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 Abstract 
 

 

This study was conducted at three companies, where decisions recently had been made to 

make redundancies. The aim of this study was to see whether three groups with divergent 

perspectives, attributed the decision differently. The participants (98 people) answered 

questions from their own, the ingroup’s, and the two outgroups’ perspectives, respectively. 

Actor observer effect, attitude towards the decision and the participants’ ability to change 

perspectives were tested. A questionnaire with rating-scale questions for attitude and open-

ended questions for attribution was used. The latter was coded with B. F. Malle’s coding 

scheme F.EX, version 4.0. The results showed that there was an actor observer effect at some 

of the attribution-levels. The participants showed good ability to take the perspectives of the 

other groups regarding attributions, though the two outgroups’ perspectives proved to be more 

difficult to take than the ingroup’s. The results demonstrated expected group differences in 

attitude and ability amongst the participants to estimate the other groups’ attitudes.  
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Inledning  
 

 

 När det tas beslut att säga upp anställda inom ett företag, finns risk för missuppfatt-

ningar, dålig stämning på arbetsplatsen, misstro till chefer och ledning eller illojalitet mot 

företaget. För alla anställda, både för de som direkt drabbas av uppsägningarna och för de 

som behåller sin tjänst, är det en svår situation vilken kan ge en känsla av osäkerhet inför 

framtiden. Dessutom kan de olika parterna på företaget ha svårt för att sätta sig in i varandras 

situation, vilket kan bidra ytterligare till en negativ uppfattning hos de anställda. Forskning 

om attributionsskillnader (skillnader i hur man förklarar orsaker till händelser) hos individer 

som har skilda perspektiv är av stor betydelse för många vardagliga relationer, såsom mellan 

chefer och anställda. I undersökningen som ligger till grund för föreliggande uppsats, var det 

primära syftet att se om olika parter som i olika utsträckning varit inblandade i eller berörda 

av ett beslut att säga upp personal, kunde inta varandras perspektiv. Detta genomfördes 

genom att undersöka hur deltagarna attribuerade beslutet med utgångspunkt från såväl sitt 

eget perspektiv, som från perspektivet hos andra grupper inom företaget. Även attityd till 

beslutet i eget och andras perspektiv undersöktes.  

 

 

Perspektiv 

 

 Perspektiv är ett begrepp som används i såväl vardagligt som i vetenskapligt språkbruk. 

En förutsättning för att perspektivbegreppet ska vara meningsfullt och användbart är, enligt 

Lindström (2001), att olika personer med likartade förutsättningar och intressen ser på till-

varon på liknande sätt. En annan förutsättning är att omvärlden inte uppfattas exakt lika av 

alla, för i så fall skulle det inte finnas behov av perspektivbegreppet i och med att alla ständigt 

skulle uppfatta och se samma sak. I dessa förutsättningar ryms tre komponenter som är 

grundläggande i perspektivbegreppet: objekt, subjekt och position (Lindström, 2001). Det 

måste finnas något som betraktas - ett objekt. Detta kan exempelvis vara ett fenomen, för-

hållande, handlande, en person, grupp eller egenskap (Lindström, 2001). Det måste dock vara 

så mångfacetterat att det ter sig olika beroende på varifrån det betraktas. Då olika parter dis-

kuterar ett objekt utifrån olika perspektiv är det, enligt Lindström (2001), en förutsättning att 

det finns en gemensam punkt i objektet som är oförändrad oavsett vilket perspektiv som 
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används. Det måste även finnas ett verkligt eller hypotetiskt subjekt, det vill säga någon som 

betraktar objektet (Lindström, 2001). I vissa fall är subjektet av mindre betydelse medan det i 

andra fall är en förutsättning att identifiera subjektet för att kunna bilda sig en uppfattning om 

vilket perspektiv som intas (Lindström, 2001). I perspektivansatsen är det subjektets position i 

förhållande till ett givet objekt som är det väsentliga, inte egenskaperna hos subjektet. ”Med 

perspektiv avses just det sätt på vilket ett objekt framträder från en bestämd position” 

(Lindström, 2001, s 142).  

 Montgomery (2001, se även Lindström, 2001) menar att objekt både har deskriptiva och 

evaluativa egenskaper. Alla perspektiv är deskriptiva då de beskriver den verklighet subjektet 

uppfattar. De kan även i olika stor grad vara förknippade med bedömningar av objektet, d v s 

attityder och åsikter vilket är den evaluativa aspekten (Lindström, 2001). De första är kon-

stanta, oberoende av perspektiv medan de senare uppfattas olika beroende på från vilken sida 

objektet upplevs. Ett exempel är att vara återhållsam med pengar (deskriptiv egenskap) vilket 

kan upplevas som ekonomiskt eller snålt (evaluativa egenskaper).  

 Olika perspektiv kan leda till samma bedömning av ett objekt, men vanligen tenderar ett 

visst perspektiv att favorisera en bestämd bedömning (Lindström, 2001). Samma perspektiv 

kan även vara förknippat med olika bedömningar. En anledning till detta är enligt Lindström 

(2001, s 145) att ”individens strävanden, syften och målsättningar inte omedelbart kan utläsas 

ur det perspektiv hon anlägger”.  

  

 

Montgomerys perspektivmodell 

 

 Hur kommer det sig att människor ”ser” olika saker och har olika perspektiv på samma 

objekt/händelse? En modell som kan ge svar på denna fråga är Henry Montgomerys (1994, 

2001) perspektivmodell. Modellen handlar om hur människor uppfattar och värderar ett 

mentalt objekt från olika mentala positioner. Objekten som står i fokus i perspektivmodellen, 

är ett slags mental modell av ett hypotetiskt eller verkligt fysiskt objekt, vilket kan ses från 

olika sidor och avstånd (Montgomery, 2001). Det är en inre bild som speglar människans 

föreställningar om världen utanför. I detta ligger att det mentala objektet kan ha en verklig 

anknytning likväl som det kan bygga på en felaktig och därmed overklig bild av omvärlden. 

De mentala objektens betydelse uttrycks av Montgomery (2001, s 156) på följande sätt: ”De 

mentala objekten är nödvändiga för att ge kontinuitet i vårt tänkande och för att människor 
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skall kunna utbyta tankar med varandra. Hur skall vi kunna lära varandra något om vi inte vet 

att vi talar om samma sak?”.  

 Hur läses de mentala objekten av? Perspektivmodellen utgår från att människans 

tänkande har en nära anknytning till visuell perception, d v s att objekt uppfattas på olika sätt 

beroende på individens position (Montgomery, 2001). Positionen påverkas av subjektets 

identifiering med objektet (subjektidentifiering). Detta är kopplat till intressen som bevakas 

utifrån identifieringen i fråga (Montgomery, 2001). Distansen mellan subjektet och det 

mentala objektet inverkar på hur objektet uppfattas och hur tydligt det är (Montgomery, 1994, 

2001). Avståndet till objektet antas bero på vilka intressen människan har till ett specifikt 

objekt. Ju mindre engagemang subjektet har i objektet, ju längre antas distansen bli. 

 Objektets beskaffenhet har betydelse för hur objektet uppfattas. Reella delar av objektet 

återfinns alltid i perspektivet, men beroende på den mentala positionen är det olika delar som 

framhävs eller tonas ned. Ett nästa steg i modellen är att se till om objektet upplevs som 

gynnsamt eller ogynnsamt i relation till individens intressen (Montgomery, 2001). Detta 

påverkar nämligen var subjektidentifikationen kommer att befinna sig i förhållande till 

objektet, antingen på den negativa sidan (bakgrunden) eller den positiva sidan (förgrunden). 

Att se ett objekt från den positiva sidan innebär att objektet upplevs som vänligt och pålitligt. 

Objektet ses från ett inifrånperspektiv i den meningen att personen upplever en samhörighet 

med objektet. När ett objekt ses från den negativa sidan råder istället ett utifrånperspektiv: 

objektet ses som självständigt och som ett möjligt hot mot egna intressen (Montgomery, 1994, 

2001). Förutom subjektets intressen är kunskap och förväntningar betydelsefulla faktorer för 

vad som ses i för- eller bakgrund (Montgomery, 1994). Det som är relevant för att subjektets 

intressen ska uppnås (eller om de hotas) hamnar i förgrunden och är därför mer fokuserade än 

delar som är irrelevanta för subjektets intressen vilka hamnar i bakgrunden. Även känsla av 

tillhörighet och känsla av kontroll påverkar vilket perspektiv som intas (Montgomery, 1994). 

 En bärande tanke i Montgomerys modell är det han kallar för ”tillvarons positiva-

negativa tvåsidighet” (Montgomery, 2001, s 156). I modellen antas att alla objekt som vär-

deras har en positiv och en negativ sida. Montgomery menar att det i språkets struktur, särskilt 

det som beskriver människors personlighet, finns belägg för en tvåsidighet eftersom det finns 

positiva och negativa varianter av de flesta ord som beskriver personlighet. Exempel på hur 

olika ord kan vara förklaring av ett och samma beteende är snål - ekonomisk, generös - 

slösaktig (Montgomery, 2001).  
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 Varje egenskap antas vara satt i relation till den motsatta egenskapen, exempelvis 

ekonomisk - generös, snål - slösaktig. Detta kan förefalla strida mot dagligt språkbruk och 

tänkande där en människa antingen ses som snål eller slösaktig, inte både ock, men det finns 

undersökningar som påvisar att vi ofta upplever människor på ett motstridigt sätt (Mont-

gomery & Skaldeman, 2000, Peabody, 1985, enligt Montgomery, 2001). Anledningen till att 

människor är motsägelsefulla på detta sätt är, enligt Montgomery (2001), en önskan om att ha 

motsatta bra egenskaper vilket samtidigt leder till en risk att få de motsvarande dåliga egen-

skaperna. I vissa situationer vill människor t ex visa sig generösa, medan det i en annan 

situation kan vara till fördel att påvisa ekonomiskt sinnelag. Risken är då att en del människor 

istället kan uppfatta egenskaperna från ett annat perspektiv och tycka att man är slösaktig i 

den första situationen och snål i den senare. Beroende på om man ser objektet från dess posi-

tiva eller negativa sida är det egenskaperna som är förknippade med den sidan som fram-

träder, medan den deskriptiva egenskapen ses på samma sätt oberoende av sida.  

 

 

Perspektivskifte och perspektivmedvetenhet 

 

 En betydelsefull aspekt av perspektiv är människans förmåga att kunna byta perspektiv, 

att i tanken kunna se olika perspektiv och försöka förstå vad de innebär. Denna förmåga kan 

antas vara en förutsättning för att kommunikation mellan människor ska fungera optimalt 

(Montgomery, 2001).  

 Perspektivbyten kan, enligt Montgomery (2001), vara av två slag: tillfälliga (kunna sätta 

sig in i en annan människas åsikt) eller permanenta (ändra åsikt). Vad krävs för att man ska 

ansluta sig till ett nytt perspektiv? Om den yttre situationen förändras kan det ske ganska lätt, 

man anpassar sig till en ny situation utan att ändra sin identitet. Det är svårare då endast den 

mentala positionen ändras. Perspektivbytet kan då upplevas som ett hot mot jaget genom att 

man identifierar sig med nya roller och intressen. Detta är enligt Montgomery (2001) anled-

ningen till att människor har en benägenhet att inte ändra åsikt och inte vilja erkänna fel.  

 Montgomery (1994) och Lindström (2001) menar att ett perspektivskifte kan åstad-

kommas genom att, analogt med en perceptuell process, vinkeln och/eller avståndet till ob-

jektet förändras. Ett exempel på hur positionen kan förändra perspektiv är då en anställd får 

en chefsbefattning och därefter förändrar sin syn på organisationen (Lindström, 2001). 

Sociala och demografiska variabler har i olika vetenskapsområden visat sig vara av betydelse 
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för hur individen ser på ett objekt (Lindström, 2001). I vilken utsträckning kan en individ 

växla mellan olika perspektiv? Till viss del kan det finnas kognitiva och erfarenhetsmässiga 

begränsningar, exempelvis kan ett barn inte inta en vuxen persons perspektiv. Dock är 

erfarenhet, motivation och intellektuell spänst i de flesta fall tillräckligt för att man ska kunna 

växla mellan olika perspektiv (Lindström, 2001). När vuxna tar varandras perspektiv 

uppkommer ofta en falsk konsensuseffekt. Begreppet avser människans benägenhet att tro att 

andra personers åsikter och tankar överensstämmer med ens egna i större utsträckning än vad 

de egentligen gör (Fussell & Krauss, 1991; Keysar, 1994; Ross, Greene & House, 1977, enligt 

Kemdal, 2000).   

 Att ta andra människors perspektiv är nära förknippat med empatisk förmåga (Kemdal, 

2000). Empati definieras av Holm (1995) som förmågan att kunna fånga upp och förstå en 

annan människas känslor och vägledas av det i kontakten med den andra parten. En under-

sökning har visat att utbildning ökar precisionen i empati (Thomas, Fletcher & Lange, 1997). 

Perspektivförmåga och empati kan användas för att manipulera andra. I vissa situationer kan 

det vara av intresse att inte ta andra personers perspektiv, för att bättre kunna försvara sin 

egen åsikt och för att påvisa att det inte finns något motstridigt synsätt (Kemdal, 2000). Även 

då det finns förståelse för andra möjliga perspektiv, kan det finnas en ovilja att erkänna det för 

att inte visa sig sårbar eller för att man inte vill erkänna att man kan ha fel (Montgomery, 

1999).  

 Lindström (2001) menar att medvetenheten om alternativa perspektiv kan befinna sig på 

tre olika nivåer. Den första är att individen inte uppfattar att det finns perspektiv, eftersom 

verkligheten upplevs som så entydig att det inte spelar någon roll hur den betraktas eller vem 

som gör det. I den andra nivån menar Lindström att individen har ett deskriptivt perspektiv. 

Det innebär att individen kan acceptera att verkligheten kan ses på olika sätt och han eller hon 

tycker sig även förstå motpartens bild. Dock ses det egna perspektivet som det mest objektiva 

och försvarbara och motpartens perspektiv ses som subjektivt och missvisande. I den tredje 

nivån har individen ett deskriptivt och evaluativt perspektiv, vilket innebär att det finns för-

ståelse för olika sätt att betrakta mentala objekt samt att dessa är intimt förknippade med 

värderingar.  
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Attributionsteori 

 

 Attributionsteori handlar om hur människor söker och analyserar förklaringar till 

händelser i sin omgivning och om vilken information som bearbetas för att få en förklaring till 

det som sker (Fiske & Taylor, 1991). Man ställer sig frågan ”Varför?” och försöker analysera 

och förstå händelsen eller beteendet, i synnerhet då något oväntat sker. Attributioner ligger till 

grund för och påverkar beteenden, känslor, åsikter, attityder samt hur man ser på sig själv och 

andra (Fiske & Taylor, 1991).  

 Individens motivation påverkar hur han eller hon attribuerar, emedan själva processen 

av analysen anses vara kognitiv (Fiske & Taylor, 1991). En anledning till att människor söker 

förklaringar av händelser, är viljan att kontrollera det som sker och att kunna predicera fram-

tiden (Heider, 1958; Jones & Davis, 1965; Kelley, 1967). Förklaringar av beteenden hjälper 

till att sammanställa människans perception, attityder och handlingar och genom att förklara 

beteenden får människan förståelse av den sociala världen, anpassar sig till den och skapar 

den (Malle, 1999).  

 I mitten av 1900-talet såg det som skulle komma att bli attributionsteorin sin början. 

Allt sedan dess har mycket forskning och näraliggande teorier gett näring åt teoribildningen. 

Det är främst inom området social kognition som teorin har åtnjutit uppmärksamhet, men 

attributionsteorin har även tillämpats och prövats inom andra områden, exempelvis inom 

organisationspsykologi (se Martinko, 1995). Trots att man ofta talar om ”attributionsteori” 

finns det ingen allmänt accepterad och sammanhängande teori inom ämnet utan snarare ett 

flertal teoretiska ansatser som både har likheter och skillnader med varandra (Harvey & 

Weary, 1981). Heider, Jones och Davis samt Kelley är de som främst har influerat den tidiga 

formuleringen av attributionsteorin (Fiske & Taylor, 1991; Hewstone, 1994).  

 Attributionsteorin började med Fritz Heiders analyser av hur människor uppfattar och 

förklarar andras handlingar (Harvey & Weary, 1981). Heider (1958) benämner sin analys som 

en naiv handlingsanalys baserad på sunt förnuft eftersom den rör vardagliga händelser och det 

sätt som människor förstår och förklarar dem på. Dessa tidiga analyser har sedan utgjort grun-

den för mer systematiskt och empiriskt grundade teorier rörande attributionella processer. 

Jones och Davis (1965) är upphovsmän till en teori om hur människor söker finna egenskaper 

inom aktören som överensstämmer med aktörens beteende och avsikt (eng. Correspondent 

Inference Theory). Enligt denna teori är ett beteende som är oväntat och/eller har låg kulturell 

önskvärdhet mer informativt för betraktaren och bidrar i högre grad till att slutsatser dras om 



                                                                                                             Perspektiv i arbetslivet 

    

 

9

 

aktörens egenskaper utifrån beteendet i fråga, än ett beteende som är väntat och/eller har hög 

kulturell önskvärdhet (Jones & Davis, 1965). Enligt Kelleys (1967) ANOVA-modell 

analyseras beteenden utifrån hur utmärkande, konsekvent och samstämmigt beteendet är. När 

tiden för att göra en sådan analys inte är tillräcklig baseras bedömningarna på tidigare erfaren-

heter (Kelley, 1967).  

 

 

Kategorisering av attributioner 

 

 Heider (1958) skiljer på interna (personliga) attributioner i vilka faktorer relaterade till 

personen ses som orsaken till beteendet och externa (situationella) attributioner där orsaken 

till beteendet tillskrivs miljörelaterade faktorer. Denna distinktion är den vanligast förekomm-

ande när det gäller kategoriseringen av attributioner. Kategoriseringen är dock inte entydig 

och förslag på ytterligare dimensioner och alternativa modeller är många. Weiner (1979, 

1986) använder sig exempelvis av två dimensioner utöver den traditionella platsdimensionen, 

nämligen stabilitet (stabil/instabil) och kontrollerbarhet (kontrollerbar/ej kontrollerbar).  

 Flera forskare har kritiserat attributionsteorin för att ignorera skillnaden mellan anled-

ningsförklaringar och orsaksförklaringar. Alternativa modeller har föreslagits av bland annat 

Kruglanski (1975; 1979), Buss (1979) samt Locke och Pennington (1982) där förklaringar 

angående vad som orsakade en händelse skiljs från förklaringar som redogör för syftet med 

beteendet. I modellen presenterad av Locke och Pennington (1982) antas orsaker vara det en 

objektiv observatör ser när han eller hon iakttar ett beteende, medan anledningar innefattar ett 

visst mått av rättfärdigande och är vad aktörer ger som förklaringar till sitt eget beteende.  

 Även Bertram F. Malle (1999, se även Malle, Knobe, O'Laughlin, Pearce, & Nelson, 

2000; O'Laughlin & Malle, 2002) har lagt fram en teori där en åtskillnad mellan anledning 

och orsak görs då människors förklaringar av beteenden analyseras. Utgångspunkten i Malles 

empiriska undersökningar vilka ligger till grund för teorin, är hur vanligt folk tänker och 

förklarar händelser eller beteenden (eng. Folk Explanations, Malle, 1999; Malle m fl, 2000).  

 Enligt Malle (1999; 2002) finns det två huvudsakliga förklaringssätt: Anledningar och 

Orsaker (eng. Reason och Cause). Anledningar syftar till förklaring av ett avsiktligt beteende. 

Termen avser aktörens anledningar, d v s faktorer han eller hon medvetet tar i anspråk för att 

agera på ett visst sätt, inte anledningar som synonymt till orsak vilket är vanligt i vardagligt 

språk. Orsak syftar till förklaring av ett oavsiktligt beteende vilket orsakas av och utförs på 
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grund av faktorer utanför individens medvetenhet. För att ett beteende ska uppfattas som en 

Anledning, måste varseblivaren däremot se att aktören medvetet valt att utföra beteendet 

(subjektivitetsregeln). Dessutom måste aktören uppleva Anledningarna som passande eller 

rimliga för handlingen i fråga (rationalitetsregeln). Empiriska undersökningar (Malle, 1999) 

visar att beteenden ses som avsiktliga under fem olika förhållanden. Agenten måste ha 1) en 

önskan om ett visst utfall, 2) en tro på att ett beteende leder till det utfallet, 3) en intention att 

utföra beteendet, 4) förmåga att utföra beteendet, 5) medvetenhet att fullfölja intentionen när 

beteendet utförs.  

 Förutom Anledning och Orsak, har undersökningar visat på ytterligare två förklarings-

sätt (Malle, 1999). Det första innefattar faktorer som gör att en intention verkligen kan leda 

till en handling, här kallat Möjliggörande Faktorer (eng. Enabling Factors). Dessa svarar på 

frågan ”hur var det möjligt?” och syftar till agentens talang och möjligheter. Möjliggörande 

Faktorer används främst då ett beteende är svårt att utföra eller då beskrivningen gäller fram-

gång eller prestation. Det andra förklaringssättet innefattar faktorer som lett fram till att en 

anledning att utföra ett beteende skapats, här kallat Bakomliggande Orsaker till Anledningar 

(eng. Causal Histories of Reasons). Dessa kan exempelvis vara personliga egenskaper, 

faktorer i barndomen, i kulturen eller i situationen.  

 Då frågan ”Varför korsade hon Storgatan?” ställs, kan ovanstående förklaringssätt 

användas enligt följande. Det kan förklaras med en Anledning: ”hon ville till andra sidan”, 

med en Orsak: ”hennes ben kunde inte sluta röra sig framåt”, med en Möjliggörande Faktor: 

”för att bilarna stannade”, eller med en Bakomliggande Orsak till en Anledning: ”hon brukar 

göra det”. Fler exempel på påståenden med de olika förklaringssätten finns i tabell 1, s 20.

 Malles teori innefattar även indelning på ytterligare två nivåer. Dels menar han att 

Anledningar bör benämnas efter typ och form, dels bör alla förklaringssätt delas in efter 

innehåll (Malle, 1999; Malle m fl, 2000).  

 Typ: En Anledning kan vara av tre olika slag: Önskan, Uppfattning eller Värdering 

(Malle, 1999; Malle m fl, 2000). Önskningar (eng. Desire) representerar ett mål som aktören 

strävar mot. Uppfattningar (eng. Belief) har som funktion att påvisa fakta i omgivningen som 

leder till att en intention skapas (Malle, 1999). Värderingar (eng. Valuings) uttrycker vad 

någon tycker om och uppskattar samt hans eller hennes attityd (Malle, 2000). 

 Form: En Anledning kan lingvistiskt vara antingen Markerad eller Omarkerad. I en 

Markerad förklaring uttrycks det mentala tillståndet genom särskilda verb, exempelvis tycka, 

vilja och vara tvungen (Malle, 1999; 2000). Närvaro och frånvaro av markerande verb har 
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delvis en grammatisk förklaring (Malle, 1999). Undersökningar visar att förklaringar innehåll-

ande Önskningar, p g a syntaktisk struktur, ofta kräver markerande verb. Uppfattningar däre-

mot kan oftast uttryckas utan detta, exempelvis säger man ”Hanne är i stan”, och inte ”Jag 

vet/tror att Hanne är i stan” (Malle, 1999). Förekomsten av markerande verb kan även för-

klaras psykologiskt. En observatör kan genom att använda ett markerande verb betona 

aktörens subjektivitet för att visa att han eller hon inte delar aktörens åsikt (distansera sig själv 

från aktören). Genom att använda en Omarkerad förklaring visar observatören däremot att 

aktörens uppfattning delas (Malle, 1999).  

  Innehåll: Alla förklaringar har ett innehåll som visar vem som tycker något eller vad 

det är som gjorde att handlingen utfördes (Malle, 1999; Malle m fl, 2000). Innehållet kan vara 

Agent, Situation, Annan Person eller kombinationer av dessa. Av grammatiska skäl är Upp-

fattningar oftare knutna till Situation och Önskningar oftare till Agent. Det finns även en 

psykologisk faktor som kan påverka: viljan att skapa intryck. Detta kan visa sig genom att en 

aktör som vill verka rationell och förnuftig särskilt betonar objektiva fakta vilka uttrycks 

genom Omarkerade Anledningar med situationsinnehåll. Ett exempel är att personer som 

fattat ett beslut om uppsägningar förklarar detta med ”dålig lönsamhet”. 

 Enligt Malles teori (1999) bör man särskilja lingvistisk yta och begreppsinnehåll. Att 

endast se till vilka ord en meningsenhet innehåller och analysera därefter ger vilseledande 

information. Ett uttryck som innehåller ord vilka hänvisar till situationen, kan trots det ge 

uttryck för aktörens motivation eller uppfattning. Som exempel kan nämnas förklaringen ”de 

sa upp personal för att de var tvungna på grund av dålig ekonomi” i vilken ”de var tvungna” 

representerar en önskning innehållande agent, medan ”dålig ekonomi” är en uppfattning vars 

innehåll är situation. Därför är det begreppsliga innehållet det som bör undersökas, vilket görs 

genom att se till hur vanligt folk förklarar beteenden. Heider benämnde detta, som nämnts 

ovan, naiv handlingsanalys (även kallat ”Theory of Mind” och ”Folk Psychology”, Malle, 

2000).  

 

 

Det fundamentala attributionsfelet 

 

 Istället för att inse att situationella krafter, såsom sociala normer eller roller, 

frambringar ett visst beteende, ser människor generellt sett andras beteende som frivilligt valt 

och som representativt för personens stabila egenskaper (Heider, 1958; Fiske & Taylor, 1991; 
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Ross, 1977; Ross & Nisbett, 1991). För detta fenomen myntade Ross (1977) begreppet det 

fundamentala attributionsfelet (eng. The Fundamental Attribution Error). Heider (1958) 

diskuterar denna benägenhet som ett kognitivt misstag eller bias, vilket enligt honom beror på 

att människor gör attributioner baserade på otillräcklig information, felaktig bedömning av 

information eller på information förvrängd av psykologiska behov och motivationer.  

 En förklaring till det fundamentala attributionsfelet är perceptuell: beteendet uppslukar 

fältet, som Heider (1958) uttrycker det. Det som drar till sig uppmärksamheten när någon 

observerar en annan person, är personen och hans eller hennes agerande. Därmed kan betrakt-

aren komma att underskatta eller förbise situationella bakgrundsfaktorer i sitt försök att förstå 

beteendet i fråga (Fiske & Taylor, 1991).  

 

 

Aktörs -observatörseffekten 

 

 Personer som har olika perspektiv skiljer sig åt i sina attributioner gällande orsakerna 

till samma beteende. Jones och Nisbett (1972) har genom empiriska undersökningar påvisat 

att aktörer tenderar att attribuera kausalitet eller ansvar för sitt eget beteende till situationella 

influenser, medan observatörer tenderar att attribuera kausalitet för samma beteende till 

stabila egenskaper inom aktören. Denna tendens kallas för aktörs -observatörseffekten. Jones 

och Nisbetts (1972) arbete var inspirerat av idéer som ursprungligen presenterades av Heider. 

Aktörer ser även sitt eget beteende som mindre stabilt och förutsägbart, än vad observatörer 

gör (Fiske & Taylor, 1991). 

 Som kan utläsas av definitionerna ovan är aktörs -observatörseffekten nära besläktad 

med det fundamentala attributionsfelet. En möjlig förklaring till effekten är således percep-

tuell och följer från Heiders (1958) argument att beteendet uppslukar fältet. Jones och Nisbett 

(1972) hävdar att olika aspekter är framträdande för aktörer respektive observatörer och att 

detta påverkar attributionsprocessen. Som aktör kan man inte se sig själv agera och på så sätt 

är ens eget beteende eller aktivitet inte framträdande på samma sätt som för en observatör 

(Fiske & Taylor, 1991). En annan förklaring till aktörs -observatörseffekten, den informa-

tionsbaserade förklaringen, är att aktörer och observatörer har olika tillgång till bakgrundsdata 

relaterade till det agerande som ska bedömas. Aktörer vet generellt sett mer om sitt beteende 

och sin egen historiska bakgrund än vad observatörer gör. Observatörers brist på bakgrunds-

data kan leda till att de fokuserar orsaksanalysen på aktören och hans eller hennes mer stabila 
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personlighetsdrag (Harvey & Weary, 1981). Empiriskt stöd finns för både den perceptuella 

och den informationsbaserade förklaringen och troligtvis bidrar båda faktorerna till effekten 

(Fiske och Taylor, 1991).  

 Eftersom det enligt Malle (1999, se även Malle m fl, 2000) finns olika sätt att förklara 

ett beteende, finns det enligt honom inte bara en form av attributionella skillnader mellan 

aktörer och observatörer, såsom den traditionella indelningen i interna och externa faktorer 

antyder. Malle menar att aktörs -observatörseffekten istället bör analyseras på samtliga 

förklaringsnivåer och hävdar att en flernivåsansats separerar effekter som tidigare varit 

sammanblandade. Inledningsvis kan det finnas skillnader i förklaringssätt. Hur dessa skill-

nader ter sig är, enligt Malle, något som framtida forskning måste utvisa. Dock framgår i 

Malles teori vissa hypotetiska skillnader. Anledningar understryker aktörens rationalitet och 

blir på så sätt ett idealt verktyg för att kunna presentera sig själv och sitt agerande på ett 

förnuftigt sätt. Bakomliggande Orsaker till Anledningar har motsatt effekt och erbjuder 

istället goda möjligheter till användande av exempelvis egenskaper (t ex ”ledningen fattade 

beslutet därför att de är inkompetenta”). Nästa nivå för potentiella skillnader är vilken typ av 

Anledning som aktörer och observatörer flitigast nyttjar. Uppfattningar bär mer idiosynkratisk 

information än Önskningar, och kan därför vara svårare för observatörer att beskriva eftersom 

de vanligen har mindre information än aktören själv har. Därför bör, enligt Malle (1999), 

aktörers förklaringar innehålla fler Uppfattningar än observatörers. Aktörer antas också 

använda färre markerande verb än observatörer (Malle, 1999). Slutligen kan det, enligt Malle 

(1999), finnas skillnader mellan aktörer och observatörer vad gäller innehållet i de förklaring-

ar som ges. I studier av dessa skillnader kan man enligt Malle utgå från de klassiska person – 

situation principerna.  

 Aktörs -observatörseffekten kan omvändas med hjälp av instruktioner att byta pers-

pektiv (Harvey & Weary, 1981; Storms, 1973). Exempelvis förändras attributioner genom 

tillsägelse att låtsas observera sig själv såsom en annan person skulle göra eller genom 

inducering av rolltagande. Personligt engagemang i en aktörs tillstånd medför liknande 

effekter (Fiske & Taylor, 1991). Flera studier (Regan & Totten, 1975; Gould & Sigall, 1977) 

visar att även empati influerar observatörers perspektiv med följd att deras attributioner blir 

snarlika aktörers.  
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Attityd 

 

 Attityd kan definieras enligt följande: “A psychological tendency that is expressed by 

evaluating a particular entity with some degree of favor or disfavor” (Eagly & Chaiken, 1993, 

s 1). Värdering av ett objekt resulterar i affektiv, kognitiv och/eller beteendemässig respons 

(Bohner & Wänke, 2002; Eagly & Chaiken, 1993). Attityden lagras som en mental represen-

tation och kan aktiveras när personen åter ställs inför objektet, eller något som påminner om 

det (Eagly & Chaiken, 1993).  

 Attityder kan sägas fylla två huvudsakliga funktioner (Bohner & Wänke, 2002). Dels 

har attityder en nyttofunktion i det att de ger vägledning till vad man dras till eller vad man 

bör undvika, de identifierar gott/ont och kategoriserar omgivningen. Dels tillfredsställer 

attityderna psykologiska behov, exempelvis kan vi genom att ge uttryck för attityder ge in-

tryck hos andra för att bevara vår sociala identitet (Bohner & Wänke, 2002). Funktionen av 

attityd kan även beskrivas i termer av motivation som driver individen. Chaiken, Wood och 

Eagly (1996) urskiljer tre sorters motivation, varav den första är korrekthetsmotivation (eng. 

accuracy motivation). Det innebär att individen bygger sin attityd på externa faktorer, då 

individen snarare vill vara korrekt i sin attityd än att se till sina egna intressen. Den andra är 

försvarsmotivation, vilket leder till attityd baserad på interna faktorer eftersom individen vill 

hålla en balans mellan attityden och andra intressen. Den tredje är motivation att skapa 

intryck hos andra människor. Även denna motivation leder till attityd baserad på interna 

faktorer eftersom individens primära intresse är att ge gott intryck hos andra. I perspektiv-

termer betyder detta att den förstnämnda motivationen leder till att ett perspektiv som förser 

individen med den mest korrekta beskrivningen av objektet intas. De två sistnämnda leder till 

ett perspektiv som bäst ger stöd åt en redan intagen ståndpunkt (jfr Lindström, 2001).  

 Inom socialpsykologin har attityder en central plats (Bohner & Wänke, 2002). En an-

ledning till det är att attityder påverkar människans beteende. En annan anledning är att de 

påverkar sociala relationer. Ytterligare en anledning är att attityderna bestämmer hur vi tar 

emot information. Attityder påverkar oss på individnivå såväl som på interpersonell och 

social nivå (Bohner & Wänke, 2002). 

 Som nämnts ovan påverkar attityder en persons beteende, men även det omvända för-

hållandet finns. Enligt Bems (1972, enligt Bohner & Wänke, 2002; Eagly & Chaiken, 1993) 

teori om varseblivning av jaget (eng. Self-perception Theory), drar vi slutsatser om våra 

attityder utifrån beteenden som görs av egen vilja och därför attribueras internt. En handling 
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som är påtvingad eller utförs för att någon annan påkallat det, attribueras externt och då dras 

däremot ingen slutsats att det utförda beteendet står i relation till ens egen attityd. Enligt 

teorin drar vi med andra ord slutsatser om våra egna attityder på liknande sätt som vi gör hos 

andra människor. Det finns en vedertagen åsikt att orsaksanalyser ligger till grund för attityder 

och grundläggande värderingar (Bohner & Wänke, 2002; Jones & Davis, 1972). Att övertyga 

en annan person om något, det vill säga att försöka förändra hans eller hennes attityd, under-

lättas om förklaringen återfinns i den externa verkligheten. Då beteendet anses härröras internt 

från aktören, finns större utrymme för tvivel och misstro. Inom marknadsföring är det vanligt 

att återge en extern källa för att övertyga presumtiva kunder om en produkts kvalitet, exemp-

elvis genom att referera till en professionell persons uttalande (Bohner & Wänke, 2002). 

Studier visar även att attityder påverkar hur man attribuerar: en viktig funktion med förklar-

ingar är att visa sin attityd mot anledningarna som ledde aktören till en handling (Malle, m fl, 

2000). Perspektivskifte kan användas i syfte att påverka människors åsikter och attityder 

(Lindström, 2001). 

 Det finns en tendens inom grupper att bedöma övriga gruppmedlemmars attityd som 

mer extrem än sin egen. Dimdins, Montgomery och Austers (2003) benämner detta extrem 

ingruppsbias (eng. In-group Extremity Bias) och definierar denna missbedömning som en 

överskattning av ingruppens (den egna gruppens) attitydvärde i jämförelse med det faktiska 

värdet av ingruppens attityd.  

 

 

Syfte och hypoteser 

 

 Syftet med föreliggande undersökning var att se hur olika personer knutna till ett företag 

förklarade ett beslut att säga upp anställda och att utforska attributions- och attitydskillnader 

mellan aktörer och observatörer. Syftet var även att undersöka deltagarnas förmåga att inta 

varandras perspektiv och de konsekvenser ett perspektivskifte medförde gällande attributions-

sätt och attityd.  

 Eftersom distansen till ett mentalt objekt (här: beslut att säga upp personal) påverkar hur 

objektet uppfattas enligt Montgomerys (2001) perspektivmodell, ingick tre grupper i under-

sökningen. De tre grupperna var uppsagda, icke uppsagda samt beslutsfattare (personer invol-

verade i beslutet att säga upp personal). Icke uppsagda antogs ha mer distans till beslutet än 

de två andra grupperna och därför antogs genomgående de största skillnaderna finnas mellan 
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uppsagda och beslutsfattare. De två grupperna anställda definieras i attributionstermer som 

observatörer och beslutsfattarna som aktörer. Även begreppen ingrupp och utgrupp används. 

Med ingrupp avses för uppsagda de andra personerna vilka blivit uppsagda, för icke uppsagda 

de andra personerna vilka inte blivit uppsagda samt för beslutsfattare de andra personerna 

som var med och fattade beslutet. Med utgrupp avses de två grupper vilka personen själv inte 

tillhör.  

 Det antogs finnas skillnader mellan uppsagdas, icke uppsagdas och beslutsfattares sätt 

att attribuera på samtliga tre nivåer: förklaringssätt, typ och form av Anledning samt innehåll, 

och följande hypoteser formulerades:  

• Beslutsfattarna förklarar sitt eget beteende med fler Anledningar i förhållande till 

Bakomliggande Orsaker till Anledningar jämfört med uppsagda och icke uppsagda.  

• Beslutsfattarna har färre Markerade än Omarkerade meningsenheter i jämförelse med 

uppsagda och icke uppsagda.  

• Jämfört med uppsagda och icke uppsagda använder beslutsfattarna fler Uppfattningar än 

Önskningar.  

• Vad gäller kategorierna Agent, Situation och Annan Person innehåller beslutsfattarnas 

förklaringar av det egna agerandet fler Situation och Annan Person än Agent jämfört med 

de uppsagdas och de icke uppsagdas förklaringar.  

• När grupperna intar varandras perspektiv resulterar detta i en omvänd aktörs -

observatörseffekt, det vill säga att aktörer attribuerar som observatörer och observatörer 

som aktörer. 

• Grupperna har förmåga att inta de andra gruppernas perspektiv gällande sättet att 

attribuera. Det finns därför inga skillnader mellan attributionerna i det egna perspektivet 

för vardera grupp och övriga gruppers skattningar av dessa.  

• Vid en jämförelse av olika perspektiv inom varje grupp finns skillnader i attribution av 

samma karaktär som skillnaderna mellan de tre gruppernas attribution i eget perspektiv på 

samtliga attributionsnivåer. 

 Följande hypoteser formulerades gällande attityd: 

• Beslutsfattarna har mer positiv skattning av attityd i eget perspektiv än icke uppsagda. De 

icke uppsagda har i sin tur mer positiv attityd än uppsagda.  

• Grupperna har förmåga att på ett korrekt sätt skatta utgruppernas attityd till beslutet, när 

de intar respektive grupps perspektiv.  
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• Enligt extrem ingruppsbias är skattningar av ingruppens attityd mer extrema än de 

faktiska värdena i ingruppens eget perspektiv.  

• Vid en jämförelse av olika perspektiv inom varje grupp finns skillnader i attityd av samma 

karaktär som skillnaderna mellan de tre gruppernas egna attityder.  

• Attityden efter perspektivtagande är förändrad jämfört med attityden före perspektiv-

tagande. Uppsagda och icke uppsagdas attityd är efter perspektivskifte mer positiv och 

beslutsfattares attityd mer negativ. 

 

 

 

Metod 
 

 

 Undersökningen har bedrivits på tre företag vilka i fortsättningen kommer att benämnas 

som ”Företag A”, ”Företag B” och ”Företag C”. På samtliga företag hade uppsägningar ägt 

rum nyligen. Enkäter distribuerades till uppsagd personal, icke uppsagd personal och besluts-

fattare på de tre företagen. 

 

 

Deltagare  

 

 Sammanlagt svarade 106 personer på enkäten. Svarsfrekvensen var 21.50 %. I åtta 

enkäter hade större delen av frågorna inte besvarats, varför de inte användes i analysen. Av de 

kvarstående 98 deltagarna var 22 personer uppsagda, 66 personer icke uppsagda och 10 

beslutsfattare. Svarsfrekvenserna för de olika grupperna var 14.56 % för uppsagda, 23.43 % 

för icke uppsagda och 37.50 % för beslutsfattare. 26 deltagare var kvinnor och 71 män (ett 

saknat värde). Åldern varierade från 21 år till 64 år med ett medelvärde på 44.22 år, SD = 

11.70. Den genomsnittliga anställningstiden var 9.61 år, SD = 9.64 år. 

 På Företag A undersöktes en avdelning med sammanlagt 300 anställda. Av dessa hade 

100 personer blivit uppsagda och enkäten distribuerades till alla i denna grupp samt till 

samtliga 10 beslutsfattare. Bland de anställda på avdelningen som inte blivit uppsagda valdes 

slumpmässigt 100 personer ut. Sammanlagt distribuerades enkäten därmed till 210 personer. 

Av dem svarade 38 personer (18.10 %) på enkäten. 34 svar användes i undersökningen. Av 



                                                                                                             Perspektiv i arbetslivet 

    

 

18

 

deltagarna var 10 personer uppsagda och 24 personer icke uppsagda. Inga beslutsfattare 

svarade på enkäten. Tre deltagare var kvinnor och 31 män. Medelåldern var 43.91 år, SD = 

11.97 år. Den genomsnittliga anställningstiden var 8.62 år, SD = 10.08 år.  

 På Företag B gavs alla 179 personer på företaget (52 uppsagda, 123 icke uppsagda och 

4 beslutsfattare), möjlighet att besvara enkäten. 37 personer (20.67 %) svarade på enkäten och 

av dem användes 36 svar i undersökningen. Av deltagarna var 11 uppsagda, 23 icke uppsagda 

och 2 beslutsfattare. Fyra deltagare var kvinnor och 31 män (ett saknat värde). Medelåldern 

var 43.14 år, SD = 11.80 år. Den genomsnittliga anställningstiden var 10.23 år, SD = 9.18 år.  

 På Företag C distribuerades enkäten till samtliga 104 personer på företaget varav sex 

var uppsagda, 80 icke uppsagda och 18 beslutsfattare. 31 personer (29.81 %) svarade på 

enkäten och av dem användes 28 svar i undersökningen. Av deltagarna var en uppsagd, 19 

icke uppsagda och åtta beslutsfattare. 19 deltagare var kvinnor och nio män. Medelåldern var 

46.00 år, SD = 11.47 år. Den genomsnittliga anställningstiden var 10.03 år, SD = 9.91 år. 

 

  

Material     

 

 Då undersökningen behandlade en specifik situation på företagen konstruerades en 

enkät utformad efter beslutets art och rådande omständigheter på respektive företag. Enkäten 

var även anpassade till respektive grupp (uppsagda, icke uppsagda samt beslutsfattare) och 

innehöll 16 frågor, se bilaga A. Till enkäten fanns bifogat ett följebrev med information om 

undersökningen, se bilaga B. 

 Inledningsvis ställdes bakgrundsfrågor gällande kön, ålder och anställningstid. Frågor 

ställdes även gällande avdelningstillhörighet, anställningsform och befattning. Enkäten in-

leddes därefter med två frågor rörande respondentens egen attityd till beslutet och en fråga 

gällande attityd till beslutsfattarnas agerande i samband med beslutet (i beslutsfattarnas fall 

det egna agerandet). Respondenterna fick även besvara den första attitydfrågan gällande 

attityden till beslutet utifrån ytterligare tre perspektiv: övriga gruppmedlemmars (ingruppens) 

perspektiv och de båda andra gruppernas (utgruppernas) perspektiv. Attitydfrågorna hade 

fasta svarsalternativ i form av en sjugradig skala vilken sträckte sig från extremt negativ till 

extremt positiv med en neutral referenspunkt.  

 I anslutning till de tre första attitydfrågorna följde en öppen fråga där respondenten, 

utifrån sitt eget perspektiv, ombads förklara varför beslutet att säga upp personal fattades. 
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Denna fråga besvarades även utifrån de andra perspektiven. Deltagarna ombads först att sätta 

sig in i ingruppens perspektiv. I de anställdas enkäter fick man därefter besvara frågor först 

utifrån den andra anställningsgruppens perspektiv och slutligen utifrån beslutsfattarnas 

perspektiv. I beslutsfattarnas enkäter inducerades perspektivskiften för uppsagda och icke 

uppsagda i omväxlande ordning för att inte få någon ordningseffekt. Perspektivskiftena 

inducerades med hjälp av en kortfattad instruktion i anslutning till respektive frågor. 

 I den sista delen av enkäten fick respondenten svara på i vilken utsträckning han eller 

hon kunde leva sig in i respektive grupps perspektiv vid besvarandet av enkäten. Detta 

gjordes med tre frågor med fasta svarsalternativ i form av en sjugradig skala, vilken sträckte 

sig från extremt låg utsträckning till extremt hög utsträckning. De tre inledande attityd-

frågorna ställdes återigen i slutet av enkäten i avsikt att mäta eventuell attitydförändring.  

 

 

Procedur  

 

 På företag A distribuerades enkäten per post till deltagarna. För att tydligt påvisa att 

undersökningen bedrevs av studenter och inte av företaget i fråga, användes kuvert med 

Lunds universitets logotyp. Av samma anledning var svarsadressen ställd till universitetet. 

Svarstiden var cirka 10 dagar vilket sågs som lämpligt för att deltagarna skulle ha god tid på 

sig att fylla i och returnera enkäten.  

 Den ursprungliga tanken var att genomföra undersökningen endast på Företag A. En 

kontaktperson på företaget gav sitt medgivande till företagets medverkan, under förbehåll att 

vi inte fick ta del av namnen på undersökningens deltagare: distribuering av enkäterna skulle 

skötas av företaget i fråga. Trots att svarsfrekvensen var låg, beslutade företaget att inte ge ut 

påminnelser till de berörda. Anledningar som gavs till detta beslut var ämnets känslighet och 

att kontaktpersonen inte ville göra anställda påminda om den svåra situationen som rådde. 

Som ytterligare anledning gavs att en del personer hade uppfattat enkäten som obligatorisk att 

besvara. Med anledning av den låga svarsfrekvensen genomfördes undersökningen på ytter-

ligare två företag (Företag B och C).  

 På företag B kunde enkäterna på grund av resursbrist inte sändas per post till ett urval 

av personal och beslutsfattare. Istället besöktes företaget en dag under vilken enkäter delades 

ut. Detta föregicks av anslag och av information på företagets info-TV, där undersökningen 

och frivillig möjlighet till deltagande presenterades. För att alla personer skulle få tillfälle att 
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delta fanns enkäter tillgängliga på olika avdelningar på arbetsplatsen. Enkäter och en 

svarslåda fanns åtkomliga på företaget under två veckor för att ge möjlighet till anställda att 

fylla i och lämna in enkäten även vid ett senare tillfälle. Information om detta fanns under 

hela perioden på företagets info-TV där även påminnelse gavs.  

 På företag C distribuerades enkäten per post till deltagarna. I likhet med utskicket till 

deltagarna i företag A, användes neutrala kuvert som var adresserade till Lunds universitet. 

Svarstiden var satt till en vecka och därefter gjordes påminnelser per telefon. Vid uppring-

ningen gavs möjlighet att besvara enkäten via telefon. Två personer valde att göra detta.  

 

 

Databearbetning  

 

 De tre inledande attitydfrågorna slogs samman till en variabel, kallad Egen Attityd Före, 

vilken visade den egna attityden före perspektivskiftena, Cronbachs alpha = .83. Även de tre 

avslutande attitydfrågorna slogs samman till en variabel, kallad Egen Attityd Efter, vilken 

visade den egna attityden efter perspektivskiftena, Cronbachs alpha = .84.  

 De öppna svaren i attributionsfrågorna delades in i meningsenheter. Kriteriet för god-

kända meningsenheter var att de skulle besvara frågan ”varför” (t ex ”dålig ekonomi”) eller 

”hur var det möjligt” (t ex ”alla medel är tillåtna”), och således kunna ses som en förklaring 

till beslutet. Kodningsbara meningsenheter kodades separat av båda författarna, oberoende av 

varandra, men med diskussioner om oklara kodningsdefinitioner. Interbedömarreliabiliteten 

var 95 %. Efter en slutlig diskussion om de påståenden där författarna inte var överens, blev 

överensstämmelsen 100 %.  

 Det kodningsschema som användes var Bertram F. Malles F.EX, version 4.0 (Malle, 

2000). Meningsenheterna klassificerades först efter förklaringssätt som antingen Anledningar 

(avsiktligt beteende vilket utförs p g a aktörens subjektiva, mentala tillstånd för att nå ett visst 

mål), Bakomliggande Orsaker till Anledningar (faktorer som orsakat en anledning), eller Mö-

jliggörande Faktorer (faktorer som klargör hur det är möjligt att en intention leder till en 

handling). Endast ett fåtal meningsenheter kodades som Möjliggörande Faktorer och dessa 

kommer därför inte att redovisas i resultatet. Eftersom det beteende som avsågs (att säga upp 

personal) var intentionellt, var inte Orsaker tillämpningsbart. Malles definition av Orsaker 

förutsätter att beteendet som förklaras är oavsiktligt samt orsakas och utförs p g a faktorer 

utanför individens medvetenhet.  
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 Anledningar kategoriserades som Markerade eller Omarkerade, d v s med hänsyn till 

huruvida förklaringen innefattade ett verb som markerade anledningen som ett mentalt 

tillstånd. Anledningar delades även in i Uppfattningar eller Önskningar. Önskningar repre-

senterar ett mål som aktören strävar mot medan uppfattningar syftar till faktorer som antas 

vara faktiska. Meningsenheter innehållande ”måste” och ”vara tvungen”, t ex ”arbetsstyrkan 

måste bantas”, har kodats som markerade Önskningar. Detta med utgångspunkt i att krav 

enligt Malle bör kodas som Onskningar, eftersom de indikerar en obligatorisk önskan att 

uppfylla kravet. Inga förklaringar kodades som Värderingar, d v s påståenden om vad någon 

tycker om och uppskattar.  

 Samtliga förklaringssätt indelades slutligen efter innehåll, d v s Agent (faktorer 

verksamma inom aktören), Situation (opersonliga faktorer verksamma utanför aktören), 

Annan Person (faktorer verksamma utanför aktören, kopplade till en eller flera andra 

personer) eller kombinationer av dessa. Innehållskategorierna Situation och Annan Person har 

gemensamt att de representerar faktorer verksamma utanför aktören. Detta till skillnad från 

kategorin Agent som syftar till faktorer inom aktören. Med anledning av detta har Situation 

och Annan Person slagits samman och i analysen behandlats som en variabel, i fortsättningen 

benämnd Situation/Annan Person. Exempel på hur meningsenheter har kodats finns i tabell 1. 

 

Tabell 1. 
  
Exempel på meningsenheter och hur de har kodats  
Markerad Anledning, 
Önskning, Agent 
 

Ledningen vill tjäna så mycket pengar som möjligt.    
 

Omarkerad Anledning, 
Önskning, Situation 
 

Det var en nödvändig åtgärd, för att företaget skulle överleva.  
För att få ner kostnader.   

Omarkerad Anledning, 
Uppfattning, Annan Person 
 

Många i personalen drack kaffe istället för att arbeta.  

Omarkerad Anledning, 
Uppfattning, Situation 
 

Bristande ekonomi. Dålig lönsamhet.  

Bakomliggande Orsak till 
Anledning, Agent 
 

Det har tagit lång tid för ledningen att handla. Dålig ledning. 

Möjliggörande Faktor, 
Situation 
 

[I jakt på att vinna lönsamhet] är alla medel tillåtna.  
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Resultat  
 

 

 Innan analysen påbörjades gjordes index över de olika kodningsvariablerna. Ett index 

gällande förhållandet mellan Anledningar och Bakomliggande Orsaker till Anledningar räk-

nades ut för varje deltagare genom att subtrahera antalet Bakomliggande Orsaker till Anled-

ningar från antalet Anledningar, och sedan dividera skillnaden med det totala antalet givna 

förklaringar. Ett indexvärde på –1.00 innebär att endast förklaringar med Bakomliggande 

Orsaker till Anledningar har givits medan ett indexvärde på +1.00 indikerar att endast Anled-

ningar har givits. Om antalet Anledningar och Bakomliggande Orsaker till Anledningar är 

detsamma resulterar detta i indexvärdet noll.  

 På samma sätt har index kalkylerats för innehållskategorierna. Antal meningsenheter 

innehållande Situation sammanslaget med Annan Person har subtraherats från antal menings-

enheter innehållande Agent och sedan dividerats med det totala antalet givna förklaringar.  

 Index har även beräknats för Uppfattningar och Önskningar samt för Markerade och 

Omarkerade Anledningar. Antal Uppfattningar har subtraherats från antal Önskningar och 

antal Omarkerade Anledningar har subtraherats från antalet Markerade Anledningar. I båda 

fallen har mellanskillnaden dividerats med det totala antalet Anledningar. 

 Deltagarna i undersökningen besvarade frågor ur fyra olika perspektiv: det egna, in-

gruppens samt de två utgruppernas. Inledningsvis presenteras resultatet för skillnader i 

attribution mellan aktörer (beslutsfattare) och observatörer (uppsagda och icke uppsagda). 

Därefter redovisas deltagarnas förmåga att ta de olika gruppernas perspektiv. Därpå följer 

resultatet av gruppskillnader i attityd, förmåga att estimera de olika gruppernas attityd samt 

korrelationer mellan attityd och attribution. Slutligen redovisas deltagarnas egen bedömning 

av sin förmåga att inta perspektiven samt medelvärden och gruppskillnader när det gäller 

bakgrundsvariablerna.  

 

 

Resultat av aktörs -observatörseffekten 

  

 För att se om aktörs -observatörseffekt förelåg användes ensidig variansanalys 

(ANOVA). I deltagarnas öppna svar i det egna perspektivet antogs effekten förekomma på 

samtliga tre förklaringsnivåer: förklaringssätt, typ/form av anledningsförklaring samt innehåll.  
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 Gällande förklaringssätt, d v s förhållandet mellan antal Anledningar och Bakom-

liggande Orsaker till Anledningar, antogs aktören ge fler förklaringar med det förstnämnda än 

observatörerna. Det fanns enligt ANOVA en signifikant skillnad mellan grupperna i eget 

perspektiv, F (2, 98) = 3.77, p < .05. Se tabell 2 för medelvärden och standardavvikelser. Post 

hoc (Bonferroni) visade signifikant skillnad mellan uppsagda och beslutsfattare, p < .05. 

Beslutsfattarna gav fler Anledningar än uppsagda, dock hade båda grupperna fler Anledningar 

än Bakomliggande Orsaker till Anledningar. Det fanns en tendens till skillnad mellan upp-

sagda och icke uppsagda, p = .08, då icke uppsagda gav fler Anledningar än uppsagda. 

 

Tabell 2.  
 
Medelvärden och standardavvikelser för Anledningar och Bakomliggande Orsaker till 
Anledningar  
  

Eget perspektiv 
 

Uppsagdas 
perspektiv 

 

 
Icke uppsagdas 

perspektiv 

 
Beslutsfattares 

perspektiv 

  
M 

 
SD 

 
M 

 
SD 

 
M 

 
SD 

 
M 

 
SD 

 
 

Uppsagda 0.41 0.60 0.43 0.53 0.62 0.52 0.88 0.19 

Icke uppsagda 0.67 0.47 0.33 0.72 0.60 0.55 0.78 0.47 

Beslutsfattare 0.87 0.20 0.37 0.69 0.41 0.81 0.91 0.16 
Not. Index i skala –1 till +1, där –1 avser att endast Bakomliggande Orsaker till Anledningar givits och +1 avser 
att endast Anledningar givits.  
 

 Aktörs -observatörseffekten antogs även förekomma i den sorts Anledningar som gavs, 

d v s Markerade eller Omarkerade meningsenheter samt Önskningar eller Uppfattningar. 

Aktörer förväntades ge fler Omarkerade meningsenheter samt fler Uppfattningar än observa-

törer. 

 Gällande förhållandet mellan antal Markerade och Omarkerade meningsenheter fanns 

det enligt ANOVA en tendens till signifikant skillnad mellan grupperna i eget perspektiv, F 

(2, 96) = 2.90, p = .06, se tabell 3 för medelvärden och standardavvikelser. Post hoc (Bon-

ferroni) visade tendens till signifikant skillnad mellan uppsagda och beslutsfattare, p = .09. 

Beslutsfattarna gav fler förklaringar innehållande Omarkerade Anledningar än de uppsagda.  
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Tabell 3.  
 
Medelvärden och standardavvikelser för Markerade och Omarkerade Anledningar 
  

Eget perspektiv 
 

Uppsagdas 
perspektiv 

 
Icke uppsagdas 

perspektiv 

 
Beslutsfattares 

perspektiv 
 

  
M 

 
SD 

 
M 

 
SD 

 
M 

 
SD 

 
M 

 
SD 

 
 

Uppsagda -0.54 0.74 -0.44 0.62 -0.61 0.63 -0.39 0.70 

Icke uppsagda -0.79 0.45 -0.80 0.39 -0.76 0.50 -0.67 0.51 

Beslutsfattare -0.98 7,91E-02 -0.75 0.71 -0.28 0.84 -0.88 0.32 
Not. Index i skala –1 till +1, där –1 avser att endast Omarkerade Anledningar använts och +1 avser att endast 
Markerade Anledningar använts. 
 

 En ANOVA visade en signifikant skillnad mellan grupperna i eget perspektiv gällande 

meningsenheter innehållande Önskningar respektive Uppfattningar, F (2, 96) = 5.63, p < .05. 

Se tabell 4 för medelvärden och standardavvikelser. Den signifikanta skillnaden fanns enligt 

post hoc (Bonferroni) mellan uppsagda och icke uppsagda, p < .05. Icke uppsagdas förklar-

ingar rymde fler Uppfattningar än uppsagdas.    

 

Tabell 4.  
 
Medelvärden och standardavvikelser för Önskningar och Uppfattningar 
  

Eget perspektiv 
 

Uppsagdas 
perspektiv 

 
Icke uppsagdas 

perspektiv 

 
Beslutsfattares 

perspektiv 
 

  
M 

 
SD 

 
M 

 
SD 

 
M 

 
SD 

 
M 

 
SD 

 
 

Uppsagda 1,22E-02 

(n = 21) 
0.84 

 

3,31E-03 

(n = 19) 
0.69 -0.26 

(n = 21) 

0.78 0.20 
(n = 21) 

0.72 

Icke uppsagda -0.54 
(n = 65) 

0.59 -0.46 
(n = 56) 

0.66 -0.52 
(n = 64) 

0.65 -8,54E-02 

(n = 63) 
0.72 

Beslutsfattare -0.35 
(n = 10) 

0.65 -0.37 
 (n = 8) 

0.88 -1,25E-02 

(n = 8) 
0.65 -0.31 

(n=10) 

0.54 

Not. Index i skala –1 till +1, där –1 avser att endast Uppfattningar givits och +1 avser att endast Önskningar 
givits. 
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 Slutligen kan det även finnas skillnad mellan aktörer och observatörer gällande inne-

hållet i meningsenheten, så till vida att aktörer förväntas ge fler förklaringar med 

Situation/Annan person än observatörer. En ANOVA visade en signifikant skillnad mellan 

grupperna gällande hur mycket Agent och Situation/Annan person som gavs i förklaringarna, 

F (2, 98) = 4.00, p < .05. Post hoc (Bonferroni) visade en signifikant skillnad mellan uppsagda 

och beslutsfattare, p < .05, samt en tendens till skillnad mellan uppsagda och icke uppsagda, p 

=  .07. Både beslutsfattarna och icke uppsagda gav fler förklaringar innehållande 

Situation/Annan person än vad uppsagda gjorde. Tabell 5 visar deskriptiva värden.  

 

Tabell 5.  
 
Medelvärden och standardavvikelser för Agent och Situation/Annan person  
  

Eget perspektiv 
 

Uppsagdas 
perspektiv 

 
Icke uppsagdas 

perspektiv 

 
Beslutsfattares 

perspektiv 
 

  
M 

 
SD 

 
M 

 
SD 

 
M 

 
SD 

 
M 

 
SD 

 
 

Uppsagda -0.38 0.39 -0.35 0.43 -0.26 0.57 -0.51 0.49 

Icke uppsagda -0.61 0.43 -0.41 0.63 -0.51 0.52 -0.46 0.56 

Beslutsfattare -0.77 0.26 -0.50 0.67 -0.63 0.61 -0.76 0.32 
Not. Index i skala –1 till +1, där –1 avser att endast förklaringar med Situation/Annan person givits och +1 avser 
att endast förklaringar med Agent givits. 
 

 

Förmåga att ta de andra gruppernas perspektiv 

 

 Grupperna förväntades kunna inta de andra perspektiven varvid aktörer antogs attri-

buera som observatörer och tvärtom. Även detta undersöktes på samtliga tre attributions-

nivåer. Hypotesen var att det inte skulle finnas några signifikanta skillnader mellan grupperna.  

 En ANOVA mellan antal Anledningar och Bakomliggande Orsaker till Anledningar i 

uppsagdas eget perspektiv jämfört med hur de andra grupperna skattade detta, visade ingen 

signifikant skillnad, F (2, 98) = .30, p = .74. Det fanns inte heller någon signifikant skillnad 

mellan icke uppsagdas attribution i eget perspektiv och de andra gruppernas skattningar, F (2, 

98) = 1.13, p = .33, eller mellan beslutsfattarnas attribution i jämförelse med hur de andra 
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grupperna skattat, F (2, 98) = .64, p = .53. Detta tyder på att grupperna, utifrån de andra  

perspektiven, kunde uppskatta de andra gruppernas förklaringssätt. Se tabell 2 ovan för des-

kriptiva data. 

 Gällande Markerade och Omarkerade meningsenheter visade en ANOVA ingen signi-

fikant skillnad för hur uppsagda svarat i eget perspektiv i jämförelse med hur icke uppsagda 

och beslutsfattare gissat i uppsagdas perspektiv, F (2, 85) = 1.81, p = .17. Inte heller icke upp-

sagda i eget perspektiv i jämförelse med uppsagdas och beslutsfattares skattningar gav signi-

fikans, F (2, 94) = 1.50, p = .23. Beslutsfattarnas attribution i eget perspektiv visade emeller-

tid signifikant skillnad mot de två andra gruppernas skattningar, F (2, 95) = 4.02, p < .05. 

Skillnaden återfanns enligt post hoc (Bonferroni) mellan uppsagda och beslutsfattare, p = .02, 

då uppsagda trodde att beslutsfattarna använde fler Markerade meningsenheter än de i själva 

verket gjorde. Deskriptiva värden finns i tabell 3 ovan. 

  Gällande förhållandet mellan Önskningar och Uppfattningar visade en ANOVA att det 

fanns en signifikant skillnad mellan uppsagdas eget perspektiv och hur de andra grupperna 

skattade detta, F (2, 85) = 3.17, p < .05. Post hoc (Bonferroni) påvisade en skillnad mellan 

uppsagda och icke uppsagda, p < .05. De icke uppsagda gissade på fler förklaringar med 

Uppfattningar än de uppsagda själva gav. Även icke uppsagdas eget perspektiv skilde sig 

signifikant från hur de två andra grupperna skattade deras attribution, F (2, 94) = 3.35, p < 

.05. Enligt post hoc (Bonferroni) återfanns en tendens till skillnad mellan icke uppsagda och 

beslutsfattare, p = .09, då beslutsfattarna gav fler förklaringar med Uppfattningar i icke upp-

sagdas perspektiv, än vad icke uppsagda själva gjorde. En ANOVA för beslutsfattarnas eget 

perspektiv i jämförelse med de två andra gruppernas skattningar, gav ingen signifikans, F (2, 

95) = 2.28, p = .11. Deskriptiva data finns i tabell 4 ovan. 

 En ANOVA gällande Agent och Situation/Annan Person i de uppsagdas eget perspektiv 

jämfört med de andra gruppernas skattningar, visade ingen signifikant skillnad, F (2, 98) = 

.14, p = .87. Gällande icke uppsagdas eget perspektiv och de andra gruppernas skattningar, 

fanns emellertid en signifikant skillnad, F (2, 98) = 4.50, p < .01. De icke uppsagda gav fler 

förklaringar innehållande Situation/Annan person än uppsagda skattade det till, vilket post 

hoc (Bonferroni) påvisade, p < .05. Mellan beslutsfattarnas eget perspektiv och de andra 

gruppernas skattningar därav, förelåg ingen signifikans, F (2, 98) = 1.61, p = .21. Se tabell 5 

ovan för deskriptiva data.   
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Attribution i olika perspektiv inom varje grupp  

  

 För att se om deltagarna kunde ta ingruppens perspektiv gjordes beroende t-test för 

respektive grupp gällande attribution i eget perspektiv och skattning i ingruppens perspektiv. 

Det fanns inga signifikanta skillnader hos någon av grupperna gällande samtliga attributions-

nivåer, vilket tyder på att deltagarna trodde att andra personer i deras ingrupp förklarade be-

slutet på liknande sätt som de själva gjorde.  

 Då deltagarna antogs kunna inta de andra gruppernas perspektiv, förväntades det före-

ligga skillnader inom vardera grupp mellan attributionerna i eget perspektiv och gissningarna 

i de två utgruppernas perspektiv. Detta har testats med hjälp av beroende t-test.  

 Nedan redovisas skillnader i användandet av Anledningar och Bakomliggande Orsaker 

till Anledningar för respektive grupp. Se tabell 2 ovan för deskriptiva värden. De uppsagda 

gav endast något fler Anledningar i de icke uppsagdas perspektiv än i eget. Beroende t-test 

visade en tendens till signifikant skillnad, t (21) = -1.78, p = .09. Uppsagdas eget perspektiv 

skilde sig däremot signifikant från hur de gissade i beslutsfattarnas perspektiv, t (21) = -3.71, 

p < .001. De gav betydligt fler förklaringar med Anledningar i beslutsfattarnas perspektiv än i 

sitt eget. Beroende t-test visade en signifikant skillnad, t (65) = 3.98, p < .001, mellan icke 

uppsagdas eget perspektiv och hur de gissade i uppsagdas perspektiv, då de gissade att upp-

sagda förklarade med färre Anledningar än de själva. Däremot trodde de att beslutsfattarna 

förklarade beslutet på liknande sätt som de själva – skillnaden var inte signifikant. Gällande 

beslutsfattarnas eget perspektiv och hur de gissade i uppsagdas perspektiv, fanns ingen signi-

fikant skillnad. Det var inte heller signifikant skillnad mellan beslutsfattarnas eget perspektiv 

och gissningarna utifrån icke uppsagdas perspektiv.  

 Nedan redovisas resultatet för markerade och omarkerade meningsenheter för respek-

tive grupp. Se tabell 3 ovan för deskriptiva värden. Gällande förhållandet mellan markerade 

och omarkerade meningsenheter skilde sig uppsagdas eget perspektiv inte signifikant från hur 

de gissade i icke uppsagdas perspektiv eller i beslutsfattarnas perspektiv. Icke uppsagdas attri-

bution i eget perspektiv skilde sig inte signifikant från hur de gissade i utgruppernas perspek-

tiv. Beroende t-test mellan beslutsfattarnas eget perspektiv och hur de gissade i uppsagdas 

perspektiv, visade ingen signifikant skillnad. Däremot fanns en tendens till signifikant skill-

nad mellan det egna perspektivet och gissningarna utifrån icke uppsagdas perspektiv, t (7) = 

2.22, p = .06. Beslutsfattarna trodde att icke uppsagda förklarade med färre omarkerade me-

ningsenheter än de själva.  
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  Nedan redovisas skillnader i användandet av Uppfattningar och Önskningar för respek-

tive grupp. Tabell 4 ovan visar deskriptiva värden. Beroende t-test för Önskningar och Upp-

fattningar mellan uppsagdas eget perspektiv och hur de förklarade i icke uppsagdas perspek-

tiv, visade en tendens till signifikant skillnad, t (19) = 1.73, p = .10. De uppsagda trodde att 

icke uppsagda förklarade med fler Uppfattningar än de själva. Uppsagdas eget perspektiv 

skilde sig däremot inte signifikant från hur de gissade i beslutsfattarnas perspektiv. Det fanns 

ingen signifikant skillnad mellan icke uppsagdas eget perspektiv och hur de gissade i uppsag-

das perspektiv. Icke uppsagdas eget perspektiv skilde sig dock signifikant från hur de gissade 

i beslutsfattarnas perspektiv, t (61) = 4.00, p < .001. Färre Uppfattningar uppgavs utifrån 

beslutsfattarnas perspektiv än i det egna. En jämförelse mellan beslutsfattarnas eget perspek-

tiv och hur de gissade i uppsagdas perspektiv, visade ingen signifikant skillnad. Beslutsfatt-

arnas eget perspektiv skilde sig däremot signifikant från hur de gissade i icke uppsagdas 

perspektiv, t (7) = -2.67, p < .05. Beslutsfattarna gissade att icke uppsagda förklarade med 

färre Uppfattningar än de själva.  

 Nedan redovisas resultatet av innehållskategorierna. Se tabell 5 ovan för deskriptiva 

data. Beroende t-test för Agent och Situation/Annan person mellan uppsagdas eget perspektiv 

och hur de gissade i icke uppsagdas perspektiv visade inga signifikanta skillnader. Uppsagdas 

eget perspektiv skilde sig inte heller signifikant från hur de gissade i beslutsfattarnas perspek-

tiv. Det fanns en signifikant skillnad mellan icke uppsagdas eget perspektiv och hur de 

gissade i uppsagdas perspektiv, t (65) = -2.54, p < .05. Icke uppsagda gissade att uppsagda 

gav färre Situation/Annan person än de själva. Icke uppsagdas eget perspektiv skilde sig 

också signifikant från hur de gissade i beslutsfattarnas perspektiv, t (65) = -2.05, p < .05, då 

de trodde att beslutsfattarna förklarade med färre Situation/Annan person än de själva. 

Beroende t-test mellan beslutsfattarnas eget perspektiv och hur de gissade i uppsagdas 

perspektiv, visade ingen signifikant skillnad. Beslutsfattarnas eget perspektiv skilde sig inte 

heller signifikant från hur de gissade i icke uppsagdas perspektiv.  

 

 

Resultat av attityd   

  

 De olika grupperna förväntades ha olika attityd till beslutet att säga upp personal. Hypo-

tesen var att beslutsfattarna skulle ha mer positiv attityd än de anställda, av vilka gruppen 

uppsagda antogs ha mest negativ attityd. En ANOVA på egen attityd före i eget perspektiv 
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visade en signifikant skillnad mellan grupperna, F (2, 98) = 21.70, p < .001 (se tabell 6, s 29, 

för medelvärden och standardavvikelser). Enligt post hoc test (Bonferroni) förelåg signifikan-

ta skillnader mellan samtliga grupper: uppsagda - icke uppsagda, p < .001, uppsagda - 

beslutsfattare, p < .001, icke uppsagda - beslutsfattare p < .01. Gruppen uppsagda hade som 

förväntat lägst attityd och beslutsfattarna högst. Däremellan fanns icke uppsagdas attityd 

vilken motsvarade svarsalternativet ”varken bra eller dåligt”.  

 För att uppskatta gruppernas förmåga att utifrån de andra gruppernas perspektiv gissa 

deras attityd, gjordes ANOVOR där den egna attityden för varje grupp jämfördes med de 

andra gruppernas gissningar. Då grupperna antogs kunna sätta sig in de andras perspektiv var 

hypotesen att det inte skulle finnas skillnader dem emellan.  

 Det fanns en tendens till en signifikant skillnad mellan uppsagdas egen attityd och de 

andra gruppernas skattningar av densamma, F (2, 98) = 2.76, p = .07. Enligt post hoc (Bon-

ferroni) fanns denna tendens mellan uppsagda och icke uppsagda, p = .07; icke uppsagda 

skattade uppsagdas attityd som lägre än den i själva verket var. Icke uppsagdas egen attityd 

skilde sig inte signifikant från de andra gruppernas skattningar, F (2, 98) = .26, p = .77. Det 

fanns inte heller någon signifikant skillnad vid skattning av beslutsfattarnas attityd, F (2, 98) = 

.30, p = .74.  

 För att undersöka förekomst av extrem ingruppsbias gjordes beroende t-test för attityd 

till beslutet i eget perspektiv i jämförelse med ingruppens attityd. Hos de uppsagda förelåg 

ingen signifikant skillnad. Så var även fallet för beslutsfattarna. Däremot fanns en signifikant 

skillnad hos icke uppsagda, t (65) = 3.37, p < .001, då de skattat ingruppens attityd som lägre 

än vad den egentligen var. Se tabell 6, s 29, för deskriptiva värden.  

 Inom varje grupp antogs skillnader finnas mellan den egna attityden och hur de andra 

gruppernas attityd skattades. Oberoende t-test användes för att testa detta. Hos uppsagda 

återfanns signifikanta skillnader både gällande hur de skattade icke uppsagdas attityd i jäm-

förelse med den egna, t (21) = -3.1, p < .05, och hur de skattade beslutsfattarnas attityd, t (21) 

= -4.49, p < .001. För båda grupperna gissade uppsagda på en mer positiv attityd än deras 

egen. De icke uppsagda skattade de uppsagdas attityd som signifikant lägre än deras egen, t 

(65) = 11.26, p < .001. Icke uppsagda trodde även att beslutsfattarnas attityd skilde sig från 

deras egen attityd, men åt andra hållet, d v s de trodde att beslutsfattarna hade en mer positiv 

attityd än de själva, t (65) = -2.80, p < .05. Beslutsfattarna skattade attityden som signifikant 

lägre i såväl uppsagdas perspektiv, t (9) = 7.15, p < .001, som i icke uppsagdas perspektiv, t 

(9) = 3.10, p < .05. Se tabell 6 för medelvärden och standardavvikelser.  
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Tabell 6.  
 
Medelvärden och standardavvikelser för attityd i de fyra perspektiven 
  

Eget perspektiv 
 

Uppsagdas 
perspektiv 

 
Icke uppsagdas 

perspektiv 

 
Beslutsfattares 

perspektiv 
 

  
M 

 
SD 

 
M 

 
SD 

 
M 

 
SD 

 
M 

 
SD 

 
 

Uppsagda 2.32 1.46 2.05 1.40 3.77 1.74 4.59 1.62 

Icke uppsagda 3.80 1.70 1.74 0.88 3.38 1.44 4.42 1.56 

Beslutsfattare 4.80 1.40 1.70 0.67 3.40 1.26 4.75 1.51 
Not. Sjugradig attitydskala där 1 står för extremt dåligt och 7 för extremt bra.   

  

 En prediktion var att attityden skulle förändras efter perspektivskiftena. En ANOVA 

med upprepad mätning visade att det inte skett någon attitydförändring och att grupptillhörig-

het inte påverkade den uteblivna effekten. Se tabell 7 för medelvärden och standardavvikelser.  

 

Tabell 7.  
 
Deskriptiv data för Egen Attityd Före och Egen Attityd Efter  
 
 

 
Uppsagda (n = 22) 

 
Icke uppsagda (n = 66) 

 
Beslutsfattare (n = 10) 

 
 M SD M SD M SD 

 
 
Egen Attityd 
Före 
 

 
2.42 

 

 
1.33 

 

 
4.04 

 

 
1.31 

 

 
5.37 

 

 
0.74 

 

Egen Attityd 
Efter 
 

2.59 1.21 4.05 1.40 5.43 0.70 

Not. Sjugradig attitydskala där 1 står för extremt dåligt och 7 för extremt bra. 

 

 

Korrelationer mellan attityd och attribution 

  

 Attityd i de fyra perspektiven korrelerades med attributioner på olika nivåer. Se tabell 8 

för resultat.  
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Tabell 8.  
 
Korrelationer mellan attribution och attityd i de fyra perspektiven 
  

Attityd i eget 
perspektiv 

 
Attityd i 

uppsagdas 
perspektiv 

 
Attityd i icke 

uppsagdas 
perspektiv 

 
Attityd i 

beslutsfattares 
perspektiv 

 
 

Anledningar-
Bakomliggande 
Orsaker till 
Anledningar 
 

0.38** ns 0.24* 0.24* 

Markerade- 
Omarkerade 
 

ns ns ns ns 

Önskningar-
Uppfattningar 
 

ns ns ns 0.23* 

Agent-Situation/ 
Annan person 
 

-0.39** ns ns ns 

Not. Positiv korrelation innebär att Anledningar, Markerade, Önskningar, Agent är positivt korrelerade med 
respektive attityd. Negativ korrelation innebär att Bakomliggande Orsaker till Anledningar, Omarkerade, 
Uppfattningar och Situation/Annan person är positivt korrelerade med respektive attityd.   
* p < .05, ** p < .01 
 

 

Egen bedömning av förmågan att byta perspektiv 

  

 De tre frågorna vilka avsåg att mäta i hur stor utsträckning deltagarna kände att de 

kunde leva sig in i de olika gruppernas perspektiv, visade följande. Gruppen uppsagda angav 

högst värde för hur väl de kände att de kunde sätta sig in i den egna gruppen, M = 4.59, SD = 

1.76. Att inta de icke uppsagdas perspektiv upplevdes som något svårare, M = 4.05, SD = 

1.40 (ett saknat värde). Dock var det svårast att inta beslutsfattarnas perspektiv, M = 3.14, SD 

= 1.81.  

 Även gruppen icke uppsagda angav högst värde för sin egen grupp, M = 5.06, SD = 

1.14. Därefter kunde de bäst inta uppsagdas perspektiv, M = 4.92, SD = 1.35. Svårast hade 

gruppen att inta beslutsfattarnas perspektiv, M = 4.55, SD = 1.44.  

 Beslutsfattarna uppgav att det gick bäst att inta det egna perspektivet, M = 5.50, SD = 

0.53. I likhet med icke uppsagda upplevde de att de kunde ta uppsagdas perspektiv i ganska 
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stor utsträckning, M = 4.90, SD = 0.77. Något svårare angav de att det gick att inta icke 

uppsagdas perspektiv, M = 4.60, SD = 1.08.  

 

 

Bakgrundsvariabler  

  

 Ålder delades in i tre kategorier: 21-35 år, 36-50 år samt 51-64 år. Signifikant skillnad 

återfanns enligt en ANOVA mellan ålder och antal markerade och omarkerade anledningar i 

eget perspektiv, F (2, 96) = 3.15, p < .05. Post hoc (Bonferroni) visade en tendens till skillnad 

mellan den yngsta och äldsta kategorin, p = .07, då de äldsta deltagarna angav fler omarkerade 

meningsenheter än de yngsta. I den yngsta kategorin var M = -0.62, SD = 0.61, i mellankate-

gorin M = -0.69, SD = 0.60, samt i den äldsta kategorin var M = -0.93, SD = 0.25.  

 Den sammanslagna attitydfrågan pekade inte på några skillnader mellan män och kvinn-

or. Det gjorde däremot den första attitydfrågan i eget perspektiv: F (1, 97) = 8.14, p < .05, 

kvinnor M = 2.77, SD = 1.42, män M = 3.89, SD = 1.80, d v s männen var något mer positiva 

än kvinnorna till beslutet att säga upp anställda.    

 Attitydfråga 3 (beslutsfattarnas agerande) skilde sig signifikant mellan företagen, F (2, 

98) = 4.26, p < .05. På företag A (n = 34) var M = 3.50, SD = 1.80. Svaren från personerna i 

företag B (n = 36) var lägre, M = 2.86, SD = 1.85, vilket motsvarade kategorin ”ganska 

dåligt”. Värdet för personerna tillhörande företag C (n = 28) var högst. De ansåg att agerandet 

var ”varken bra eller dåligt”, M = 4.14, SD = 1.53.  

 

 

 

Diskussion 
 

 

Nedan diskuteras inledningsvis resultaten gällande attribution, följt av diskussion gällande 

attityd. Avsnittet avslutas med en allmän diskussion av resultaten och hur dessa kan tillämpas 

i arbetslivet.  
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Diskussion av attribution 

 

 Resultatet visade att en aktörs -observatörseffekt förekom mellan uppsagda och 

beslutsfattare gällande förklaringssätt där beslutsfattarna i enlighet med hypotesen använde 

sig av signifikant fler Anledningar jämfört med de uppsagda. Däremot påvisades ingen aktörs 

-observatörseffekt mellan icke uppsagda och beslutsfattare. En tendens till aktörs -

observatörseffekt kunde urskiljas mellan uppsagda och icke uppsagda, då icke uppsagda gav 

fler Anledningar än uppsagda. Resultatet visade även att samtliga grupper använde mer An-

ledningar än Bakomliggande Orsaker till Anledningar. De icke uppsagda liknade besluts-

fattarna i sitt förklaringssätt, trots att både uppsagda och icke uppsagda ses som observatörer.  

 Aktörs -observatörseffekten antogs även göra sig gällande i den typ av Anledningar som 

gavs. Resultatet visade att endast en tendens till aktörs -observatörseffekt kunde påvisas 

mellan uppsagda och beslutsfattare, då de senare hade något fler Omarkerade meningsenheter 

än uppsagda. Samtliga grupper hade fler Omarkerade än Markerade meningsenheter. Detta 

kan tänkas bero på det beteende som förklaras, uppsägning av personal, där det kan vara 

naturligt att tänka på många faktiska omständigheter. Enligt den psykologiska förklaringen av 

förekomsten av Omarkerade förklaringar, kan de användas för att visa att aktörens uppfattning 

delas (Malle, 1999). Det kan tänkas vara av betydelse för uppsagda och icke uppsagda att 

påvisa en förståelse för beslutsfattarnas agerande, då uppsägningar på företag är vanligt före-

kommande i dessa dagar och då det ofta beror på liknande anledningar (ex konjunktur, dålig 

lönsamhet). Även kodningen av ”måste”, och andra ord som beskriver en högre önskan om att 

uppfylla något, kan ha bidragit till uteblivna signifikanta skillnader mellan grupperna. Enligt 

Malle (1999) antas aktörer använda färre markerande verb än observatörer. I denna under-

sökning förefaller dock aktörerna, d v s beslutsfattarna, ha använt ”måste” och dylika ord i 

relativt stor utsträckning, vilket kan bero på en önskan att rättfärdiga sitt beslut.  

 Vad gäller Önskningar och Uppfattningar antogs beslutsfattarna använda mer Uppfatt-

ningar än anställda. De som emellertid nämnde mest Uppfattningar var icke uppsagda, följt av 

beslutsfattare och slutligen uppsagda. En signifikant skillnad återfanns mellan icke uppsagda 

och uppsagda. Måhända har icke uppsagda möjlighet att se objektiva fakta i omgivningen i 

större utsträckning än de andra två andra grupperna, p g a större distans till beslutet. Resultat-

et visar att alla tre grupperna använder mer Uppfattningar i förhållande till Önskningar. Enligt 

Malle (1999) påvisar Uppfattningar fakta i aktörens omgivning vilka kan vara svåra för en 

observatör att känna till, särskilt då aktören är okänd. I situationen som undersöktes har 
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information getts ut från beslutsfattare till anställda angående uppsägningarna. Deltagarna i de 

tre grupperna är dessutom kollegor och känner varandra, varför det är förståeligt att alla ger 

mer Uppfattningar än Önskningar. Det finns ett samband mellan Uppfattningar och Omark-

erade förklaringar: enligt en grammatisk förklaring kan Uppfattningar ofta användas utan 

markerande verb (jfr Malle, 1999). Det förklarar den relativt stora förekomsten av båda dessa 

i undersökningen.  

 Slutligen undersöktes även skillnader mellan aktörer och observatörer vad gäller 

innehållsmässiga aspekter. I enlighet med den traditionella beskrivningen av aktörs -

observatörseffekten innehöll beslutsfattarnas förklaringar signifikant fler Situation/Annan 

Person än uppsagdas förklaringar. Mellan icke uppsagda och uppsagda fanns en tendens till 

skillnad. Även här fanns således en tendens att icke uppsagda är närmare beslutsfattarna än de 

uppsagda i hur de förklarade beslutet. Resultatet visade att samtliga grupper förklarade 

beslutet med fler Situation/Annan Person i förhållande till Agent. Även detta resultat kan ha 

ett samband med ovan nämnda tolkningar i det att beteendet som förklaras kan inbjuda till 

rationella, förnuftiga förklaringar, vilket görs genom Omarkerade Uppfattningar med 

situationsinnehåll (jfr Malle, 1999). 

 Det är intressant att notera tendensen att icke uppsagdas attributioner var liknande 

beslutsfattarnas. Med anledning av deras distans till uppsägningarna, antogs icke uppsagda 

befinna sig mittemellan de uppsagda och beslutsfattarna. Tendensen åskådliggörs i resultatet 

av både förklaringssätt, typ av anledningar och innehåll. Vad kan det bero på? Både Mont-

gomery (1994, 2001) och Lindström (2001) talar om det mentala objektet i perspektivteori, 

vilket i detta fall torde vara beslutet att säga upp personal. Vidare menar de att vilka intressen 

människan har i relation till ett specifikt objekt påverkar distansen mellan subjekt och objekt. 

Det i sin tur inverkar på hur egenskaper uppfattas. De icke uppsagda har måhända intressen i 

beslutet vilket liknar beslutsfattarnas. Eftersom de inte förlorat sina arbeten, kan det tänkas att 

de hellre identifierar sig med beslutsfattarna än med de uppsagda, trots att de i likhet med 

uppsagda tillhör den större gruppen anställda. Då icke uppsagda och beslutsfattare är de 

grupper som kommer att fortsätta arbeta tillsammans, är det tänkbart att de redan ser upp-

sagda som en utgrupp till vilken distansen upplevs som längre än till de grupper vilka även i 

framtiden kommer att tillhöra företaget. En annan anledning kan vara att icke uppsagda, 

eftersom de får behålla sina arbeten, upplever beslutet som gynnsamt (jfr Montgomery, 2001). 

Hur gynnsamt det mentala objektet upplevs, påverkar enligt perspektivmodellen vilken sida 
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objektet betraktas från och således vilka egenskaper som framträder. Även känsla av till-

hörighet påverkar vilket perspektiv som intas (Montgomery, 1994).  

 När de andra gruppernas perspektiv intogs, förväntades deltagarna kunna sätta sig in de 

andras perspektiv varvid aktörs -observatörseffekten antogs bli omvänd. Överlag tydde resul-

tatet på att deltagarna kunde sätta sig in i de övriga gruppernas perspektiv. Man kan kon-

statera att det inte är en viss grupp som haft svårt att sätta sig in i övriga perspektiv. Inte heller 

är det en viss grupps perspektiv som varit svårt att inta. Däremot föreföll det vara olika svårt 

att inta andra gruppers perspektiv beroende på förklaringsnivå. Gällande Anledningar och 

Bakomliggande Orsaker till Anledningar fanns inga signifikanta skillnader, d v s alla grupp-

erna kunde ta varandras perspektiv. Det fanns emellertid signifikanta skillnader gällande 

Markerade - Omarkerade för uppsagda när de intog beslutsfattarnas perspektiv, gällande 

Önskningar - Uppfattningar när icke uppsagda tog uppsagdas perspektiv, samt gällande Agent 

- Situation/Annan Person då uppsagda tog icke uppsagdas perspektiv. Enligt Malle (1999) kan 

Uppfattningar vara svårare för observatörer att beskriva än Önskningar eftersom de vanligen 

har mindre information än aktören själv har. Resultatet av denna undersökning stödjer detta 

antagande, då uppsagda och icke uppsagda i beslutsfattarnas perspektiv gav fler Önskningar 

än i de övriga perspektiven. 

 Resultatet av jämförelser mellan eget och ingruppens perspektiv, visade att deltagarna 

trodde att andra personer i samma grupp förklarade beslutet på liknande sätt som de själva på 

samtliga attributionsnivåer. Jämförelserna mellan eget och utgruppernas perspektiv var inte 

lika entydigt. Uppsagda och icke uppsagda trodde att respektive utgrupper förklarade beslutet 

annorlunda än de själva, i enlighet med distanshypotesen, gällande Anledningar och Bakom-

liggande Orsaker till Anledningar. Däremot trodde beslutsfattarna att det inte fanns några 

skillnader mellan grupperna. Det kan bero på att de som aktörer, och tillika informatörer, tror 

att andra vet lika mycket som de själva gör och att de därför överskattar anställdas vetskap om 

beslutet. Angående Markerade och Omarkerade meningsenheter trodde samtliga grupper att 

utgrupperna svarat likadant som de själva. Gällande Önskningar och Uppfattningar fanns en 

tendens till skillnad då uppsagda gissade icke uppsagdas svar, men ingen skillnad då de 

gissade beslutsfattarnas svar. Vare sig icke uppsagda eller beslutsfattare trodde att de upp-

sagda hade svarat annorlunda än de själva. Däremot trodde icke uppsagda att beslutsfattarnas 

attributioner skilde sig från deras, och beslutsfattarna trodde att icke uppsagda skilde sig från 

dem. Slutligen visade resultatet för Agent och Situation/Annan Person att av de tre grupperna 

var det bara icke uppsagda som gissade på skillnader mellan egen skattning och utgruppernas. 



                                                                                                             Perspektiv i arbetslivet 

    

 

36

 

 En slutsats av ovanstående resultat är att deltagarna uppfattar en större skillnad mellan 

sig själv och utgrupperna, än mellan sig själv och ingruppen. En annan slutsats är att deltag-

arna tror att utgrupperna liknar den egna gruppen i större utsträckning än vad de verkligen 

gör, något som kan bero på falsk konsensuseffekt, d v s benägenhet att tro att andras åsikter 

stämmer överens med ens egna, i större utsträckning än vad de egentligen gör (Fussell & 

Krauss, 1991; Keysar, 1994; Ross, Greene, & House, 1977, enligt Kemdal, 2000). Lindström 

(2001) menar att individer i olika utsträckning kan vara medvetna om alternativa perspektiv. 

Falsk konsensuseffekt kan tänkas ha ett samband med bristande medvetenhet om perspektiv. 

För en del individer finns inte något intresse att inta andra perspektiv eller ens försöka förstå 

att det finns alternativ, eftersom det kan upplevas som ett hot mot jaget (jfr Montgomery, 

2001). Detta kan enligt Montgomery (2001) vara en anledning till att människor har en be-

nägenhet till att inte ändra åsikt och inte vilja erkänna fel.  

  

 

Diskussion av attityd 

 

 Attityden skilde sig som förväntat mellan grupperna: beslutsfattarna hade positiv attityd 

medan uppsagdas attityd var negativ och de icke uppsagdas attityd var neutral. Dessutom 

visade deltagarna god förmåga att sätta sig in i vilken attityd de andra grupperna hade. Det 

tyder på att attityd till beslutet var något lättare att sätta sig in i än hur beslutet förklarades. En 

förklaring kan vara att attityder är något som människor har större medvetenhet om än attri-

butioner. Attityder är något vi oftare talar med varandra om, än vad vi gör om specifika för-

klaringssätt. Attributionerna skattades dessutom, till skillnad från attityderna, på flera olika 

nivåer varvid sannolikheten för felaktiga skattningar blir större.  

 Som väntat återfanns skillnader mellan den egna attityden och hur man skattade de 

andra gruppernas attityd och skattningarna gick också i den förväntade riktningen: de stämde 

med gruppernas verkliga svar. Gällande extrem ingruppsbias återfanns denna endast hos icke 

uppsagda: de gissade att ingruppens attityd var mer negativ än deras egen attityd. En anled-

ning till att ingen bias påträffades hos uppsagda och beslutsfattare kan vara att de är mer be-

rörda och delaktiga i uppsägningsbeslutet, och därför har en önskan och ett behov att se att 

personer i ingruppen är lika dem själva.  

 I denna undersökning prövades perspektivskifte som metod för att förändra attityden 

hos deltagarna. Hypotesen angående attitydförändring förkastades då attityden till beslutet 
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inte förändrades hos någon av grupperna. Som vi sett ovan utföll deltagarnas attribution i de 

olika perspektiven på några attributionsnivåer enligt det predicerade, dock inte alla. Detta kan 

ha ett samband med den uteblivna attitydförändringen. Måhända var de instruktioner som 

gavs vid induceringen av perspektiven inte tillräcklig.  

 Det finns ett samband mellan orsaksanalyser och attityder (se Bohner & Wänke, 2002; 

Jones & Davis, 1972). Korrelationer visade att en positiv attityd hade samband med antal 

Anledningar i både eget, icke uppsagdas och beslutsfattarnas perspektiv. Korrelation återfanns 

även mellan Uppfattningar och attityd i beslutsfattarnas perspektiv samt mellan Situation och 

attityd i eget perspektiv.   

 Angående deltagarnas egen bedömning av förmågan att byta perspektiv angavs svars-

alternativet ”varken eller”, förutom av uppsagda vilka tyckte det var ”ganska svårt” att ta be-

slutsfattarnas perspektiv. Både icke uppsagda och beslutsfattare tyckte det var lättare att ta 

uppsagdas perspektiv än den andra utgruppens. Eftersom de uppsagda har blivit mest negativt 

drabbade av uppsägningsbeslutet, är en möjlig förklaring att övriga grupper känner empati för 

dem.  

 

 

Allmän diskussion 

 

 Att använda Malles F.EX, version 4.0 i kodningen av attributioner har både för- och 

nackdelar. Till fördelarna hör att reglerna för hur kodningen bör genomföras är strikta och 

specifika. Malle tar hänsyn till både lingvistisk yta och begreppsinnehållet i förklaringarna. 

Därmed är modellen inte lika känslig för språkliga olikheter som den klassiska intern/extern-

klassificeringen. Ett stort antal kodningskategorier minskar antalet forcerade kategoriseringar 

och antalet icke kodningsbara meningsenheter. Ett kodningssystem där attributioner kan 

studeras på olika nivåer visar tydligare än tidigare hur svårt det kan vara att ta andra personers 

perspektiv. Resultaten ovan visar att det är lättare att sätta sig in i andra gruppers förklarings-

sätt (Anledningar och Bakomliggande Orsaker till Anledningar) än vad det är att sätta sig in i 

exempelvis typ och form av Anledning. Viss kritik kan dock framläggas gentemot F.EX, 

version 4.0. Kodningsschemat är inte anpassat efter olika språk och kulturer. Trots ansatsen 

att minska känsligheten för lingvistisk yta har flera språk- och översättningsproblem upp-

kommit under arbetets gång. Som exempel kan nämnas det i svenskt språkbruk vanligt 

använda ”man” som refererar till en ospecifik person. I meningsenheten ”man kan inte göra 
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minusresultat i längden” uppstår kodningssvårigheter i huruvida förklaringen avser Agent 

eller Annan Person. Fler problem av liknande slag uppkom i översättningen från engelska till 

svenska. En framtida uppgift är att undersöka kodningsschemat och dess applicering inom 

olika kulturer och språkbruk.  

 I undersökningen var det beslutsfattarnas agerande som förklarades och därmed har 

hänvisningar till dem, deras agerande, personliga kvalitéer och dylikt kodats som Agent. 

Personliga anspelningar har i övrigt kodats som Annan Person. Därmed fanns det i kodningen 

av anställdas svar ingen möjlighet att göra någon åtskillnad mellan syftningar till respon-

denten själv och till andra personer, båda kodades som Annan Person. Studier av denna 

skillnad hade varit av stort intresse i den specifika situation som undersöktes då flera upp-

sagda utifrån eget perspektiv attribuerar uppsägningarna till sig själv eller den egna gruppen. 

 Svarsfrekvensen var överlag låg och lägst var den för gruppen uppsagda. På företag A 

svarade inga beslutsfattare. Den låga svarsfrekvensen för uppsagda berodde troligen på att de 

upplevde ämnet som känsligt, i synnerhet då enkäten distribuerades i nära anslutning till 

varslet av uppsägningarna. Gruppen uppsagda på företag C var relativt få i antalet och några 

av dem har uttryckt oro för identifiering. Även andra personer kan tänkas ha valt att inte 

deltaga på grund av detta. En möjlig förklaring till beslutsfattarnas låga deltagande är att 

ämnet var känsligt för dem då det gällde förklaringar av deras eget agerande. Bakom ett 

uppsägningsbeslut kan även finnas dolda anledningar, exempelvis en önskan att göra sig av 

med obekväma personer, vilket kan ha medfört att beslutsfattare valt att inte deltaga. Enligt 

Lindström (2001) kan medvetenheten om alternativa perspektiv befinna sig på tre nivåer, 

varav den första är att individen inte uppfattar att det finns olika perspektiv eftersom verklig-

heten upplevs som entydig. Detta kan vara ytterligare en förklaring till den låga svarsfre-

kvensen samt till det interna bortfallet. Påminnelser på företag A hade troligen ökat svars-

frekvensen men tillåtelse till detta gavs, som redan nämnts, inte av företaget.  

 Det finns faktorer som inte kontrollerats för, vars påverkan på resultatet är tänkbara. 

Exempelvis hade frågor angående empatisk förmåga och de anställdas relation till besluts-

fattarna varit av intresse då båda dessa faktorer påverkar attributionsskillnader mellan aktörer 

och observatörer på liknande sätt som perspektivskiften (Regan & Totten, 1975; Gould & 

Sigall, 1977; Fiske & Taylor, 1991). Anställda med ett personligt förhållande till besluts-

fattarna eller som varit aktiva i beslutsprocessen kan, med utgångspunkt från den informa-

tionsbaserade förklaringen till aktörs -observatörseffekten, ha tillgång till mer information och 
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bakgrundsdata och därmed attribuera mer som aktörer. Möjligen är personalens delaktighet 

något som företagsledningen bör ha i åtanke under beslutsprocesser. 

 Människor har en tendens att uppleva händelser annorlunda beroende på när de utspelar 

sig tidsmässigt. Undersökningen bedrevs på företag där beslut om uppsägningar tagits endast 

en kort tidsperiod innan enkäten distribuerades. Detta var en fördel eftersom attributionerna 

och attityderna troligtvis inte hade hunnit påverkas av tidsaspekten. Emellertid skulle det 

också vara av intresse att göra en uppföljande studie en längre tid efter beslutet.

 Sammanfattningsvis har en aktörs -observatörseffekt påvisats, dock med tydligast 

verkan gällande Anledning och Bakomliggande Orsak till Anledning samt gällande innehålls-

förklaringarna. Det fanns även en påfallande tendens hos icke uppsagda att attributions-

mässigt förhålla sig närmare beslutsfattare än uppsagda. Undersökningen visade även att 

deltagarna hade relativt god förmåga att ta varandras perspektiv, vilket resulterade i att aktörs 

-observatörseffekten utjämnades. Resultatet innebär att det fanns skillnader mellan grupperna 

i hur de förklarade, samt i attityden till, beslutet att säga upp personal. Beroende på vilket 

perspektiv man har, tolkas och förklaras händelser på olika sätt och det är av största vikt att 

företagsledningen, såväl som övrig personal på företaget, håller detta i åtanke. Förhoppnings-

vis kan denna studie bidra till en större perspektivmedvetenhet och insikten att de förklaringar 

man ser som självklara och objektiva inte alltid uppfattas så av andra. Kännedom om detta 

kan vara betydelsefull vid delgivning av information. Medvetenhet om skilda perspektiv och 

förklaringssätt samt förmågan att inta andras perspektiv, kan vägleda företagsledningen när de 

informerar personal om ett uppsägningsbeslut och minska felaktiga orsaksförklaringar från de 

anställdas sida. Därmed finns goda förutsättningar att förebygga missuppfattningar, dålig 

stämning på arbetsplatsen, misstro till chefer och ledning samt illojalitet mot företaget. Del-

tagarnas förmåga att skifta perspektiv kan användas för att få ökad insyn i hur olika männi-

skor tänker och därmed kan de få större förståelse för varandra och händelser i sin omgivning. 

Förståelse av hur grupper med skilda perspektiv attribuerar kan således öka kunskapen om 

hur hanteringen av liknande framtida situationer kan underlättas.  
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Till Dig på NN 
 
 
 
Enkäten består av 16  frågor. Vi ber Dig svara på frågorna i turordning. Det finns inget 
”rätt” eller ”fel” svar utan det är Din upplevelse som är intressant. Dina svar kommer att 
behandlas konfidentiellt.   
 
Under hösten togs ett beslut att säga upp delar av personalen på NN. Det är detta beslut Du 
bör ha i åtanke när Du besvarar frågorna i enkäten. 
 
Vi hänvisar i enkäten till ”beslutsfattarna” och syftar då på koncernledningen och den lokala 
företagsledningen på NN.  
 
 
 
 
 
 
Först behöver vi ha några uppgifter om Dig själv. Dessa frågor är enbart till för att utläsa 
grupptendenser i resultatet av undersökningen.  
 
Jag är...  Tjänsteman  Kollektivanställd  
[Kategorierna har varierat mellan företagen med hänsyn till arbetsplatsspecifika skillnader.]  
 
Kön:  ……….  
 
Ange Din ålder:  ....... år 
 
Hur lång tid har Du sammanlagt varit anställd på NN?  …… år  …… månader  
 
 
 

Bilaga A
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Fråga 1. Hur bra eller dåligt tycker Du att beslutet att säga upp personal var? 
 

Extremt  Mycket  Ganska Varken bra Ganska  Mycket  Extremt  
dåligt dåligt dåligt eller dåligt bra bra bra 

       
 
 
Fråga 2. Hur berättigat eller oberättigat tycker Du att beslutet att säga upp personal var? 
 
   Varken  
Extremt  Mycket Ganska berättigat eller Ganska Mycket Extremt 
oberättigat oberättigat oberättigat oberättigat berättigat berättigat berättigat 

       
 
 
Fråga 3. Hur bra eller dåligt tycker Du att beslutsfattarnas agerande har varit i samband med 
just det här beslutet? 
 

Extremt  Mycket  Ganska Varken bra Ganska  Mycket  Extremt  
dåligt dåligt dåligt eller dåligt bra bra bra 

       
 
 
Fråga 4. Varför tror Du att beslutet att säga upp personal togs? Utgå från Dina egna 
synpunkter. Uttryck Dig precis som Du vill och skriv ner allt Du kommer att tänka på. 
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De två kommande frågorna handlar om hur Du tror att de andra personerna på NN, som 
också har blivit uppsagda, uppfattar beslutet att säga upp personal. Tänk Dig att Du är en av 
dem och försök att i så stor utsträckning som möjligt se saken utifrån deras synvinkel. 
 
 
Fråga 5. Hur bra eller dåligt tror Du att de andra personerna som blivit uppsagda tycker att 
beslutet att säga upp personal var?  
 
Extremt  Mycket  Ganska Varken bra Ganska  Mycket  Extremt  
dåligt dåligt dåligt eller dåligt bra bra bra 

       
 
 
Fråga 6. Lev Dig in i hur de andra som blivit uppsagda förklarar beslutet att säga upp 
personal. Hur skulle Du ur deras synvinkel förklara varför beslutet togs? Uttryck Dig precis 
som Du vill och skriv ner allt Du kommer att tänka på. 
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......................................................................................................................................................  
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De två kommande frågorna handlar om hur Du tror att de anställda på NN, som inte har 
blivit uppsagda, uppfattar beslutet att säga upp personal. Tänk Dig att Du är en av dem och 
försök att i så stor utsträckning som möjligt se saken utifrån deras synvinkel. 
 
 
Fråga 7. Hur bra eller dåligt tror Du att de som inte har blivit uppsagda tycker att beslutet att 
säga upp personal var?  
 
Extremt  Mycket  Ganska Varken bra Ganska  Mycket  Extremt  
dåligt dåligt dåligt eller dåligt bra bra bra 

       
 
 
Fråga 8. Lev Dig in i hur de som inte blivit uppsagda förklarar beslutet att säga upp personal. 
Hur skulle Du ur deras synvinkel förklara varför beslutet togs? Uttryck Dig precis som Du 
vill och skriv ner allt Du kommer att tänka på. 
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De två kommande frågorna handlar om hur Du tror att beslutsfattarna själva uppfattar sitt 
beslut att säga upp personal. Tänk Dig att Du är en av dem och försök att i så stor 
utsträckning som möjligt se saken utifrån deras synvinkel. 
 
 
Fråga 9. Hur bra eller dåligt tror Du att beslutsfattarna själva tycker att beslutet att säga upp 
personal var?  
 
Extremt  Mycket  Ganska Varken bra Ganska  Mycket  Extremt  
dåligt dåligt dåligt eller dåligt bra bra bra 

       
 
 
Fråga 10. Lev Dig in i hur de som har fattat beslutet själva förklarar sitt beslut att säga upp 
personal. Hur skulle Du ur deras synvinkel förklara varför beslutet togs? Uttryck Dig precis 
som Du vill och skriv ner allt Du kommer att tänka på. 
 
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  
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Fråga 11. I vilken utsträckning känner Du att Du kunde leva Dig in i de andra uppsagda 
personernas situation när Du besvarade fråga 5-6 i enkäten? 
 
   I varken 
I extremt låg  I mycket låg I ganska låg  hög eller låg I ganska hög I mycket hög  I extremt hög 
utsträckning utsträckning utsträckning utsträckning utsträckning utsträckning utsträckning 

       

 
Fråga 12. I vilken utsträckning känner Du att Du kunde leva Dig in i de icke uppsagda 
personernas situation när Du besvarade fråga 7-8 i enkäten? 
 
   I varken 
I extremt låg  I mycket låg I ganska låg  hög eller låg I ganska hög I mycket hög  I extremt hög 
utsträckning utsträckning utsträckning utsträckning utsträckning utsträckning utsträckning 

       

 
Fråga 13. I vilken utsträckning känner Du att Du kunde leva Dig in i beslutsfattarnas 
situation när Du besvarade fråga 9-10 i enkäten? 
 
   I varken 
I extremt låg  I mycket låg I ganska låg  hög eller låg I ganska hög I mycket hög  I extremt hög 
utsträckning utsträckning utsträckning utsträckning utsträckning utsträckning utsträckning 

       
 
 
 
Fundera över Din egen inställning till beslutet respektive beslutsfattarnas agerande ännu en 
gång och besvara sedan frågorna nedan.   
 
Fråga 14. Hur bra eller dåligt tycker Du att beslutet att säga upp personal var? 
 
Extremt  Mycket  Ganska Varken bra Ganska  Mycket  Extremt  
dåligt dåligt dåligt eller dåligt bra bra bra 

       

 
Fråga 15. Hur berättigat eller oberättigat tycker Du att beslutet att säga upp personal var? 
 
   Varken  
Extremt  Mycket Ganska berättigat eller Ganska Mycket Extremt 
oberättigat oberättigat oberättigat oberättigat berättigat berättigat berättigat 

       

 
Fråga 16. Hur bra eller dåligt tycker Du att beslutsfattarnas agerande har varit i samband med 
just det här beslutet? 
 

Extremt  Mycket  Ganska Varken bra Ganska  Mycket  Extremt  
dåligt dåligt dåligt eller dåligt bra bra bra 

       
 

 
 

Tack för Din värdefulla medverkan! 

Bilaga A



                                                                                                             Perspektiv i arbetslivet 

    

 

49

 

Till dig på NN! 
 
Vi heter Anna Johansson och Therese Ruland och vi studerar till personalvetare vid Lunds 
universitet. Den här terminen skriver vi magisteruppsats inom arbets- och organisations-
psykologi och genomför i samband med uppsatsen en undersökning på NN.  
 
På NN har en del av personalen sagts upp. Vi genomför undersökningar på olika företag där 
det nyligen tagits beslut att säga upp anställda. Beslut av den här typen påverkar och berör 
alla på arbetsplatsen och det är därför betydelsefullt att undersöka hur olika parter upplever 
och uppfattar beslutet i fråga. Därför genomför vi undersökningen bland personer från tre 
olika grupper: de som fattat beslutet, anställda som blivit uppsagda samt anställda som inte 
blivit uppsagda. Alla personers synpunkter är intressanta och viktiga! Syftet är att få ökad 
förståelse och kunskap om ämnet för att i framtiden kunna hantera situationer som denna på 
ett bra sätt.    
 
Studien genomförs, med företagets godkännande, i form av en enkätundersökning. 
Deltagandet i undersökningen är frivilligt, men det är viktigt för undersökningens kvalitet att 
alla som får enkäten besvarar den så fullständigt som möjligt. Dina åsikter och tankar är 
värdefulla! Vi är tacksamma om vi får Ditt svar senast den 10/12. Använd det bifogade 
svarskuvertet, porto är betalt.  
 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt! 
 
Resultatet av undersökningen kommer endast att presenteras i tabellsammanställningar och 
någon möjlighet att identifiera just Ditt svar finns därför inte. Vi kommer inte heller att 
använda företagets namn i uppsatsen.  
 
Det är vi och vår handledare Anna Blom Kemdal som har initierat och är ansvariga för 
undersökningen och vi kommer själva att utföra bearbetningen av svaren. Ingen på NN 
kommer att få tillgång till individuella svar.  
 
Uppsatsen kommer att examineras vårterminen 2003. Vid förfrågan kan vi sända uppsatsen 
till Dig via e-post. Om Du har frågor eller vill veta mer om undersökningen, är Du 
välkommen att kontakta oss på nedanstående telefonnummer/e-postadresser.  
 
Tack på förhand för Din medverkan! 
 
Lund, december 2002 
 
 
Anna Johansson    Therese Ruland 
Telefonnummer   Telefonnummer 
E-postadress    E-postadress 
 
 
Anna Blom Kemdal (handledare) 
Telefonnummer 
E-postadress 
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