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Vad påverkar det fundamentala attributionsfelet? 

Kan det vara strävan efter ett konsekvent tänkande? 
Erik Gustafsson & Jonna Ploghed 

 

Fundamentala attributionsfelet innebär ofta att situationens påverkan 

underskattas. Den här studien undersökte om strävan efter konsekvent 

tänkande bidrar till att Fundamentala attributionsfel begås. Fyra 

frågeställningar undersöktes, a) om strävan för konsekvent tänkande 

bidrog till att FAF begås, b) Skillnad mellan hur Positiva och Negativa 

handlingar bedömdes. Samt c) köns- och d) åldersskillnader för 

begreppen Fundamentala attributionsfelet (FAF) och strävan efter ett 

konsekvent tänkande (PFC). Den kvantitativa studien bestod av frågor 

som mätte FAF samt PFC. Den besvarades av 106 kvinnor och 68 män 

från en svensk högskola. Kvinnor verkar begå FAF i högre utsträckning 

än män. Regressionsanalyser visade att kön och ålder, men inte PFC 

påverkar människors attributioner. Variansanalys visade interaktion 

mellan PFC och kön, mäns attributionsfel ökar med en strävan efter 

konsekvent tänkande, men tvärtom för kvinnor.  Möjliga 

påverkansfaktorer diskuterades som positiva och negativa handlingar 

och könsskillnader, men även om empati skulle kunna ha en påverkan 

på bedömningar.  

 

Keywords: age, college students, Fundamental attribution error, 

gender, Preference for consistency.   

 

 

 

Inledning  

 
Varje dag utspelar sig möten mellan människor. Individer som träffar sina vänner och familj 

men också möten med obekanta. Ibland hamnar vi människor i en situation där vi får observera 

någon annans beteende och bevittna ett specifikt händelseförlopp. Att bevittna när en annan 

person utför en handling kan göra att vi reflekterar kring personens agerande – varför gjorde 

hen si eller så? Vi människor har lätt att döma andra och speciellt de som vi inte är bekanta 

med. När en bedömning av någon annans beteende utförs, grundar den sig oftast mer på 

personliga än på situationsbaserade faktorer och det kallas för det Fundamentala 

attributionsfelet (FAF). Vad skulle denna skillnad i bedömningar kunna bero på? Är det möjligt 

att detta fel kan förklaras av strävan efter ett konsekvent tänkande (PFC). Individer med strävan 

efter ett konsekvent tänkande tenderar att försöka vara konsekventa i sitt agerande och tänkande 

för att behålla sin självbild och undvika psykiskt obehag. Bearbetning av ny information om 

ageranden kan tänkas kompliceras om tidigare värderingar behålls. Personer med hög PFC 

förutses ha en medvetenhet bakom sitt beteende som gör att de vill agera på ett förutsägbart 

sätt för omgivningen. Dessa personer kan därefter tänka att andra individer tänker på ett 

liknande sätt och tolkar då andras agerande som en spegling av deras inre självbild. Tanken är 

därför att personer med hög PFC antar att andra agerar mer på grund av interna faktorer än 

externa. 
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Fundamentala attributionsfelet (FAF) 
 

Attributionsteorin handlar om att människor bryr sig mindre om vad man gör och mer om 

varför man gör det. Den psykologiska världen ses som en spegel av den fysiska världen och 

hänger därmed samman med likadan logik (Gilbert & Malone, 1995). Det Fundamentala 

attributionsfelet (FAF) även kallas korrespondensförskjutning, myntandes av Lee Davis Ross 

på 50 talet och har efter nästan 50 år av forskning definieras som benägenheten att attribuera 

personers beteende utifrån sina attityder, etik och värderingar (Forgas, 1998; Gilbert & Malone, 

1995; Hansen, Kimble & Biers, 2001; Ross, 1977). Ett underbegrepp till FAF är aktör-

observatörbias, som ser till skillnaderna om man är aktör eller observatör och hur bedömningar 

sker därefter. Som observatör tenderar människor att bedöma andra människor grundat på inre 

faktorer medan människor som är aktörer förklarar sitt eget beteende grundat på situationen 

(Hansen et al., 2001). 

 

Varför sker attributioner? Det kan vara svårt att skilja på om beteenden beror på hur 

personen är eller på situationen personen befinner sig i (Gilbert & Malone, 1995). Ta följande 

situation som exempel. Vad är det som gör att en boll rullar bra? Är det externt, personen slog 

bollen hårt, eller är det internt att bollen är rund som påverkar? Jones och Davis (1965) logiska 

regel för attribution handlar om att personer inte ska förklara det som redan kan förklaras av 

situationen med inre faktorer. Om en person gör det som förväntas i den fysiska miljön eller 

det som den sociala situationen kräver så är det inte relevant att tillskriva beteendet personliga 

förklaringar. En förklaring till varför människor begår attributionsfel är att beteendet tar över 

sammanhanget (Langdridge & Butt, 2004). De menar att i en interaktion mellan två individer 

kommer beteendet hos den andra personen att vara i centrum för bedömningen, inte situationen 

som interaktionen utspelar sig i. Langdridge och Butt (2004) menar att beteendet dominerar 

över de situationsbaserade faktorerna, vilket ger konsekvensen att den observerande individen 

underskattar situationens effekt. 

Enligt Gilbert och Malone (1995) finns det fyra orsaker till att attributionsfel kan uppstå, 

brist på medvetenhet, orealistiska förväntningar, uppblåsta kategoriseringar och ofullständiga 

korrektioner. Även om attributionsteorier kan skilja sig åt så menar Gilbert och Malone (1995) 

att de flesta teoretiker är överens om att de ovan angivna fyra orsakerna representerar de 

viktigaste i en attributanalys. 

 

Är FAF medfött eller inlärt? FAF har beskrivits som ett automatiskt resultat av olika 

erfarenheter i individers varseblivning. Kassin och Pryor (1985) tar upp det problematiska med 

denna förklaring och menar att FAF nästan alltid är inlärt. Barn gör inte bedömningar grundat 

på personlighetsdrag utan fokuserar på situationen och den påverkan kontexten har på andras 

beteende. Norenzayan och Nisbett (2000) lyfter att FAF förmodligen inte är universellt i alla 

kulturer utan är mer dominerande i den västerländska kulturen. Ett tredje problem med den 

beskrivningen tas upp av Block och Funder (1986) som menar att det finns tecken på 

individuella skillnader i uttryckandet av FAF samt bekräftelse för att det går att påverka genom 

manipulation.  

 

Sinnesstämningens påverkan på FAF. Den tidigare förklaringen om ett automatiskt resultat 

motsägs då undersökningar visat att FAF påverkas av sinnesstämningen (Forgas, 1998; 

Langdridge & Butt, 2004). Glada personer tenderar att definiera inre stabila orsaker bakom 

sina egna bra prestationer och skyller på yttre faktorer när prestationen är dålig. I motsats till 

detta skyller sorgsna personer på yttre faktorer när de gör bra ifrån sig och inre orsaker när det 

går dåligt i prestationer (Forgas, 1998). Ett bra humör kan minska en del av FAF enligt 
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Goldenberg och Forgas (2010) medan Stalder och Cook (2014) som replikerat studien kommit 

fram till det motsatta. Enligt Stalder och Cook (2014) kan ett bra humör öka FAF men bara om 

individen redan har en “bra dag”. Mienaltowski och Blanchard-Fields (2005) undersöker ålder 

och sinnesstämningens påverkan vid bedömningar. De menar att äldre vuxna är mer mottagliga 

att begå FAF jämfört med yngre vuxna. Sinnesstämningen har en påverkan på hur individer 

attribuerar. När äldre har en neutral eller negativ sinnesstämning kommer de att ha en större 

benägenhet att begå FAF än yngre. Andra egenskaper hos individer som den empatiska 

förmågan kan spela roll hur vi bedömer andra. Checa och Nazar (2019) menar att empatin 

fokuserar på att kunna sätta sig in i en annan individs perspektiv. En ökad förmåga till empati 

skulle kunna tänkas leda till att benägenheten att begå FAF minskar på så sätt att det finns en 

ökad förståelse bakom ett beteende i olika situationer. 

 

Bedömningar som observatör eller aktör. FAF har även forskats på hur människor som 

observatör bedömer andra. Tal-or och Papirman (2007) undersökte hur människor bedömer 

skådespelare efter att ha sett ett avsnitt ur en tv-serie. Liknande studie gjordes av Hansen, 

Kimble och Biers (2001) som lät deltagarna observera ett framförande av ett beteende under 

begränsade former och sedan blev de tillfrågade att bedöma aktörens disposition. Situationens 

styrning blev konsekvent underskattad och aktörernas beteende i bägge studierna bedömdes 

som samspel med aktörens inre (Hansen, Kimble & Biers, 2001; Tal-or & Papirman, 2007). 

Respondenterna bedömde aktörerna efter deras givna roller i situationen och kopplade därför 

personlighetsdragen i rollerna som samvarierande med aktörens egen personlighet. Yttre 

faktorer som är bestämda och påtvingade ignorerades vilket gjorde att FAF begicks. Weary, 

Vaughn, Stewart och Edwards (2006) undersökte om personer med en varaktig osäkerhet skulle 

vara mer benägna att justera sina attributioner utifrån informationen som gavs i situationen. De 

visade på interaktion mellan observatörens osäkerhet och styrkan av vad för information som 

var tillgänglig om situationen. Människor med en hög varaktig osäkerhet använder i större 

utsträckning den information som är relevant för att kunna förklara beteendet i situationen.  

 

 

Strävan efter ett konsekvent tänkande (PFC) 

 
Den vanliga uppfattningen om motiveringen till konsekvent tänkande handlar om en tendens 

att anpassa val och attityder, att de är konsekventa med tidigare handlingar. Personer som 

identifierar sig själva som konsekventa anpassar sina attityder till följderna av sina tidigare 

attityder istället för nya (Cialdini, Trost & Newsom, 1995). De utvecklade en skala för att mäta 

PFC. Enligt Bearden och Netemeyer (1999) visar PFC som mått på en strävan för eller emot 

ett konsekvent tänkande och är framträdande i tre olika områden. Dessa är inre konsekvens 

(internal consistency), som innebär att vara konsekvent med sina egna tankar och attityder. Den 

andra är offentlig konsekvent (public consistency), som innebär önskan att framstå som 

konsekvent för andra. Det tredje området är andras konsekvent (other’s consistency), som 

innebär önskan om att andra är konsekventa. 

 

Utvecklandet av PFC. Cialdini et al. (1995) identifierade individer som påverkades olika av 

konsekvent tänkande. Personer med en hög PFC är noggranna med att deras attityder stämmer 

överens med de attityder personen haft tidigare. Medan personer med en låg strävan efter 

konsekvent tänkande inte väger sina val på samma sätt. De verkar mer öppna och inställda till 

det nya vilket gör att de är relativt ohämmade till sina tidigare attityder (Cialdini et al., 1995). 

Personer med låg PFC handlar inte med någon generell form av irrationella eller slumpmässiga 

svar, utan visade sig vara relativt konsekventa i sina åsikter. Cialdini et al. (1995) kunde i sin 

forskning inte visa på någon speciell naturlig strävan efter konsekvent tänkande. De flesta av 
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deltagarna var placerade vid mittpunkten på skalan och det fanns ingen signifikant 

könsskillnad.  

 

PFC och Ålder. Strävan efter konsekvent tänkande påverkas av hur gammal individen är. 

Äldre personer har ett högre motiv för emotionell harmoni vilket gör att de är mer troliga att 

föredra konsekventa aktiviteter, tänkande och människor (Brown, Asher & Cialdini, 2005). Det 

grundades på antagandet att inkonsekvens är emotionellt upprörande och därmed kan strävan 

efter konsekvent tänkande associeras med känslomässig upprördhet och motivation för att 

minska det. Strävan efter ett konsekvent tänkande ökar med åldern eftersom motivationen att 

undvika emotionella upprördhet ökar med ålder (Brown et al., 2005). 

 

PFC och kognitiv dissonans. Skillnaden mellan vad som måste göras och vad som faktiskt 

görs skapar ett psykologiskt obehag eller oro (Sénémeaud, Mange, Fointiat & Somat, 2013). 

Individer som är hycklare anpassar sitt beteende så det stämmer överens med deras självbild 

och uttalad bild om sig (Tal-or & Papirman, 2007). Jones och Harris (1967) menar att individer 

tenderar att hålla attityder som uppfattas överensstämma med personens uttalade åsikt. Att vara 

lögnaktig och oärlig skulle innebära att vara inkonsekvent i sitt beteende, vilket kan skapa 

obehag när egna självbilden är att vara ärlig och uppriktig och personens integritet står då i fara 

(Tal-or & Papirman, 2007). Hur väl åsikter och attityder eller handlingar och dispositioner 

överensstämmer påverkas av betydelsen individer lägger vid interna kontra externa faktorers 

påverkan av agerande (Riecken & Thibaut, 1955).  Det finns antaganden om att människor 

motiveras till att uppnå en form av kognitiv konsekvens. Antagandet har därefter kopplas som 

en produkt av kulturer i västerländska samhällen (Sénémeaud et al., 2013). Personer med hög 

strävan efter konsekvent tänkande är mer mottagliga för kognitiv dissonans menar Nolan och 

Nail (2014). Deras forskning stärkte den växande uppfattningen att kognitiv dissonans är 

starkare för personer med hög PFC. Troligtvis kan graden av dissonans vara en följd av 

svårigheter att förändra sitt beteende och attribuera andras beteende.  

 

Tidigare beteenden och personlighet. Personer med hög PFC reagerar på ny information 

genom att undersöka förhållandet mellan tidigare fastställda uppgifter och den nya 

informationen (Nolan & Nail, 2014). De värdesätter personlig konsekvens och strävar efter att 

reagera i situationer på ett konsekvent sätt i förhållande till sina tidigare attityder och beteende. 

Personer med låg PFC verkar relativt opåverkade av tidigare erfarenheter och visar ingen 

strävan att följa tidigare beteenden (Cialdini et al., 1995). Personer som rapporterat låg PFC 

visar sig vara mer mottagliga för ny information. De visar även större benägenhet för 

förändring, spontanitet och oförutsägbarhet på de sätt de reagerar på sociala stimuli (Guadagno 

& Cialdini, 2010). Personlighetsskillnader kan leda till skillnader i individers beteende vilket 

Nail et al. (2001) ger stöd för. Personer med en hög strävan efter konsekvent tänkande kan t.ex. 

bli mer besvikna på en vän som inte dyker upp som bestämt jämfört med personer som har låg 

strävan efter ett konsekvent tänkande (Nail et al., 2001). Cialdini et al. (1995) visar på en 

tendens att personer med låg PFC sannolikt gillade människor mer till att börja med än vad 

personer med hög strävan efter konsekvent tänkande gjorde.  

 

Begår människor med hög PFC mer FAF än andra? Gilbert och Malone (1995) lyfter fyra 

orsaker till att människor begår FAF. Den första faktorn som skulle kunna påverkas av PFC är 

orealistiska förväntningar, att personer med hög PFC begår attributionsfel på grund av denna 

orsak. Personer med hög PFC är medvetna om sitt handlande. Det ska spegla deras inre och 

vara förutsägbara. Detta skulle kunna leda till att de har orealistiska förväntningar på andra 

människor och deras handlande. Att de antar att andra också handlar så att deras inre speglas 

och i bedömningen tar de inte hänsyn till yttre faktorers påverkan.  
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Brist på medvetenhet är en annan orsak till attributionsfel som Gilbert och Malone (1995) 

tar upp. Det går att argumentera för och emot en eventuell medvetenhet hos personer med hög 

PFC. Medvetenheten för sitt eget beteende och behovet av att vara konsekvent kan tänkas bidra 

till en brist i medvetenhet för situationen. Att personer med en strävan efter konsekvent 

tänkande missar att ta hänsyn till situationen. Personer med hög strävan efter konsekvent 

tänkande kan tänkas bedöma fel när de observerar andras beteende. Föregående grundas på att 

de själva är medvetna om att sitt handlande ska speglas av inre egenskaper. Det kan därför 

tänkas att den konsekvente observatören utgår ifrån att aktören också är medveten om sitt 

handlande.  

Det framgår att det FAF och PFC är väldokumenterat men även att deras inbördes relation 

ej är undersökt. Tidigare forskning visar att PFC går att koppla till attityder och värderingar 

samt ett tänkande rörande sina ageranden (Brown et al., 2015; Cialdini et al., 1995; Nolan & 

Nail, 2014), men kopplingen mellan FAF och PFC saknar en konkret redovisning. Denna studie 

är framtagen för att förhoppningsvis kunna lägga ännu en pusselbit på plats rörande orsaken 

kring det FAF. PFC har blivit allmänt citerad och används för att förklara varians inom olika 

sociala fenomen som baserats på konsekvent tänkande (Guadagno & Cialdini, 2010). Kan det 

vara så att personer som tillskriver andras ageranden med personliga drag istället för att räkna 

med situationens påverkan även har högt PFC? Finns det en koppling mellan FAF och PFC? 

Om vi bättre kan förklara varför attributionsfel sker kan vi förhoppningsvis också förebygga 

att de uppstår i dagens samhälle. 

 

 

Syfte och frågeställning 
 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka relationen mellan PFC och FAF. 

Kan det finnas ett samband mellan strävan till konsekvent tänkande och att begå det 

fundamentala attributionsfelet? Påverkar behovet av ett konsekvent tänkande människor att 

begå Fundamentala attributionsfel? Undersökningens syfte är att få en bredare förståelse för 

vad som påverkar oss människor att begå attributionsfel. Tidigare forskning har i huvudsak 

utförts i USA. Därmed är det intressant att även utföra studier på studenter i Sverige för att se 

om det är applicerbart här. Relationen mellan FAF och PFC är veterligen inte undersökt. Denna 

studie skulle kunna fylla en kunskapslucka samt vara intressant för forskare inom dessa ämnen. 

Strävan efter konsekvent tänkande och Fundamentala attributionsfelet undersöktes för att 

jämföra med tidigare resultat och se om något nytt framkommer med begreppen i relation till 

varandra. Frågeställningarna är följande. 

 

 

1. Är behovet av ett konsekvent tänkande en bidragande orsak till att människor begår 

det Fundamentala attributionsfelet?  
2. Påverkas det Fundamentala attributionsfelet av om handlingen är positiv eller 

negativ? 
3. a) Finns det könsskillnader i benägenheten att begå Fundamentala attributionsfelet?  
      b) Finns det könsskillnader i strävan efter konsekvent tänkande?  

4. a) Finns det åldersskillnader i benägenheten att begå Fundamentala attributionsfelet? 
            b) Finns det åldersskillnader i strävan efter konsekvent tänkande? 
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Metod 

 

 

Deltagare 
 

Deltagarna var 155 programstudenter på en svensk högskola. De gick termin ett eller två. Av 

202 tillfrågade samlades 175 enkäter in. Av deltagarna var det 106 personer som redovisade 

att de var kvinnor och 68 personer som redovisade att de var män samt en person som 

redovisade annat. Av de som besvarat frågan om Civilstatus var det 95 personer som redovisade 

att de var singel och 79 personer som redovisade att de var i ett förhållande. Deltagarnas ålder 

varierade mellan 19 och 52 år, M = 23,7 och sd = 5.35. Det externa bortfallet blev 27 medan 

det interna bortfallet blev 20.  

 

 

Material 
 

Dataunderlaget till studien samlades in med hjälp av enkät som bestod av 45 frågor uppdelade 

i tre delar. Den första delen bestod av tre bakgrundsfrågor, där deltagarnas kön, ålder och 

civilstatus efterfrågades. Kön och Ålder användes som bakgrundsvariabler vid analyserna, där 

män kodades med 0 och kvinnor med 1.   

 

Fundamentala attributionsfelet. Del två av enkäten som avsåg att mäta FAF bestod av 12 

olika situationer med två olika följdfrågor vilket resulterade i 24 frågor. FAF var avsett att 

fungera som beroende variabel. Del två bestod av egenkonstruerade item med inspiration från 

Giesler (2003). Ett exempel från enkäten är: “Gösta har precis blivit avslöjad med att använda 

sig av svart arbetskraft; en polsk kvinna städar hans villa och får 500 kronor skattefritt för 

detta. Varför tror du att Gösta använder sig av svart arbetskraft?” Därefter följer två alternativ 

A) “Han är en person som inte tycker att det är fel att tänja lite på lagen, om det gäller honom 

själv”, B) “Hans arbete tar upp den mesta delen av hans tid. Då han skaffade städhjälp tänkte 

han inte på att betalningssättet var olagligt”). I enkäten skulle deltagarna skatta hur väl de 

ansåg att följdfråga a respektive b passade för att förklara personens beteende. Deltagarna 

skattade på en femgradig skala från 1 (Stämmer inte alls) till 5 (Stämmer helt). För att 

undersöka om de olika handlingarna bedöms med externa eller interna faktorer vändes de 

externa frågorna (1b, 2a, 3a, 4b, 5b, 6b, 7b, 8a, 9a, 11b, 12b). Därefter skapades ett 

medelvärdesindex där: 1 innebar att se till externa förklaringar som betydande och 5 som 

interna förklaringar som betydande, 3 innebar att både interna och externa förklaringar hade 

betydande roll och FAF har ej begåtts. I detta index för FAF uteslöts fem följdfrågor (1, 11 och 

10b) för att förbättra den interna konsistensen med Cronbachs alpha som därefter blev, α = 

.601. Höga poäng för respondenten visade att personen såg till interna förklaring och i högre 

grad begick FAF. För att ha underlag till den andra frågeställningen gällande om positiva och 

negativa handlingar bedöms olika så skapades varsitt medelvärdesindex för frågorna som 

handlade om pos (α = .674. för frågorna: R3a, R5b, R6b, R8a, R12a, 3b, 5a, 6a, 8b, 10a, 12b) 

respektive neg handlingar (α = .651. för frågorna: R2a,R4b, R7b, R9a, 2b, 4a, 7a, 9b). 

 

Strävan efter ett konsekvent tänkande. För att mäta variabeln Strävan efter ett konsekvent 

tänkande (PFC) i del tre användes Cialdinis skala av PFC (Cialdini et al., 1995) med 18 item. 

I undersökningen användes en svensk översatt version som blivit godkänd av Cialdini (Eric 

Hansen, lektor MDH, personlig kommunikation, 4 april 2019). Det gjordes en mindre 

förändring i översättningen i fråga sju.  Översättningen var följande: “En konsekvent anblick 
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är en viktig del av min image mot omvärlden” efter att ha jämförde med den engelska 

formuleringen: “The appearance of consistency is an important part of the image I present to 

the world”, upplevdes “bild” mer lämpad än “anblick”. I Cialdinis skala skattades de 18 olika 

påståenden på en niogradig skala från 1 (Håller inte med alls) till 9 (Håller med helt). Ett 

exempel på ett påstående från enkäten: “Det är viktigt för mig att de som känner mig kan 

förutspå vad jag kommer att göra” (se fler exempel i bilaga A). Den interna konsistensen mätt 

med Cronbachs alpha på PFC blev α = .853. Höga poäng för respondenten visade på hög PFC. 

Det skapades ett medelvärdesindex för PFC och därefter även en uppdelning med 50% av 

respondenterna i varje grupp för att få två dikotoma grupper att jämföra mellan, personer med 

hög respektive låg PFC, skärningspunkten för gruppen var vid medianen, 5.56. Respondenterna 

med ett medelvärde på 5.56 eller längre betecknades som låg PFC och de med 5.57 och högre 

betecknades med hög PFC. Strävan efter ett konsekvent tänkande var avsedd att mätas som 

oberoende variabel men undersöktes även som beroende variabel för att få djupare förståelse 

för begreppet. 

 

 

Procedur 
 

Tolv föreläsare vid olika program på en svensk högskola kontaktades med en förfrågan om att 

få låna deras tid och studenter. Detta resulterade i sex inbjudningar. Både muntlig och skriftlig 

information lämnades till de närvarande studenterna i samband med att enkäterna delades ut. 

Studenterna informerades om syftet med studien, att deltagandet var helt frivilligt och 

hanterades helt konfidentiellt samt på vilket sätt som resultatet skulle publiceras 

(Vetenskapsrådet, 2017). Förutsättningarna varierade vid de olika tillfällena gällande tid och 

utrymme för möjlighet till fokusering. I två fall delades enkäterna ut innan och under lektionen 

för att sedan samlas in efter lektionen. Vid två andra tillfällen innan lektionen och en 

enkätinsamling gjordes under rasten. Vid ett tillfälle fick studenterna fylla i enkäten under 

själva föreläsningstiden. Efter ifyllandet samlades enkäterna in och studenterna tackades 

muntligt för deltagandet. Deltagarna fick ingen ersättning för sitt deltagande i studien. 

 

 

Databearbetning 
 

Bearbetning av insamlat material gjordes med hjälp av det statistiska dataprogrammet SPSS. 

Vid frågor där deltagarna avstått från att svara togs de bort parvis. Gränsen för tendens till 

signifikans sattes vid p < .10. Det genomfördes 21 korrelationer av typen Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficient för att se olika korrelationerna hos variablerna och 

undersöka samband. Beträffande frågeställningarna 1 skulle det undersökas om behovet av ett 

konsekvent tänkande bidrog till att människor begår FAF. Det gjordes en hierarkisk multipel 

regressionsanalys där ett medelvärdesindex för variabeln PFC sattes in i steg ett, Kön i steg två 

och Ålder i steg tre. Medelvärdesindex för FAF sattes som beroende variabel. För att undersöka 

relationen mellan FAF och PFC mer genomfördes även en 2x2 (Kön x PFC) ANOVA för 

oberoende mätningar med FAF som beroende variabel. För frågeställning 2 genomfördes 

utöver Pearsons korrelationer även oberoende t-test för positiva respektive negativa handlingar 

för att undersöka könsskillnader hos bedömningarna. För frågeställningarna 3a och b, samt 4a 

och b, gjordes hierarkisk multipla regressionsanalyser. Beroende variabeln i första analysen 

var FAF och oberoende variablerna var PFC, Kön och Ålder för att besvara 3a och 4a. Den 

andra analysen hade PFC som beroende variabel, oberoende variablerna var Kön och Ålder för 

att besvara frågeställningarna 3b och 4b. 
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Resultat 

 
I Tabell 1 visas deskriptiva data och Pearsons korrelationer för undersökningens variabler. 

Beträffande frågeställning 3a kan det avläsas en positiv signifikant korrelation mellan FAF och 

Kön (r = .24, p = .003). Den positiv korrelation visade att kvinnor i högre grad än män begick 

FAF. Beträffande 3b, hade PFC och Kön en tendens till en signifikant korrelation (r = .15, p = 

.067) vilket visade att kvinnor kan ha en tendens till högre PFC än män. Beträffande 

frågeställning 1 och samband mellan FAF och PFC visade analysen ett visst samband mellan 

FAF och PFC men det var inte signifikant samband och inte starkt (p = .506). Beträffande 

frågeställning 4a, gick det att utläsa en positiv signifikant korrelation mellan FAF och Ålder (r 

= .16, p = .046) vilket innebar att äldre personer hade en större benägen än yngre att begå 

Fundamentalt attributionsfelet. Beträffande frågeställning 4b, fanns en viss korrelation mellan 

Ålder och PFC men den var inte signifikant.
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Tabell 1.  

Pearsonkorrelationer mellan variabler och deskriptiv statistik för totala undersökningsgruppen samt för män och kvinnor 
Variabel     1 2 3 4 5 6 7 M SD M SD M SD 

1.Köna    iab       ia ia Män  Kvinnor  

2.Ålder   -.02 ia      23.69 5.35 23.79 6.00 23.63 4.94 

3.Civilstatusc    .06 .23***  ia     ia ia Ia    

4.PFC    .15* .10  .13  .85      5.42 1.15   5.23 1.17   5.54 1.12 

5.FAF    .24*** .16**  .05  .06 .60     3.51   .40   3.40   .46   3.59   .35 

6.Pos.FAF    .34*** .21***  .13  .15* .71*** .67    3.57   .53   3.34   .62   3.71   .41 

7.Neg.FAF  -.03 .01 -.05 -.08 .65*** -.07 .65   3.42   .67   3.46   .71   3.40   .66 

Not. Cronbachs alpa i diagonalen, *p<.10, **p<.05, ***p<.01  
a Män kodades med 0 och kvinnor med 1.  b ia: Icke applicerbart. c Singlar kodades med 0 och i ett förhållande med 1.
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Påverkan på FAF 

 

Beträffande frågeställningen 1, som handlade om konsekvent tänkande kan ha en påverkan till 

att personer begår FAF, genomfördes även en hierarkisk multipel regressionsanalys och inte 

heller där fanns stöd statistiskt för att PFC skulle ha någon påverkan på FAF (F1, 143 = .44, p = 

.506). Totalt kunde 0.3% av variationen hos beroende variabeln förklaras (se Tabell 2). 

Beträffande frågeställning 3a, kunde tillägget av Kön i steg två förklara ytterligare 6% av 

variationen hos beroende variabeln. I steg två fanns det statistiskt stöd (F2, 142 = 4.38 p = .014). 

Beträffande frågeställning 4a kunde tillägget av ålder i det tredje steget förklara ytterligare 3% 

av variationen hos beroende variabeln förklaras. Detta visar att en låg andel av variationen hos 

beroende variabeln kan förklaras av PFC, Kön och Ålder (totalt 9%). Både Ålder och Kön ger 

ett signifikant bidrag till variationen i attributionerna (F3,141 = 4.36 p = .006). Det visar att män 

och kvinnor attribuerar människors beteende olika. Kvinnor tenderar att bedöma andra mer 

efter interna faktorer jämfört med män. 

 

Tabell 2.  

Regressionsresultat som predicerar Fundamentala attributionsfelet. 
         Steg 

1 

   Steg 2  Steg 3   

Variabler    βa      β    β   

Steg 1:  
PFC 

 

.06 

     

Steg 2:  

PFC 

Könb 

 

 

 

  .02 

  .24*** 

    

Steg 3: 

PFC 

Kön 

Ålder 

 

 

   

  .00 

  .24*** 

  .17** 

  

F-värde .44 4.38** 4.36***   

(df) (1, 143) (2, 142) (3, 141)   

R2 .00   .06   .09   

ΔR2    .06   .03   
Not. *p<.10, **p<.05, ***p<.01 
aβ anger standardiserade regressionskoefficienter. 
b Män kodas med 0 och kvinnor med 1. 

 

 

Interaktion mellan Kön och PFC.  
 

För att undersöka relationen mellan FAF och PFC mer och få ytterligare underlag till 

frågeställning 1 genomfördes en två gånger två ANOVA med FAF som beroende variabel (se 

Figur 1). Kön fick värdena F2, 140 = 2.93, p =.057 som innebar en tendens att vara signifikant. 

Variabeln med hög och låg PFC gav inget signifikant värde, F1, 140 = 0.73, p = .394. 

Interaktionen mellan Kön och PFC hade värdena F1, 140 = 5,82, p =.017, ƞ2 = 0,04. Detta visade 

en signifikant interaktion men som hade låg effekt (ƞ2=0,04). Män som har låg PFC redovisade 

ett lägre medelvärde för attributionsfel (M = 3.32, SE = .07, n =36) än män som rapporterade 

hög PFC (M = 3.55, SE =. 09, n = 22). Kvinnor som rapporterade låg PFC (M = 3.65, SE = .06, 

n = 40) har högre medelvärde för attributionsfel än kvinnor som rapporterades ha hög PFC (M 

= 3.54, SE = .06, n = 46). Att interaktionen mellan grupperna är disordinal, kan ses i Figur 1. 

PFC har en viss påverkan på benägenheten att begå FAF. För män ökade det FAF när PFC 
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ökade, men för kvinnor är det tvärtom. Kvinnor med högre PFC skattades med lägre FAF 

jämfört med kvinnor som hade låg PFC. Kvinnor skattades generellt med högre FAF än män 

(se FIG 1.) men deras medelvärden korsades vid hög PFC vilket påverkade interaktionen till 

att bli disordinal. 

 

 

 

 
Figur 1. Medelvärden för FAF kopplat till lågt och högt PFC hos män och kvinnor. 

 

 

 

Positivt och negativt handlande.  
 

För att besvara frågeställning 2, gällande FAF och de olika situationernas natur gjordes först 

ett oberoende t-est för att jämföra poängen i benägenhet att begå FAF i positiva handlingar 

mellan könen, sedan ett likadant test att jämföra negativa handlingar mellan könen. Testet 

visade att det finns en signifikant skillnad mellan kvinnor (M = 3.71, SD = .41) och män (M = 

3.34, SD = .62); t (96,324) = -4.45, (p < .001) och hur de attribuerar i situationer med positiva 

handlingar, F96, 324 = 7,58, p < .001. Resultatet visar att vid Positiva handlingar hade kvinnor 

en större benägenhet att bedöma individer mer efter interna faktorer än vad män hade. Det 

fanns ingen signifikant skillnad mellan kvinnor (M = 3.40, SD = .66) och män (M = 3.46, SD 

= .71); t (123, 985) = .53, (p = .60) i analys för Negativa handlingar. Detta betyder att män och 

kvinnor attribuerar negativa handlingar generellt sett likadant. 
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Köns och Ålders påverkan på PFC.  
 

För att besvara frågeställning 3b och 4b gällande Köns och Ålders påverkan på PFC 

genomfördes multipel regressionsanalys (se Tabell 3). Beträffande frågeställningen 3b, fanns 

en tendens till signifikans gällande Kön (F1, 153 = 3,37, R2 = .022,  p = .068), som visar att Kön 

kan förklara 2,2% av variationen hos beroende variabeln. Beträffande frågeställningen 4b, 

tillsattes Ålder i steg två, så får variabel ingen signifikant prediktion men tillsammans med kön 

i steg 2 visade det ändå på en tendens till signifikans (F2,152 = 2,57, R2 = .033, p = .080) med en 

ökning på .011 av variationen. Detta visar att det finns en tendens till att variablerna Kön och 

Ålder tillsammans kan förklara 3,3% av variationen hos PFC. 

 

Tabell 3. 

Regressionsresultat som predicerar strävan efter ett konsekventtänkande (PFC) 

 Steg 1 Steg 2  

Variabler    

Steg 1:    

Kön .15*   

Steg 2:    

Kön   .15*  

Ålder  .11  

F-värde 3.37* 2.57*  

(df) (1, 153) (2, 152)  

R2 .02 .03  

R2  .01  
Not. *p<.10, **p<.05, ***p<.01 
aβ anger standardiserade regressionskoefficienter. 
b Män kodas med 0 och kvinnor med 1. 

 

 

 

Diskussion 
 

Studiens resultat visade inte på någon signifikant korrelation mellan FAF och PFC, däremot 

fanns det en disordinal interaktion mellan Kön och PFC som påverkade benägenheten att begå 

FAF.  Angående FAF fanns det signifikanta korrelationer med FAF och kön samt ålder, de kan 

tillsammans förklara 9% av variationen hos FAF. Positiva handlingar visade sig också 

signifikanta med kön och ålder, samt tendens till en signifikant korrelation mellan positiva 

handlingar och PFC. Strävan efter ett konsekvent tänkande (PFC) hade en tendens till 

signifikant korrelation med Kön, multipel regressionsanalys visade att Kön kunde förklara 2% 

av variationen hos PFC. Tillsammans med Ålder kunde ytterligare 1% av variationen förklaras 

men ålder hade inte någon signifikant korrelation med PFC. 

Frågeställning 1 fanns det ingen signifikant korrelation mellan FAF och PFC. Med en 

dikotomisering av PFC i låg och hög genomfördes en ANOVA som visade på en signifikant 

interaktion mellan kön och PFC som var disordinal. Män som rapporterade låg PFC 

rapporterade lägre nivåer av FAF jämfört med män som rapporterade hög PFC. Det var ett 

resultat som gav tankarna med studien stöd, men interaktionen var disordinal och det innebar 

att kvinnorna visade på motsatt effekt. Rapporteringen av FAF var lägre för kvinnor som 

rapporterade hög strävan efter konsekvent tänkande jämfört med kvinnor med en låg strävan 

efter ett konsekvent tänkande. Brist på medvetenhet är en orsak som bidrar till att fundamentala 

attributionsfel begås (Gilbert och Malone, 1995). Det kan diskuteras om människor med en 
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strävan efter konsekvent tänkande har en medvetenhet som ökar eller minskar attributionsfel. 

Cialdini et al (1995) menar att det finns en ökad medvetenhet hos människor med en strävan 

efter konsekvent tänkande. Skulle det kunna vara så att medvetenhetens bidragande faktor 

skiljer sig mellan könen och att det skulle kunna förklara den disordinala interaktionen? 

Kvinnor med högre strävan efter konsekvent tänkande begår mindre FAF. Kan det vara för att 

denna grupp i högre grad har medvetenhet om sitt beteende? Att kvinnorna är medvetna om 

sitt handlande och hur de bedömer som bidrar till att deras attributionsfel minskar. För män 

kan medvetenheten tänkas bli en faktor som bidrar till ökade attributionsfel. Medvetenhet om 

sitt eget beteende och behovet av att vara konsekvent kan tänkas bidra till en brist för 

medvetenheten i situationen. Dessa olika spekulationer kan vara intressanta men det är relevant 

att ha i åtanke är att Cialdini et al. (1995) inte funnit några könsskillnader, samt att 

könsskillnaderna i studiens resultat är med små marginaler. Det är en intressant interaktion 

mellan könen och de två kategoriseringarna av PFC. Tanken med studien att personer med en 

strävan efter konsekvent tänkande skulle begå attributionsfel får stöd till viss del av 

interaktionen. Men även om det är en signifikant interaktion mellan Kön och PFC så har de två 

oberoende variablerna nästan obefintlig effekt på beroende variabeln FAF (4%). Detta innebär 

att det med hög sannolikhet kan vara andra faktorer som påverkar Fundamentala 

attributionsfelet. 

Beträffande frågeställning 2, om det fanns en skillnad mellan hur positiva och negativa 

handlingar bedöms. Det fanns en signifikant skillnad mellan kön och bedömningar av positiva 

handlingar. Pearsonkorrelationer visade på signifikanta korrelationer mellan positiva 

handlingar med både kön och ålder. Positiva handlingar visade sig också signifikanta med kön 

och ålder, samt tendens till en signifikant positiv korrelation mellan positiva handlingar och 

PFC. Korrelation mellan Kön och Positiva handlingar visade att kvinnor bedömde interna 

faktorers påverkan högre i Positiva handlingar jämfört med män. Detta innebär att när personer 

gjorde positiva saker såg kvinnor förklaringen mer i interna faktorer alltså inre egenskaper hos 

den personen jämfört med män. Personer som var äldre visade sig också bedöma positiva 

handlingar efter inre egenskaper istället för yttre. Det fanns även en tendens till signifikant 

korrelation mellan positiva handlingar och en strävan efter konsekvent tänkande (PFC). Detta 

visade på att personer med en högre strävan efter konsekvent tänkande tenderar att bedöma 

efter inre egenskaper vid positivt handlande. Resultatet att personer blir bedömde efter inre 

egenskaper vid positivt handlande bedöms inte riktigt som något fel utan kanske snarare är 

något positivt som kanske skulle eftersträvas.  

Med variabel Kön undersöktes det om det fanns någon påverkan eller könsskillnader hos 

FAF (fr. 3a) samt PFC (fr. 3b). Beträffande frågeställning 3a fanns det en signifikant 

korrelation mellan Kön och FAF (i tabell 1), den multipla regressionsanalysen ger också stöd 

för korrelation och Kön kan förklara 6% av variationen hos FAF. Precis som i Positiva 

handlingar attribuerade kvinnor mer utifrån interna faktorer än externa. Det visade att kvinnor 

har en högre benägenhet än män att begå FAF. Det går att argumentera för att kvinnors 

attribuerande av interna faktorer är i större delen för Positiva handlingar och att det skulle 

kunna anses som en positiv egenskap i bedömningar som kvinnor gör.  

Beträffande frågeställning 3b fanns det en tendens för signifikant korrelation mellan Kön 

och PFC, den multipla regressionsanalysen (i tabell 3) visade att kön kunde förklara 2% av 

variationen hos PFC. Kvinnor visade en högre strävan efter konsekvent tänkande än män, men 

både kvinnor och mäns medelvärde var under medianen. Personers kön kan förklara 2,2% av 

varför deltagarna svarat som det har i sin skattning av strävan efter konsekvent tänkande. Det 

visar på att kön inte kan förklara särskilt stor del av PFC. Cialdini et al. (1995) menar att det 

inte finns skillnader i kön för strävan efter ett konsekvent tänkande. Resultatet med en tendens 

till korrelation går emot Cialdini et al. (1995) men att kön endast kan förklara 2,2% av 
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variationen i PFC talar för att det inte finns könsskillnader. Förklaringen till varför människor 

har en strävan efter konsekvent tänkande beror troligtvis på något annat än Kön.  

Frågeställning 4 undersökte ålders påverkan hos FAF (fr. 4a) samt PFC (fr.4b). Gällande 

FAF visade korrelationsprövningen att Ålder har ett signifikant samband med FAF. Den 

multipla regressionsanalysen visade en ökning, att Ålder kan förklara ytterligare 3% av 

variationen hos FAF. Äldre personer visade sig bedöma mer utifrån interna faktorer än externa 

vilket innebar FAF. Mienaltowski och Blanchard-Fields (2005) lyfter ålderns påverkan och att 

äldre vuxna är mer benägna att begå FAF än yngre vuxna. Mienaltowski och Blanchard-Fields 

(2005) menar också att sinnesstämningen påverkar FAF. När äldre har en neutral eller negativ 

sinnesstämning kommer de att ha större benägenheten att begå FAF än yngre. 

Sinnesstämningen hos respondenterna kan tänkas ha en påverkan, men det var inget studien 

hade någon kontroll över eller undersökte. Faktorer som kan tänkas påverka sinnesstämningen 

är tiden på dygnet deltagarna svarade i enkäten. Om det var tidigt eller sent samt före eller efter 

en föreläsning. Kassin och Pryor (1985) påstående att FAF alltid är inlärt och att barn mycket 

sällan gör bedömningar av andra personer utifrån personlighet och interna faktorer utan baserar 

sitt omdöme på situationen får stöd av studien. Eftersom majoriteten av deltagarna i studien 

var unga och visade att äldre begår FAF i större utsträckning än yngre. Kan det vara så 

attributioner till en början grundas på externa faktorer men att interna faktorers påverkan ökar 

parallellt med att individer blir äldre. Men intressant att ha i åtanke är att äldre även hade 

signifikant korrelation med positiva handlingar. Äldre bedömer efter inre faktorer men 

bedömningarna efter inre är vid positiva handlingar. Det skapar en annan bedömning och 

uppfattas som positivt hos äldre istället för negativt.  

Beträffande frågeställning 4b fanns det ingen signifikant korrelation mellan Ålder och PFC 

vid Pearsonkorrelationer (Tabell 1). Vid en multipel regressionsanalys (i tabell 3) finns det 

även där ingen signifikant korrelation, men Kön och Ålder tillsammans visade en tendens till 

signifikans. Ålder bidrar med att kunna förklara ytterligare 1% av variationen hos PFC. Brown 

et al. (2005) studerade ålder i relation till PFC och menar att äldre personer har en strävan efter 

konsekvent tänkande som motiveras av att undvika emotionell upprördhet. Att deltagarna är 

studenter påverkar möjligheten att analysera åldersfaktorn. För att kunna ge stöd eller säga 

emot Brown et al. (2005) hade det behövts ett annat urval med en större spridning av ålder. 

Ålder har ingen signifikant korrelation med PFC men det kan med stor sannolikhet påverkas 

av fördelningen i ålder som studien har. Cialdini et al. (1995) diskuterade om PFC kan påverkas 

av att deltagarna var studenter, att den stor del av populationen studenter inte har någon speciell 

strävan för eller mot ett konsekvent tänkande. Cialdini et al. (1995) lämnar också utrymme för 

att det i populationen icke-studenter kan finnas väsentligt många individer utan någon speciell 

strävan efter konsekvent tänkande.  

 

 

Styrkor och svagheter med studien 

 
Studien fick relativt stort internt bortfall, 20 respondenter togs bort parvis i mätningarna då det 

var för många frågor utan svar. Vi diskuterade om frågorna utan svar skulle ersättas med 

medelvärdet men valde att inte göra det. Bortfallet för vissa respondenter var så stort att de 

skulle kunna bli missvisande att ersätta tomma svar till medelvärdet. Majoriteten av bortfallet 

var frågor som mätte FAF. Att ge tydligare instruktioner skriftligt skulle eventuellt kunnat bidra 

till en viss minskning i bortfall. Trots det interna bortfallet återstod 155 deltagare i studien. Den 

interna konsistens för FAF var α = .60., vilket är en svaghet då det innebär att det var lägre än 

det vedertagna gränsvärdet på .70. Det diskuterades om fler än fem frågor skulle tagits bort för 

att öka den interna konsistensen men detta gjordes inte, eftersom det interna bortfallet var 

relativt stort och därmed fanns en strävan att behålla resterande svar. Vid uppdelningen av 
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positiva (α = .67. ) och negativa handlingar (α = .65. ) blev den interna konsistensen mer 

tillfredsställande. Frågorna var egenkonstruerade vilket kan ha bidragit till att den interna 

konsistensen är under det vedertagna gränsvärdet. Att påståenden ställs mot varandra kan vara 

en annan faktor som påverkar att den interna konsistensen inte uppnår de önskade nivåerna. 

Kan det ha blivit konsekvenser i studien av att den interna konsistensen inte blev 

tillfredsställande? Av de olika indelningarna hade de positiva handlingarna mest 

tillfredsställande intern konsistens, det var även positiva handlingar som korrelation med PFC. 

En mer etablerad metod för att mäta FAF skulle kanske kunna visa på bättre resultat. En svaghet 

med studien genomförande var att det inte gjordes några pilottest på de egenkonstruerade 

frågorna, med pilottester hade oklarheter i frågorna upptäcks och kunnat åtgärdas innan 

påbörjad studie. Frågorna för att mäta PFC var mer etablerade vilket visade sig vid mätning av 

den interna konsistensen då Cronbach’s alpha var α = .85. vilket är en styrka för studien.  

PFC dikotomiserades för att kunna jämföra hög och låg PFC mot varandra i en ANOVA. 

Grupperna skapades genom att medelvärdesindexet för PFC delades vid medianen, det var 50 

% av deltagarna i varje grupp. Det diskuterades om PFC istället skulle delas i tre stycken 

grupper med 33 % av deltagarna i varje. Och att därefter utesluta mittengruppen, för att få 

tydligare skillnader mellan hög och låg PFC. Det tillvägagångssätt skulle bidra till dataförlust 

vilket ansågs som en nackdel för studien. Skillnaden mellan grupperna med låg och mitten 

värden skulle inte vara så tydliga att de skulle rättfärdiga att ta bort mittengruppen. Efter en 

uppdelning på tre grupper av medelvärdesindex grundat på skalans olika nivåer bestod den 

lägsta gruppen endast av fyra respondenter. Eftersom en uppdelning vid 33 % skulle göra att 

data uteslöts samt att det troligtvis inte skulle bidra till någon större skillnad mellan lägre och 

mellan gruppen valde vi att ha en uppdelning av grupperna vid 50 %. Cialdini et al. (1995) 

diskuterar hög och låg PFC men visar inte på något dikotomt förhållande mellan dem eller 

någon poängsumma som innebär att ha hög respektive låg. Det finns nackdelar med att göra en 

dikotom gruppering i en så pass bra och etablerad skala. Det var svårt att avgöra vad som var 

ett korrekt sätt. Om inte uppdelningen hade gjorts skulle inte interaktionen mellan Kön och 

PFC visat sig.  

Dikotomiseringen av FAF med 1–2 som extern och 4–5 som intern attribution hade sina 

fördelar då det med hjälp av medelvärdesindex kunde avläsa hur personer valde att rikta sina 

attributioner. Utgångstanken var att om man inte ansåg att den externa faktorn stämde såg man 

istället till den interna förklaringen som förklarande för handlandet. Personer som ansåg att 

både interna och externa faktorer påverkade borde skattningarna slå ut varandra och hamna vid 

mitten i skalan (3). Svagheten med denna uppdelning var att ett ställningstagande tillskrevs, 

respondenten kan anse att inget alternativ stämmer men med en skala där intern och extern 

ställs mot varandra försvinner den möjligheten. Vid värden som var över 3 ansåg det att FAF 

begicks, grundat på att bedömningar skedde mer efter interna faktorer än externa. Avsaknaden 

av hänsyn till situations påverkan bedöms som FAF (Hansen et al., 2001). Denna skattning av 

FAF ger inte så stor bredd i vad det innebar att man tog hänsyn till båda faktorerna, alternativt 

ingen. Fokus var i stället på om man tenderade att bedöma efter interna eller externa vilket 

lämnar små marginaler till det som bedöms som FAF eller ej. I resultatet finns det skillnader 

mellan kvinnors och mäns attribueringar men det är i små marginaler som skillnaderna finns, 

mellan 3 och 4 på en skala av 1–5. Mellan Kön i Positiva handlingar är det en 

medelvärdesskillnad på 0.37, vilket visade att även om skillnaden var signifikant och fanns så 

var den liten.  
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Fortsatt forskning 

 
Styrkan i studien är de signifikanta resultat som faktiskt påträffades. Att det finns en interaktion 

som visar på skillnader mellan könen i de olika kategoriseringarna av PFC. Att kvinnors strävan 

efter ett konsekvent tänkande visar sig minska attributionsfel jämfört med kvinnor som inte har 

en strävan för ett konsekvent tänkande. Det är intressant att det är en disordinal interaktion, att 

männen visar på ett resultat som var förhoppning med studien, men inte kvinnor. Det väcker 

tankar till fortsatt forskning och undersökning gällande vad detta kan bero på. Däremot är effekt 

påverkan relevant att ha i åtanke inför framtida forskning, eftersom Kön, Ålder och PFC som 

oberoende variabel visar låg påverkan på beroende variabeln FAF, På så sätt kan det, trots en 

intressant interaktion, troligtvis förklaras bättre av andra faktorer. För framtida forskning skulle 

det vara intressant att undersöka interaktionen mellan FAF och PFC mer, men för det skulle 

det vara lämpligt att använda en annan skala för FAF. Eftersom den interna konsistensen inte 

var tillfredsställande och det kan råda viss oklarhet gällande vad som är intern kontra extern i 

denna skalan. Kön och Ålder kan på ett signifikant sätt relateras till FAF. Den här studien bidrar 

med att belysa en skillnad i bedömningar av positiva handlingar. Att både kvinnor och äldre 

ser till inre egenskaper mer vid positiva handlingar jämfört med motsvarande grupper. Likadant 

att det fanns en tendens till att deltagarna med en strävan efter konsekvent tänkande bedömer 

efter inre egenskaper vid positiva handlingar. Framtida forskning skulle kunna undersöka dessa 

samband mer djupgående. Om det skulle finnas ett samband mellan bedömning efter inre 

egenskaper vid positiva handlingar och PFC. Att personer med en strävan efter konsekvent 

tänkande är medvetna om sina handlingar vilket skulle kunna lägga grunden för att de antar att 

positiv handlande beror på andras medvetenhet och hur de är som person. 

Det kan även vara aktuellt i fortsatta studier att veta orsakerna till när och varför människor 

börjar bedöma andra efter interna faktorer. En tanke kan vara att utvecklingen av den empatiska 

förmågan skulle kunna påverkande hur människor attribuerar då man lär sig att förstå och 

känna hur andra individer upplever händelser (Checha & Nazar, 2019). Den empatiska 

förmågan går inte att kommentera något om dess påverkan i denna studie men kan vara ett 

intressant område att undersöka kopplat till FAF i fortsatta forskning. Kan det vara kvinnors 

empatiska förmåga som bidra till att de såg till inre egenskaper som betydande i positiva 

handlingar?  

Studiens deltagare bestod av studerande vid en svensk högskola vilket gör att resultatet bör 

kunna generaliseras till andra svenska högskolor. Ett större stickprov med en jämnare 

fördelning av ålder och kön skulle kunna ge bättre underlag för diskussion och gällande ålders- 

och köns påverkan beträffande strävan efter ett konsekvent tänkande och FAF. Cialdini et al. 

(1995) diskuterar även möjliga nackdelar med att undersöka PFC på studenter vilket kan vara 

bra att ha i åtanke för fortsatt forskning. Cialdini diskuterar möjligheten att en stor del av 

studenter inte har någon specifik strävan efter ett konsekvent tänkande vilket kan påverka 

resultatet att majoriteten av deltagarna i stickprovet är placerade i mitten av skalan. Att 

genomföra denna studie på en annan population skulle kanske kunna ge tydligare resultat för 

PFC. 

 

 

Slutsats 
 

Sammanfattningsvis skulle denna studie vara en bra grund för fortsatt forskning kring området. 

Resultatet visar att frågeställningen som undersökte om strävan efter konsekvent tänkanden 

påverkade FAF delvis får stöd av studien. Redovisat i diskussionen visas det att det troligtvis 

finns andra faktorer som påverkar FAF mer än PFC. Det framkom även resultat som visade på 

en tendens till signifikans för kön och PFC, detta skulle kunna vara intressant för framtida 
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studier om det kan finnas några könsskillnader för strävan efter konsekvent tänkande. 

Beträffande positiva handlingar visade studien på att kvinnor och äldre personer mer ser till 

interna förklaringar när personen gör något bra istället för att se till situationens roll. Det finns 

även tendens för att personer med en strävan efter konsekvent tänkande bedömer positiva 

handlingar efter interna faktorer. Något som är viktigt att tänka på utifrån denna studie är att 

människor inte bör vara för snabba att attribuera andra efter interna faktorer. Större fokus bör 

vara på situationen i bedömningar eftersom situationens roll ofta kan glömmas bort. Däremot 

i positiva handlingar kan det vara “bra” att se till de interna faktorernas påverkan istället för att 

se det som att personen bara var snäll för att situationen krävde det. Vid negativa handlingar 

kan det däremot vara viktigare att se både den interna och externa påverkan till personens 

beteende innan bedömningar sker.  
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