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ATTITYD 

FUNKTION OCH FÖRÄNDRING  
 



+
Vad är en attityd?  
n EN ÖVERTYGELSE OM:  

 

  

PERSONER SAKER  

FÖRETEELSER 
(HÄNDELSER)  

KAN VARA 
POSITIV 
ÖVERTYGELSE  

KAN VARA 
NEGATIV 
ÖVERTYGELSE  



+
ATTITYDENS INNEHÅLL 

TANKAR  KÄNSLA  HANDLING  

à GRUNDAD PÅ 
INFORMATION 

  

à KÄNSLOMÄSSIG 
DIMENSION  
 

à FÅR OSS ATT 
AGERA I RIKTNINGEN 
MED ATTITYDEN 



+

ATTITYD: Förenklar vår vardag.  
 
Vet hur vi ska agera i olika situationer.  
 
UTAN ATT DET BEHÖVER VARA RÄTT 
ELLER FEL.  

EXEMPEL: Olika 
attityder till mobiler.  
 

 

En person kan tycka att mobiler är 
intressanta och spännande (tanke). 
Om denna person får en telefon i 
sin närvaro känns det roligt 
(känsla) och personen börjar 
använda mobilen (handling). 

 

 

 

En annan person kan tycka 
mobiler är ointressanta och 
krångliga (tanke). Om denna 
person får en mobil i sin närvaro 
känns det jobbigt (känsla)  och 
personen skulle ignorera mobilen 
eller gå där ifrån (handling).  



+
ATITTYDERS FUNKTION 

n Social funktion 

n Kunskaps funktion 

n Instrumentell funktion (betingning)  



+  

Social funktion  
 
Även kallad värderingsfunktion, 
handlar om värderingar gentemot 
andra individer och sociala 
sammanhang. Dessa attityder är 
starka, då det har stor betydelse för 
individens identitet och hur vi visar 
det för andra.  
 



+

Kunskaps 
funktion 

n Attityder gör att vi 
kan fokusera på och 
sålla ut information 

som vi tycker är 
relevant. Det gör att vi 

kan fatta beslut och 
fokusera på det vi 
tycker är viktigt.  



+
Instrumentell funktion  

Instrumentell funktion (betingning) 
handlar om att vi styr oss mot belöning 
och bort från bestraffning.  
 
 
EXEMPEL: Vi drar oss till människor som 
delar våra attityder och från människor 
som inte delar samma attityd.  
 



+

Hur kan man förändra en attityd?  

n Auktoriteter  

n Kognitiv dissonans 

n Exponeringseffekten  



+

Auktoriteter  
 
Auktoriteter kan till EXEMPEL vara en 
förebild/idol eller någon med hög utbildning 
som man ser upp till. Dessa kan få oss att 
ändra vår attityd i en strävan att efterlikna 
eller följa sin förebild.  
 
 
 
 
 



+
Exponeringseffekten  

Om vi utsätts för ett stimuli 
(något som sker i miljön) 
tillräckligt frekvent kan 
detta få oss att ändra våra 
attityder.  
 
Ett tydligt EXEMPEL på det 
är reklam.  



+
Kognitiv dissonans  

Kognitiv dissonans upplever vi när våra attityder 
inte överensstämmer med våra handlingar. 
 
EXEMPEL:  
Lisa har under hela sin uppväxt tyckt illa om 
rökning (attityd). Trots detta väljer hon att röka 
på en fest. Detta skapar obehag (känsla) hos 
Lisa då hennes handling inte överensstämmer 
med hennes attityd. Medvetet eller omedvetet 
väljer Lisa att antingen ändra sitt beteende 
eller ändra sin attityd gentemot rökning.  
 



+ Sammanfattning 
Vad fyller en attityd för funktion?  

-  - Social funktion  

-  - Kunskaps funktion  

-  - Instrumentell funktion  

Hur kan man förändra en attityd?  

-  - Auktoriteter 

-  - Exponeringseffekten  

-  - Kognitiv dissonans 

 

 

 

 


