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Dissonans uppstår när individers beteende och attityd inte är 
överensstämmande och attitydförändring minskar obehaget. Individers 
personlighet och exekutiva funktioner är kopplade till hur väl 
emotioner kan regleras. Studiens syfte var att undersöka dessa 
faktorers relation till dissonans och attitydförändring som 
emotionsreglerande strategi. Genom en internetbaserad 
enkätundersökning, uppdelad i fem delar, deltog 43 studenter från 
Stockholms Universitet. Enkäten tog ca 45 minuter att besvara och 
mätte personlighet, exekutiva funktioner, dissonans, attityder och 
emotioner. Resultatet visade på att personlighet och exekutiva 
funktioner till stor del mäter separata aspekter hos individer och att 
emotioner och attityd tydligt är sammankopplade. Personlighet och 
exekutiva funktioner bidrog båda till att förklara varians i såväl 
positiva som negativa emotioner. Reduktion av dissonans verkar 
således vara relaterat till emotionsreglering. 

 
Teorin om kognitiv dissonans utvecklades av Leon Festinger (1957) i slutat av 1950-
talet. Festinger menade att människor upplever ett obehagstillstånd när de har två, eller 
fler, kognitioner är inkongruenta med varandra. Dissonansteorin har genererat en stor 
mängd vetenskapliga artiklar genom åren och har studerats utifrån många olika 
perspektiv (se Cooper, 2007 för en övergripande genomgång av dissonansteorin). Dock 
har forskare inte belyst aspekten av emotioner och emotionsreglering särskilt mycket. 
Detta är anmärkningsvärt med tanke på att Festinger själv definierade dissonans som ett 
obehagstillstånd – som människor vill reducera. Elliot och Devine (1994) studie är en 
av få studier som undersöker om dissonans verkligen är en emotionell reaktion. De fann 
att människor som hade inkongruenta kognitioner faktiskt upplever obehag. Fyndet av 
Elliot och Devine (1994) var viktigt för dissonansteorin men fortfarande har det inte 
gjorts någon forskning på hur dissonansreduktion är relaterad till litteraturen om 
emotionsreglering. 
 
I korthet menade Festinger att mängden dissonans som upplevs vid inkongruens avgörs 
dels av hur motsägande kognitionerna är, och dels av hur betydelsefulla dessa 
kognitioner är för individen i en given situation (Harmon-Jones, Harmon-Jones & Levy, 
2015). Dissonans motiverar vidare individer till ett psykologiskt arbete för att försöka 
dämpa eller helt eliminera den, och fler dissonansreducerande försök görs desto större 
det upplevda obehaget är (Cooper, 2007; Harmon-Jones et al., 2015; Harmon-Jones, 
Schmeichel, Inzlicht & Harmon-Jones, 2011; Mills, 1958). Attitydförändring efter ett 
utfört beteende är en strategi som kan tillämpas i syfte att hålla beteende och attityd 
konsekventa med varandra (Mills, 1958). Ytterligare dissonansreducerande strategier 
kan vara att helt ta bort en dissonant kognition, öka betydelsen av eller alternativt att 
lägga till fler konsonanta kognitioner som bättre rättfärdigar exempelvis en viss 
handling eller beteende (Cooper, 2007; Harmon-Jones et al., 2015). Dessvärre har den 
emotionella komponenten i denna forskning oftast lyst med sin frånvaro. 
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Emotionsreglering och individuella skillnader 
Människor ställs dagligen inför olika situationer som frambringar olika emotioner. 
Emotioner kan uppstå av en rad olika anledningar och vara av både positiv och negativ 
karaktär. Enligt Cole, Michel och O'Donnell Teti (1994) kan individer genom att reglera 
sina emotioner möta de krav som situationen ställer på dem och på ett bättre sätt uppnå 
sina mål. Individer kan exempelvis aktivt försöka minska och kontrollera sin ilska i 
syfte att bibehålla, och därmed inte förstöra, en relation. Svårigheter med emotionell 
reglering kan även leda till ökade problem med olika målinriktade beteenden såsom 
fokusering eller koncentrering och kan vidare hindra individer från ett välanpassat 
beteende (Paulus et al., 2016). Samtidigt finns det individuella skillnader i förmågan att 
identifiera, få tillgång till och använda olika emotionsreglerande strategier på ett 
flexibelt och effektivt sätt (Cole et al., 1994). Hur väl emotioner hanteras kan, enligt 
Pollock, McCabe, Southard och Zeigler-Hill (2016), förklaras utifrån individers 
personlighet. Emotionell regleringsförmåga och emotionella responser inför dagliga 
upplevelser har enligt tidigare forskning visat sig vara relaterade till diverse 
dimensioner från personlighetsmodellen ”Big Five” (Pollock et al., 2016). Bland annat 
visar det sig att individer med hög nivå av neurotisicm har en sämre regleringsförmåga, 
medan de med hög nivå av extraversion kan reglera sina emotioner mer effektivt. 
Neurotisicm gör individer mer mottagliga för negativa emotionella tillstånd och i linje 
med detta kunde Longua, DeHart, Tennen och Armeli (2009) visa på att individer som 
visade på kombinationen hög nivå av neuroticism och låg nivå av extraversion även 
tenderade att rapportera högre negativa emotioner efter att ha upplevt en negativ 
händelse. Andra personlighetsskalor som tycks vara relaterade till negativa emotioner är 
”The Behavioral Inhibition and Behavioral Activation Scale” (BIS/BAS) där BIS 
funnits ha samband med ångest och BAS med ilska (Kimbrel, Nelson-Gray, & Mitchell, 
2012, refererad i Tang & Schmeichel, 2014). 
 
Enligt Cole et al. (1994) har en välfungerande individ en välfungerande 
emotionsreglering och enligt Tice och Bratslavsky (2000, refererad i Pollock et al. 
2016) är emotionsreglering en specifik form av självkontroll. En kärnkomponent inom 
självkontroll är exekutiva funktioner som är en uppsättning kognitiva processer med 
stark koppling till aktivitet i hjärnans frontallob (Miyake & Friedman, 2012). Exekutiva 
funktioner kontrollerar, reglerar och verkställer bland annat tankar och handlingar hos 
individen och funktionerna spelar en viktig roll i både individers vardagsliv och i 
utförandet av mer komplexa kognitiva uppgifter. Tang och Schmeichel (2014) menar att 
högre kognitiv förmåga är en bidragande faktor till individers emotionsreglering och de 
menar vidare att exekutiva funktioner medverkar till att skapa emotionella responser, 
främst genom att reglera dessa. Dock finns det stor individuell varians i människors 
exekutiva funktioner (Miyake & Friedman, 2012), vilket i sin tur påverkar människors 
förmåga att hålla inne sina impulser – däribland sina emotioner. 
 
De tre mest studerade exekutiva funktionerna består enligt Miyake et al. (2000) av 
updating, shifting och inhibering. Updating har visat sig vara starkt kopplad till 
arbetsminnets kapacitet att kontrollera och hålla väsentlig information levande i minnet, 
att radera information som inte längre är relevant samt att uppdatera det med ny 
information (Miyake et al., 2000). Shifting hänvisar till hur pass flexibelt individer kan 
skifta mellan olika, eller multipla, uppgifter och mentala tillstånd för att exempelvis 
bättre kunna lösa en uppgift (Miyake & Friedman, 2012). Inhibering refereras slutligen 
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som förmågan att behärska olika automatiska responser och på sätt även hämma 
olämpliga responser (Miyake et al., 2000). Inhibering påverkar alltså individers 
selektiva uppmärksamhet vilket i sin tur hjälper människor att avgöra lämpligheten av 
olika reaktioner i olika situationer.  
 
Arbetsminneskapacitet, inhiberingsförmågan och mental flexibilitet bidrar alltså 
tillsammans till utförandet av högre exekutiva funktioner såsom planering, 
problemlösning och slutledningsförmåga (Diamond, 2013). Emellertid menar Diamond 
(2013) att updating- och inhiberingsfunktionen väldigt sällan används separat och att 
dessa därför är tätt sammankopplade. I linje med detta visade Miyake och Friedman 
(2012) att inhibering slutade bidra med unik varians när de kontrollerade för updating 
och shifting. 
 
Denna studie 
Tidigare forskning kring emotionsreglering och personlighet har, som tidigare nämnt, 
bland annat använt sig av personlighetsskalan BIS/BAS (Tang & Schmeichel, 2014) 
och personlighetsdimensionerna neurotisicm och extraversion från ”Big Five” (John & 
Eng, 2014; Longua et al., 2009). Däremot finns det enligt min förståelse inga studier 
som kontrollerar emotionsreglering mot fler personlighetsskalor och ytterligare 
dimensioner från ”Big Five” vilket gör det intressant att undersöka detta vidare. 
Eftersom emotionsreglering vidare visats ha koppling till individers exekutiva 
funktioner (Tang & Schmeichel, 2014) och då den emotionella komponenten slutligen 
inte fått stort utrymme i forskning kring dissonans vore det därmed intressant att koppla 
samman dessa tre aspekter. På så vis kan en ökad förståelse nås både för hur 
upplevelsen av negativa emotioner kan ta sig uttryck samt hur emotionsreglering kan 
skilja sig mellan individer. 
 
I föreliggande studie kommer därför personlighetsskalorna Need for closure (Webster & 
Kruglanski, 1994) och Behavior Identification Form (Vallacher & Wegner, 1989) att 
användas tillsammans med dimensionerna vänlighet (eng. = agreeableness) och 
öppenhet (eng. = openness) från personlighetsmodellen ”Big Five” (McCrae & Costa, 
1987). Detta då de förväntas ha samband med upplevd dissonans i och med att skalorna 
berör hur pass mycket individer vill undvika tvetydigheter, hur konkret eller abstrakt de 
tänker kring bland annat negativa situationer samt att dimensionerna berör hur pass 
mycket respekt individer känner inför andra och vilket engagemang som finns för olika 
ämnen. 
 
Exekutiva funktioner och personlighet kan antas vara två olika aspekter av en människa 
och en liknande uppdelning går även att se i John och Eng (2014) resonemang om 
individuella skillnader i emotionell reglering. Författarna beskriver genom en modell 
bland annat hur breda bakomliggande faktorer påverkar valet och användandet av 
specifika regleringsstrategier och har genom denna valt att särskilja på kognitiva 
faktorer och personlighetsfaktorer. Med grund i denna modell kommer exekutiva 
funktioner och personlighet därför att studeras separat i föreliggande studie. 
 
Eftersom det finns få studier som i kombination har studerat exekutiva funktioner, 
personlighet och dissonans är syftet med denna studie därför att undersöka hur 
personlighet och exekutiva funktioner är relaterade till:  
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(1) Dissonans, uttryckt i uppmätt grad av negativa emotioner 
(2) Attitydförändring som en eventuell emotionsreglerande, och därmed även 

dissonansreducerande, strategi  
 
Föreliggande studie kommer att försöka kartlägga vilket unikt bidrag som personlighet 
och exekutiva funktioner har för emotionsreglering vid och för dissonans. Detta görs 
genom att inducera deltagarna för dissonans samt att mäta deras personlighet och 
exekutiva funktioner. Studien förväntas bekräfta att personlighet och exekutiva 
funktioner är separata aspekter och att båda, i enlighet med tidigare studier, bidrar till att 
förklara skillnad i deltagarnas emotionsregleringsförmåga vid dissonans.  
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
I undersökningen deltog 43 personer i åldrarna 19-39 år (M = 25.09, SD = 3.93). Av 
dessa var 32 stycken kvinnor och 10 stycken män. En deltagare identifierade sig som 
”Annat”. Samtliga deltagare var psykologistudenter från Stockholms Universitet som 
frivilligt deltog genom en internetbaserad enkätundersökning. Deltagarna erhöll 1 
undersökningsdeltagande timme (UD-timme) som kompensation för sitt deltagande. Ett 
internt bortfall på fem personer förekom i studien. Fyra av dessa visade efter 
dissonansscenariot, genom att ge kortfattade svar, på att de inte följde givna 
instruktioner om att skriva en utförlig text. Den sista personen genomskådade syftet 
med dissonansscenariot och svarade därmed inte på uppgiften.  
 
Material och procedur  
Samtliga deltagare genomförde, genom enkätundersökningen, två test för att mäta 
exekutiva funktioner, fyra personlighetsskalor, en skrivuppgift skapad för att frambringa 
dissonans samt efterföljande emotions- och attitydfrågor. För att hitta deltagare till 
studien annonserades det dels efter deltagare genom mailutskick och dels genom en 
fysisk annons på Psykologiska Institutionen. Mailutskicket och annonsen innehöll 
identisk information där intresserade deltagare beskrevs kunna nå en internetbaserad 
enkät genom en utskriven länk. Deltagarna fick genom att öppna länken först ta del av 
estimerad tidsåtgång, information om att de inför varje uppgift skulle få nödvändiga 
instruktioner, att deras svar skulle komma att hanteras konfidentiellt och att de genom 
att trycka ”fortsätt till studien” gav sitt samtycke att medverka i undersökningen. För att 
garantera deltagarna anonymitet mailades intyg för UD-tid från en person utan insikt i 
studien som endast fick en sammanställd lista på deltagarnas e-mailadresser. Denna 
person hade därför inte tillgång att se vilka svar som respektive deltagare gett i enkäten. 
Det tog sammanlagt ca 45 minuter att besvara enkäten.  

Mätning av exekutiva funktioner. 
Del ett i enkäten utgjordes av en förkortad version av Wisconsin Card Sorting Test 
(WCST) (Berg, 1948) för att testa deltagarnas förmåga till shifting. Det ursprungliga 
testet består av totalt 94 omgångar men för att inte trötta ut deltagarna allt för mycket 
valdes en förkortad version med totalt 72 omgångar. WCST går ut på att deltagarna ska 
identifiera den regel som gäller för den aktuella omgången genom att matcha ett givet 
kort med fyra andra kort. Regeln kan antingen gälla den färg (röd, gul, blå eller grön), 
figur (trianglar, stjärnor, kryss eller cirklar) eller det antal symboler (1, 2, 3 eller 4) som 



 
 

5 

finns på det givna kortet. Om det givna kortet utgjordes av tre gröna stjärnor kunde det 
därför exempelvis matchas till antingen ett kort som hade en grön cirkel (färg), ett kort 
med fyra blå stjärnor (figur) eller ett kort med tre gula trianglar (antal). Deltagarna fick, 
efter att de valt vilket alternativ som de trodde matchade sitt givna kort bäst, feedback 
på om alternativet var rätt eller fel. På så sätt kunde de utesluta eller verifiera den regel 
de valt att följa inför nästa omgång för att kunna välja rätt alternativ. Efter åtta 
omgångar infördes ett regelskifte och en ny regel började gälla. Deltagarna genomförde 
först en testomgång där två regler presenterades på 16 omgångar, men dessa resultat 
uteslöts dock inför vidare beräkningar. Resultatet för testet beräknades slutligen genom 
att subtrahera antal rätt svar med antal fel svar.  
 
Den andra mätningen av exekutiva funktioner var ett Abstract Reasoning test (AR) 
(http://www.psychometric-success.com) vilket är en typ av Raven’s Matrices test som i 
sin tur mäter underliggande generell intelligens (Mackintosh & Bennett, 2005). 
Deltagarna blev för varje uppgift presenterade med en bildserie med olika mönster som 
de skulle komplettera med ytterligare en av fyra föreslagna bilder. Enligt Friedman et al. 
(2006) har intelligens stark koppling till updating och dess korrelation med flytande 
intelligens, som mäter högre kognitiva förmågor, har uppmätts till r = .74. Updating 
visade sig även korrelera högt med kristalliserad intelligens (r = .79) som beskriver 
förvärvad kunskap hos individen (Friedman et al., 2006). Testet valdes därmed ut för att 
pröva deltagarnas förmåga till updating. 
 

Mätning av personlighet. 
I denna del mättes personlighetsdimensionerna vänlighet och öppenhet från ”Big Five” 
genom en skala med totalt 20 påståenden. Hälften av påståenden mätte vänlighet som 
refereras till att komma överens med och kunna lite på andra, vara lättsam, generös, 
sympatisk och förlåtande (McCrae & Costa, 1987). Detta gjordes genom påståenden av 
typen ”Jag misstänker att andra har dolda motiv” (omvänd) och ”Jag respekterar andra”. 
Resterande 10 stycken påståenden mätte öppenhet som refereras till individens 
fantasifullhet, kreativitet, föredragande av variation samt engagemang och öppenhet 
inför nya infallsvinklar och intressen (McCrae & Costa, 1987). Påståenden som mätte 
detta var exempelvis ”Jag har en livlig fantasi” och ”Jag är inte intresserad av abstrakta 
idéer” (omvänd). Deltagarna ombads skatta varje påstående på en 7-gradig Likertskala 
från 1 (Instämmer inte alls) till 7 (Instämmer helt). Cronbach’s alfa beräknades på nio 
påståenden för vänlighet till .771, och på sju påståenden för öppenhet till .772. Under 
utförandet av reliabilitetstesten uteslöts vissa items från beräkningarna då dessa hade 
lägre än .30 på total item correlation.  

Nästa personlighetsmått bestod av Behavior Identification Form (BIF) (Vallacher & 
Wegner, 1989) med totalt 25 frågor. Skalan mäter hur konkret eller abstrakt individer 
tenderar att identifiera olika vardagliga handlingar. En låg identifikationsnivå beskriver 
hur en specifik handling utförs mer konkret medan en hög identifikationsnivå mer 
abstrakt beskriver varför en handling utförs eller vilken effekt handlingen har (Vallacher 
& Wegner, 1989). Deltagarna fick instruktionen att, för varje handling, välja vilket av 
två beskrivningar som de föredrog mest. Exempelvis kunde de välja att beskriva 
handlingen ”Måla ett rum” genom antingen ”Stryka med pensel” eller ”Få rummet att se 
nytt ut”. Tre items uteslöts då dessa hade lägre än .30 på total item correlation, och den 
interna reliabiliteten uppmättes till .768. 
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Det fjärde personlighetsmåttet uppmättes genom skalan Need For Closure (NFC) 
(Webster & Kruglanski, 1994). Individer som visar på en hög NFC föredrar struktur, 
förutsägbarhet och letar till större grad efter svar för att undvika tvetydigheter och 
förvirring (Webster & Kruglanski, 1994). Testet innefattar totalt 15 påståenden av typen 
”Jag ogillar svar som kan tydas på flera sätt”, ”När jag har fattat ett beslut, känner jag 
lättnad” och ”Jag tycker om att ha ett tydligt och strukturerat levnadssätt”. Deltagarna 
fick skatta varje påstående på en 6-gradig Likertskala från 1 (Helt emot) till 6 (Starkt 
för). Cronbach’s alfa uppmättes för 14 frågor till .85, då ett item hade lägre än .30 på 
total item correlation och därför uteslöts från beräkningarna. 

Inducering av dissonans. 
I denna del presenterades deltagarna för ett dissonansscenario maskerat som en 
kreativitetsuppgift, för att inte avslöja uppgiftens riktiga syfte att försöka framkalla 
dissonans. Uppgiften utgick från dissonansparadigmet ”induced compliance” som 
innebär att deltagare ombeds handla eller argumentera tvärtemot sin attityd genom 
skrivuppgifter i syfte att skapa dissonans. Genom det framkallade samtycket följer ofta 
attitydförändringar (Cooper, 2007). Deltagarna fick först läsa en text där ett påhittat 
oetiskt scenario beskrev hur regeringen var på väg att fatta ett beslut gällande forskning 
som ibland använde sig av plågsamma djurförsök. Beslutet beskrevs handla om att lätta 
på regelverket kring djurförsöken då dessa framställdes som viktiga i strävan efter att 
förstå hur människans fysiologi och psykologi fungerar. Det beskrevs även hur beslutet 
skulle innebära färre kontroller av djurens hälsa för att skära ned på administrativa 
kostnader vid handläggning av etiska rapporter. Deltagarna ombads sedan att, oavsett 
vad de själva ansåg om beslutet, skriva en text om varför de tyckte att förslaget med 
utökade djurförsök var bra. De gavs även information om att skrivuppgiften var en 
tidsbestämd del i enkäten och att de därför inte kunde gå vidare från den innan sju 
minuter hade fortlöpt.  
 

Mätning av dissonans och attityd. 
Efter dissonansinduceringen tillfrågades deltagarna i vilken grad de upplevt olika 
emotioner under sitt skrivande. Sjutton emotioner hämtades från Positive Affect and 
Negative Affect Schedule (PANAS) som mäter de två primära dimensionerna av 
sinnesstämningar uttryckt i positiva respektive negativa emotioner (Watson, Clark & 
Tellegen, 1988). Emotionen Självkritik lades till i enkäten, då det antogs vara möjligt att 
uppleva känslan vid en uppgift som berörde ämnet djurplågeri. Hälften av emotionerna 
var positivt laddade såsom Hopp, Vänlighet och Glädje, medan andra hälften var 
negativt laddade såsom Skuld, Ängslighet och Oro. Deltagarna ombads skatta i vilken 
utsträckning de upplevt varje emotion på en 8-gradig Likertskala med svarsalternativ 
från -4 (Inte alls) till +4 (Extremt mycket). Noll var alltså inget valbart alternativ, detta 
för att få deltagarna att välja sida. Inför statistiska beräkningar översattes skalstegen till 
att gå från 1 till 8. En explorativ faktoranalys av de 18 emotionerna genomfördes och 
identifierade tre bakomliggande faktorer. Extraktionsmetoden som användes var 
Principal Axis Factoring (PAF) och rotationsmetoden valdes till Oblimin där faktorerna 
tilläts korrelera med varandra. Antalet extraherade faktorer bestämdes till tre. Faktor 1 
utgjordes av samtliga nio positiva emotioner, faktor 2 av emotionerna Obehag, 
Ängslighet, Besvikelse, Skuld samt Skam och faktor 3 av emotionerna Ilska, Irritation 
samt Fientlighet. Andel förklarad varians för varje faktor var 31.81 %, 23.38 % 
respektive 6.70 %. De items som inte laddade över .30 togs bort. På grund av att 
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emotionen Självkritik laddade högt i både faktor 1 och 2 togs denna bort inför fortsatta 
analysberäkningar. Utifrån en students perspektiv är det möjligt att emotionen både kan 
uppfattas som negativ och positiv vilket kan ha bidragit till resultatet. Cronbach’s alfa 
beräknades på nio positiva emotioner (faktor 1) till .93 och till .83 för faktor 3. När 
variablerna Besvikelse och Ängslighet uteslöts från faktor 2 uppmättes den högsta 
interna reliabiliteten till .93. Deltagarna tillfrågades slutligen om sin egen attityd kopplat 
till dissonansscenariot genom frågan ”Vad anser du själv om förslaget gällande utökade 
djurförsök?” och även vad de trodde att andra tycker om förslaget. De fick skatta sina 
svar på en 8-gradig Likertskala med svarsalternativ från -4 (Helt oacceptabelt) till +4 
(Helt acceptabelt). Noll var, som ovan nämnt, inget valbart alternativ för att få 
deltagarna att välja sida. Inför statistiska beräkningar översattes skalstegen till att gå 
från 1 till 8. 
 

Resul ta t  
 
Samband mellan skalor 
Ett Pearson korrelationstest användes för att studera relationen mellan studiens samtliga 
skalor, se Tabell 1. En signifikant negativ korrelation för personlighetsmåtten NFC och 
Vänlighet uppmättes, r (43) = -.377, p = .009. Detta visar att NFC är negativt relaterat 
till vänlighet. Vidare visar analyserna ett signifikant positivt samband mellan exekutiva 
funktionsmåtten AR och WCST, r (43) = .402, p = .003. Slutligen visar analysen ett 
negativt samband mellan BIF och WCST, dock utan statistisk signifikans,  
r (43) = -.246, p = .095.  
 
Tabell 1. Korrelationsmatris mellan variablerna Need For Closue (NFC), Öppenhet, Vänlighet, Behavior 
Identification Form (BIF), Abstract Reasoning (AR) och Wisconsin Card Sorting Test (WCST).  
  

NFC 
 

Öppenhet 
 

Vänlighet 
 

BIF 
 

AR 
 

WCST 
NFC 1      
Öppenhet -.097 1     
Vänlighet -.377** .199 1    
BIF -.103 .161 .009 1   
AR -.075 ..022 .026 -.033 1  
WCST -.134 -.043 -.097 -.246 .402** 1 
* Korrelation signifikant på 0.05 nivå (två sidig) 
** Korrelation signifikant på 0.01 nivå (två sidig) 
 
Samband mellan emotioner, personlighet och exekutiva funktioner 
För att studera sambandet mellan personlighet, exekutiva funktioner och dissonans, 
uttryckt i negativa emotioner utfördes en multipel regressionsanalys. Men först 
undersöktes, med Pearson’s korrelationer, vilka variabler som var relaterade till 
negativa emotioner. Korrelationen gjordes mellan samtliga variabler och de negativa 
emotionerna i faktor 2 (Obehag, Ängslighet, Besvikelse, Skuld och Skam) och faktor 3 
(Ilska, Irritation och Fientlighet). De variabler som korrelerade högst med faktor 2 var 
Öppenhet (r (43) = .277, p = .072) och AR (r (43) = .287, p = .062) medan inga av 
variablerna korrelerade nämnvärt högt med faktor 3. På grund av detta gjordes vidare 
endast en linjär multipel regressionsanalys, med metod Enter, för att se hur stor andel 
varians som variablerna Öppenhet och AR kunde förklara av faktor 2. En signifikant 
regressionsekvation visades, F(2, 40) = 3.788, p = .031 med R2

Adjusted = .117. Variansen i 
antal negativa emotioner i faktor 2 kan därmed till 11.7 % förklaras av variation i 
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prediktorerna Öppenhet och AR. Öppenhet (β = .277, t(43) = 1.91, p = .063) och AR  
(β = .287, t(43) = 1.98, p = .055) var enskilt inte signifikanta prediktorer för faktor 2, 
men tendensen var mycket tydlig. Analysen visade även på att risken för 
multikollinearitet var låg (Tolerans = 1.00, VIF = 1.00). 
 
Ett Pearson korrelationstest användes för att studera sambandet mellan samtliga 
variabler och positiva emotioner. De variabler som korrelerade högst med positiva 
emotioner var Öppenhet (r (43) = .247, p = .110), BIF (r (43) = .210, p = .176) och 
WCST (r (43) = -.258, p = .095). Utifrån dessa tre gjordes sedan en första multipel 
regression, med metod Enter, för att se hur stor andel varians som variablerna kunde 
förklara av antal positiva emotioner. Ekvationen visade sig ej vara signifikant (F(3, 39) 
= 2.112, p = .114) och de standardiserade beta-koefficienterna var för Öppenhet  
β = .229, t(43) = 1.53, p = .135, för WCST β = -.225, t(43) = -1.46, p = .151 och 
slutligen för BIF β = .119,  t(43) = .76, p = .449. Eftersom BIF enskilt försämrade 
modellens styrka gjordes en ny linjär multipel regressionsanalys, med metod Enter, som 
denna gång exkluderade BIF. Analysen visade en stark tendens till en signifikant 
regressionsekvation (F(2, 40) = 2.906, p = .066) med R2

Adjusted = .083. Variansen i antal 
positiva emotioner kan därmed till 8.3 % förklaras av variation i prediktorerna 
Öppenhet och WCST. Dock minskade tendensen i styrka för Öppenhet (β = .245, t(43) 
= 1.66, p = .105) och WCST (β = -.257, t(43) = -1.74, p = .09). Risken för 
multikollinearitet visade sig genom analysen vara låg (Tolerans = 1.00, VIF = 1.00). 
 
Samband mellan emotioner och attityd 
Slutligen gjordes en linjär multipel regressionsanalys, med metod Enter, för att studera 
emotioners påverkan på deltagarnas attityd. Regressionsmodellen var signifikant,      
F(2, 40) = 7.245, p = .002, R2

Adjusted = .229, och visade att emotionerna tillsammans 
förklarade 22.9 % av den totala varians i deltagarnas attityd. Både de åtta negativa 
emotionerna (β = -.427, t(43) = -3.15, p = .003) och de nio positiva emotionerna (β = 
.287, t(43) = 2.11, p = .041) var här enskilda signifikanta prediktorer för attityden. 
Analysen visade slutligen på en låg risk för multikollinearitet (Tolerans = 1.00, VIF = 
1.00). 
 

Diskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka hur exekutiva funktioner och personlighet var 
relaterade till dissonans (negativa emotioner), och till attitydförändring, samt hur 
mycket upplevelsen av både negativa och positiva emotioner förklarade variansen i 
attitydfördring (dissonansreduktion). Resultatet visade att variansen i negativa 
emotioner (dissonans) till 11.7 % kunde förklaras av Abstract Reasoning (AR) och 
Öppenhet. Både AR och Öppenhet var positivt relaterat till negativa emotioner. Som 
tidigare nämnt hänvisar en hög förmåga till updating till högre arbetsminneskapacitet 
samt bättre förmåga att kunna uppdatera och hålla information levande i minnet 
(Miyake et al., 2000). Resultatet skulle därmed kunna förklaras utifrån att de deltagare 
som hade högre updatingsförmåga, mätt genom AR, också kunde hålla 
dissonansscenariot mer levande i minnet. Således kan de ha upplevt fler negativa 
emotioner jämfört med deltagare med lägre updatingsförmåga. Då updating även är 
kopplat till intelligens (Friedman et al., 2006) kan de personer som varit smartare även 
ha haft mer aktiva själv i den emotionsframkallande situation som dissonansscenariot 
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utgjorde. Resultatet visade vidare på att ju mer öppna deltagarna var desto fler negativa 
emotioner upplevde de. Eftersom Öppenhet delvis refereras till engagemang och 
öppenhet inför nya intressen och infallsvinklar (McCrae & Costa, 1987) skulle resultatet 
kunna förklaras genom att dessa deltagare upplevt fler negativa emotioner på grund av 
sitt engagemang i frågan. Öppenheten inför nya intressen behöver inte nödvändigtvis 
betyda att individen även kommer förändra sin attityd inför intresset. Vidare kan detta 
innebära att dessa deltagare endast blev mer associerade i dissonansscenariot och 
därmed upplevde starkare negativa känslor. Det är dock svårt att veta vilken attityd samt 
engagemang som deltagarna ursprungligen hade om djurförsök innan 
dissonansinduceringen men det skulle kunna vara en del av förklaringen till resultatet.  
 
Det som tydligt visas av resultaten är att emotioner och attityd till stor del är 
sammankopplade. Negativa och positiva emotioner förklarade 22.9 % av variansen i 
attityd och dessutom bidrog de med unik varians. Studiens resultat bekräftade vidare till 
stor del att personlighet och exekutiva funktioner är separata aspekter hos individen. 
Dock korrelerade Behavior Identification Form (BIF) och Wisconsin Card Sorting Test 
(WCST) negativt vilket är något förvånande med tanke på att BIF mäter abstraktion och 
WCST mäter människors förmåga att tänka flexibelt. Tidigare forskning liknar 
nämligen abstraktion vid förmågan att tänka flexibelt (se bland annat Lammers, 2011). 
Resultatet betyder att om man har lättare att skifta så tänker man även mer konkret. Att 
de exekutiva funktionsmåtten AR och WCST var signifikant positivt korrelerade med 
varandra skulle vidare kunna förklaras utifrån Diamonds (2013) resonemang om att 
förmågorna tillsammans med inhibering bidrar till utförandet av högre exekutiva 
förmågor så som planering, slutledning och problemlösning (Diamond, 2013). Det är 
därmed möjligt att testen mätt en bakomliggande variabel som indikerat på högre 
kognitiva förmågor. Det positiva sambandet mellan AR och WCST är vidare i linje med 
bland annat Miyake och Friedmans (2012) resultat. Personlighetsmåttet Need For 
Closure (NFC) visade sig vara negativt relaterat till Vänlighet vilket går i linje med 
Webster och Kruglanski (1994) (se även Roets, 2013). Att skalorna slutligen visade sig 
korrelera mer till faktor 2 än faktor 3 skulle kunna förklaras utifrån att emotionerna i 
faktor 2 bättre beskriver, och därmed även har mer relaterat till, ett tillstånd av 
dissonans. Emotionerna i faktor 2 kan även ses som mer komplexa jämfört med 
emotionerna i faktor 3. 
 
När det gäller vilken relation som personlighet och exekutiva funktioner hade till 
attitydförändring, fortsätter öppenhet att påverka attityd efter att ha kontrollerat för 
negativa och positiv emotioner. Det resultatet går något emot det förväntade då 
variabeln hänger samman med att individer är mer öppna för nya perspektiv (McCrae & 
Costa, 1987). Öppenhet för nya perspektiv kan tänkas påverka till mindre rigiditet i 
deltagarnas attityd och ett högre uppmätt värde förväntades därmed hänga samman med 
en mer accepterande attityd vilket inte visades. Resultatet kan tolkas som att ju smartare 
och ju mer öppna deltagarna varit desto mindre har de ändrat sin attityd, och attityden 
har förblivit mindre accepterande inför djurförsöken. Det går däremot att se hur 
Öppenhet bidrar till att förklara variansen i antal positiva emotioner. Fler positiva 
emotioner skulle kunna ses som ett tecken på att dissonansreducering kan ha skett och 
att en attitydförändring inför dissonansscenariot därför blivit mer positiv. Individer som 
var höga på Öppenhet kan således ha haft en mer effektiv emotionsreglering och 
därmed upplevt mer positiva emotioner trots att de utsattes för ett 
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dissonansframkallande scenario. Det är även möjligt att Öppenhet till viss del skulle 
vara relaterad till extraversion och att en förklaring till resultatet kan ges genom det som 
Paulus et al. (2016) menar om att individer som är höga på extraversion bättre kan 
reglera sina emotioner. 
 
Begränsningar 
Att dissonansscenariot var maskerat kan ses som en av studiens styrkor. På så vis 
avslöjades inte studiens syfte lika uppenbart, och de efterföljande svaren skulle därför 
kunna vara mer sanningsenliga jämfört med om syftet med studien varit känt för 
deltagarna. Det är dock möjligt att det maskerade dissonansscenariot kan ha gett 
missvisande resultat i och med att den presenterades som en kreativitetsuppgift. 
Deltagarna kan ha fokuserat allt för mycket på att komma på olika kreativa lösningar, 
och därför inte satt sig in i scenariot och reflekterat över medföljande emotioner. 
Därmed kan de ha distanserat sig från olika emotioner och tankar som kan påverka 
deras attityd. Eftersom scenariot vidare var påhittat kan det ha brustit i att uppfattas som 
verklighetstroget, vilket i sin tur kan ha bidragit till att mindre dissonans framkallats hos 
deltagarna. Frågorna om emotionerna var även ställda som kopplade till skrivandet 
vilket ger svårigheter i att bedöma hur mycket av dessa negativa känslor som faktiskt 
kommer från att exempelvis leva sig in i att djur plågas och hur mycket negativa känslor 
som faktiskt kommer från att exempelvis tycka att kreativitetsuppgiften var tråkig eller 
svår att utföra.  
 
Det vore för framtida forskning intressant att undersöka vilka resultat som hade kunnat 
genereras vid implementering av ett annat dissonansframkallande scenario samt om 
emotionsfrågorna var ställda i direkt koppling till scenariot. Vidare hade det även varit 
intressant att mer utförligt studera om attitydförändring är en dissonansreducerande 
strategi som används mer primärt eller sekundärt beroende på individens engagemang 
eller intresse i sakfrågan.  
 
Sammanfattningsvis bekräftades till stor del studiens första hypotes om att personlighet 
och exekutiva funktioner mäter olika delar hos individer. De båda aspekterna visade sig 
även bidra till förklaring av varians i både negativa och positiva emotioner. Vidare 
visade resultatet på en stark sammankoppling mellan emotioner och attityd. 
Dissonansreduktion verkar, enligt dessa resultat, slutligen vara relaterad till 
emotionsreglering.  
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