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Actor observer bias 
Påverkar könet hur vi attribuerar? 

 
 

Sara Aronson 
 

Actor-observer bias är benägenheten för människor att attribuera sitt eget 
beteende utifrån omständigheter och andras beteende utifrån deras person. 
Vi tenderar dessutom att favorisera och vara mer förlåtande i attributionerna 
till de som tillhör vår ingrupp. Studiens syfte var att undersöka huruvida 
graden av tillhörighet till ingruppen, kön, påverkar hur vi attribuerar. 
Studien genomfördes med 102 deltagare, 51 kvinnor och 51 män. En 
konfliktsituation mellan ett par presenterades för deltagarna där den ena 
parten i förhållandet (X) beter sig illa mot den andra. Enkäten förekom i tre 
versioner med X som kvinna, man eller deltagaren själv. Det predicerades 
bl a att deltagare som upplever hög identifiering med sin ingrupp kommer 
attribuera övervägande externt då X hör till dennes ingrupp. Resultatet 
visade inget signifikant stöd för denna hypotes. Tendenser för att kvinnans 
beteende bedömdes hårdare kunde dock urskiljas. Betydelsen av detta, den 
eventuella inverkan av könsroller samt framtida forskning diskuteras. 
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Inledning 
 

Varför sa han så?  Varför är hon ledsen? Varför är han sen? Dagligen tolkar vi andras 
beteende i ett försök att förstå varför de gör som de gör och även för att kunna förutspå hur de 
kommer bete sig i framtida situationer (Heider, 1958). Attributionsteori förklarar den process 
där människor söker efter orsaken till en händelse eller beteende. Teorin kartlägger hur 
människor går till väga då de förklarar, gör attributioner kring, sitt eget och andras beteende i 
ett försök att göra den sociala världen begriplig. Förklaringen bakom ett beteende når vi 
genom att använda oss av information. Attributionsteorin undersöker vilken information som 
insamlas och hur den används för att slutligen resultera i en orsaksförklaring (Fiske & Taylor, 
1991). Inom attributionsteorin är actor-observer bias (AOB) tendensen för människor att 
attribuera sitt eget beteende till omständigheter i situationen medan andras beteende 
attribueras till dennes stabila personlighetsegenskaper (Jones & Nisbett, 1972). Gilbert och 
Malone (1995) använder huden i form av skiljevägg som metafor, för att beskriva hur dessa 
två krafter skiljer sig i sin orsakspåverkan på människans beteende. På utsidan av huden finns 
de externa krafterna som trycker inåt medan de interna, personliga krafterna, som finns 
innanför huden trycker på utåt. Dessa två krafter kan antingen jobba i samstämmighet med 
varandra eller emot varandra och deras samspel resulterar i observerbart beteende. Denna 
studie kommer i fortsättningen uttrycka sig i form av extern och intern attribution. 

En rolig exemplifiering utav fenomenet AOB förekommer i filmen Dumb & Dumber av 
Wesser, Krevoy, Farrelly och Farrelly (1994) då de båda huvudkaraktärerna Harry och Lloyd 
just fått sparken.  

Harry: So you got fired again, eh? 
Lloyd: Oh yeah. They always freak out when you leave the scene of an accident, you 
know? 
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Harry: Yeah well, I lost my job too.  
Lloyd: Man, You are one pathetic loser. No offense. 

 
Även då båda har mist sitt jobb på grund av inkompetens menar Lloyd att orsaken till att han 
förlorat sitt jobb beror på omständigheter medan det för Harry beror på hans person. En 
annan, om möjligt tydligare exemplifiering som används i många studier för att studera detta 
fenomen, är de konflikter som uppstår i trafiken. Harré, Brandt och Houkamau (2004) bad 
unga bilförare att skriva upp vad de trodde var huvudorsaken till att de och deras vänner tar 
risker i trafiken. Resultatet visade i enighet med AOB-teorin att över hälften av deltagarna 
använde interna attributioner som ”spela tuff, visa sin skicklighet” för deras vänners beteende 
och externa attributioner som ”bråttom, försenad ” för sitt egna. 
 
 
Konsekvenserna av actor-observer bias i nära relationer 
 
AOB är ständigt närvarande i våra dagliga liv. Att AOB uppstår i trafiken kan eventuellt 
tänkas vara något vi enklare kan acceptera och förstå. Huvudsakligen för att det ofta går fort, 
vilket försvårar vår möjlighet att se situationen utifrån bilförarens perspektiv samt de 
omständigheter som påverkade dennes beslut. Fenomenet AOB är dessutom mer 
framträdande i situationer med negativ inverkan. Effekterna av AOB slutar dock inte i 
trafiken. Diskrepansen mellan aktörer och observatörers perspektiv får konsekvenser ända in 
på våra närmsta relationer, vilket denna studie intresserar sig av.  

Holtzworth-Munroe och Jacobsen (1985) studerade gifta par för att undersöka om och när 
de ägnade sig åt att tolka eller fundera kring orsaken till sin partners beteende. Detta kallade 
de attributionell aktivitet. Därtill undersöktes vilken typ av attributioner som användes under 
denna aktivitet. Hälften av de deltagande paren var lyckligt gifta par (non-distressed couples) 
och den andra hälften olyckliga par (distressed couples). Resultatet visade att negativt 
beteende generade högre attributionell aktivitet än positivt beteende. I enighet med AOB så 
angav såväl lyckliga som olyckliga par fler attributioner av intern karaktär för negativa 
beteenden än vad de gjorde vid positiva beteenden. Denna skillnad var dock extra tydlig hos 
de olyckliga paren. Lyckliga par var dessutom mer benägna än olyckliga par att attribuera 
positivt beteende till deras partners personlighet snarare än till omständigheter. 

En studie av Jacobson, McDonald, Follette och Berley (1985) visade att det fanns en 
övervägande tendens till att använda sig utav interna attributioner, oavsett vilket typ av 
beteende som tolkades samt oberoende av nivån av tillfredställelse i relationen. Skillnader 
som tidigare konstaterats var dock detsamma, lyckliga par var särskilt benägna att attribuera 
positivt beteende till interna faktorer medan olyckliga par var särskilt benägna att attribuera 
negativt beteende med interna faktorer. Enligt Vangelisti (1992) som studerat kommunikativa 
problem i hängivna relationer är det inte kommunikationen i sig som är orsaken till 
relationsproblem utan hur partnerna tänker kring och kognitivt bearbetar det kommunikativa 
beteendet. Flertalet attributioner kan göras till det kommunikativa beteendet som sedermera 
kommer avgöra tillfredsställelsen i relationen. Medvetenhet kring hur vi attribuerar är med 
andra ord viktig för hur vi mår i våra relationer.  

AOB är ett välgrundat fenomen inom socialpsykologin men som Harré, et al., (2004) 
påpekade så har senare studier inom ämnesområdet visat att actor-observer bias är mer 
komplext än det tidigare verkat. Somliga studier har inte funnit några bevis alls för actor-
observer bias. Lewis (1995) kritiserade tidigare studier i ämnet och menade att den största 
delen av studierna som ämnat undersöka AOB har varit laboratorie-baserade och använt sig 
utav slutna svarsalternativ och därmed tvingat deltagaren att förklara ett beteende utifrån 
externa orsaker som situationen eller interna som karaktärsdrag.  I sin studie använde han sig 
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därför av en naturalistisk metod med öppna svarsalternativ för att kategorisera förklaringar 
till beteenden. Syftet med studien var att undersöka hur deltagarna förklarade sitt och andras 
beteende i naturliga situationer. Deltagarna fick i sitt dagliga liv, under en tredagars period 
svara på frågor kring var de var, vad de gjorde och varför de gjorde det. Dessa frågor 
besvarades både utifrån rollen som aktör och observatör (då någon annan fanns i närheten att 
iaktta). Detta gjordes på uppmaning av en timer som gick igång åtta gånger per dag. 
Resultatet visade inget stöd för AOB hypotesen. Även om vissa studier inte funnit några 
bevis på AOB så menade Harré et al. att fenomenet ändå är användbart för att förklara 
skillnaderna i attribution mellan sig själv och andra i utvalda situationer. Situationer värda att 
undersöka är de där faktorerna som tros ligga bakom effekten är särskilt framhävda. 
 
 
Orsaker bakom actor-observer bias 
 

Tillgänglig information. Det finns ett flertal kognitiva funktioner som ligger bakom AOB. 
Vi tolkar en handling utifrån kontexten den förekommer (Jones & Nisbett, 1972). Problemet 
är dock att aktörer och observatörers uppfattning om kontexten inte alltid är 
överensstämmande. AOB uppstår enligt Jones och Nisbett, av två övergripande anledningar. 
För det första skiljer sig den information som finns tillgänglig för de båda partnerna åt. 
Exempelvis så har observatören sällan någon kännedom kring aktörens emotionella tillstånd, 
dennes intentioner eller historiken kring de samband som lett fram till beteendet. Faktorer 
som aktören själv ofta har god insikt i. För det andra bearbetas därmed informationen olika. 
Primärt eftersom aktören och observatören inte har tillgång till samma information. Som 
människor är vi oförmögna att registrera allt i vår omgivning och vår uppmärksamhet riktas 
därför till det som för oss är mest iögonfallande, eller perceptuellt framträdande. Jones och 
Nisbett menade att för aktören som blickar ut, så är situationen det mest framträdande stimuli 
medan det för observatören är personen, då det är dennes beteende som iakttas.  Även Storm 
(1973) pekade på det enkla faktum att aktörer och observatörer bokstavligt talat har olika 
synvinklar i situationen. Aktören kan helt enkelt inte observera sitt eget beteende utan ser 
endast den situation som han/hon befinner sig i. Observatören som förvisso har tillgång till 
såväl situationen som aktörens beteende, väljer att fokusera på aktörens beteende då det är 
genom denne händelsen spelas upp. För att studera denna förklaring videofilmades en 
iscensättning där två deltagare i taget agerade aktörer som förde en konversation tillsammans 
medan ytterligare två deltagare, i rollen som observatörer, tittade på. Deltagarna ombads 
därefter attribuera deras eget beteende eller det beteende de observerat, beroende på deras roll 
som aktör eller observatör. Genom att sedan spela upp videoinspelningen manipulerades 
deltagarnas visuella orientering i situationen. Storms fann att aktörer lade mindre vikt kring 
situationen. Observatörerna lade större vikt kring situationen efter att ha mottagit den en nya 
visuella orienteringen. Denna framträdande effekt åberopas ofta som en förklaring till AOB 
men enligt Gilbert och Malone (1995) är denna tes bristfällig. Beteende är en effekt som kan 
förklaras av två möjliga orsaker, interna eller externa. Även om beteendet är det mest 
framträdande för observatören, säger inte det varför en av de två orsakerna till beteendet 
skulle bli mer framträdande, menade Gilbert och Malone. De ansåg därför vidare att denna 
punkt inte bör kvalificeras som orsak bakom correspondence bias (fundamentala 
attributionsfelet) och i förlängningen AOB. Att aktören tenderar att underskatta situationens 
inverkan på aktörens beteende håller de dock med om. Enligt Gilbert och Malone är därför 
insikt om situationens inverkan för aktören av avgörande betydelse för att undvika bias. 

 
Knappt om tid och vilja. Gilbert, Perham och Krull (1988) skapade en modell över hur 

människor går till väga då de ämnar förstå sig på någon annan. Modellen består av tre steg 
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och inleds av att observatören drar slutsaster om vad aktören gör, dvs. kategoriserar 
beteendet. Aktören karaktäriseras därefter utifrån den egenskap som beteendet är kopplat till. 
Slutligen korrigeras slutsasen utifrån hur situationen möjligen inverkat på beteendet. Enligt 
Gilbert et al. är det sista momentet i denna modell särskilt kognitivt krävande och mindre 
automatisk än de två inledande momenten. När en människa är kognitivt upptagen blir detta 
korrigerande moment därmed lidande och ingen hänsyn tas till situationens inverkan på 
aktörens beteende.  

The discounting principle (diskonteringsprincipen) är en regel inom attributionsteorin, 
utformad av Kelley (1973). Enligt denna kommer den upplevda orsaken till en effekt 
reduceras om ytterligare tänkbara orsaker till den effekten upptäcks. I teorin låter detta bra 
men sanningen är att regeln inte alltid efterlevs i praktiken. Jones och Harris (1967) testade 
detta i ett numera klassiskt experiment. Deltagare ombads läsa uppsatser som antingen var för 
eller emot Cubas dåvarande premiärminister Fidel Castro. Deltagarna fick antingen veta att 
uppsatsen skrivits under fri vilja eller att uppsatsförfattaren blivit instruerad att försvara en 
särskilt inställning. Efter att ha läst uppsatsen ombads deltagarna uppskatta författarens sanna 
attityd gentemot Castro. Resultaten visade att deltagarna tenderade att skatta författarens 
attityd i enighet med den argumentering som förts i uppsatsen. Detta gjordes i större 
utsträckning då författaren själv valt sida men även i de fall då författaren blivit tillsagd 
vilken sida att försvara. Vi kan alltså välja att attribuera ett beteende internt även då externa 
förklaringar redan gjort jobbet åt oss. Att ta sig tiden till att försöka se händelsen utifrån den 
andres perspektiv är därmed avgörande för att undvika misstolkningar, dock finns inte alltid 
tiden eller lusten till att göra just detta. En studie av Kruger, Ham och Linford (1996) visade 
att aktörer, men inte observatörer, är medvetna om AOB. Enligt Miller, Jones och Hinkle 
(hämtad från Hansen, Kimble och Biers, 2001) förväntar sig människor att andra ska 
attribuera deras beteende till dispositionella faktorer, vilket skulle kunna förklara deras 
angelägenhet att peka ut situationens inverkan på deras felsteg. Kruger, et al. (1996)  menade 
vidare att konflikter skulle kunna reduceras om aktörer och observatörer vore medvetna om 
AOB. Galper (1976) studerade skillnaderna i attribution då observatörer antingen ombads 
visa empati för aktören eller endast se tydligt på händelsen. Deltagarna i empati-betingelsen 
ombads sätta in sig själva i aktörens situation. Resultatet visade att aktörens beteende 
förklarades till en signifikant högre grad till omständigheterna i situationen, och till en 
signifikant lägre grad till aktörens personlighet då en observatör med empati för aktören 
bedömde situationen. Galper menade att konflikter uppstår från såväl parternas oförmåga att 
se på sitt eget beteende utifrån motpartens synpunkt som oförmågan att se motpartens 
beteende utifrån det sätt som han/hon själv ser på sitt beteende. 

 
Känslan av kontroll. Enligt Nisbett och Wilson (1977) är den direkta tillgången till den 

kognitiva processen bakom vårt beteende, tankar och känslor knapp till obefintlig. De 
mentala processerna som påverkar exempelvis vårt beteende är med andra ord inte medvetna. 
Trots detta har vi inga problem med att redogöra varför vi betedde oss som vi gjorde i en 
särskild social situation, om frågan skulle ställas. Vi beter oss som om vi hade full insikt i 
våra mentala processer. Nisbett och Wilson menade vidare att anledningen till att vi tror att vi 
besitter denna introspektiva förmåga grundar sig i människans behov av känslan av kontroll. 
Känslan av kontroll är en grundläggande komponent när man talar om varför vi gör 
attributioner. Gilbert (hämtat från Tesser, 1995) presenterade två anledningar till varför vi 
föredrar att använda oss utav interna attributioner till andras beteende. Dessa grundar sig båda 
i vårt psykologiska behov till känsla av kontroll. För det första vill vi tro att det är människan 
själv som styr sitt beteende och därmed är i kontroll av sitt egna liv. Att vara utlämnade till 
omständigheter är för oss människor ingen behaglig tanke. För det andra tillåter interna 
attributioner oss att förutspå framtida beteenden, allt vi behöver göra är att se tillbaka på våra 
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tidigare observationer av personen i fråga. 
 
 
Ingrupp bias 
 
Kategorisering är en automatisk, kognitiv process som vi använder för att förenkla och skapa 
ordning i världen runt omkring oss. Vi kategoriserar allt från materiella ting till människor 
och vi gör det för att underrätta vår kognitiva orientering (Allport, 1954). I processen att 
förstå oss på andra människor föredrar vi att tolka dem utifrån de sociala kategorier som de 
tillhör. Nationalitet, kön och ålder fungerar således som en genväg eftersom dessa kategorier 
kommer med tillhörande information som vi redan bär med oss. Vi besparar oss därmed tid 
att fundera ut vem denne person är vi har framför oss och hur vi bör bemöta denne (Macrae & 
Bodenhausen, 2000). När vi möter en ny människa kan vi inte undgå från att notera dessa 
saker. Kategoriseringen är omedelbar och kräver bara en ledtråd för aktiveras. Ytterligare ett 
skäl till varför vi kategoriserar människor är att grupptillhörighet är viktigt för oss. Vi skiljer 
mellan vi och dem genom en avgränsning mellan, å ena sidan ingrupper, de grupper vi själva 
tillhör, å andra sidan utgrupper, de grupper vi inte tillhör. En människas sociala identitet 
härstammar från de grupper den tillhör och hjälper till att definiera individens plats i 
samhället. Tajfel och Turner (hämtad från Worchel & Austin, 1986) talade om social 
identitet, där en människas identitet är grundat i gruppmedlemskap. För att tillhöra en grupp 
krävs det att individen själv identifierar sig med gruppen. Hur vi värderar oss själva som 
människor härstammar delvis från vårt medlemskap till olika grupper. Stolthet och respekt är 
här viktiga element. Stolthet i den benämningen av vad individen i fråga tycker om sin 
ingrupp och respekt i den mening hur individen värderar sin status i gruppen (Smith & Tyler, 
1997).  

En av orsakerna till favorisering såväl som diskriminering grundar sig i vår tillhörighet till 
våra ingrupper. Människor tenderar att favorisera de grupper de själva är medlemmar av över 
andra grupper. De tenderar dessutom att vara mer förlåtande i sina attributioner till 
ingruppsmedlemmars beteende jämfört med utgruppsmedlemmars (Hewstone, Rubin & 
Willis 2002). Den neurala aktiviteten är högre då vi observerar ingruppsmedlemmar jämfört 
med utgruppsmedlemmar. Medlemmarna av vår egen ingrupp bearbetas således med större 
djup än utgruppsmedlemmar. För de med starkare preferens till sin ingrupp är skillnaderna i 
aktivitet ännu större (van Bavel, Packer, & Cunningham, 2008). Denna studie ämnar titta 
närmare på ingruppen kön. 
 
 
Syfte och hypoteser 
 
Människor tenderar att vara mer förlåtande i sina attributioner till individer som är 
medlemmar av den egna ingruppen. Detta borde således innebära att då deltagaren attribuerar 
beteendet av en person som delar deltagarens kön (dennes ingrupp), kommer denne att ta 
större hänsyn till de externa omständigheterna. Detta borde även vara fallet då deltagaren 
bedömer sitt eget beteende.  

Det huvudsakliga syftet med studien var att undersöka huruvida graden av tillhörighet till 
ingruppen kön påverkar hur vi attribuerar andra. Studien utgick från följande fyra hypoteser 
(H): 

H1: Deltagare som känner en hög tillhörighet till sin ingrupp (kön) kommer till större del 
använda sig av externa attributioner, i jämförelse med interna attributioner, då de bedömer 
beteendet av en individ av samma kön som de själva.  

H2: Deltagare som känner en låg tillhörighet till sin ingrupp (kön) kommer till större del 
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använda sig av interna attributioner, i jämförelse med externa attributioner, då de bedömer 
beteendet av en individ av motsatt kön som de själva.  

H3: I linje med AOB kommer deltagarna till större del använda sig av externa 
attributioner, i jämförelse med interna attributioner, då de bedömer sitt eget beteende.  

H4: Deltagare i rollen som aktör, kommer lägga mindre skuld och ansvar på sig själva för 
konflikten.  

 

 
Metod 

 
 

Deltagare 
 
Urvalet skedde genom tillgänglighetsurval där 120 enkäter delades ut. Studien hade ett 
bortfall på 15 (12.5 %) varav ett generellt bortfall på 3 på grund av att respondenten inte 
svarade på enkäten alls samt ett partiellt bortfall på 12 på grund av ofullständigt besvarade 
enkäter som därav inte togs med i analysen. Totalt användes 102 enkäter i analysen, vilket 
motsvarar en svarsfrekvens på 87.5 %. Deltagarna hade en jämn könsfördelning med 51 
kvinnor och 51 män. Samtliga deltagare var studenter mellan åldern 20 och 30 år. 
Deltagarnas medelålder var 24.01 år (SD = 1.79). Medelåldern för kvinnor var 23.35 år (SD = 
1.56). Medelåldern för män var 24.67 år (SD = 1.79). 
 
 
Material 
 
Mätinstrumentet utgjordes av en enkät. Enkäten inleddes med en presentation av studien och 
följdes av bakgrundsfrågor beträffande kön, ålder, relationsstatus, huruvida respondenten 
hade barn eller ej, om denne firar jul och om traditioner ansågs viktiga för denne. Detta för att 
försäkra att skillnader i attribution inte skulle bero på dessa faktorer. Deltagaren fick därefter 
ta del av, en av författaren diktad fallbeskrivning som utgjordes av en konfliktsituation 
mellan ett par. Konflikten formulerades på ett sätt som förhoppningsvis skulle få 
respondenten att tycka att en av partnerna (X) i förhållandet hade betet sig illa, då negativt 
beteende frambringar starkast AOB effekt. 
 

Fallbeskrivning. Sofie och Calle har varit tillsammans i fyra år och har som tradition att 
de alltid firar julafton tillsammans bara de två den 25:e december, en dag efter julafton. 
De började med det av praktiska skäl, eftersom det gör att de på självaste julafton får tid 
att fira på varsitt håll med sina respektive familjer. Dessutom får de en hel dag utan 
stress att bara vara med varandra, mysa och fira jul på sitt egna mer romantiska vis. I år 
sov Sofie hemma i hennes och Calles gemensamma lägenhet och vaknar pigg, glad och 
förväntansfull inför deras dag tillsammans. Hon går upp och slänger i sig frukost för att 
hinna slå in Calles presenter innan han kommer hem. Calle som sov över hos sina 
föräldrar kommer inte hem förrän på eftermiddagen, pratandes i telefon. Sofie går fram 
för att få en kram men Calle pratar bara vidare. Sofie frågar efter samtalet vem det var. 
Calle svarar stressat att det var en av hans kompisar och skyndar, efter att ha klätt av sig 
ytterkläderna, in i badrummet för att duscha. När han kommer ut igen frågar Sofie 
honom vad han tycker att de ska hitta på. Calle svarar att han inte hinner då han ska 
träffa sina kompisar för en grabbkväll på stan. Sofie blir genast lite stött och undrar om 
han skojar. Nej svarar han kort, medan han letar runt i garderoben efter något att ha på 
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sig. Sofie blir då både ledsen och arg och frågar hur fan han tänker när han bokar in sig 
på deras dag utan att ens fråga om det är ok först. Calle säger förlåt och menar att han 
glömt bort det. Sofie blir besviken och frågar om han inte kan ringa tillbaka och säga att 
han inte kan. Nej för det är typ första gången på jättelänge som alla grabbarna kan 
svarar han. Så du struntar i mig då? frågar Sofie. Calle svarar då irriterat att det kanske 
är dålig tajming men att han knappast kunde veta att hans kompis skulle ringa nu! De 
kan väl ha sitt julfirade en annan dag menar han. Sofie säger att det verkligen inte är 
samma sak och i så fall struntar hon hellre i det! Som du vill svarar han. 

 
Enkäten förekom i tre versioner (a) X i form av en man (Calle) som sviker sin partner Y 
(Sofie), (b) X i form av en kvinna (Sofie) som sviker sin partner Y (Calle), (c) X i form av 
respondenten (du) som ombeds sätta in sig själv i situationen och sviker sin hypotetiska 
partner Y (din partner). Efter att ha läst fallbeskrivningen fick deltagaren svara på fyra 
påståenden som avsåg att fastställa vems sida deltagaren ställde sig på. ”Jag tycker att X beter 
sig illa mot Y”, ”Jag tycker att Y beter sig illa mot X.” ”Jag tycker att den som beter sig värst 
i situationen är…”, ”Den jag tycker bär det största ansvaret för konflikten är…” De två första 
påståendena besvarades genom att deltagaren fick ange till vilken grad de instämde med 
påståendena på en sjugradig likertskala från 1 (Instämmer inte alls) till 7 (instämmer helt). De 
två senare påståendena besvarades genom tre svarsalternativ: X, Y, De beter sig lika illa båda 
två /De bär lika mycket ansvar. 
 

Actor-observer bias. För att undersöka actor-observer bias presenterades för deltagaren ett 
påstående. ”Jag tror att X beteende beror på att…” Påståendes följdes utav tio möjliga 
förklaringar till X beteende i konflikten. Deltagaren ombads ange hur pass sannolika dessa 
orsaker ansågs vara på en sjugradig likertskala från 1 (instämmer inte alls) till 7 (instämmer 
helt). ”X är en elak person” (intern), ”X har sovit dåligt och är trött och sköter inte situationen 
lika bra som han/hon/du annars skulle gjort” (extern) ”X är en respektlös person” (intern), ”X 
har haft en jobbig julafton och vill bort från allt julfirande” (extern) ”X är en egoistisk person 
som bara tänker på sig själv” (intern), ”X har precis bråkat med en familjemedlem och är 
därför på dåligt humör” (extern) ”X är en otrevlig person” (intern), ”X kompisar har pressat 
honom/henne/dig att hänga på” (extern) ”X är en känslokall person” (intern) ”X är stressad” 
(extern). Häften av förklaringarna till X beteende var interna och skapade tillsammans ett 
index för interna orsaker till beteendet (Cronbach’s Alpha .874). Den andra hälften bestod 
utav externa förklaringar till X beteende. Dessa utgjorde tillsammans ett index för externa 
förklaringar till X beteende (Cronbach’s Alpha .825). 
 

Könsidentifiering. För att mäta deltagarnas känsla av tillhörighet till sin ingrupp kön 
användes Luthanen och Crockers (1992) 4-item identity centrality subscale där påståendena 
formulerades med avseende på kön. De fyra items som ingick var: ”Könsgruppen som jag 
tillhör är ett viktigt uttryck för vem jag är”, ”Generellt så är tillhörigheten till mitt köns en 
viktig del av min självbild”, ”Generellt så har min könstillhörighet väldigt lite att göra med 
vad jag tycker om mig själv”, ”Könsgruppen jag tillhör är oviktig för min känsla av vad för 
typ av person jag är” varav de två sistnämnda var reverserade. Dessa kompletterades sedan 
med ytterligare tre items som formulerades av författaren själv. Dessa var: ”Jag identifierar 
mig starkt till andra av samma kön som mig själv”, ”Jag känner en stark tillhörighet till andra 
av samma kön som jag själv”, och ”Generellt upplever jag att jag har mer gemensamt med 
individer av samma kön som jag själv”. Tillsammans utgjorde dessa sju items ett index för 
könsidentifiering (Cronbach’s Alpha .790). Deltagarna ombands ange hur väl påståendena 
stämde in på de själva på en sjugradig likertskala från 1 (instämmer inte alls) till 7 
(instämmer helt).  Innan deltagaren fick läsa påståendena som avsåg mäta könsidentifiering 
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fick denne ta ställning till samma sju påståenden som beskrivits ovan men med avseende på 
nationalitet. Svaren som genererades där var ingenting som togs med i analysen utan 
fungerade enbart som utfyllnadsmaterial.  Detta på grund av att det ansågs att studiens syfte 
att studera könsskillnader skulle bli för uppenbart om frågorna kom direkt efter deltagaren 
läst och svarat på frågor kring fallbeskrivningen. Att ha fallbeskrivningen så färskt i minnet 
ansågs dessutom inte optimalt för att generera så naturliga svar som möjligt och skulle riskera 
att påverka deltagarens könsidentifiering.  
 
 
Procedur 
 
Deltagarna bestod samtliga av studenter som rekryterades på ett universitet i Sverige. Redan 
vid detta stadium informerades deltagarna muntligt om studien, att deltagande var frivilligt 
samt om rätten att avbryta sitt medverkande när som helst. Det tydliggjordes dessutom att de 
uppgifter och svar deltagaren gav till studien skulle behandlas i enighet med 
konfidentialitetskravet. De som var intresserade fick lämna sin e-postadress genom vilken de 
sedan kontaktades och där erhöll en länk till en webbenkät. Länken till enkäten tillät 
respondenten att endast svara på den en gång. Enkäten inleddes med att påminna deltagaren 
om att deltagandet var frivilligt och anonymt. Mer än att studien handlade om hur vi tolkar 
och förklarar beteende fick inte deltagaren någon information om. Att studien avsåg att 
undersöka AOB samt huruvida deltagarens könsidentifiering skulle påverka hur denne 
attribuerade undanhölls från deltagaren då denna vetskap skulle kunnat skada hela studien 
syfte. Utförligare information om undersökningen erhöll deltagaren efter att denne avslutat 
enkäten eller valt att avbryta sin medverkan. Deltagarna erhöll ingen ersättning för sitt 
deltagande.  
 
 
Design 
 
Studien hade en 2 x 3 mellangrupps design med deltagaren kön (man, kvinna) och 
enkätversion, dvs. den de läste om som svek i fallbeskrivningen (Calle, Sofie, sig själv). 
 
 

Resultat 
 

Studien hade tre oberoende variabler: (a) deltagarens kön (man, kvinna), (b) graden av 
könsidentifiering (låg, hög) (c) enkätversion (Calle, Sofie, deltagaren själv). Beroende 
variabel var attribution i form av extern eller intern. Resultaten presenteras i enighet med 
hypoteserna. Analysen inleddes med att kontrollera att inga andra faktorer än de som studien 
intresserade sig av påverkade resultaten. Bakgrundfrågorna beträffande ålder, relationsstatus, 
huruvida deltagaren hade barn eller ej, om denne firade jul och om traditioner ansågs viktiga 
för denne hade inga effekter på attributionen. Ett T-test för oberoende mätningar gjordes för 
att jämföra könsidentifieringspoäng för män och kvinnor. Det fanns inga signifikanta 
skillnader för män (M = 4.31, SD = 1.35) och kvinnor (M = 4.08, SD = 1,19), t (100) = 0.90, p 
= .370. En två-vägs oberoende variansanalys genomfördes för att utforska inverkan av kön 
och enkätversion på könsidentifiering (KI). Detta gjordes för att försäkra att den 
slumpmässiga indelningen inte ledde till skillnader i KI mellan betingelserna. Det fanns ingen 
signifikant huvudeffekt för kön, F (1, 96) = 0.81, p = .372. Det fanns heller ingen signifikant 
huvudeffekt för enkätversion, F (2, 96) = 0.53, p = .593. Interaktionseffekten mellan kön och 
enkätversion visade sig vara icke statistiskt signifikant, F (2, 96) = 1.18, p = .311. Deltagarna 
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delades därefter in i två lika stora grupper, 51 personer i varje, utefter deras 
könsidentifieringspoäng. Gruppen med låg KI hade poäng som varierade från 1- 4.14. 
Gruppen med hög KI hade poäng som varierade från 4.29- 6.86.  
 
 
Hypotesprövningar  
 
För att testa hypotes 1 ”deltagare som känner en hög tillhörighet till sin ingrupp (kön) 
kommer till större del använda sig av externa attributioner, i jämförelse med interna 
attributioner, då de bedömer beteendet av en individ av samma kön som de själva” gjordes en 
analys med deltagare med hög KI uppdelade efter kön med attribution (extern eller intern) 
som inomgruppsfaktor. För män med hög KI fanns det ingen signifikant huvudeffekt, dock 
fanns det en signifikant interaktionseffekt mellan attribution och enkätversion, F (2, 25) = 
5.06, p = .014. För att reda ut interaktionen genomfördes en enkeleffektsanalys. Resultatet av 
analysen visade att då Calles beteende bedömdes fanns det ingen signifikant skillnad mellan 
intern (M = 2.40, SD = 1.25) och extern attribution (M = 3.63, SD = 1.43), F (1, 6) = 2.63, p 
= .156.  Då Sofies beteende bedömdes fanns heller ingen signifikant skillnad mellan intern 
(M = 4.14 SD = 1.09) och extern attribution (M = 3.38, SD = 1.33), F (1, 9) = 1.71, p = .223. 
Resultaten innebar därmed inget stöd för hypotesen. Då deltagarens beteende bedömdes fanns 
det en signifikant skillnad mellan intern (M = 4.34, SD = 1.76) och extern attribution (M = 
2.42 SD = 1.70), F (1, 10) = 8.09, P = .017. De manliga deltagarna med hög KI gjorde främst 
interna attributioner till sitt eget beteende, vilket talar emot både AOB och hypotesen. För 
kvinnor med hög KI fanns inga statistiskt signifikanta effekter. Tabell 1 visar hur deltagarna 
med hög KI attribuerat beteendet i de olika enkätversionerna. 

För att testa hypotes 2 ”deltagare som känner en låg tillhörighet till sin ingrupp (kön) 
kommer till större del använda sig av interna attributioner, i jämförelse med externa 
attributioner, då de bedömer beteendet av en individ av motsatt kön som de själva” gjordes en 
analys med deltagare med låg KI uppdelade efter kön med attribution (extern eller intern) 
som inomgruppsfaktor. För män med låg KI fanns det ingen signifikant huvudeffekt, dock 
fanns det en signifikant interaktionseffekt mellan attribution och enkätversion, F (2, 20) = 
11.13, p = .001. För att reda ut interaktionen genomfördes en enkeleffektsanalys. Analysen 
visade att då Calles beteende bedömdes fanns det en signifikant skillnad mellan intern (M = 
2.22, SD = 0.87) och extern attribution (M = 3.50, SD = 1.22), F (1, 9) = 8.15, p = .019. Även 
då Sofie beteende bedömdes fanns det signifikanta skillnader för intern (M = 4.14, SD = 1.25) 
och extern attribution (M = 1.77, SD = 0.91), F (1, 6) = 13.89, p = .010. Detta resultat ger 
alltså stöd åt hypotesen. Då deltagarens beteende bedömdes fanns det ingen signifikant 
skillnad mellan intern (M = 3.70, SD = 1.06) och extern attribution (M = 3.37, SD = 1.40), F 
(1, 5) = .233, p = .650.   

För kvinnor med låg KI fanns det ingen signifikant huvudeffekt, dock fanns det en 
signifikant interaktionseffekt mellan attribution och enkätversion, F (2, 25) = 4.79, p = .017. 
För att reda ut interaktionen genomfördes en enkeleffektsanalys. Analysen visade att då 
Calles beteende bedömdes fanns det en signifikant skillnad mellan intern (M = 2.23, SD = 
1.21) och extern attribution (M = 3.93, SD = 1.60), F (1, 7) = 6.81, p = .035. Detta resultat 
gav alltså inget stöd för hypotesen, då graden av KI hade motsatt effekt mot vad som 
förväntats. Då Sofies beteende bedömdes fanns det ingen signifikant skillnad, även om det 
var nära, mellan intern (M = 3.38, SD = 1.50) och extern attribution (M = 2.13, SD = 1.37), F 
(1, 11) = 4.42, p = .059. Då deltagarens beteende bedömdes fanns det heller ingen signifikant 
skillnad mellan intern (M = 3.30, SD = 1.54) och extern attribution (M= 4.15, SD = 1.74), F 
(1, 7) = .848, p = .388. Tabell 2 visar hur deltagarna med låg KI, attribuerat beteendet i de 
olika enkätversionerna. Resultatet av hypotesprövningarna ett och två kan jämföras med 
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Tabell 3 som visar deltagarnas attributioner då ingen hänsyn togs till KI utan endast 
deltagarnas kön.  
 
Tabell 1 
Medelpoäng (och standardavvikelse) av intern och extern attribution för deltagare med hög KI.  

                        Enkätversion (den som svek sin partner) 
                     Calle                      Sofie                   Respondenten själv 

Intern attribution 
Män med hög KI              2.40 (1.25)                   4.14 (1.09)               4.34 (1.76)* 

Extern attribution 
Män med hög KI              3.63 (1.43)                   3.38 (1.33)            2.42 (1.70)* 

 
Intern attribution 

Kvinnor med hög KI        4.09 (1.55)                                  3.08 (1.41)           4.23 (1.56) 
Extern attribution 

Kvinnor med hög KI        4.71 (0.66)                   2.68 (1.80)            2.64 (1.45)  
 

Not. Bedömningsskalans variationsvidd för attributionen var från 1 (instämmer inte alls) till 7 (instämmer helt). 
KI (könsidentifiering) 
* p < .05 

 
Tabell 2 
Medelpoäng (och standardavvikelse) av intern och extern attribution för deltagare med låg KI.  

                        Enkätversion (den som svek sin partner) 
                      Calle                     Sofie                   Respondenten själv 

Intern attribution 
Män med låg KI               2.22 (0.87)                  4.14 (1.25)*            3.70 (1.06) 

Extern attribution 
Män med låg KI               3.50 (1.22)                  1.77 (0.91)*            3.37 (1.40) 

 
Intern attribution 

Kvinnor med låg KI         2.23 (1.21)*                   3.38 (1.47)              4.15 (1.74) 
Extern attribution 

Kvinnor med låg KI         3.93 (1.60)*                   2.13 (1.37)            3.30 (1.54) 
 
Not. Bedömningsskalans variationsvidd för attributionen var från 1 (instämmer inte alls) till 7 (instämmer helt). 
KI (könsidentifiering) 
*p < .05 
 
Tabell 3 
Medelpoäng (och standardavvikelse) av intern och extern attribution för deltagare oberoende av KI. 

            Enkätversion, den som svek sin partner 
                   Calle                    Sofie                   Respondenten själv 

Intern attribution 
Män                  2.29 (1.01)                4.14 (1.12)                 4.12 (1.55) 
Kvinnor                  3.21 (1.66)                3.29 (1.44)                4.19 (1.61) 

 
Extern attribution 

Män                  3.55 (1.26)                2.72 (1.40)              2.75 (1.62) 
Kvinnor                          4.34 (1.25)                2.29 (1.47)              2.95 (1.49) 
 

Not. Bedömningsskalans variationsvidd för attributionen var från 1 (instämmer inte alls) till 7 (instämmer helt).  
 
För att testa hypotes 3 ”I linje med AOB kommer deltagarna till större del använda sig av 
externa attributioner, i jämförelse med interna attributioner, då de bedömer sitt eget beteende” 
användes ett t-test. Analysen visade att det fanns en statistisk signifikant skillnad mellan 
extern attribution (M = 2.85, SD = 1.54) och intern attribution (M = 4.15 SD = 1.56), t (33) = 
-3.42, p = .002. Hypotes 3 fick därmed inget stöd då deltagare tvärtemot vad som förväntades, 
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till större del använde sig utav interna attributioner än externa då de bedömde sitt eget 
beteende.  

För att testa hypotes 4 ”deltagare i rollen som aktör, kommer lägga mindre skuld och ansvar 
på sig själva för konflikten” användes två separata chi-två-test av oberoende. Analysen 
grundade sig på svarsfrekvenserna för påståendena ”jag tycker att den som beter sig värst i 
situationen är…” och ”den jag tycker bär det största ansvaret för konflikten är…”. 
Svarsalternativen ”Y” och ”båda två” slogs ihop då det annars skulle bli för få förväntade i 
vissa celler. Dessutom ansågs det att dessa två hörde ihop då båda svarsaltenativ innebar att 
man inte själv tog på sig den fulla skulden. Då hypotesen endast berörde deltagarens roll som 
antingen aktör eller observatör, slogs svaren från båda könen ihop. X2 visade ingen 
signifikant association mellan enkätversion och vem man bedömde hade betett sig värst i 
situationen, χ2 ( 2, n = 102) = 4.68, p = .096, Cramer’s V = .21. χ2  visade heller ingen 
signifikant association mellan enkätversion och vem man bedömde hade störst ansvar för 
konflikten, χ2 ( 2, n = 102) = 1.21, p = .546, Cramer’s V = .11. Hypotes 4 kunde därmed inte 
bekräftas. Figur 1 visar hur deltagarna svarade på de båda påståendena.  

 

 
 
Figur 1. Stapeldiagram över vem deltagaren ansåg a) bar det största ansvaret för konflikten, b) 
betedde sig värst i situationen. X= den som sviker Y= den som blir sviken. Tal står för 
frekvenser.  
  
 

Diskussion 
 
 

Studiens syfte var att undersöka huruvida graden av tillhörighet till ingruppen kön påverkar 
hur vi attribuerar andra. Den första hypotesen ”deltagare som känner en hög tillhörighet till 
sin ingrupp (kön) kommer till större del använda sig av externa attributioner, i jämförelse 
med interna attributioner, då de bedömer beteendet av en individ av samma kön som de 
själva” fick inget stöd. Den andra hypotesen ”deltagare som känner en låg tillhörighet till sin 
ingrupp (kön) kommer till större del använda sig av interna attributioner, i jämförelse med 
externa attributioner, då de bedömer beteendet av en individ av motsatt kön som de själva” 
fick delvis stöd. De män med låg könsidentifiering som bedömde en kvinnas (Sofies) 
beteende använde sig av betydligt högre intern attribution. Detta var dock inte sant för 
kvinnorna. Kvinnor med låg könsidentifiering som bedömde en mans (Calles) beteende 
använde sig nämligen till större del av extern framför intern attribution.  

Sammanfattningsvis bestrider dessa resultat tidigare forskning som uppvisat den 
systematiska tendensen för människor att attribuera ingruppsmedlemmar mer fördelaktigt än 
utgruppsmedlemmar (Hewstone, Rubin, & Willis, 2002).  Den enda grupp som i denna studie 
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uppvisade denna tendens var de män som kände låg tillhörighet till sin ingrupp som man. 
Holtzworth-Munroe och Jacobsen (1985) fann att gifta par använde sig av övervägande 
interna attributioner för sin partners negativa beteende. Tabell 3, som visar deltagarnas 
attributioner utan hänsyn till deras könsidentifieringsgrad, visar att detta endast var sant då en 
kvinnas (Sofies) beteende bedömdes.  

Varför bedömdes då kvinnans negativa beteende hårdare, mer internt, än mannens 
negativa beteende? Attityd kan indelas i två grupper, explicit- respektive implicit attityd. 
Explicita attityder föds i vårt medvetande och är därav avsiktliga. En implicit attityd uppstår 
däremot utanför vårt medvetande, är bortom vår kontroll och därigenom omedelbar och 
automatisk. Studier visar att individer som tillhör de grupper som av samhället värderas högst, 
till högre grad favoriserar sin ingrupp. Exempelvis uppvisade vita amerikaner mer implicit 
ingrupp bias än minoritetsgrupper, exempelvis svarta amerikaner, som i genomsnitt inte 
uppvisade någon implicit bias alls (Nosek, Banaji & Greenwald, 2002). Historiskt sett har 
män alltid haft en högre status än kvinnor och de fortsätter att vara de mest framträdande vad 
det gäller allt från politisk makt till fysisk styrka (Rudman & Goodwin, 2004). Kvinnor såväl 
som män tenderar exempelvis att värdera manliga auktoriteter mer positivt än kvinnliga 
(Rudman & Kilianski, 2000). Eftersom män värderas högre än kvinnor av samhället kanske 
detta kan vara svaret på varför kvinnan i denna studie dömdes hårdas? Nej, tvärt om har det 
visat sig att könsgrupper är ett undantag för denna regel. Studier visar nämligen att kvinnors 
automatiska in-grupp bias är betydligt starkare än mäns (Rudman & Goodwin, 2004). Även 
om resultatet av föreliggande studie motsätter sig det resultatet understryker det att det 
faktiskt finns en skillnad mellan könen då det kommer till hur vi attribuerar. Hur denna 
skillnad ser ut tycks dock inte vara glasklar. Påpekas bör dock att Rudman och Goodwin i sin 
studie använde sig utav implicit associations test (IAT) för att mäta könsattityd. Denna metod 
fungerar genom att deltagaren snabbt kategoriserar olika kategorier såsom ”kvinna” 
eller ”man” med antingen behagliga attributioner såsom ”bra”, ”solsken” eller med negativa 
attributioner såsom ”dålig”, ”smärta”. Detta tillvägagångsätt skiljer sig därmed från 
föreliggande studie, där deltagaren istället fick ta del av ett specifikt skildrat beteende. Även 
om konfliktberättelsen var utformad och tänkt att uppfattas som könsneutral är det möjligt att 
den trots detta inte lyckades göra sig fri från stereotypa rollförväntningar. Scantlebury (2009) 
talar om stereotypiska könsroller, där kvinnor betraktas som vårdande, hjälpsamma och 
hänsynsfulla mot andra. Kvinnor sätter dessutom andras behov framför deras egna. Män å 
andra sidan karaktäriseras av att de är straka, rationella, logiska, känslolösa och utåtriktade. 
Könsstrukturer härstammar ofta från utslitna traditioner och förväntningar från samhället och 
styr hur vi, beroende på kön, förväntas agera i dagens samhälle. Beteenden som passar in i 
den stereotypiska könsrollen blir därigenom mer acceptabla. Kan det vara så att det är mer 
acceptabelt och förväntat av en man att agera på det sätt som skildras i fallbeskrivningen? 
Döms kvinnan hårdare för att handlingen i sig, att gå ut med polarna istället för att mysa 
hemma, inte förväntas av henne? 

Den tredje hypotesen, att deltagarna till större del förväntades använda sig av externa 
attributioner, i jämförelse med interna attributioner då de bedömer sitt eget beteende fick 
inget stöd. Resultatet visade intressant nog, tvärt emot vad tidigare forskning inom AOB visat, 
att deltagarna använde sig av övervägande interna attributioner för sitt egna negativa 
beteende. Detta kan jämföras med exempelvis Harré, Brandt och Houkamau (2004) som i sin 
studie fann att deltagarna använde sig av övervägande externa attributioner för att förklara sitt 
riskabla beteende i trafiken. Resultatet av föreliggande studie skulle kunna förklaras av att 
respondenterna helt enkelt inte kunde se sig själva agera på det sätt som fallbeskrivningen 
skildrade. En annan möjlig förklaring skulle kunna vara social desirability bias (social 
önskvärdhet), det vill säga tendensen att svara på frågor på det sätt som anses mest socialt 
acceptabelt, i ett försök att framstå som mer socialt önskvärd, istället för att svara 
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sanningsenligt.  
Den fjärde hypotesen ”deltagare i rollen som aktör, kommer lägga mindre skuld och 

ansvar på sig själva för konflikten” fick inget stöd. Men även då den inte kunde bevisas kan 
man dock urskilja ett svagt mönster för hur deltagarna svarade som ändå pekar åt hypotesens 
håll. Figur 1 visar detta tydligt. När det gällde frågan om vem som bar sig värst åt i 
situationen angav till exempel tre av deltagarna, som läst om sig själva som den som svek sin 
partner, att svaret var partnern. När Calle eller Sofie var den som svek sin partner var det 
dock ingen av deltagarna som ansåg att den som blev sviken betedde sig värst. På samma sätt 
var det även deltagarna som läst om sig själva som till högst utsträckning angav att båda 
partnerna i konflikten betedde sig lika illa. Detta visar att då deltagaren observerar sitt eget 
beteende är den inte villig att ta på sig det fulla ansvaret av konflikten. 

Konstateras kan, att ingen av hypoteserna kunde bekräftas, förutom delvis för hypotes två. 
Som Storms (1973) påvisade så kan AOB effekten avta genom att aktörer och observatörer 
uppmuntras till att se på situationen utifrån den andres synvinkel. Det kan tänkas vara precis 
det som hänt i denna studie. Deltagaren har kunnat ta så mycket tid på sig som denne önskat 
när denne bedömde konfliktsituationen, i och med att denne svarade på en webbenkät. 
Eftersom studien inte uppvisade någon actor-observer bias kan hypoteserna inte heller 
dementeras. Framtida studier i ämnet skulle därför kunna innebära att man replikerar en 
studie som visat starka bevis på actor-observer bias och att man i den studien även lägger till 
granskningen av huruvida graden av tillhörighet till ingruppen kön påverkar hur vi attribuerar 
andra. Denna studie kan även ses som ytterligare en pusselbit i den utforskning som förs av 
de forskare som likt Harré, et al., (2004) anser att actor-observer bias är ett mer komplext 
fenomen än det tidigare verkat.  
 
 
Metodologisk granskning  
 
 
Den del i enkäten som behandlade vem deltagaren ansåg betedde sig värst i situationen och 
vem som bar det största ansvaret för konflikten var konstruerade på ett sätt som bara 
genererade frekvenser. Det hade varit bättre om även dessa frågor besvarades på en skala som 
de övriga frågorna i enkäten. Eller om följdfrågor funnits då detta ämne behandlades. Svaren 
till dessa frågor blev svåranalyserat och de svaga tendenser som man kan se i Figur 1 hade 
varit intressanta att få större insikt i.  

Ett korrekt mått på deltagarens könsidentifiering var essentiellt för studien. Därför var det 
viktigt att måttet på detta inte kom för nära inpå fallbeskrivningen då detta skulle kunna 
påverka deltagarens grad av könsidentifiering. Av den anledningen fick deltagaren svara på 
påståenden för att mäta en annan ingrupp, nationalitet, innan han/hon svarade på påståendena 
för att mäta könsidentifiering. Att dessa två mått var formulerade på samma sätt kan i 
efterhand ses som en nackdel då denna uppbyggnad kunde uppfattas enformig av deltagaren 
och fått denne att svara på ett likgiltigt sätt. En annan form av utfyllnadsmaterial hade kunnat 
vara lämpligare. 

De index som använts för att mäta extern och intern attribution anses mäta actor-observer 
bias på ett tillförlitligt sätt. Påståendena som utgjorde dessa skulle kunna uppfattas som 
extrema, ”X är en elak person” (intern) och ”X har precis bråkat med en familjemedlem och 
är därför på dåligt humör” (extern) men detta gjordes för att försäkra tydlighet, för att 
undvika tvetydighet mellan vad som faktiskt är externt och internt. Index för intern attribution 
hade dessutom ett Cronbach’s Alpha på .874 och index för extern hade Cronbach’s Alpha 
på .825. Då studien avsåg att mäta huruvida nivån av tillhörighet till ingruppen kön påverkar 
hur man attribuerade krävdes ett mått på könsidentifiering. Det index som användes för att 
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mäta könsidentifiering hade ett Cronbach’s Alpha på .790 och ansågs därför vara acceptabelt. 
För att se till att den enda påverkande ingruppen i konfliktberättelsen var kön, hölls X neutral 
från andra eventuella grupper, som till exempel yrkesgrupp eller nationalitet. Att 
skalbedömning sedan användes för de olika påståendena gav deltagaren chansen att ange 
precis hur mycket denne instämde. Detta för att undvika den fälla, som Lewis (1995) 
underströk i sin kritik till det laboratorie-baserade studiet av AOB.  

 
 

Slutsats och reflektioner  
 
Det enda signifikanta beviset för actor-observer bias över huvud taget i studien var då Sofie 
var den som svek sin partner. Män med låg könsidentifiering angav då högre intern 
attribution för beteendet är extern. Även kvinnorna med låg könsidentifiering, som låg på 
gränsen av ett signifikant värde, angav då högre intern attribution för beteendet än extern.  

Väl värt att påpeka är att såväl kvinnor som män, oberoende av könsidentifieringsgrad, 
attribuerade sitt eget beteende som övervägande internt. Sofies beteende attribuerades även 
det som övervägande internt. Calles beteende var det enda som av båda grupper oavsett 
könsidentifieringsgrad, attribuerades som övervägande externt. Med andra ord bedömdes en 
kvinnans illa beteende mot sin partner till största delen bero på hur hon är som person medan 
exakt samma beteende av en man ansågs till största delen bero på omständigheter i 
situationen. Sammanfattningsvis kan sägas att vad som började med frågor om kön verkar 
sluta med frågor om genus.  
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