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Det fundamentala attributionsfelet i samband med rekrytering 

 
Robert Grunditz och Sofie Åkerlind 

 
 

Människan tenderar att bry sig mer om vad andra gör än vad agerandet beror 

på. Detta för att lättare kunna skapa sig en uppfattning om hur dessa andra 

människor är. Icke synliga egenskaper som t.ex. begär, tro eller avsikt 

används för att försöka göra det osynliga synligt. Då observatören tar för 

givet att aktörens beteende är ett resultat av personliga egenskaper uppstår 

det fundamentala attributionsfelet. Studenter (n = 104) på en högskola i 

Mellan Sverige fick läsa en berättelse om nyrekrytering och skattade sina 

åsikter om huvudpersonen i berättelsen. Syftet med undersökningen var att 

se om studenterna tenderar att begå det fundamentala attributionsfelet. 

Resultatet gav inget stöd till studiens hypoteser, dock hittades ett signifikant 

resultat mellan kvoteringens tillvägagångssätt och den anställdes kön. En 

anledning till att hypoteserna inte var signifikanta kan vara att stickprovet 

gav en för smal bild av deltagarnas yrkeserfarenhet och ålder. 

 

Keywords: Correspondence bias, the fundamental attribution error, gender 

stereotypes, employment equity 

 

 

Inledning 
 

Det fundamentala attributionsfelet 
 

Ross i (Gilbert & Malone, 1995) skrev att de forskare inom socialpsykologin som tenderade 

att underskatta situationens påverkan på människans beteende delade detta med sina 

undersökningsdeltagare. Detta var banbrytande inom forskningen och en rad olika experiment 

gjordes för att lättare förstå sig på deltagarnas beteende i olika situationer. Ross visade att 

människans tendens att förklara andras beteende genom att tillskriva andra individer 

personliga egenskaper utan att ta hänsyn till omgivningen var något viktigt och att det 

formade kärnan inom socialpsykologiområdet. I och med detta myntade Ross det 

fundamentala attributionsfelet och demonstrerade fenomenets värde. Människan tenderar att 

bry sig mer om vad andra gör än om vad agerandet beror på och tar då för givet att en persons 

beteende är ett resultat av dennes personliga egenskaper. Då en person tenderar att dra 

förhastade slutsatser om och överbetonar en annan persons personliga egenskaper samtidigt 

som situationens inverkan underskattas uppstår det fundamentala attributionsfelet (Gilbert & 

Malone). Det fundamentala attributionsfelet är ett av de mest grundläggande fenomenen inom 

socialpsykologiområdet, men även ett av de svåraste fenomenen att förstå sig på.  

I olika händelser har människan lätt för att tillskriva andra människor för ögat ej synliga 

egenskaper. Detta för att lättare kunna skapa sig en uppfattning om hur dessa andra människor 

är. Dessa icke synliga egenskaper som t.ex. begär, tro eller avsikt används för att försöka göra 

det osynliga synligt. Den som observerar attribuerar då till aktörens personliga läggning även 

om händelsen var ett resultat av situationens påverkan (Gilbert & Malone, 1995). 

Enligt Jones (1990) kan det fundamentala attributionsfelet kopplas till hur observatören 

och aktören skiljer sig åt i sättet att attribuera. Då en situation uppstår attribuerar observatören 

till aktörens personliga egenskaper medan aktörens beteende i själva verket kan bero på yttre 
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omständigheter och inte de egna personliga egenskaperna. Jones påpekade att både 

observatören och aktören har fel i sin bedömning av situationen. Aktören och händelsen 

klumpas ihop till en helhet för att sedan justeras med hjälp av situationens påverkan då 

observatören får en ökad förståelse för den rådande situationen. Denna justering är dock oftast 

inte tillräcklig. Observatören kan även inverka på aktörens beteende som en påverkande 

faktor i omgivningen genom att bara finnas där, en omgivning som aktören sedan svarar till. 

En felaktig förväntan kan då påverka observatörens beteende som i sin tur kan påverka 

aktörens beteende och den felaktiga förväntan bekräftas. Van Boven, Gilovich och Kamada 

(1999) skrev att ”åskådare är också aktörer och aktörerna är också åskådare” (p.1188). Enligt 

Van Boven et al. har forskningen kartlagt en hel del om hur människan attribuerar andras 

beteende, det har inte gjort lika stora framsteg om hur man själv tror att andra attribuerar det 

egna beteendet. Miller, Jones och Hinkle (1981) undersökte dock hur aktören förväntade sig 

att andra skulle begå det fundamentala attributionsfelet. I stället för att aktören bedömdes av 

en observatör bedömde aktören sig själv utifrån sin egen förutfattade inställning till 

omgivningens sätt att attribuera. 

För att undersöka det fundamentala attributionsfelet kan en observatör få bedöma en aktörs 

personlighet genom att observera dennes beteende i en viss situation. Bedömningen görs 

antingen frivilligt eller under tvång från omgivningen. I en undersökning av Jones och Harris 

hämtad ur Gilbert och Malone (1995) fick deltagarna läsa olika essäer där författarna var 

antingen för eller emot Kubas president Fidel Castros styre. Författarna hade antingen valt 

inställning själv eller blivit påtvingat den. Deltagarnas uppgift blev sedan att bedöma 

författarnas egentliga inställning till Castros Kuba. Som förväntat visade det sig att deltagarna 

trodde att essäns inställning speglade författarnas attityder då författarna fick välja essäns 

inriktning. Det som däremot var oförväntat var att deltagarna ansåg att essäerna speglade 

författarnas egentliga attityder även då författarna inte fick bestämma vilken inriktning 

essäerna skulle ha. Trots att de flesta högskolestudenter på 60- talet var negativt inställd till 

Castro tyckte deltagarna att de studenter som skrev en essä där den var tvungen att skriva 

positivt om Castro hade en någorlunda positiv inställning till honom. Denna tendens att 

underskatta inverkan av omgivningen då man förklarar andras beteenden är det som kallas för 

det fundamentala attributionsfelet.  

 

 

Orsaker till det fundamentala attributionsfelet 
 

Det finns flera olika teorier om hur det fundamentala attributionsfelet uppstår. Gilbert och 

Malone (1995) beskrev fyra tydliga orsaker till varför det fundamentala attributionsfelet 

uppstår. Dessa är att: (a) observatören saknar vetskap om aktörens situation, (b) observatören 

förväntningar är inte tillämpliga på hur aktören kommer att agera i en viss situation, (c) den 

medvetenhet observatören har om aktörens situation resulterar i en felaktig uppfattning om 

aktörens beteende, (d) bristen på motivation eller kapacitet försvårar observatörens förmåga 

att korrigera sin spontant gjorda slutsats om aktörens personlighet. Att dra slutsatser om 

aktörens personlighet är lätt att göra och är vid en del tillfällen riktiga. Kanske finns det få 

ogynnsamma följder för observatören, även om slutsatserna är logiskt inkorrekta? Slutsatserna 

erbjuder observatören en känsla av kontroll över sin omgivning vilket kan ge större 

tillfredsställelse än vad en logiskt korrekt slutsats skulle kunna ge. 

Gawronski (2003) ville se om observatörens scheman används för att tillskriva aktören 

personlighetsegenskaper utifrån dennes beteende. Gawronski menade att en 

attributionsprocess är beroende av de outsagda tankar observatören har om att aktörens 

beteende och personlighet är samma sak. De outsagda tankarna användas då för att döma en 

person på förhand utan vetenskaplig grund. För att testa sin hypotes som var att, deltagarna 



3 

 

antar att endast författare med motsvarande attityd som sitt valda ämne kan skriva en 

övertygande uppsats, användes sex olika experiment i undersökningen. Slutsatsen var att då 

observatören inte är under tidspress kan attributionen anpassas efter omgivningens inverkan 

på aktörens beteende. Resultatet tyder på att observatören inte avsiktligt ignorerar 

omgivningens inverkan men att aktörens beteende ändå har en viss tendens att kopplas ihop 

med dennes personlighet. Detta sätt att inte ta situationsfaktorers inverkan på allvar kan leda 

till att det fundamentala attributionsfelet begås. 

Jones (1990) menade att de grundläggande faktorerna som orsakade det fundamentala 

attributionsfelet var att: (a) första intrycket styr ofta vilken inställning man får, (b) agerande 

syns mer än situationens påverkan, (c) det finns ett större ordförråd för att beskriva 

personligheter än vad det finns för att beskriva situationer, (d) situationen ofta styr individers 

beteende vilket gör att intresset för situationens påverkan går förlorad, (e) människans sociala 

anpassningsförmåga gör att andras handlingar accepteras för vad de är, oavsett om handlingen 

är rätt eller fel, (f) finns tendenser till det fundamentala attributionsfelet justeras dessa 

antagligen inte av miljön och eftersom personligheten ofta accepteras som orsak till en 

persons beteende är det lätt för observatören att övertyga sig om att den har rätt. 

Langdridge och Butt (2004) menade att det fundamentala attributionsfelet är ett resultat av 

en annorlunda sorts människosyn. Fenomenet uppstår vid den gräns som går mellan en 

individs kropp och själ och för att få grepp om fenomenet måste samspelet mellan människor 

och den miljö människorna befinner sig i studeras. 

 

 

Att mäta det fundamentala attributionsfelet 
 

Fletcher, Danilovics, Fernandez, Peterson och Reeder (1986) skrev om hur olika individuella 

skillnader finns i människors komplexa sätt att förklara andra personers beteende. 

Mätverktyget Attributional Complexity Scale, graderat från enkel till komplex, togs fram för 

att kunna mäta sju olika sorters attributionsdimensioner. Forskarna undersökte deltagarnas 

grad av motivation och antog att komplexa personer tenderar att vara mer intresserade av det 

mänskliga beteendet än enkla personer. Komplexa personer antogs även föredra mer 

komplexa förklaringar till frågor, tenderade att använda en underliggande förståelse av den 

kunskap man har i större utsträckning, tenderade att ha större förståelse för beteendets 

inverkan på andra personer än mer enkla personer. Förmågan att kunna skapa abstrakta, inre 

och yttre förklaringar till olika saker är kopplat till en mer komplex tillskrivningsförmåga. Då 

individen är komplex i en dimension är den även komplex i resterande sex dimensioner. 

Devine (1989) var kritisk mot tidigare forskning där starka bevis för det fundamentala 

attributionsfelet fanns och menade att resultaten kunde vara en effekt av tidigare mätningars 

okänslighet. Devine ville, precis som Fletcher et al. (1986) se om komplex attribution 

inverkade på det fundamentala attributionsfelet, men testade även om motivation kunde 

användas för att motverka fenomenet. Deltagarna behövde kunna hantera flera olika faktorer 

för beteende samtidigt samt att motivera och engagera sig själva i annat sorts tänkande. 

Metoderna som användes var dels mätverktyget Attributional Complexity Scale och dels att 

deltagarna fick läsa essäer antingen för eller emot ett visst ämne. Författarna hade antingen 

valt inställning själv eller blivit påtvingad den. Deltagarnas uppgift blev sedan att bedöma 

vilken inställning författarna hade i verkligheten. Studiens resultat visade att både motivation 

och attributiv komplexitet kunde användas för att motverka det fundamentala attributionsfelet. 

 

 

Kritik mot forskning kring om fundamentala attributionsfelet 
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Lewis (1995) kritiserade forskning där det fundamentala attributionsfelet undersöktes i 

laboratoriemiljö och där datainsamlingsmetoden tvingade undersökningsdeltagarna att välja 

antingen personlighet eller omgivning som förklaring till fenomenets uppkomst. Olika 

undersökningar hade olika definitioner på sina karaktärsdrag vilket gjorde det svårt att kunna 

jämföra olika undersökningar med varandra. Lewis ville se vilka faktorer som påverkade 

förklaringen till människans beteende i en naturlig miljö och kom fram till att det 

fundamentala attributionsfelet inte alltid behöver uppstå. Deltagarna fick ha med sig en klocka 

under ett par dagar. Då klockan larmade skulle varje deltagare observera en person i 

omgivningen och notera på vilket sätt och varför de betedde sig som de gjorde. Deltagarna 

fick inte på något sätt påverka aktörens beteende. Resultatet visade att deltagarna tenderade 

att välja omgivningens påverkan framför personlighetsegenskaper som grundläggande orsak 

till aktörernas beteende. Studien hade dock en låg statistisk styrka på grund av sitt ringa 

stickprov. 

 

 

Det fundamentala attributionsfelet i samband med personalrekrytering 
  

Tidigare studier har visat hur det fundamentala attributionsfelet kan förekomma i samband 

med personalrekrytering. Flera studier har visat hur den arbetssökandes kön kan ha en 

påverkande roll vid personalrekrytering, och hur kvotering kan användas på både ett positivt 

och negativt sätt. Även personalrekryterarens kön kan påverka valet av person vid 

personalrekrytering.  

Då en organisation använder sig av kvotering kan det vara med målet att finna en 

urvalsprocedur som motverkar diskriminering av kön och etnicitet samt uppmuntrar 

jämställdhet och individuella utvecklingsmöjligheter. Forskning har visat att människor 

tenderar att brista i sin acceptans av kvotering p.g.a. egoistiskt resonerande, religiösa 

värderingar, trångsynthet och negativa attityder (Konrad & Hartmann; Konrad & Spitz; 

Kravitz & Klineberg i Boeckmann & Feather, 2007).  

Vem anställs och kan kvotering användas för att motverka könsdiskriminering? Ng och 

Wiesner (2007) försökte besvara dessa frågor samt se om könet var av vikt då den 

arbetssökande var underkvalificerad för den tjänst de sökte. Resultatet visade att då kvotering 

användes för att företag skulle få en mer jämställd personalstyrka tenderade företag att välja 

högt kvalificerade arbetssökande från underrepresenterade grupper. Män tenderade att bli 

behandlade på ett mer fördelaktigt sätt än kvinnor. Män hade större chans att bli anställda då 

de var underkvalificerade jämfört med kvinnor. Män tenderade även att väljas framför 

kvinnor då kvotering inte praktiserades. När könsfördelningen på en arbetsplats undersöks 

visar resultatet ofta att det råder ett bakslag för kvinnor men inte när det gäller män.  

Koberg och Chusmir (i Ng & Wiesner, 2007) skrev om hur arbetssökande från 

minoritetsgrupper behandlades jämfört med arbetssökande från majoritetsgrupper, effekterna 

av kvotering som uppstår då minoritetsgrupper är mindre kvalificerade än andra samt 

effekterna av olika sorters kvotering då kön och könsrollsstereotyper står i fokus. Män 

kopplas ofta ihop med egenskaper som dominans, aggression och uthållighet medan kvinnor 

ofta kopplas ihop med egenskaper som omvårdnad, bistånd och undsättning. Dessa 

stereotyper uppstår då samhället gör kopplingar mellan kön och yrke, t ex att yrken inom 

sjukvården skulle vara enbart för kvinnor och att polisyrket passar en dominant man bättre än 

en omhändertagande kvinna (Metcalfe & Dick, O Lynn, i Ng & Wiesner, 2007).  

Enligt McLean och Kalin (i Ng & Wiesner, 2007) har könsbestämning av olika yrken lett 

till en yrkessegregation och Lane och Piercy (i Ng & Wiesner, 2007) tillade att ett 

utestängande av kvinnor från mansdominerande yrken förekommer. Tidigare forskning har 

visat att människor tenderar att reagera olika i situationer då kvotering av underrepresenterade 
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män respektive kvinnor utförs. Oppenheimer och Wiesner (i Ng & Wiesner, 2007) upptäckte 

att då kvotering inte användes i samband med rekrytering av personal tenderade 

undersökningsdeltagarna att se den mest kvalificerade arbetssökande som bäst lämpad för 

tjänsten, oavsett yrke och kön. Då kvotering användes i samband med rekrytering av personal 

tenderade undersökningsdeltagarna dock att vilja se en man på ett feminint yrke och en 

kvinna på det maskulina yrket. Kvinnorna ville, till skillnad från männen i undersökningen, se 

en kvinnlig arbetssökande tillsättas på både den kvinnliga och den manliga tjänsten. Enligt 

Oppenheimer och Wiesner kan resultaten bero på två olika saker. Det skulle kunna vara ett 

resultat av mer utbredda könsrollsstereotyper för klassiskt kvinnliga yrken än för klassiskt 

manliga yrken. Resultatet skulle även kunna vara tydligt bevis på att diskriminering av 

kvinnor är mer förekommande än diskriminering av män.  

Athenstaedt, Heinzle och Lerchbaumer (2007) undersökte hur olika gruppers 

självmedvetenhet påverkade gruppmedlemmarnas självutnämnda självbild. Studiens deltagare 

delades med hjälp av ett test upp i olika undergrupper som identifierades på ett stereotypiskt 

sätt. Detta för att kunna se vilken undergrupp som deltagarna representerar. Platsen för 

undersökningen var speciellt utvald på grund av att den passade bra in på en specifik 

undergrupp gällande kön (lekplatser för hemmafruar). Personer på en specifik plats föredrog 

att placera sig i en undergrupp som stämde överens med hur andra människor tenderar att bete 

sig på den givna platsen. Resultatet visade att karriärkvinnor såg sig själva som mindre 

feminina än hemmafruar och tonårstjejer. Machomän och storstadskarriärister beskrev sig 

som mer maskulina än hippies och professorer. Professorerna använde sig av fler negativa 

kvinnliga könsdrag när de beskrev sig själva än vad männen i de andra undergrupperna 

gjorde: (a) ej populära i sociala sammanhang, (b) rebellisk-aggressiv, (c) otrygg i sig själv.   

Undersökningen kombinerade forskningen kring könstereotyper och forskning om hur 

könsrelaterade självbilder uppstår. Forskarna hittade ett signifikant samband mellan 

människors förutfattade meningar om miljön på olika platser och olika manliga respektive 

kvinnliga undergruppers sätt att kategorisera sig själva. Det gick även att koppla 

självkategorisering till förutbestämda föreställningar om hur olika könsroller ska vara. 

 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Tidigare forskning har visat hur människor tenderar att bedöma andras beteende utifrån 

personliga egenskaper utan att ta tillräckligt med hänsyn till omgivningens påverkan.  Syftet 

med föreliggande studie var att undersöka hur studenter bedömer personers handlingar utifrån 

personliga egenskaper eller omgivningens påverkan. Undersökningsledarna förväntade sig att 

det fundamentala attributionsfelet skulle förkomma i högre grad då rekryteraren och den 

arbetssökande hade samma kön och då rekryterarens beteende var påtvingat. 

Undersökningsledarna ville även se om deltagarens kön var av betydelse och förväntade sig 

att det fundamentala attributionsfelet skulle uppstå i högre grad då deltagaren och rekryteraren 

var av samma kön. För att få fram betydelsefull data valdes en enkättext som beskriver en 

rekryteringssituation med fokus på kön. Situationen kunde ha gjort det svårt för deltagarna att 

inte begå det fundamentala attributionsfelet eftersom orättvis behandling i samband med 

rekrytering kan vara ett laddat ämne för vissa personer, detta kan bero på deltagarnas 

personliga erfarenheter av orättvis behandling i en rekryteringssituation. Kontrollfrågor kunde 

tas med i enkäten för att få reda på deltagarnas egna erfarenheter i samband med rekrytering. 

Hypoteser för studien var; (a) Deltagarna tenderar att begå det fundamentala 

attributionsfelet i högre grad då rekryteraren och den arbetssökande är av samma kön och 

anställningen är påtvingad. (b) Deltagarna tenderar att begå det fundamentala attributionsfelet 

i högre grad då rekryteraren och den arbetssökande är av samma kön och anställningen är 
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frivillig. (c) Deltagarna tenderar att begå det fundamentala attributionsfelet i högre grad då 

rekryteraren och den arbetssökande är av olika kön och anställningen är påtvingad. (d) 

Deltagarna tenderar att begå det fundamentala attributionsfelet i högre grad då rekryteraren 

och den arbetssökande är av olika kön och anställningen är frivillig.  

 

 

Metod 
 

Deltagare 
 

I studien deltog 128 personer, 75 kvinnor och 52 män. Undersökningens deltagare var 

manliga och kvinnliga studenter mellan 19 år och 45 år med en medelålder på 26 år (25.72) 

och en SD på 6.03. Undersökningen genomfördes på en högskola i Mellansverige. Studenter 

valdes för att undersökningsledarna ville få respondenter med olika utbildningar och olika 

erfarenheter på ett och samma ställe. Deltagarna valdes ut med hjälp av ett 

tillgänglighetsurval för att passa studiens syfte, detta för att de studerande i möjligaste mån 

skulle ha en begränsad kunskap om det fundamentala attrubutionsfelet. Ett bortfall fanns då 

en respondent inte angav sitt kön. Åtta bortfall fanns då respondenterna valde att inte svara på 

frågor som mäter undersökningens beroende variabel. Undersökningsledarna valde att ta bort 

15 deltagare från datamaterialet då de gav missvisande svar gällande undersökningens 

kontroll frågor. Det sammanlagda antalet som togs bort var (24). Studiens syfte avslöjades 

inte för deltagarna tills först efter att de hade fyllt i enkäten då detta hade kunnat påverka 

resultatet. Efter avslutat deltagande delades en debriefing ut, där deltagarna noga kunde läsa 

om hur undersökningen var upplagd. Deltagarna fick inte någon ersättning för sitt deltagande. 

 

 

Design och Material 
 

Studien var en 2 (rekryterare: man/kvinna) x 2 (den som anställs: man/kvinna) x 2 

(rekryteringens tillvägagångssätt: påtvingad/frivillig) mellangruppsdesign där deltagarnas syn 

på rekryterarens beteenden i olika situationer var den beroendevariabeln. Den beroende 

variabeln döptes till rekryterarens åsikt. Deltagarna svarade anonymt på frågor i en enkät som 

besvarades på plats. Deltagarna läste berättelser om nyrekrytering och svarade därefter på 

frågor tillhörande texten. Enkäten var skriven i åtta olika berättelser där alla åtta berättelser 

hade samma frågor som deltagarna sedan fick svara på. Deltagarna fick läsa berättelsen och 

med så lite information som möjligt ur texten fick de bedöma vilka personlighetsegenskaper 

de trodde att rekryteraren hade utifrån dennes beteende i rekryteringssituationen t.ex. om 

rekryteraren tycker jämställdhet är viktigt eller om rekryteraren tycker att män tenderar att 

arbeta bättre än kvinnor. Berättelsen handlade om en rekryterare med uppgiften att anställa en 

ny personal till företaget. Rekryteraren kom fram till att han stod och valde mellan en kvinnlig 

och en manlig sökande och rekryteraren ansåg att båda var lika meriterade.  

I den första berättelsen var det en manlig rekryterare som vände sig till chefen för att fråga 

om råd vem han ska anställa. Chefen berättade att mannen skulle anställas och detta blir då 

påtvingat för rekryteraren och valde sedan att mannen skulle anställas. I den andra berättelsen 

såg det likadant ut som i den första berättelsen fast chefen påtvingade att kvinnan skulle 

anställas och rekryteraren anställde då kvinnan. I den tredje berättelsen fick den manliga 

rekryteraren frivilligt själv välja vem som skulle anställas och rekryteraren valde då mannen. I 

den fjärde berättelsen såg det likadant ut som i den tredje berättelsen men då anställde 

rekryteraren kvinnan. I den femte berättelsen handlade det om en kvinnlig rekryterare som 

blev påtvingad av chefen att anställa en man. I den sjätte berättelsen såg det likadant ut som i 
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den femte berättelsen fast rekryteraren anställde istället en kvinna. I den sjunde berättelsen var 

det en kvinnlig rekryterare som frivilligt bestämde att anställa en man. I den sista och åttonde 

berättelsen såg det likadant ut som i den sjunde berättelsen fast en kvinna anställdes.  

Förutom fem bakgrundsfrågor till respondenterna så besvarades 16 påståenden. 

Påståendena hade en sjusiffrig poängintervall där sju står för ”Instämmer helt” och där ett står 

för ”Instämmer inte alls”. Siffran sju på poängintervallet visade att deltagarna trodde att 

rekryteraren var mycket rättvis i sin rekrytering av personal. Siffran ett visade att deltagarna 

trodde att rekryteraren var mycket orättvis i sin rekrytering av personal. Samtliga frågors 

poäng räknades samman och resultatet visade då graden på hur deltagarna tenderade att 

tillskriva rekryteraren personliga egenskaper utifrån enkätens text. Påståendena handlade om 

hur rekryteraren såg på saker gällande diskriminering, hur arbetet i hushållet skulle vara 

fördelat, hur lönen skulle vara fördelad gällande män och kvinnor. Sedan fanns det även 

kontrollfrågor som t.ex. om respondenten förstod vem det var som anställdes, mannen eller 

kvinnan. Detta för att försäkra att deltagarna var medvetna om att rekryterarens val var 

frivilligt eller styrt av chefen vilket kön rekryteraren hade anställt.  Undersökningsledarna 

valde också att ha ett omvänd påstående som först löd: ”rekryteraren är emot 

könsdiskriminering” som sedan skrevs senare ”rekryteraren anser att könsdiskriminering är ett 

problem”. Detta för att också se om deltagarna var aktiva och hängde med när enkäten fylldes 

i.  

Undersökningens beroende variabel (rekryterarens åsikt) handlade om jämställdhet och 

innefattade 11 av undersökningens 16 påståenden. Tre av dessa påståenden var omvända. 

Dessa 11 påståenden lades ihop till ett index för att mäta deltagarnas åsikt om rekryterarens 

personliga egenskaper, ett lågt värde innebar att deltagarna ansåg att rekryteraren var mycket 

ojämnställd i sin rekrytering av personal (Cronbachs alpha =.78). Därefter delades den 

beroende variabeln in i två olika grupper, en som handlade om jämställdhetsfrågor och en som 

handlade om diskrimineringsfrågor. Dessa testades mot de oberoende variablerna för att 

ytterligare gå in på djupet med analysen. Dock visade variabeln diskriminering ett Cronbachs 

alpha på endast.17, vilket är för lågt och undersökningsledarna valde att inte gå vidare med 

denna. Sedan valdes en enskild fråga ut som handlar om hur en kvotering bör gå till. Detta 

gjordes för att koppla frågan med studiens syfte med målet att analysera en utvald fråga 

ytterligare. Därefter testades också tre påståenden som handlade om: hur rekryteraren 

tenderade att känna press från sin chef i samband med nyanställningen, om rekryteraren 

anställde personen den själv ville samt om arbetsplatsen hade jämn könsfördelning, dessa 

innefattade också samma skalor som ovan, från 1- 7. Till sist togs ytterligare en oberoende 

variabel in som var deltagarnas kön, för att se om samband fanns med undersökningens första 

index. Undersökningsledarna valde att bortse de frågor rörande deltagarnas utbildning samt 

egna kommentarer eftersom dessa frågor inte tillförde undersökningen någon relevant 

information.   

 
 

Procedur 
 

När enkäterna var gjorda använda sig undersökningsledarna av ”blockrandomisering”, som 

innebar att blandningen av alla 8 berättelser skedde slumpmässigt och att det var slumpen som 

avgjorde vilken enkät deltagarna skulle få. Varje block innehåller en slumpmässig ordning av 

de åtta enkätvarianterna och det finns lika många block som antal deltagare som får samma 

enkätvariant. Undersökningsledarna begav sig ut till högskolan och delade ut enkäterna 

slumpvis till studenterna. Undersökningen inleddes med att undersökningsledarna 

presenterade sig för studenterna och gav en kort information om hur undersökningen kommer 

att gå till. Första sidan på enkäten bestod av ett missivbrev där tydlig information fanns om 
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hur undersökningen kommer att gå till, hur lång tid den tar att göra, att deltagarna är 

anonyma, samt att undersökningen är konfidentiell och att det är frivilligt att delta i 

undersökningen, allt detta i enlighet med Vetenskapsrådet (2002) forskningsetiska principer. 

De informerades också om att det fanns 8 olika berättelser så att inte svaret skulle styras av att 

man tittade på den som satt bredvid en. När enkäten var gjord delades ett informationsblad ut, 

med information om vad undersökningsledarna egentligen forskade om och vad 

undersökningen är till för. Detta för att undvika ledande svar. Här kunde också 

undersökningsledarnas och handledarens email- adress hittas om deltagarna hade ytterligare 

frågor eller om de var intresserade att få uppsatsen skickade till dem när den blir klar. 

Deltagarna fick också information om vart de själva kunde hitta mer information om det 

fundamentala attributionsfelet. Till sist tackades deltagarna för deras medverkan. Enkäten 

delades ut och samlades in på en och samma plats för att få en större validitet i deltagarnas 

spontana och personliga svar.  

 

 

Resultat 
 

En 2 (rekryterare: man/kvinna) x 2 (den som anställs: man/kvinna) x 2 (rekryteringens 

tillvägagångssätt: påtvingad/frivillig) faktoriella mellangrupps variansanalyser genomfördes 

på samtliga beroende variabler med .05 som signifikansnivå. Signifikanta interaktioner följdes 

upp med enkeleffektanalyser. Undersökningen visade att det inte förelåg ett signifikant 

samband mellan studiens beroende variabel som beskriver deltagarnas åsikt om rekryteraren 

och de oberoende variablerna som är vilket kön rekryteraren har, vilket kön den anställde har 

och om kvoteringen sker påtvingat eller frivilligt. Indexet som handlade om 

jämställdhetsfrågor visade inga signifikanta effekter. En 2 x 2 x 2 variansanalys gjordes på 

påståendet om hur en kvotering bör gå till och detta resulterade i en signifikant interaktion 

mellan vilket den anställdes kön hade och om rekryteringen skedde påtvingat eller frivilligt. 

F(1, 105) = 5.25, p < .05. För att reda ut interaktionen genomfördes enkeleffektsanalyser av 

den anställdas kön separat för de olika nivåerna av rekryterarens tillvägagångssätt. Under en 

påtvingad rekrytering tenderade rekryteraren uppfattas vara mer för en rättvis kvotering om en 

man anställdes (M = 4.85, SD = 1.79) än om en kvinna anställdes (M = 4.00, SD = 2.09), F(1, 

64) = 3.14, p < .10. Däremot under frivillig rekrytering ansågs rekryteraren vara lika rättvis 

vid kvotering oavsett om en kvinna (M = 5.14, SD = 1.90) eller en man anställdes (M = 4.55, 

SD = 1.95), F(1, 59) = 1.45, p >.05. Påståendet om rekryteraren kände press inför 

anställningen visade en signifikant huvudeffekt där rekryteraren kände mer press inför en 

påtvingad rekrytering (M = 5.80, SD = 1.34) än en frivillig rekrytering (M = 3.36, SD = 2.01), 

F(1, 95)= 49.30, p < .05. Påståendet om rekryteraren anställde personen den själv ville visade en 

signifikant huvudeffekt på deltagarnas kön där män ansåg att rekryteraren anställde den 

rekryteraren själv vill i högre grad (M = 4.62, SD = 2.11) än kvinnor (M = 3.81, SD = 2.23), 

F(1, 95) = 4.62, p < .05. Det visade även en signifikant huvudeffekt på om rekryteringen sker 

påtvingat eller frivilligt. Om rekryteraren anställer någon frivilligt anses rekryteraren anställa i 

högre grad den rekryteraren själv ville (M = 5.60, SD = 1.68) än om rekryteringen var 

påtvingad (M = 2.62, SD = 1.58) F(1, 95) = 82.43, p < .05. De sammansatta variablerna 

delades upp men visade ingen signifikans. Påståendet om arbetsplatsen hade en jämn 

fördelning visade en signifikant huvudeffekt på deltagarnas kön. Om en deltagare var kvinna 

ansåg de i högre grad att arbetsfördelningen var jämn i hemmet (M = 5.94, SD = 1.55) än om 

deltagaren var en man (M = 5.45, SD = 2.03) F(1, 96) = 4.90, p <.05. En uppdelning på kön 

gjordes men ingen signifikant skillnad förekom. När fjärde oberoende variabeln, kön på 

deltagarna lades till gjordes en fyrvägs ANOVA på den beroende variabeln rekryterarens 

åsikt, vilket inte visade någon signifikans. 
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Diskussion 
 

Undersökningen visade att de uppsatta frågeställningarna inte fick något stöd. 

Undersökningen gav många icke signifikanta svar. Det fanns inget samband mellan 

rekryteraren åsikt och de tre oberoende variablerna: rekryterarens kön, den anställdes kön och 

påtvingad/frivillig anställning. Det visade heller ingen signifikans när en till oberoende 

variabel om deltagarnas kön lades till i analysen. En anledning till att det inte fanns någon 

signifikans kan vara att antalet påståenden som mätte deltagarnas åsikt om rekryteraren var 

för få. Det kan även bero på att texten i enkäten var skriven på ett sätt som kan ha gjort det 

svårt för deltagarna att ge spontana svar. Detta var viktigt eftersom undersökningsledarna ville 

få de instinktiva svar som behövs för att kunna mäta deltagarnas tendens till att begå det 

fundamentala attributionsfelet och för att få en så hög validitet som möjligt. Möjligtvis var 

valet av situation i enkättexterna opassande för att kunna få spontana svar från deltagarna. Det 

skulle vara intressant att se hur resultatet blev om enkättextens situation var mer neutral. En 

situation som deltagarna inte hade samma möjlighet att kunna relatera till sina egna 

erfarenheter. 

När undersökningsledarna däremot tittade på andra variabler förekom en del intressanta 

signifikanta huvudeffekter. Bland annat att rekryteraren kände mer press inför en påtvingad 

rekrytering än en frivillig rekrytering. Deltagarna har möjligtvis förstått att rekryteraren sätts 

under stor press eftersom rekryteringen sker under tvång. Här kan deltagarna själva sätta sig 

in i rekryterarens situation för att lättare svara på frågorna i enkäten. När 

undersökningsledarna analyserade påståendet om hur en kvotering ska gå till visade det en 

signifikant interaktion. Vid påtvingad rekrytering anses rekryteraren oavsett kön, vara mer 

rättvis i rekryteringen då en man anställs än om en kvinna anställs. Detta resultat förvånade 

inte undersökningsledarna. Om en rekrytering istället hade varit frivillig och anställt en man 

hade det nog visat sig att rekryteraren inte var för en rättvis kvotering. Deltagarna ansåg att 

den manliga rekryteraren i högre grad anställde den arbetssökande den själv ville än den 

kvinnliga rekryteraren. Och om rekryteraren anställde någon frivilligt ansågs rekryteraren i 

högre grad välja den rekryteraren själv ville än om rekryteringen var påtvingad. Om en 

deltagare var kvinna ansåg de i högre grad att arbetsfördelningen var jämn än om deltagaren 

var en man. Resultatet visade att deltagarna skattade olika beroende på vilken berättelse dem 

fick. Alla deltagare fick samma typ av enkät men med olika berättelser. Eftersom deltagarnas 

svar varierade beroende på vilken typ av berättelse de fick, kan detta vara ett bevis på att de 

begått det fundamentala attributionsfelet. Hade deltagarna inte begått det fundamentala 

attributionsfelet och inte tagit hänsyn till rekryterarens tillvägagångssätt hade deltagarna 

förmodligen skattat ungefär lika på de åtta olika berättelserna. 

Dessa resultat besvarar inte studiens frågeställningar, men visar hur deltagarna tenderar att 

skatta hur de tror rekryteraren agerar som person utifrån utvalda påstående och på så sätt begå 

det fundamentala attributionsfelet. Det fundamentala attributionsfelet påverkar deltagarnas 

åsikter om hur de tror att rekryteraren är som person. Vissa påståenden kanske är självklara 

till exempel att rekryteraren kände mer press om rekryteringen var påtvingad. 

Åtta stycken bortfall förekom då deltagarna inte fyllde i hela enkäten. En förklaring till 

detta kan vara att de inte kunde svara på enkätens påstående baserat på den bristfälliga 

informationen i enkätberättelsen. Detta kan bero på att dessa deltagare har förmågan att inte 

tillskriva andra personliga egenskaper utifrån beteende eller att de inte hade tillräcklig 

information om den eventuellt påverkande omgivningen. 

Det individuella första intryck som deltagarna fick kan vara en påverkande faktor till 

svaren de angav i enkäten. Tidigare erfarenheter kan ha en påverkande effekt på deltagarnas 

individuella första intryck. Beroende på vilka tidigare erfarenheter deltagarna har kan olika 
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deltagare tolka samma text på olika sätt. I situationen där en manlig arbetssökande anställs 

framför en kvinnlig arbetssökande av en manlig rekryterare tyckte vissa deltagare att kvinnan 

blev diskriminerad medan andra deltagare antog att mannen anställdes eftersom tjänsten 

passade honom bättre. Detta kan vara ett resultat av hur deltagarnas tidigare erfarenheter 

spelar in och sympatiserar med personerna i enkättexten. Undersökningsledarna är dock 

medvetna om att den slumpmässiga gruppindelningen kan motverka detta. 

Valet av plats och undersökningsdeltagare kan påverka undersökningens resultatet. En risk 

finns att deltagarna på platsen för undersökningen har ett liknande tankesätt gentemot 

enkätundersökningar när det sker på samma plats och i samma miljö. Åldern kan också ha 

betydelse då de flesta deltagare hade ungefär samma ålder. Deltagarnas relativt unga ålder kan 

visa på en smal eller möjligtvis obefintlig yrkeserfarenhet. 

Lewis (1995) kritiserade forskning där det fundamentala attributionsfelet undersöktes i en 

onaturlig miljö. Eftersom undersökningen är ett experiment där undersökningsledarna använt 

en påhittad text som underlag kan undersökningens resultat möjligtvist blivit annorlunda och 

mer omfattande om deltagarnas individuella observation av aktörers beteende skedde spontant 

med verkligheten som underlag. Större stickprov kan tas från olika populationer för att se om 

resultatet kan generaliseras till olika grupper. En sådan undersökning skulle dock behöva mer 

än tio veckor arbetstid till att genomföras. Detta är möjligtvis något som en framtida D-

uppsats i psykologi skulle kunna undersöka. Denna studie kan genom att replikeras på en 

annan plats med andra deltagare och med en annan metod möjligtvis få ett annorlunda 

resultat. Det skulle vara intressant att se om resultatet skulle bli annorlunda då 

undersökningen gjordes i en annan kontext med andra deltagare, t ex på ett 

rekryteringsföretag eller ett sjukhus. 
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