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Sammanfattning
Rapporten handlar om hur människor attribuerar, det vill säga
tillskriver, orsaker till beteenden i moralbaserade situationer och om
det finns skillnad i hur män och kvinnor attribuerar beteenden. För att
undersöka hur människor attribuerar har man i denna undersökning
låtit män och kvinnor göra bedömningar om varför man själv eller
”någon av samma ålder och kön” gör som de gör i specifika
situationer. Detta gjordes i en enkät innehållande två situationer med
vardera fyra orsaker som rangordnas efter hur troliga de är som
anledning till vad som hände i situationen. Enligt resultaten finns det
en signifikant skillnad i hur människor attribuerar beteenden men det
beror på vilken situation de befinner sig i. Resultaten påvisar inte
någon signifikant skillnad i hur män och kvinnor attribuerar sitt och
andras beteenden.
Nyckelord: psykologi, attribution, moral, män, kvinnor.
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Abstract
This rapport is about how people attribute, or ascribe, the causes of
behavior in moral based situations and if there’s a difference between
how men and women attribute behavior. To be able to examine how
people make attributions we have in this study asked men and women
to make judgments about the causes of why “you” or ”someone of
your age and sex” do what they do in specific situations. This was
made in a paper-and-pencil test with two situations and four causes
that the participants ranked after how probable the cause was to the
situation. According to the results there’s a difference in how people
attribute behavior but it depends on which situation they are in. The
result shows no significant difference in how men and women
attribute their own and others behavior.
Keywords: psychology, attributions, moral, men, women.
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Introduktion
Saker händer. Bilar går sönder, fotbollslag vinner och förlorar, människor blir kära,
äktenskap slutar i skilsmässa, syskon bråkar, människor förlorar jobbet, närstående dör,
människor slåss på gatan, människor dör i krig. För det mesta accepterar de flesta
människor inte att världen som de lever i är nyckfull, egendomlig eller slumpmässig.
För det mesta anser de flesta människor att allt sker av en anledning, att alla händelser
är orsakade av något. Människor attribuerar, det vill säga tillskriver, orsakerna till
händelser för att livet ska verka välordnat och förutsägbart. Det är självklart att många
händelser i det sociala livet är vanliga, rutinmässiga, vardagliga och inte kräver någon
som helst sorts attributionsanalys, i sådana situationer agerar människor huvudsakligen
automatiskt. (Augoustinos & Walker, 1995)
Under vissa omständigheter gör människor attributioner och även när de agerar
”tanklöst” kan de, vid behov, göra attributioner för de händelser som passerar förbi.
Varför människor gör så - orsaken till att de attribuerar, hur de attribuerar, under vilka
förhållanden de attribuerar eller inte - förklaras av attributionsteorin. Attributionsteorin
är en beskrivning av det tillvägagångssätt människor använder sig av för att förklara
orsakerna till sitt eget och andra människors beteende. Frans Heider var en av de första
att formulera en attributionsteori. Hans ”sunda förnufts” psykologi framställde
människan som en naiv vetenskapsman, intuitivt eller med sitt sunda förnuft antyder
eller härleder människor orsakerna till händelser runt omkring dem. (Augoustinos &
Walker, 1995)
Heider (ref. i Augoustinos & Walker, 1995) ansåg att vi tenderar att uppleva en orsak
och dess verkan som en märkbar enhet, även när det inte finns något samband alls.
Vissa objekt och händelser passar bättre ihop än andra till att forma en ”ledig/lättsam”
enhet, särskilt när objektet eller anledningen är en mänsklig aktör och händelsen eller
verkan är ett socialt beteende. Det finns två viktiga principer för attribution, den första
principen är att människor tenderar att attribuera beteenden till en enda orsak istället för
flera orsaker. Den andra principen är att orsaker för beteenden antingen kommer från
aktörens inre (personlighetsbundna) eller från aktörens omgivning (situationsbundna).
Enligt Heider är dessa två breda grupper av orsaker relativa- ju mer den ena gruppen
föredras som förklaring till ett specifikt beteende desto mindre troligt är det att den
andra gruppen också används. Heider noterade också att aktörer och observatörer har
olika syn på beteenden, på situationer och på vad som orsakar beteenden i situationer.
Personer tenderar att attribuera sina egna reaktioner till den objektiva världen och andra
personers reaktioner, när de skiljer sig från ens egna, till personliga karaktärer hos
denne. Heider refererar till detta som en ”polar tendens i attribution”, Jones & Nisbett
(1972) kallar det ”the actor-observer effect”.
Medan vi tenderar att se andras beteende som orsakade av personligheten (the
fundamental attribution error) så är det mindre troligt att vi förlitar oss så totalt på
personlighetsbaserade attributioner när vi förklarar vårt eget beteende. Istället gör vi
ofta situationsbaserade attributioner om varför vi gjorde som vi gjorde. En orsak är att
när vi försöker förklara någon annans beteende, är vår uppmärksamhet riktad mot
personen, inte mot de omkringliggande händelserna. (Aronson, Wilson & Akert, 2002)
I själva verket, som Gilbert & Malone (1995) har påpekat, de situationsbundna
orsakerna till en persons beteende är praktiskt taget osynliga för oss. Om vi inte vet vad
som hänt med en person tidigare under dagen (t.ex. hon har blivit underkänd på en
tenta), kan vi inte använda oss av situationens information för att hjälpa oss förstå
hennes beteende. Även om vi vet ”hennes situation”, vet vi ändå inte hur hon tolkar den,
t.ex. att hon blev underkänd på tentan har inte gjort henne upprörd för hon tänkte ändå
sluta den kursen. När vi inte vet vilken betydelse situationen har för henne, kan vi inte

4

exakt avgöra effekten den har på hennes beteende. Informationen om de
situationsbundna orsakerna till beteendet är ofta otillgängliga för oss eller svåra att
uppfatta rätt. Alltigenom kan situationen bli nära på osynlig, individen är extremt
märkbart framträdande, människan är vad vi ser och hör.
Som Heider (ref. i Augoustinos & Walker, 1995) påpekade, det vi uppmärksammar
verkar vara den självklara och logiska orsaken till vårt observerade beteende.
Tidigare undersökningar av attributionsfel visar hur dåliga vi är som amatörforskare,
särskilt när det handlar om vårt eget beteende och dess orsaker. Vi vänder, vrider, lägger
till och tar bort information från vår kringliggande sociala miljö så att vi, till slut, ser bra
ut både i våra egna och i andras ögon. Vi överskattar sällsyntheten av våra möjligheter,
vi överskattar enkelheten av våra val, vi tar emot beröm för våra framgångar och
förnekar eller undviker anklagelser vid våra misslyckanden, och vi tenderar att se oss
själva i ett mycket mer smickrande ljus än vad andra ser oss. Det är fullständigt klart att
kognitiva mekanismer fungerar för att producera dessa rosande effekter. (Augoustinos
& Walker, 1995)
Dessa effekter kan även visa på ett intressant samspel mellan attribution och moral.
Moral är ett system av objektiva normer, gott och ont är flytande och beror på
omständigheterna (Kallenberg, Bråkenhielm & Larsson, 1996). Attributioner gör att vi
vill se oss själva som ”ofelbara individer”, som efterlever moralens normer för hur man
bör och inte bör bete sig. Om vi själva gör något fel enligt moralens norm läggs orsaken
till situationen inte på individen, men om vi ser någon annan bryta mot moralens norm
och göra samma fel så lägger vi orsaken på individen ifråga, inte till situationen. Enbart
en kognitiv förklaring av dessa effekter är otillräcklig, motivet som driver den kognitiva
apparaten är behovet av att tänka väl om sig själv (Augoustinos & Walker, 1995).
Gilligan (1982) har undersökt könsskillnader i moralitet och kommit fram till att det
finns två olika moraliska orienteringar. Den ena orienteringen fokuserar på logik,
rättvisa och social organisering, den andra orienteringen fokuserar på personliga
relationer och omsorg. Män och kvinnor har båda dessa ”orienteringar”, men den
ena/andra är dominant hos män/kvinnor. Det finns också bevis för att när människor blir
äldre och når de högsta stadierna av moraliskt tänkande så blir dessa två ”orienteringar”
mer jämnt integrerade inom vardera kön.
Lyons (1983) frågade män och kvinnor vad moral betydde för dem. Män fokuserade
mer på vad som var rationellt medan kvinnor såg sig själva i relation till andra. Detta
visar att omsorgsorienteringen är mer tillgänglig hos flickor och kvinnor, särskilt när de
fritt beskriver de verklighetsbaserade dilemman som är viktiga för dem.
Syftet med denna studie är att ta reda på om det finns någon skillnad i hur människor
attribuerar sitt eget beteende och hur de attribuerar andras beteende i frågor som har att
göra med etik och moral. Hypotesen är att det finns en skillnad och skillnaden är att i
situationer där du själv gör något tillskrivs orsaken främst till situationen och där någon
annan gör något tillskrivs orsaken främst till personligheten. Dessutom undersöks om
det finns någon skillnad i hur män och kvinnor attribuerar sitt eget beteende och andras
beteende.
Metod
Deltagare
I undersökningen deltog 115 personer, av dessa personer blev det på grund av
feltolkningar av enkätens instruktion bortfall på tolv personer. Då blev det 103 stycken
kvar i åldrarna 20 till 60 år och av dessa var 51 kvinnor och 52 män. Medelåldern var
27,4 år. Undersökningen utfördes på studenter vid Högskolan Dalarna som befann sig
på rast i korridorerna och som tillfrågades om de ville delta i undersökningen.
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Material
I undersökningen användes en enkät bestående av två moralbaserade situationer. Den
ena situationen bygger på att ”du”, det vill säga deltagaren själv, gör något och den
andra situationen bygger på att ”någon annan” gör något. Situation ett utspelar sig på en
parkering där aktören backar in i bakomvarande bil och sedan åker därifrån utan att
lämna ett meddelande. Situation två utspelar sig på väg ut från en affär, där aktören
upptäcker att den fått för mycket pengar tillbaka men ändå fortsätter därifrån. Till dessa
två situationer finns fyra orsaker (A, B, C och D) som ska rangordnas efter vad
deltagaren tror att anledningen till situationens utgång är (se bilaga 2 och 3).
Orsakerna är:
A. Du/Någon har dåligt ställt ekonomiskt (situation, S1)
B. Du/Någon är en oärlig person (personligt, P1)
C. Du/Någon har en tid att passa (situation, S2)
D. Du/Någon är en ansvarslös person (personligt, P2)
För att minska risken för felkällor består hälften av enkäterna av att situation ett är
baserad på deltagaren och situation två baserad på någon annan och den andra hälften av
enkäterna består av att situation ett är baserad på någon annan och situation två är
baserad på deltagaren. Ett försättsblad med instruktioner till deltagaren finns också med
(se bilaga 1).
Procedur
Enkäten delades ut på Högskolan Dalarna. Deltagarna instruerades genom ett
försättsblad (se bilaga 1) som de blev tillsagda att läsa igenom noga. På försättsbladet
stod det en förklaring till hur de skulle svara på situationerna. Deltagandet var frivilligt
och kunde avbrytas när som helst. Att svara på enkäten tog cirka 5-10 minuter.
Databearbetning
Skillnad i attribution mellan du och någon för de fyra orsakerna testades i de båda
situationerna med ett Mann-Whitney test. Skillnad i attribution mellan de två könen
signifikanstestades med Chi-två test. Chi-två testen gjordes på de fyra kombinationerna
Parkering/Du, Parkering/Någon, Affär/Du och Affär/Någon. I beräkningarna av Chi-två
testen användes den av orsakerna A, B, C och D som personerna rangordnat som
nummer ett. De personlighetsbundna orsakerna B och D räknades ihop och de
situationsbundna orsakerna A och C räknades ihop för att få två kategorier.
Statistikprogrammet SPSS användes.
Det utfördes även ett test av sannolikheten att välja personlighetsbaserade orsaker
före situationsbaserade orsaker när ”någon annan” gjorde något och sannolikheten att
välja situationsbaserade orsaker före personlighetsbaserade orsaker när ”du själv”
gjorde något, i de båda situationerna. Det testets tillvägagångssätt var: sannolikheten att
välja P1 och P2 (personlighetsbaserade orsaker) före S1 och S2 (situationsbaserade
orsaker) endast på grund av slumpen är 1/6. Antalet som anger P1 och P2 före S1 och
S2 kommer därför att vara binominalfördelat med medelvärde n*1/6*5/6 och
standardavvikelsen roten ur n*1/6*5/6 och ensidigt konfidensintervall. Antalet personer
i varje situation som svarat ”rätt” jämför man med normalfördelningen och räknar ut
sannolikheten att få ett värde större än sitt eget värde (ensidig hypotes), till exempel när
man räknar ut sannolikheten P (x >37) i en normalfördelning med medelvärdet 50 *1/6
(= 8,333) och standardavvikelsen roten ur 50*1/6*5/6 (= 2,64). Detta ger ett z-värde på
10,86.
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Förstudie
En förstudie gjordes på de fyra påståendena/orsakerna för att ta reda på om de var
tillräckligt situations- eller personlighetsbundna. Den gjordes för att se om orsakerna
kunde användas som belägg för vad försökspersonerna tillskriver händelsernas orsak i
de båda situationerna. I förstudien deltog tolv personer som fick betygsätta orsakerna på
en linjeskala enligt hur situations- eller personlighetsbundna de ansåg att varje orsak
var. Linjeskalan var sju centimeter lång med skalenheterna personlighetsbunden till
vänster och situationsbunden till höger. Det fanns en linjeskala för varje orsak.
Medelvärdena och standardavvikelsen för varje orsak är som följer:
Tabell 1
Förstudie. Medelvärden och standardavvikelser.
Orsak
M
S
A. Dåligt ställt
3,89 1,89
ekonomiskt
B. Oärlig person

2,58

2,56

C. Tid att passa

4,63

1,28

D. Ansvarslös
person

2,11

2,00

Medelvärdena visar att orsak A och C mer eller mindre ligger åt det situationsbundna hållet
och att orsak B och D mer eller mindre ligger åt det personlighetsbundna hållet på skalan.
Ett en-vägs Anova test visade att det fanns en signifikant skillnad (F (3, 44)=4,092, p<
,01) mellan orsakerna A, B, C och D. Sheffes Post Hoc test visade att den signifikanta
skillnaden fanns mellan orsak C och D (p< ,05). Det fanns ingen signifikant skillnad
mellan orsak A och C, inte heller mellan orsak B och D. Det verkar då som att personerna
ansåg att orsak C var relativt situationsbunden och att orsak D var relativt
personlighetsbunden, medan de ansåg att orsak A och orsak B inte var speciellt
personlighets- eller situationsbundna.
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Resultat
Skillnad i attribution mellan du och någon för de fyra orsakerna A, B, C och D
testades i både parkerings- och affärssituationen med ett Mann-Whitneytest (se tabell 2).
Tabell 2
Parkerings- och affärssituation. Mann-Whitney test. Du-värden jämförda med någonvärden. Lågt värde på medelrang ger den mest troliga tolkningen.
Parkering
Affär
Affär
Parkering
Attribution
Version
MedelMedelZZ- värde
rang
rang
värde
A.Dåligt
Du
45,06
56,01
ställt
-2,645**
-1,382
Någon
59,36
48,22
ekonomiskt
B.Oärlig
person

Du
Någon

52,88
51,07

-,328

50,40
53,51

-,563

C.En tid att
passa

Du
Någon

45,76
58,61

-2,481*

54,91
49,25

-1,134

D.Ansvarslös
person

Du
Någon

65,17
38,04

-5,066***

46,93
56,78

-1,783

* p < ,05, ** p < ,01, *** p < ,000
I parkeringssituationen visade Mann-Whitney testet att det fanns en signifikant skillnad
i hur personerna attribuerar sitt eget och andras beteende i orsak A, C och D, men inte i
orsak B. Skillnaden visar att personerna oftast tillskriver orsaken till sitt eget beteende
som situationsberoende och orsaken till andras beteende som personlighetsberoende. I
affärssituationen visade Mann-Whitney testet ingen signifikant skillnad vare sig i orsak
A, B, C eller D.
Testet av sannolikheten att välja personlighetsbaserade orsaker före
situationsbaserade orsaker när ”någon annan” gjorde något och sannolikheten att välja
situationsbaserade orsaker före personlighetsbaserade orsaker när ”du själv” gjorde
något, i de båda situationerna visade att skillnaden i attributioner i både
parkeringssituationen och affärssituationen var signifikanta (se tabell 3).
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Tabell 3
Parkerings- och affärssituationen. Sannolikhetstest. Högt Z- värde visar hög trolighet
att välja orsak i hypotesens riktning.
Situation
Z
Parkering (någon)

10,86**

Affär (någon)

2,27*

Parkering (Du)

1,54

Affär (Du)

,90

* p < ,01, ** p < ,001
I sannolikhetstestet svarade personerna i större utsträckning att det berodde på
personliga orsaker (orsak B och D) än att det berodde på situationella orsaker (orsak A
och C) när ”någon annan” gjorde något dumt både på parkeringen och i affären. De
situationsbaserade orsakerna (orsak A och C) i ”du”- versionerna var ej signifikanta
varken i parkeringssituationen eller affärssituationen.
Med fyra Chi-två test, ett för varje orsak (A, B, C och D), jämfördes män och
kvinnors sätt att attribuera sitt eget och andras beteende i de två situationerna. Dessa test
visade ingen signifikant skillnad vare sig i orsak A, B, C eller D.
Diskussion
Syftet med denna studie var att ta reda på om det fanns någon skillnad i hur
människor attribuerar sitt eget beteende och hur de attribuerar andras beteenden i
hypotetiska situationer som bygger på etik och moral. Dessutom undersöktes om det
fanns någon skillnad i hur män och kvinnor attribuerar sitt eget beteende och andras
beteende.
Enligt resultaten kan vi se att det finns en skillnad i hur människor attribuerar sitt
eget och andras beteende och att skillnaden går i hypotesens riktning. Vår hypotes säger
att skillnaden är att i situationer där du själv gör något tillskrivs orsaken främst till
situationen och där någon annan gör något tillskrivs orsaken främst till personligheten.
Resultaten visar även att det beror på vilken situation de befinner sig i, eftersom det
finns en skillnad i parkeringssituationen men ej i affärssituationen. Kanske beror detta
på att det finns starkare normer när det gäller oärlighet än när det gäller ansvarslöshet
och att det är svårt att tänka sig in i att man själv skulle göra något oärligt. Heider (ref. i
Augoustinos & Walker, 1995) hade alltså rätt i att människor tenderar att attribuera sitt
eget beteende till den objektiva världen och andra personers beteende till personliga
karaktärer hos denne. Det vi uppmärksammar verkar vara den självklara och logiska
orsaken till vårt observerade beteende. Människor lägger problemet på situationen
istället för hos sig själv för att kunna se sig själv i ett bättre ljus och på så sätt må bättre
med sig själva. Om vi skulle anklaga oss själva för allt som går fel skulle vi antagligen
inte kunna klara av vardagen. Det verkar då, enligt resultaten, som att det är lättare att
skylla på personligheten när andra gör något dumt men att det är desto svårare att
bestämma om det beror på personlighet eller situation om man själv gör något dumt.
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Kanske beror detta på att vi vill visa oss själva som ”perfekta” på ytan men på samma
gång inte verka högfärdig. Det kan också bero på att vi ofta jämför andra människors
beteende i en situation med vårt eget beteende i liknade situationer, om den andre
personen inte reagerar lika som vi själva hade gjort medför det att vi antar att det beror
på personens personlighet och inte situationen som personen befinner sig i.
Det är väldigt svårt att avgöra vad som är moral och etik när man ska formulera de
olika hypotetiska situationerna, det som är moral för vissa är inte alltid moral för andra.
Det är också svårt att få till situationer som är lätta att tänka sig in i, allra helst när den
ska vinklas så att det är Du som har gjort något. I vår undersökning verkar det som att
parkeringssituationen var lättare att tänka sig in i än affärssituationen som många
deltagare kommenterade ”så skulle jag aldrig göra”. Människan är en social varelse som
strävar efter att passa in i samhället. För att passa in bör man följa de oskrivna normer
som finns. Detta kan medföra att människan ibland svarar på en enkät, som handlar om
att man själv gör något dumt, med det svaret som man tror att andra tycker är det rätta
och egentligen vet man inte vad man själv tycker. Detta kan vara ett problem när man
undersöker något som har med moral att göra.
Angående skillnaden mellan hur män och kvinnor attribuerar beteenden, som
Gilligan (1982) och Lyons (1983) pratar om, så kan vi inte stärka detta med vår
undersökning eftersom vårt resultat inte visade på någon skillnad. Det skulle kanske
vara intressant att undersöka detta igen med mer personlighets- och situationsspecifika
orsaker och ett större antal försökspersoner.
De två viktiga principerna för attribution verkar ju stämma enligt resultaten men för
att få ett tydligare och säkrare resultat skulle man kunna göra en mer noggrann förstudie
med högre antal deltagare för att ta fram mer specifika orsaker. Om fler orsaker testas så
kan man välja de som är mest personlighets- och situationsbaserade. Detta skulle kanske
ge mer specifika orsaker till huvudstudien och därigenom ett tydligare resultat där.
Det skulle vara intressant att göra fortsatta studier inom detta område eftersom det
inte finns så mycket tidigare studier gjorda just angående hur människor attribuerar i
moralbaserade situationer. Man skulle till exempel kunna undersöka hur olika
åldersgrupper tillskriver orsaker till beteenden, om det finns någon skillnad mellan
yngre och äldre generationer, eftersom olika åldersgrupper har vuxit upp under olika
tider där synen på vad som är rätt och fel har förändrats.
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Bilaga 1

Enkät om orsaker till beteenden
Vi, Jessica Hamrin och Helena Nilsson, är två studenter som läser Psykologi på
Högskolan Dalarna. Vi håller på med en undersökning om orsaker till
beteenden.
Deltagandet i undersökningen är helt frivilligt och du som deltar har rätt att
avbryta att svara på enkätens frågor när du vill.
Du är anonym och dina svar kommer inte att användas till något annat än detta
arbete. Resultatet kommer bara att behandlas av oss som gör denna
undersökning och presenteras i en C-uppsats.

Instruktioner till enkäten
Enkäten består av två ”händelseberättelser” och fyra påståenden/orsaker till
varje händelse. Du ska rangordna dessa påståenden/orsaker för varje berättelse
från 1 till 4, där 1 är den mest troliga orsaken till beteendet och 4 den minst
troliga orsaken till beteendet.
Tack på förhand!

Jessica Hamrin och Helena Nilsson
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Bilaga 2

# Man

# Kvinna

Ålder______

Situation 1
Någon i din ålder och av samma kön som du är och handlar vid ett stort
köpcentrum. När han/hon har packat in varorna och åker därifrån backar
han/hon rakt in i sidan på en bil. Han/hon tittar sig omkring men ingen verkar ha
sett eller hört något så han/hon bestämmer sig för att åka därifrån utan att lämna
något meddelande på den skadade bilen.

______Han/Hon har dåligt ställt ekonomiskt
______Han/Hon är en oärlig person
______Han/Hon har en tid att passa
______Han/Hon är en ansvarslös person

Situation 2
Du går till affären och handlar. När du har betalat och gått ut från affären med
dina nyinköpta varor upptäcker du att du fått 200 kronor för mycket tillbaka. Du
behåller dock pengarna och går därifrån.
______Du har dåligt ställt ekonomiskt
______Du är en oärlig person
______Du har en tid att passa
______Du är en ansvarslös person

13

Bilaga 3

# Man

# Kvinna

Ålder______

Situation 1
Du är och handlar vid ett stort köpcentrum. När du har packat in varorna och
åker därifrån backar du rakt in i sidan på en bil. Du tittar dig omkring men ingen
verkar ha sett eller hört något så du bestämmer dig för att åka därifrån utan att
lämna något meddelande på den skadade bilen.

______Du har dåligt ställt ekonomiskt
______Du är en oärlig person
______Du har en tid att passa
______Du är en ansvarslös person

Situation 2
Någon i din ålder och av samma kön som du går till affären och handlar. När
han/hon har betalat och gått ut från affären med sina nyinköpta varor upptäcker
han/hon att han/hon fått 200 kronor för mycket tillbaka. Han/hon behåller dock
pengarna och går därifrån.

______Han/Hon har dåligt ställt ekonomiskt
______Han/Hon är en oärlig person
______Han/Hon har en tid att passa
______Han/Hon är en ansvarslös person
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