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Förståelsen för andra människor som krävs för lyckade interaktioner, 

förklaras i attributionsteorierna ”Theory of Mind” och ”Simulation 

Theory. Ett vanligt men ouppklarat fenomen är det fundamentala 

attributionsfelet, där beteende felaktigt attribueras till inre generella 

egenskaper. Fenomenet reflekterar en abstrakt mental konstruktion i 

enlighet med Construal Level Theorys antagande om hur psykologisk 

distans inverkar på perception. I en modifierad Attitude Attribution 

Paradigm modell undersöks om spatial distans påverkar det 

fundamentala attributionsfelet och om skillnader föreligger mellan 

kvinnor och män. Kort/lång spatial distans primades genom en 

kontroversiell text, via information om dess kompositionsplats, som 

fungerade som underlag för bedömning av skribentens åsikt. En 

variansanalys visade ingen signifikant effekt av spatial distans, inte 

heller någon skillnad mellan kvinnor och män. Resultaten kan ha 

påverkats av den modifierade undersökningsmodellen, vilken kan ha 

medlat en implicit antydan om en uttryckt åsikt. 

 

 

Livet innebär nästan för alla människor ett ständigt interagerande med andra, för att 

överhuvudtaget kunna delta i samhället och tillsammans dela på tillgängliga resurser. 

Vissa människor hanterar sociala situationer med lätthet, kallas för socialt kompetenta 

individer, och är ofta eftertraktade på arbetsmarknaden. Vad skiljer en socialt kompetent 

individ från en annan som inte med samma smidighet samverkar i samhället och kanske 

till och med framstår som lite klumpig? Den psykologiska processen som sker och 

troligen står till svars för sociokulturellt beteende, går under begreppet social kognition. 

Processen innebär att personen förstår sig på sin omvärld genom att göra sociala 

bedömningar, alltså kunna tolka sociala signaler och koppla dem till emotion, 

motivation och adaptivt beteende (Adolphs, 2009). 

 

Det antas inom filosofin att all mänsklig interaktion grundas på antaganden om att det är 

möjligt att förstå sig på andra människor (Russel, 1991). Inom psykologin beskrivs 

denna inlevelseförmåga i attributionsteorier som förklarar tendensen att orsaksbinda 

beteende (Jones & Davis, 1967) och skapa logiska sammanhang och förståelse. Om 

grannen inte hälsar eftersöks genast orsaken som kan förklara varför. En teori om hur 

detta går till är ”Theory of Mind” som antar att människor tolkar beteenden genom att 

dra slutsatsen att de förstår individens inre tankar, avsikter och önskningar (Baron-

Cohen, 1995). En annan teori är ”Simulation Theory” som menar att slutsatser om andra 

människors tankeverksamhet görs analogt, i en process där individen genom 

introspektion använder sig själv som referenspunkt för att dra slutsats om andra (Poletti, 

Enrici, & Adenzato, 2012). Genom att dra paralleller med sig själv blir det möjligt att 

verkligen se de andras motsvarigheter. Det är en adaptiv, manipulativ och tolkande 

process som huvudsakligen orienterats till hjärnans prefrontala cortex, även kallad den 

”sociala hjärnan”. Denna del av hjärnan är delaktig i den förståelse som är väsentlig för 
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ett smidigt samspel med omgivningen och som dessutom möjliggör attribution av 

beteende till mentala tillstånd (Adolphs, 2009). Att individer skiljer sig från varandra 

visas ganska tydligt i samspelet mellan människor. Wood, Heitmiller, Andreasen och 

Nopoulos (2008) anser även att det finns en genomgående skillnad mellan män och 

kvinnors socialkognitiva förmågor. Författarna förklarar hur det vetenskapliga 

perspektivet angående den sociala kompetensens påvisade högre tendens hos kvinnor än 

män, har utvecklats från att antingen förklaras av biologiska eller sociokulturella 

aspekter. Den nutida trenden är ett evolutionsperspektiv där både ärftlighet och sociala 

förhållanden anses ha inflytande över socialkognitiva könsskillnader. 

Evolutionsperspektivet ser en skillnad som är utvecklad, exempelvis där kvinnor på 

grund av sin sociala position som barnavårdare utvecklat en socialkognitiv förmåga som 

underlättar interaktionen mellan människor. 

 

Orsakerna till en individs beteende kan vara många, men avgörs ofta i en dikotom 

intern-extern attribution, antingen till personens inre egenskaper eller till kontextens 

yttre påverkan (Thibaut & Riecken, 1955). Att attribuera en orsak till beteende innebär 

en värdering av vilka faktorer som haft störst inflytande i situationen. 

Attributionsteoriernas grundregel är att om kontext kan förklara beteendet, ska inte 

antagande om individens inre egenskaper göras. Denna regel myntades av Jones och 

Davis (1965) som ”The Law of Uncommon Effects”. Principen är att man först drar 

slutsatser av tydliga referenser, d.v.s. yttre påverkan går att bevisa medan det är osäkert 

att referera till individens abstrakta inre egenskaper. Bryter en attribution av ett 

beteende mot denna grundläggande regel, genom att orsaksbinda beteendet till inre 

egenskaper och ignorera kontextens påverkan, har det fundamentala attributionsfelet 

begåtts. 

 

Det fundamentala attributionsfelet (FAF) innebär att orsaken till individers agerande 

tillskrivs de inre egenskaperna trots att kontexten kan räknas som en påverkande faktor 

(Jones & Harris, 1967). Individens agerande har då felaktigt bedömts reflektera 

personliga egenskaper och dessutom har miljön exkluderats från värderingen. FAF har 

sedan länge varit ett känt fenomen inom socialpsykologin, men än i dag är inte orsaken 

till fenomenet fastställt (Gilbert & Malone, 1995). Gilbert och Malones (1995) 

förklaring till varför man inte lyckats enats vid en orsak är att flera olika psykologiska 

mekanismer tycks kunna förklara fenomenet. Sammanfattningsvis beskrivs FAF-

fenomenet som följer; då en individ inte förstår sig på en situation utan behöver finna 

orsaken till beteendet för att förstå sammanhanget. Då förförståelse är otillräcklig för att 

förklara en situation som normal ur den som observerars perspektiv, saknas det en 

kontext som kan rättfärdiga beteendet utifrån dennes verklighet. I en situation som 

denna återstår bara individens egna egenskaper som förklarande faktor. 

 

För att ytterligare förtydliga fenomenet FAF, har Gilbert och Malone (1995) särskiljt 

fyra förklarande orsaker. Dessa är: (a) bristande kunskap, (b) orealistiska förväntningar, 

(c) överdrivna kategoriseringar och (d) ofullständiga tillrättavisningar; bristfällighet i 

minst en av dessa aspekter anses alla kunna orsaka det fundamentala attributionsfelet. 

För att överhuvudtaget kunna attribuera krävs dessutom basinformation som kan 

tillgodoses i utvärderingen av vad som skett (Gilbert & Malone, 1995). Saknas detta 

antingen p.g.a. att kontextuell informationen uteblir eller individens oförmåga att 

föreställa sig en situation, blir attribueringen mer abstrakt och görs då till individens inre 

egenskaper. En situation innefattar så mycket mer än en händelse inom en kontext och 

dess fysiska aspekter. Faktorer som exempelvis uppfattning, samspel och känsla är alla 
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delaktiga abstrakta karaktärer i skeendet. Hur en situation uppfattas beror på individens 

sociala bedömning (Gilbert & Malone, 1995). 

 

Construal Level Theory (CLT; Liberman & Trope, 1998) föreslår att det är förmågan att 

relatera till situationen som påverkar uppfattningen av den. Det skapas en psykologisk 

distans till det som uppfattas vara utanför individens egna referensramar. Teorins 

grundläggande antagande är att all perception av skeenden, bortom individens egna 

upplevelser av här och nu, kräver en mental konstruktion av situationens alla aspekter. 

Det är omöjligt att erfara något utanför den egna individens direkta upplevelse; det 

förflutna, det framtida, där borta eller ”de andra”, är hypotetiska alternativ till 

verkligheten för en individ och måste föreställas. Perception är i sig en individuell 

upplevelse som inte kan frångå ett egocentriskt perspektiv, med den egna individen i 

centrum, då individen alltid utgår från den egna upplevelsen (Trope & Liberman, 2010). 

För att förstå sig på annat än den direkta verkligheten, exempelvis minnen, planering, 

andra människors känslor och andra föreställningar, krävs en mental konstruktion av 

händelsen. CLT beskriver dessa mentala konstruktioner som representationer av 

upplevelser som är mer eller mindre abstrakta. Med andra ord är psykologisk distans en 

upplevelse av skillnaden från det egocentriska här och nu. 

 

Exempel på psykologiska distanser som påvisats inverka på mentala konstruktioner är; 

(a) temporal (då/tidsmässig) (Liberman, Trope, McCrea, & Sherman. 2007; Nussbaum, 

Trope, & Liberman, 2003), (b) social (dem/kulturell) (Stephan, Liberman, & Trope. 

2011) och spatial (där/platsmässig) (Fujita, Henderson, Eng, Trope, & Liberman, 2006). 

Att kunna skilja på konkreta lägre mentala konstruktioner och högre abstrakta 

konstruktioner är viktigt i attributionsteorier och personperception (Gilbert & Malone, 

1995), då de abstrakta generella slutsatserna ibland baseras på kontextens mer konkreta 

aspekter. Antingen stannar slutledningen vid de konkreta kontextuella detaljerna så som 

förväntningar och känslor, eller fortgår till de mer abstrakta övergripande disposition 

(Jones & Davis, 1965). De globala inre egenskaperna som är konstanta över situation 

och tid innebär enligt CLT en högre mental konstruktion, medan kontextbundna 

tillstånd innebär en lägre mental konstruktion. Då psykologiskt distanserade beteenden 

saknar en kontext, används de högre konstanta inre egenskaper som representation, då 

dessa inte ändras från situation till situation utan representerar individen. Exempelvis 

förväntas en individ vars konstanta inre egenskaper är att vara trevlig, att vara trevlig 

överlag, till skillnad från en individs tillstånd som är bundet till situationen.  

 

Enligt CLT innebär alltså skillnaden i distansen kort-lång, även skillnad i mental 

konstruktion. Kort psykologisk distans uppfattas med mer konkret tankemönster, till 

skillnad från lång distans som uppfattas med mer abstrakt tankemönster. Skillnaden 

mellan konkret och abstrakt tankemönster anses påverka perception och bedömning, 

beroende på tankegång uppfattas alltså saker olika (Liberman & Trope, 1998). Då 

abstrakt mental konstruktion är en abstrakt representation och ändras med varierad 

distans, borde även uppfattningen av exempelvis ett beteende ändras. Ökad spatial 

distans borde alltså öka den mentala konstruktionens abstrakta karaktär vilket medför att 

beteendet uppfattas i abstrakta termer. Enligt CLT reflekteras en höggradig mental 

konstruktion i FAF, där abstrakta aspekter används i förståelseskapandet och inte den 

kontextdetaljerade låggradiga mentala konstruktionen av beteendet. Även den 

socialkognitiva sociokulturella kompetensen att exempelvis kunna tolka beteendens 

innebörd, verkar reflektera en höggradig abstrakt mental konstruktion enligt CLT. 
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I den föreliggande studien användes en mellanindividdesign med syftet att undersöka 

om ökad spatial distans ökar tendensen till FAF och om effekter av en könsskillnad kan 

påvisas. Metoden som använts var en variant av Attitude Attribution Paradigm (AAP; 

Jones & Harris, 1967). Varje deltagare läste en argumenterande text skriven av en 

spatialt nära eller distanserad person för att sedan gradera hur överensstämmande 

påståendena är med den egna uppfattningen av skribentens åsikt på en Likert-skala från 

0-10. Skalvärdena på Likert-skalan utgör grunden för en mätning av FAF, som visar om 

deltagaren tagit hänsyn till kontexten (information om att ämnet inte var självvalt) i sin 

bedömning av skribentens åsikt. Hypoteserna att ökad spatial distans höjer tendensen till 

FAF, och att kvinnorna visar högre tendens än männen testas. Detta ansågs kunna visas 

genom att textens argument bedöms vara skribentens åsikt, trots att studenten i texten 

får information om att argumentera för ett specifikt ämne. Studiens ”primade” spatialt 

distanserade perspektiv (antingen nära eller långt borta) förväntas påverka tendensen till 

det fundamentala attributionsfelet i bedömningen av en students riktiga åsikt, trots att 

argumentationsämnet inte var självvalt. 

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Genom ett bekvämlighetsurval rekryterades totalt 112 personer, varav 100 deltagare 

randomiserades till fyra lika stora grupper, man/kvinna X kort/lång distans, med 25 

personer i varje grupp (totalt 12 personer föll bort eftersom de svarade fel i 

undersökningens kontrollfråga). Med deltagarnas åldersspann mellan 19 och 70 år, var 

genomsnittsålder i kort- och lång distans, hos kvinnorna, 32 respektive 34 år, och 

männens var 34 respektive 39 år. Deltagarna rekryterades bland personal, studenter och 

besökare på Södertörns högskola och bibliotek i Flemingsberg. I Södertälje skedde 

rekryteringen bland personal och besökare på äventyrsbadet Sydpoolen, 

stadsbiblioteket, stadshuset, studenterna på KTH och bland personalen på två 

äldreboenden. För att utöka deltagarantalet annonserades även efter deltagare på 

samtliga platsers anslagstavlor, där deltagare uppmanades att besvara 

undersökningsenkäten som skickas via e-mail. Liknande annonsering skedde vid 

Stockholms universitets psykologiska institution i utbyte mot 30 minuters UD-tid (en 

kvot av tid som studenterna vid institutionen förväntas utföra). 

 

Material 

Studien utfördes med en modifierad variant av Johns och Harris (1967) Attitude 

Attribution Paradigm (AAP). Originalmodellen använde sig av en text med ståndpunkt 

mot eller för Fidel Castro. Originalundersökningen behandlade attribution i både 

situationsbundenhet och icke-situationsbundenhet (självvalt ämne eller delgett ämne). 

Deltagarna tenderade att bedöma författarens åsikt enligt textens förda argumentering, 

oftare i situationen då skribenten själv valt ämne, men även trots informationen de fått 

om att texten inte var åsiktsbaserad. Senare studier har visat samma tendens 

(Henderson, Fujita, Trope, & Liberman, 2006), men lät då deltagarna predicera 

skribentens troliga beteende i situationer som reflekterar textens argument. Föreliggande 

studie behandlar därför inte det icke-situationsbundna tillståndet eftersom det 

situationsbundna tillståndet ger en tydligare skildring av FAF, då den kontextuella 

informationen om att ämnet inte var självvalt förespråkar en konkret mental 

konstruktion. Författaren konstruerade enkäten under handledning med utgångspunkt att 

utforska en uppfattad åsikt istället för ett troligt framtida beteende. Syftet med en 
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modifierad version var att renodla mätningen till inre-yttre faktorer i form av åsikt eller 

utförande av uppgift (se Appendix 1). För att utöka möjligheterna till 

deltagarrekrytering inkluderades en kontrollfråga i slutet av enkäten. Kontrollfrågan 

kompletterade undersökningen genom att möjliggöra att ett större antal deltagare, med 

bättre spridning, kunde utföra undersökningen i en så verklighetsrepresenterande miljö 

som möjligt. Syftet med frågan var att kunna fastställa om deltagarna noggrant läst och 

tagit till sig texten och dess instruktioner trots att undersökningen inte utfördes i en 

kontrollerad experimentell miljö (Davidenko, Oppenheimer, & Meyvis, 2009). 

Kontrollfrågan utformades så att den såg ut att fråga vilken sport av 11 listade alternativ 

som var mest ansträngande. Men frågans långa instruktion bad deltagaren först i slutet 

att endast ge två specifika svar. Om uppgiften utfördes korrekt eller felaktigt avgjorde 

om deltagaren engagerat sig tillräckligt i undersökningen för att kunna påverkas av 

textens manipulation. Fel svar i kontrollfrågan innebar att deltagaren inte läst texten 

ordentligt och räknades som data-bortfall vid databehandlingen, totalt 12 deltagare 

inkluderades inte i analysen. 

 

Procedur 

Bedömningen av påståendena baserades på en sammansatt stimulustext på ca 200 ord 

som deltagarna läste som underlag. Hela undersökningen utfördes i textform, antingen i 

pappersform eller dokument skickat via e-post. Enkäten innefattade instruktioner innan 

undersökningsdelen började, och deltagaren ombads ange ålder, kön och etnicitet i 

slutet av enkäten samt informerades om att deltagandet var frivilligt och anonymt (se 

Appendix 1). Studiens syfte informerades vara en undersökning av attitydsbedömning 

som skulle ingå i en C-uppsats i psykologi vid Stockholms Universitet. Hälften av 

deltagarna, uppdelat i lika många kvinnor och män besvarade enkäten som informerade 

att texten skrivits i Stockholm (kort spatial distans) och andra hälften att texten skrivits i 

Peking (lång spatial distans), i båda fallen av en student från Stockholm som studerade 

retorik på distans. Bedömningen mätte om deltagaren attribuerar argumenten (a) till 

skribentens egen åsikt, eller (b) till kontexten som styrde vilket ämne som skulle 

argumenteras för. FAF reflekterades i de fall deltagaren instämde med de påståenden 

som antydde att det gick att få information om skribentens åsikt i texten. Attribueringen 

hade då gjorts till individens personliga inre egenskaper trots tillgänglig kontextuell 

information om att argumentationen för strängare förhållanden i skolan delgetts 

studenten som en uppgift. 

 

Varje deltagare ombads bedöma korrektheten i fem påståenden om textens skribent 

genom att markera en siffra på en 11-siffrig skala från 0-10 som graderade 

uppfattningen om att påståendet ”stämmer inte alls” till att det ”stämmer väldigt bra” på 

en så kallad Likert-skala (Cohen & Swerdlik, 2005). Endast ett av enkätens fem 

påståenden mätte den situationsbundna attributionen; ”Personen som skrev texten anser 

att det är viktigt att förbättra disciplinen i den svenska skolan” (se Appendix 1). Efter 

slutförd undersökning tackades deltagarna för deras deltagande och uppmanades att 

höra av sig till författaren om de ville ta del av undersökningens slutresultat. 

 

Databearbetning 

De graderade svarsvärdena som mätte deltagarnas perception av de situationsbundna 

spatiala distanserna bearbetades i statistikprogrammet SPSS. En oberoende 2x2 faktors 

ANOVA testade statistiskt eventuell signifikant skillnad i attribuering i enlighet med 

FAF. De fyra undersökningsgrupperna var kort/lång distans och man/kvinna. 

Beräkningen ställde gruppernas medelvärden mot varandra, där siffran 10 starkt 
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indikerade att deltagaren begått det fundamentala attributionsfelet och lägre siffror 

symboliserar att deltagaren begått mindre attributionsfel. 
 

 

Resultat 

 

Variationen kort- och lång spatial distans mellan kvinnor och män visade ingen 

systematisk påverkan på tendensen att begå det fundamentala attributionsfelet. 

 

En oberoende 2x2 ANOVA testade effekten av kön (kvinna, man) och spatial distans 

(Stockholm, Peking) på graden av attributionsfel. Analysen uppvisade inga signifikanta 

resultat. Resultatet visade ingen signifikant huvudeffekt av kön, F1,96 = 0,01 p = 0,93,  

η
2
 = 0,00 och inte heller någon signifikant huvudeffekt av spatial distans, F1,96 = 3,02,   

p = 0,09, η
2
 = 0,03. Ingen signifikant interaktionseffekt fanns mellan kön och spatial 

distans, angående graden av attributionsfel, F1,96 = 0,06, p = 0,81, η
2 

= 0,01. 

 

Även om effekten av spatial distans inte var signifikant fanns dock en tendens som 

antydde att mer attributionsfel uppvisades av den längre spatiala distansen än den 

kortare spatiala distansen (se Figur 1 och Tabell 1). Spatial distans förklarade 3 % av 

variansen i graden av attributionsfel.  

 

 
Figur 1. Attributionsfel som en funktion av kön (kvinna, man) och spatial distans 
(Stockholm, Peking). 
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Tabell 1. Män och Kvinnors Medelvärde för attributionsfel avseende Spatialt 
Distanserade Bedömningar på Likert-skala 0-10. 
 

Kön Kort Spatial 

Distans 

Lång Spatial 

Distans 

Man 

Medelvärde 

Std. 

 

9,2 

1,6 

 

9,7 

0,7 

Kvinna  

Medelvärde 

Std. 

 

9,3 

1,3 

 

9,6 

1,0 

 

Attributionsfelet påvisades hos alla 100 delatagande i undersökningen då alla bedömde 

att textens argument reflekterade skribentens riktiga åsikt. Trots att deltagarna läst 

informationen som förklarade att ämnet som argumenterades för, inte var självvalt utan 

hade delgetts studenten, bedömdes hög överensstämmelse mellan skribentens åsikt och 

textens argument av majoriteten av deltagarna. 

 

 

Diskussion 

 

Syftet med denna studie var att undersöka om psykologisk distans, kan ses som en 

möjlig orsak till det fundamentala attributionsfelet (FAF), men även eventuell 

könsskillnad var av intresse. Enligt Construal Level Theory (CLT) innebär psykologisk 

distans, föreställningen av händelser och beteenden bortom det egocentriska 

perspektivet här och nu, vilken kräver en mental konstruktion som representerar 

skeendet (Liberman & Trope, 1998). FAF är tendensen att felaktigt orsaksbinda ett 

beteende till individens stabila inre egenskaper och därmed ignorera inverkan av 

kontext (Jones & Davis, 1965). Enligt CLT reflekterar FAF en abstrakt mental 

konstruktion som borde stärkas vid längre psykologiska distanser (Trope & Liberman, 

2010). Genom att variera den spatiala distansen hos grupperna uppdelade på kvinnor 

och män undersöktes eventuell skillnad i mätningen av FAF.  

 

Resultatet visade ingen systematisk signifikant skillnad i attributionsfel mellan de 

spatiala distanserna eller mellan kvinnor och män. Inte heller fanns någon 

interaktionseffekt mellan kön och spatial distans. Dock fanns tendensen att en längre 

spatial distans resulterade i högre grad av FAF, än kortade spatial distans.  

 

I denna studie testades huruvida deltagarna attribuerade beteendet ”rätt” i de olika 

spatiala distanserna utifrån informationen i den situationsbundna texten. En ”rätt” 

attribution är enligt Gilbert och Malone (1995) en slutsats som tar den givna kontexten 

med i beräkningen och gör bedömningen efter förhållandet som beteendet utspelas i. I 

föreliggande undersökning anses bra förutsättningar ha förelegat för att deltagarna ska 

kunna göra en ”rätt” attribution och undvika det fundamentala attributionsfelet. Genom 

instruktionernas beskrivning av den kontext inom vilken bedömningarna skall göras, 

borde det ha varit tydligt för deltagaren att texten inte uttrycker skribentens egen åsikt. 

Det situationsbundna förhållandet skribenten skriver texten i, förklaras i 

undersökningens förtext, som en kursuppgift där studenten förväntas argumentera för ett 

delgett specifikt ämne 



8 
 

Föreliggande studie använde en variant av Attitude Attribution Paradigm modellen 

(AAP; Jones & Harris, 1967) som är utformad efter principerna kring Jones och Davis 

(1965) definition av vad en ”rätt” attribution innebär. Syftet med att utveckla en 

modifierad version av AAP modellen var att anpassa den till undersökningens 

förutsättningar, vad gäller både samtida ämnesområde och undersökningsmiljö. Jones 

och Harris (1967) originalversion undersökte attribuering av skribentens åsikt både i 

situationsbundet tillstånd och icke-situationsbundet tillstånd. Deras resultat i studien 

visade att den otvingade betingelsen där uttalandet i texten var självvalt, producerade 

högsta överrensstämmelsen mellan attribuerad åsikt och textens uttalande, men både 

otvingat och tvingat tillstånd visade signifikanta resultat. Då efterföljande studier 

erhållit liknande effekter (Henderson, et al., 2006) användes bara ett situationsbundet 

(tvingat) tillstånd i föreliggande studie. Dock kan den situationsbundna aspekten ha 

förbisetts av deltagarna, och ”Co-operativeness Rule” (Grice, 1975) kan ha inträtt i den 

aktuella undersökningen. Informationen om att undersökningen handlar om 

attitydbedömning, tillsammans med de fem påståenden som handlar om hur individen 

är, kan ha medfört en implicit antydan om att frågorna går att besvara utifrån texten. 

 

Utformandet av föreliggande studies modifierade version av AAP modellen, tog hänsyn 

till de grundprinciper som originalversionen (Jones & Harris, 1967) utvecklades kring. 

Grundprinciperna baserades på Jones och Davis (1965) definition av vad en ”rätt” 

attribution är och deras förhållningssätt till attributionsprocessen, där den behandlas 

som en statistisk uträkning. ”Rätt” attribution förklaras vara ”correspondent” 

(överensstämmande) med det observerade beteendet, där slutsatsen ger tillräcklig 

förklaring för beteendet. En ”tillräcklig förklaring” beskrivs vidare bero på personen 

som upplever perceptionen av beteendet. En överrensstämmande slutsats innebär ofta 

ett cirkulärt resonerande, där det observerade beteendet reflekterar individen. Exempel 

på resonemang är att en individ beter sig respektlöst för att denne är respektlös, eller 

argumenterade för ett ämne för att det är dennes åsikt. Jones och Davis (1965) förklarar 

attributionsprocessens informationsuträkning som en bedömning. Informationen 

maximeras då en högt överrensstämmande slutsats (för individen passande förklaring) 

om ett inte så troligt beteende, dras i en situation där individen haft möjlighet att välja 

ståndstagande. Ett normerande beteende säger alltså inget extra om individen utöver 

situationen den befinner sig i, vilket är orsaken till att en kontroversiell text används 

som underlag för bedömning i undersökningsmodellen.  

 

Enligt modellens grundprincip om attributionens informationsuträkning (Jones & Davis, 

1965) anses föreliggande studies modifierade version, med den kontroversiellt uttalande 

texten (ej troligt beteende) och den situationsbundna kontexten (tvingat uttalande), ha 

gett en bra indikation på FAF. Men trots denna studies försök till att skapa en bättre 

version av AAP modellen, råder det tvivel om modifieringen resulterat i bättre validitet 

och reliabilitet. Resultaten i undersökningen visade att alla deltagarna begått det 

fundamentala attributionsfelet. Trots att FAF är ett intressant fenomen just för att det är 

ett attributionsfel som ofta begås, väcker de genomgående resultaten misstankar om 

dålig validitet. Osäkerheten kring huruvida skribentens situationsbundenhet uppfattats 

bör beaktas, då deltagarna även visade en säkerhet i sin bedömning genom att gradera 

överrensstämmelsen högt på Likert-skalan. Jones och Harris (1967) uppfattade inget 

tvivel om att deltagarna var uppmärksamma på huruvida texten var situationsbunden 

eller ej (tvingat-otvingat uttalande) i sin summering av utvecklingen av APP modellen. 

Motsvarande säkerhet kan inte utläsas från den aktuella undersökningen, då det råder 

osäkerhet kring vad som faktiskt mätts. För att förebygga denna problematik 
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inkluderades en kontrollfråga i undersökningen. Kontrollfrågan inkluderades för att 

möjliggöra en bredare urvalsgrupp i en verklighetstrogen miljö genom att kontrollera att 

deltagarna faktiskt tagit sig tid att läsa texten och dess instruktioner noggrant 

(Davidenko, et al., 2009). Kontrollfrågan visades vara effektiv då den ”fångade upp” 

hela 12 personer som inte läst instruktionerna ordentligt, och därför behandlades som 

bortfall. Resterande deltagare inkluderades i undersökningen då de svarat rätt på 

kontrollfrågan, vilket ger antydan om att de faktiskt läst instruktionerna som förklarade 

skribentens situationsbundenhet. Dock kan det tänkas att trots att deltagarna bevisat att 

de läst instruktionerna, har inte den situationsbundna aspekten i instruktionerna 

uppmärksammats. 

 

Kritik har även riktats mot originalversionen av AAP modellen. I en studie av Wright 

och Wells (1988), anklagas den för att frambringa större effekt än vad som kan knytas 

till FAF. Studien påvisade att hela 62 % av effekten från modellen berodde på att 

deltagaren tagit för givet att frågorna var av relevans och ärligt menade och svarade på 

frågorna därefter. Detta kallas för ”Principle of Co-operativeness in Conversation” 

(Grice, 1975), och innebär att frågorna implicit förklarar att textens argument reflekterar 

skribentens åsikt. Denna ”sammarbetsregel” kan tänkas ha varit en inverkande faktor i 

föreliggande studies resultat. Sammarbetsregeln sker eftersom deltagaren inte förväntar 

sig att bli lurad, och försöker vara en bra deltagare och sammarbetar genom att svara på 

frågorna. För att kringgå detta föreslår Wright och Wells (1988) en förtext som förklarar 

att frågorna är slumpmässigt utvalda, vilket betyder att de kanske inte går att svara på 

utifrån den tillgängliga informationen i texten. Frågorna som är relevanta för mätningen 

av attributionsfelet bör sedan blandas med andra frågor för att distrahera deltagaren från 

att förstå vad undersökningen egentligen mäter. Instruktionen ska göra deltagaren 

uppmärksam på att frågorna inte behöver vara aktuella, och därför kanske inte går att 

svara på. Föreliggande studie valde att inkludera en mindre tydlig variant av förtext, där 

deltagaren instruerades att ”försöka svara på frågorna/påståenden så gott du kan”. Detta 

blygsamma påpekande verkar ha överskuggats av sammarbetsregeln, då alla felaktigt 

attribuerat bedömningar av skribentens åsikt, och även bedömt åsikten högt 

överrenstämmande med texten.  

 

Tidigare forskning har bevisligen producerat framgångsrika studier vad avser olika 

manipulationer av psykologiska distanser, där lång temporal distans (Liberman, et al., 

2007), spatial distans (Fujita, et al., 2006) och social distans (Stephan, et al., 2011), har 

genererat abstrakta representationer. Effekten av högre abstrakt mental konstruktion har 

även visats i studier där manipulationen av ökad psykologisk distans endast 

rapporterats, som exempelvis en tidmässig skillnad (Nussbaum, et al., 2003) eller plats 

långt borta (Henderson, et al., 2006). CLT´s antydan om att psykologisk distans 

påverkar FAF, har kunnat påvisas med hjälp av olika modifierade varianter av AAP 

modellen (Henderson, et al., 2006; Nussbaum, et al., 2003). Om den psykologiska 

distansen CLT hänvisar till, påverkar huruvida mental konstruktion i perception blir en 

konkret eller en abstrakt representation, finns möjligheten att kunskapen kan appliceras 

på olika sociala fenomen. Evolutionsperspektivet på tidigare studiers påvisade 

socialkognitiva könsskillnader, hänvisar till sociokulturella påtryckningar på genetiska 

faktorer, där de kognitiva förutsättningarna, alltså hjärnan, anpassat sig efter samhällets 

behov (Wood, Heitmiller, Andreasen & Nopoulos, 2008). Den socialkognitiva 

funktionen som möjliggör ett abstrakt tänkande har alltså anpassat sig till kulturen den 

frodas i. Perspektivet väcker intresse i att undersöka CLT som ett socialt fenomen, inte 

bara inom ett samhälles kulturer, exempelvis mellan manliga och kvinnliga, utan även 
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eventuella skillnader mellan individualistiska och kollektivistiska. Ett problem kring 

huruvida CLT kommer att utvecklas och komma till användning kan vara att det inte är 

helt problemfritt att undersöka något så abstrakt som en mental konstruktion, då det inre 

måste avläsas genom tolkning av det yttre beteendet. Enligt attributionsteoriernas 

dikotoma intern- eller externslutledning (Thibaut & Riecken, 1955), får man förlita sig 

på information från de yttre indikationerna även vad avser det som möjligen sker 

internt. Det kan även tänkas att problematiken kring FAF som Gilbert och Malone 

(1995) diskuterade vad gäller fastställandet av dess underliggande psykologiska 

mekanismer, kan göra att forskare inte förlitar sig på teorin allt för mycket. FAF har 

exempelvis ifrågasatts av David Funder (2001), som menar att fenomenets överlevnad 

beror på dess behändighet för socialpsykologer då det fungerar som ett grundläggande 

fenomen som inte riktigt kan förklaras. Han refererar istället till parallell-distributions 

processer som förklarar människan som multi-motiverad och intern-extern fungerande, 

och menar därför att attribution inte kan dikotomiseras enligt FAF förslaget. Istället 

föreslår David Funder att det är psykologerna som utför det fundamentala 

attributionsfelet och inte deltagarna. Skälet är att deltagarnas motivation till attribution 

kan vara många, medan psykologiforskarens motivation är entydlig.  

 

Komplexiteten och oklarheten kring teorierna kan bidra till en långsam utveckling som 

med lätthet kan kritiseras med mer konkreta inflytelsefaktorer än det abstrakta som 

undersöks. Enligt ”The Law of Uncommon Effects” (Jones & Davis, 1965), är principen 

att den yttre kontexten har större bevisförmåga än de abstrakta inre egenskaperna. Men 

om det är så att ett abstrakt tänkande förklaras, beskrivs och orsaksbinds med hjälp av 

kontextens konkreta referenser, är det då möjligt att härleda en slutsats till det inre 

abstrakta och därmed också kunna göra en ”rätt” attribution?  

 

Sammanfattningsvis bidrar inte denna studie med signifikanta forskningsresultat som 

ger ett entydigt svar på problemformuleringen. Men icke-signifikanta resultat kan 

utmana till nya sätt att tänka. Klart är att föreliggande forskningsresultat uppmuntrat till 

att införskaffa en djupare förståelse och ny kunskap inom området psykologisk distans, 

och dess inflytande över den sociala människan. Kunskapen skulle kunna resultera i en 

större påverkan inom områdena social kompetens och inlärning. Med bättre och mer 

accepterade metodologiska färdigheter i hur CLT på bästa sätt bör undersökas, kan 

teorin möjligen appliceras på många sociala fenomen. Framtida studier där CLT 

appliceras på olika sociala fenomen, exempelvis främlingsfientlighet och in-grupp 

kontra ut-grupps rivalitet anses kunna resultera i intressanta socialkognitiva skillnader 

som reflekterar samhällsstrukturer. Evolutionsperspektivet på socialkognition, där 

funktionen anpassats till kulturella aspekter, uppmuntrar till longitudinella och 

tvärkulturella undersökningar av psykologisk distans. En eventuell uppmärksammad 

utveckling av socialkognitiva skillnader och likheter, kan medföra att CLT möjliggör en 

bättre förståelse för representationen av upplevd verklighet. 
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APPENDIX 1 

Undersökningen testar förmågan att bedöma attityder. Deltagande i undersökningen är helt frivillig och er 

identitet anonym, information om kön, ålder och födelseland är dock viktigt att ange i slutet av enkäten. 

Instruktion: Texten nedan är skriven av en retorikstudent i Stockholm (en retorikstudent 

från Stockholm som under kursens gång var i Peking, där studenten spenderade ett år som 

utbytesstudent). Eleverna i kursen fick ett specifikt ämne/område som de skriftligt skulle 

argumentera för. Du ska nu läsa en av texterna (som skrevs i Peking) och svara på de 

efterföljande frågorna/påståenden så gott du kan på en skala från 0-10 (stämmer inte alls-

stämmer väldigt bra). Läs texten och svara på frågorna genom att ange den siffra som bäst 

stämmer med vad du tycker! 

Prof. Birgitta Berglund, Tjänstenummer:163857, mail: birgitta.berglund@ki.se 

 Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet 

Studerande: Elin Ahrén. mail: elinneaz@hotmail.com 

 

Argumentationsövning i retorikkurs. 

Uppgift: Argumentera för högre krav i skolan. 
 

Dagens samhälle är inte anpassat för unga människor, det är omöjligt att få fast anställning 

med anständiga löner och på fritiden finns droger och alkohol lättillgängligt. Detta är ett 

stort samhällsproblem. Framtidens ledare är passiva missbrukare av allt som kan användas 

för att få tiden att gå, trots att en massa resurser slösas på den yngre populationen.  Hittills 

har ingen förbättring skett, och trenden fortsätter. Lösningen på problemet är att 

stimmulera och aktivera barnen från tidig ålder, och att sätta högre krav på dem i skolan. 

Lärarna får inte tillrättavisa bråkiga barn och utbildningen ses som ett skämt.  Mer 

disciplin bör därför införas i Sveriges skolor, skolan och lärarna ska respekteras och bråk 

ska straffas. Genom att införa disciplin och respekt i tidig ålder lär de sig viktigt ansvar, 

inför framtiden när de ska ut i verklighetens arbetsmarknad och bostadsmarknad.  En 

konkurrenskraftig person på marknaderna vet innebörden av hårt arbete, respekt, disciplin 

och andra kvalitéer som dagens ungdomar inte utbildas i. Inför mer disciplin i den svenska 

skolan! 

Ange ditt svar på frågorna/påståenden nedan genom att ange en siffra från 0-10 som bäst 

beskriver vad du tycker, (0=stämmer inte alls och 10= stämmer väldigt bra). 

 ”Personen som skrev texten uttryckte sin åsikt väl” 

Stämmer inte alls 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Stämmer väldigt bra  

 Ditt svar:__ 

 

 ”Personen som skrev texten är välorganiserad”  

Stämmer inte alls 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Stämmer väldigt bra 

Ditt svar:___ 

 

 



 
 

 ”Personen som skrev texten är grinig/gnällig” 

 Stämmer inte alls 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Stämmer väldigt bra 

Ditt svar:__ 

 

 ”Personen som skrev texten är påläst inom ämnet/området” 

 Stämmer inte alls 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Stämmer väldigt bra 

Ditt Svar:__ 

 

 ”Personen som skrev texten anser att det är viktigt att förbättra disciplinen i den 

svenska skolan”  

Stämmer inte alls 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Stämmer väldigt bra 

Ditt Svar:___ 

 

De flesta teorier om bedömning av attityder är eniga om att bedömning blir 

påverkat av flera olika faktorer. Individuella skillnader, kunskap och omgivningen 

är några få faktorer bland många som kan påverka. För att kunna utföra denna 

studie om bedömning av attityder är det viktigt att du faktiskt tagit dig tid till att 

läsa texten och instruktionerna noggrant. Om du inte gör det kommer några av 

effektera som är beroende av olika instruktioner inte att fungera. För att jag ska 

vara säker på att du läst dessa instruktioner ordentligt ber jag dig att välja skidor 

och bandy nedan och inte något annat alternativ. Tack så mycket. 

 

Vilka av dessa aktiviteter tror du är mest ansträngande? 

(Välj en eller flera) 

 

Dans 

Hockey 

Gymnastik 

Tennis 

Fotboll 

Simma 

Cykla 

Springa 

Skidor 

Bandy 

Basket 

 

Ditt Svar:__ 

 

Du är anonym men undersökningen behöver dina uppgifter om; Kön:_______ 

Ålder:______ Födelseland________              

Tack för din medverkan! 


