 
externalitet inte nådde strikt statistisk signifikans i denna studie, är de medelvärden 
som redogörs för, utan tvekan i den postulerade riktningen. I ett liknande experiment 
där elever från svenska skolor har presenterats med en enkät med liknande design fast 
med en mer laddad och kontroversiell fråga om förbud för bärandet av religiösa 
symboler som slöja eller halsband med krucifix, i den svenska skolan, visade att 
frågans betydelse spelar roll. En mer laddad fråga visar sig förstärka effekterna av 
attributionsbias (Bäck, Esaiasson, Gilljam, & Lindholm, 2008).  

Ett oväntat resultat av interaktionen mellan statusposition och externalitet var den 
observerade minskningen av problemlösarnas attribution av externalitet till utgruppen 
(Figur 1). Det vill säga att problemlösarnas attributioner gick (en aning) i motsatt 
riktning än ledarnas attributioner, och estimerade utgruppen som mindre påverkad av 
externalitet. Asymmetriskt ömsesidigt beroende framkallad i sådana experimentella 
situationer, beskrivs av Fiske (1996) i termer av att maktlöshet hotar ens känsla av 
självet som effektivt och i kontroll av situationen (Fiske, Morling, & Stevens, 1996). 
Detta kan vara en sannolik förklaring till den oväntade skattningen av utgruppens 
medlemmar eftersom det möjligen innebär att individer med mindre makt 
(problemlösarna i detta experiment) skulle sträva efter noggrann och korrekt prognos 
när det gäller innehavarna av maktpositionen, vilka i ungefär hälften av fallen hade 
mottsatt uppfattning i ”mobilfrågan”. När gruppmedlemmar förstår varandras 
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önskningar och förklaringar blir den sociala interaktionen mer lättflyttande och 
gruppen som helhet blir mer effektiv. När medlemmarna når konsensus om meningen 
av olika företeelser kan de utveckla riktlinjer för kommunikation och interaktion 
(Fiske, Morling, & Stevens, 1996). Detta kan vara en möjlig tolkning att 
problemlösarna visade sig gå i motsatt riktning med sina attributioner. 

Schlenker och Millers (1997) forskning har visat att konstgjorda grupper där känslan för 
grupphistoria och förväntningar av potentiella långsiktiga framtida gruppanknytningar 
är väldigt liten eller obefintlig, gör att självgynnande bias träder fram (Schlenker & 
Miller, 1977). I experimentella studier som denna är det svårt att anta att deltagarna har 
någon känsla för grupphistoria, eller långsiktiga framtida anknytningar till ingruppen, 
inte minst med tanke på hur laddad frågan som åtskiljer in- och utgruppen är. Därför 
kan det oväntade resultatet också tolkas som att i mån av maktlöshet tar den ständigt 
närvarande självgynnande biasen över. Samtidigt strävar den maktlöse efter en 
noggrann och korrekt uppskattning av utgruppens medlemmar, kanske i ett försök att 
reducera de uppfattade skillnaderna mellan in- och utgruppen, och därmed kunna 
associera sig med den makthavande utgruppen. 

Denna undersökning överensstämmer väl med tidigare forskning och teorier om 
attributionsbias med avseende till grunden för preferenser och attityder (Kenworthy & 
Miller, 2002; Huskinson & Haddock, 2004; Maio & Haddock, 2007) och knyter an till 
forskning om psykologisk distans och CLT-teorin (Trope & Liberman, 2003). 
Resultaten har betydelse för förståelsen om hur gruppmedlemmar agerar och interagerar 
med varandra och hur oreflekterat innehavande av makt och status kan leda till felaktiga 
tankemönster, som i sin tur kan leda till felaktiga beslut. Med tanke på att i olika företag 
och organisationer är det individerna som har ledarpositionerna och makt som tar 
besluten, kan forskning i detta område väcka uppmärksamhet och skapa medvetenhet att 
positioner av makt och status kommer med icke önskvärd påfrestning på köpet, i form 
av mer abstrakta och dekontextualiserade tänkemönster som bara förstärks av 
ledarpositionen och detta bör beaktas för. 
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