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Abstrakt 

Det vardagliga beslutsfattandet är produkten av olika tankeprocesser. Det finns teorier om att 

människans beslutsfattande sker med hjälp av två system, där det ena står för snabba beslut 

(“system 1”) och den andra för mer genomtänkta beslut (“system 2”). Dessa processer kan ge 

upphov till det så kallade ”konjunktionsfelet”. Detta innebär att kombinationen av två egen-

skaper eller händelser anses mer sannolikt än en av dessa egenskaper eller händelser. Kon-

junktionsfelet begås vid sannolikhetsbedömningar där personen baserar sitt svar på likhetsin-

formation och att detta är en “system 1-process”. I detta fall avser likhetsinformation svarsal-

ternativ med konjunktioner som påminner om personbeskrivningarna i sannolikhetsbedöm-

ningarna. Denna studie syftar till att styrka antagandet om att “system 1” påverkar beslutfatt-

andet i sannolikhetsbedömningen, även under kontroll av “system 2”. Studien innefattade 30 

deltagare (11 män och 19 kvinnor) i åldersspannet 19-34 år (M = 24.17 år, SD = 4.23). För 

studien användes en inomgruppsdesign. Huvudhypotesen var att ökad likhetsinformation 

skulle leda till förlängd reaktionstid. Enligt tidigare forskning ökar reaktionstiden med mäng-

den likhetsinformation. Denna studie stödjer inte dessa resultat och huvudhypotesen uppfylls 

ej. Datat resulterade även i ett oväntat fynd som visade på att försöksdeltagarna gjorde signifi-

kant färre antal rätt desto mera likhetsinformation  de utsattes för. Slutsatsen är att det blir 

svårare för testdeltagaren att fatta rätt beslut då mängden likhetsinformation ökar. Studiens 

oväntade fynd kan överföras till vardagliga situationer. Detta genom att människor kan begå 

misstag på grund av att de inte tänker igenom saker, eller analyserar beslut tillräckligt noggrant. 

Abstract 

 

Everyday decision making is the product of different thought processes. There are theories that 

human decision making is a synergy between two systems. The first one is responsible for rapid 

decisions ("system 1") and the other one for thoughtful decisions ("system 2"). These processes 

result in the so-called "conjunction fallacy". This means that the combination of two charac-

teristics or events, are considered more likely than one of these characteristics or events sepa-

rately. The conjunction fallacy is achieved when a person bases their answers on similarity, 

which is a “system 1-process”. In this case, similarity refers to options with conjunctions that 

resembles the person description in every given item. This study aims to reinforce the assumpt-

ion that "system 1" affects decision making in probability assessment, even when under control 

of "system 2". The study included 30 participants (11 men and 19 women) in the age range 19-

34 years (M = 24.17 years, SE = 4.23). The study used an intergroup design. The main hypot-

hesis was that an increase in similarity would lead to prolonged response time. Previous rese-

arch shows that reaction time increases with the amount of similarity. This study does not sup-

port these findings, therefore the main hypothesis was not fulfilled. An unexpected find emer-

ged showing that an increase in similarity information led to the participants making incorrect 

decisions. The conclusion is that it becomes more difficult for the participant to make the right 

decision when the amount of similarity information increases. The unexpected results of the 

study could be transferred to everyday situations, in the meaning that people are not very tho-

rough in their decision making. 
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Beslutsfattande är något som görs dagligen och i nästan varje stund. Det kan ske automatiskt 

och undermedvetet. Forskning på beslutsfattande indikerar att människan mer ofta än aldrig, 

misslyckas med att göra korrekta bedömningar (se t.ex. Kahneman & Frederick, 2002). Tan-

kefel, ”bias”, är något som påverkar oss alla. Vare sig vi vill eller inte kommer våra tankar att 

försöka ta den kortaste vägen till beslut för att spara energi och kognitiva resurser (Kahneman 

& Frederick, 2002). Ett av dessa tankefel kallas för konjunktionsfelet (Tversky & Kahneman, 

1983) vilket innebär att kombinationen av två egenskaper eller händelser anses mer sannolikt 

än en av dessa egenskaper eller händelser. För att bättre illustrera detta fenomen skapades “The 

Linda problem” (Tversky & Kahneman, 1983). 

“Linda är 31 år gammal, singel, utåtriktad och väldigt smart. Hon har en master i filosofi. Som 

student var hon väldigt engagerad i frågor rörande diskriminering, social rättvisa och deltog 

även i demonstrationer mot kärnvapen. 

Vilket av följande är mer sannolikt: 

1. Linda är en banktjänsteman (A) 

2. Linda är en banktjänsteman och feministisk aktivist (A&B)” 

 

För exemplet ovan brukar den spontana responsen vara alternativ 2. Detta eftersom beskriv-

ningen av Linda känns igen i det andra alternativet (Tversky & Kahneman, 1974). Sannolik-

heten för P(A&B) kan inte vara större än sannolikheten för någon av dess beståndsdelar, P(A) 

och P(B). Alltså är sannolikheten för konstituenten (A) större än konjunktionen (A&B). I Lin-

das fall innebär det att sannolikheten för att hon är en banktjänsteman (A) är större än att hon 

är en banktjänsteman och aktiv i en feministisk rörelse (A&B) (Tversky & Kahneman, 1983). 

Att välja alternativ 2 leder till att konjunktionsfelet inträffar på grund av människans benägen-

het att tänka i genvägar och likheter (Tversky & Kahneman, 1983). Konjunktionsfelet har visat 

sig begås av 85% av deltagarna då Tversky och Kahneman (1983) undersökte detta fenomen. 

Majoriteten av deltagarna bedömde alltså att alternativ 2, P(A&B) var mer sannolikt än alter-

nativ 1, P(A).  

 

Konjunktionsfelet uppstår på grund av användandet av två så kallade heuristiker. ”Representa-

tiveness heuristic” och ”Availability heuristic” (Tversky & Kahneman, 1983). Representative-

ness heuristic är den subjektiva bedömningen av huruvida grundläggande beståndsdelar är i 

linje med den ursprungliga populationen (Tversky & Kahneman, 1983). Beroende på hur lik 

en händelse eller person är tidigare upplevelser så påverkar det kommande beslut. Detta kan 

kopplas till hur människan lagrar och bearbetar information i form av mentala modeller eller 

scheman (Tversky & Kahneman, 1983). På så sätt är det enkelt och naturligt att basera bedöm-

ningen av en sannolikhet på graden av hur representativt det är för personens befintliga mentala 

modeller (Tversky & Kahneman, 1983). Availability heuristic förklarar bedömningar baserat 

på hur lättillgängligt passande exempel finns till varje situation. Händelsens frekvens påverkas 

av hur lätt man kommer på situationer som hör till eller påminner om händelsen (Tversky & 

Kahneman, 1983).  

 

“Nested-set”-hypotesen 

 

En förståelse av Eulercirklarna (Figur 1) minskar konjunktionsfelet. Detta har beforskats ge-

nom att liknande uppgifter som "The Linda problem" presenterades genom Eulercirklarna. Re-

sultatet blev att 95% av testdeltagarna inte begick konjunktionsfelet (Sloman et al., 2003). 

Cirklarna ger oss en visuell översikt och förståelse för relationen mellan kategorier och sub-

kategorier (Barbey, 2007). Eulercirklarna kan beskrivas genom att det först är en stor cirkel 

som exempelvis representerar alla möbler som finns. Inuti denna stora cirkel finns flera mindre 
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cirklar. Exempelvis en cirkel för bord och en cirkel för stolar, dessa båda cirklar finns inuti den 

stora cirkeln som representerar möbler. Vi kan gå även ännu djupare, inuti stol-cirkeln finns 

ytterligare cirklar, exempelvis gungstols-cirkeln. Att förstå denna relation kallas också nested-

set. Lärdomar och ledtrådar om detta kan i sin tur hjälpa dig förstå "The Linda problem" och 

göra korrekta beslut (Sloman et al., 2003; Andersson, et. al, 2017) 

 
Figur 1. Eulercirklarna 

 

Nested-set-strukturen behöver nödvändigtvis inte beskrivas genom Eulercirklarna. Ett annat 

exempel där nested-set-strukturen blir synliggjord är att fråga om det är större chans att en 

person tar en svart godis ur en godispåse än att personen tar en godis ur påsen. På detta sätt 

synliggörs kategorier och sub-kategorier och en förståelse skapas att P(A&B) aldrig kan vara 

större än endast P(A) (Sloman et al., 2003). 

 

Teorier om beslutsfattande 

 

Forskningen har fokuserat på att framställa olika ramverk för att förklara beslutsfattande. Dessa 

ramverk har resulterat i olika teorier om hur beslutsfattande fungerar och dagens forskning 

menar på att modellerna behöver mer experimentellt stöd. Det finns alltså inte en allmän, uni-

versal modell som förklarar beslutsfattande (Osman, 2004).  De största teorierna inom besluts-

fattande är en-system-teorier, dual-systemteorin samt multipel-system teorier (Osman, 2004). 

Teorin om multipla system menar att vi använder oss av flera sub-system, även kallade modu-

ler, som var och en för sig är specialiserade till specifika uppgifter. Magen & Cohen (2007) 

beskriver att vid problem som handlar om visuell perception så finns det en modul för att be-

arbeta färg, en modul för form och en modul för verbal information. Varje modul ansvarar för 

att få information inom dess specialområde och därefter välja rätt respons. Till en-system-teo-

rin tros det att hjärnan är kapabel att skifta mellan olika mentala tillstånd, där varje mentalt 

tillstånd har olika syften, istället för att tro att hjärnan använder sig av två kvalitativt olika 

system när vi använder oss av högre mentala funktioner (Keren & Shul, 2009). Cleermans & 

Jiménez, 2002 presenterar ramverket dynamic graded continuum (DGC) som menar att inlär-

ning och medvetande har olika funktionella roller. Istället för att vara i ett allt-eller-inget-till-

stånd så är medvetandet dynamiskt och ändrar på sitt tillstånd utefter erfarenheter (Osman, 

2004). Att lära sig korsa en väg sker exempelvis via explicita instruktioner och eftersom bete-

endet är så pass nytt krävs det att aktivt tänka på instruktionerna för att kunna fullfölja det 

önskvärda beteendet (Osman, 2004). Till slut har personen lärt sig att titta höger och vänster 

innan den korsar vägen och på så sätt blir beteendet automatiserat. Cleermans & Jiménez 

(2002) menar att människans kognitiva system är ett nätverk av moduler som är hierarkiskt 
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ordnade. Representationer resulterar i ett aktiverande av de olika modulerna och på så sätt är 

medvetandet dynamiskt (Osman, 2004). 

 

Dual-systems teorin 

 

Människans logiska slutledningsförmåga kan också ses som ett samspel mellan två olika typer 

av processer (Evans & Stanovich, 2013; Kahneman & Frederick, 2002). Detta presenteras som 

dual-system-teori och innefattar ”system 1” som är snabbt, spontant och autonomt. Detta sy-

stem går att likna vid det som kallas för “magkänslan”. Det andra, ”system 2”, är baserat på 

logik och eftertänksamhet vilket är analyserande och mer kognitivt krävande. Detta system är 

långsammare och kräver ofta en aktiv användning (Evans, 2007; Evans & Stanovich, 2013).  

 

Eftersom att "system 1" fungerar väldigt snabbt och automatiskt så kan det ibland påverka 

beslutsfattandet i situationer som kräver mer eftertanke (De Neys, 2006b). Bägge systemen 

hamnar då i konflikt och för att beslutsfattandet ska vara adekvat, bör "system 2" övertrumfa 

den spontana responsen som "system 1" genererat (Stanovich & West, 2000). Detta är en hy-

potes inom dual-system-teorin som heter ”default-interventionism” (Evans, 2008). Med detta 

menas att "system 1" kommer att föreslå en respons i alla situationer, och "system 2" kan sedan 

ingripa för att ersätta eller korrigera denna respons (Evans, 2007). Dock visar Thompson et. al, 

2011 att testdeltagare som är säkra på sina svar sällan lägger ner tid på att reflektera eller ändra 

på sig. Det är här relevant att ta hänsyn till hur viktigt ett visst beslut är, eftersom det kan avgöra 

benägenheten till att vara mer eller mindre analytisk (Evans & Stanovich, 2013). Att exempel-

vis avgöra vad som skulle vara bättre för sina barns framtid, skulle förmodligen leda till att 

personen i fråga medvetet vill använda sig av "system 2". Detta för att undantrycka den spon-

tana responsen från "system 1", som kanske inte alltid är önskvärd (Evans & Stanovich, 2013).  

 

Att ingripa, övertrumfa och ersätta responser från "system 1" är de grundläggande beståndsde-

larna av "system 2" (Stanovich & Toplak, 2012). På så sätt är det av relevans att fråga sig vart 

denna “bättre” responsen kommer ifrån. För att dra korrekta slutsatser och ta rationella beslut 

behöver vi kunna lägga märke till, och särskilja på, faktiska representationer från världen, och 

sådana representationer som egentligen är uppbyggda kring föreställda, fantiserade situationer 

(Stanovich & Toplak, 2012). De sistnämnda är sådana som inte nödvändigtvis är korrekta eller 

förankrade i verkligheten, men som lätt kan ges en större tilltro än vad som är rimligt, om man 

inte kan skilja på dessa olika typer av representationer. Att kunna göra en sådan särskiljning, 

och förhindra att vikt läggs vid representationer som inte är korrekta eller verklighetsbaserade, 

kallas för ”cognitive decoupling” (Stanovich & Toplak, 2012). Det hypotetiska tänkandet utgör 

alltså en av de mest essentiella beståndsdelarna av "system 2" (Stanovich & Toplak, 2012). 

 

Forskning har visat att det går att göra sig medveten om konflikten som uppstår mellan syste-

men (Evans, 2007).  Det har t.ex. visat sig att testdeltagare som medvetet försöker inhibera 

tidigare spontana svar, blivit bättre på att identifiera konflikten mellan "system 1" och "system 

2" (Evans, 2007). Denna inhibering har även visat sig påverka vilka responser som "system 1" 

avger, alltså att "system 1" “lär” sig svara på ett specifikt sätt (Evans, 2008). Personer som är 

medvetna om konflikten mellan "system 1" och "system 2" kan på så vis dra mer korrekta 

slutsatser (Evans, 2008). Möjligheten att inhibera den automatiska responsen från system 1, 

och således aktivt genomföra ett rationellt beslutsfattande, beror dock på hur uppgiften i sig är 

utformad samt kräver en högre kognitiv kapacitet av testdeltagaren (Evans, 2007).  

 

Studier har visat att en högre arbetsminneskapacitet kan förutsäga hur väl en person kommer 

kunna hantera konflikten mellan systemen (De Neys, 2006b). Det vill säga, en person med 
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högre arbetsminneskapacitet förväntas hantera konflikten bättre. Dock finns det ingen skillnad 

i hur folk presterar då uppgifterna är utformade på så sätt att både "system 1" och "system 2" 

skulle avge samma respons (De Neys, 2006b). Arbetsminnet har då inte en lika central roll. 

Evans (2008) menar även att dual-system-teorin kräver fungerande minnesprocesser. Detta ser 

man på likheterna mellan det medvetna tänkandet, arbetsminnet och "system 2". Gemensamt 

för dessa tre processer är att de är långsamma och kognitivt krävande (Evans, 2008). Även 

uppmärksamhet är en bidragande faktor till hur väl man kan minnas saker (Awh et al. 2006). 

Uppmärksamheten agerar filter till den information som anses mest relevant för situationen 

(Awh et al., 2006). Den selektiva-uppmärksamheten registrerar sådant som är relevant för si-

tuationen och överför denna information till minnet för senare återkallning (Downing, 2000). 

 

Kritik mot dual-systems teorin 

 

Fastän dual-system-teorin upplevs vara heltäckande och naturlig så menar Keren & Shul (2009) 

att teorin med dess två system är ett så kallat epifenomen och en skapelse för att maximera 

skillnader. De förhåller sig kritiska till Dual-systemets empiriska evidens samt till tron att de 

två systemen sker parallellt. Om en försöksperson svarar både rätt och fel vid flera "The Linda 

problem"-liknande frågor i följd så tror Keren & Shul (2009) att svarsresultatet beror på situ-

ationen och graden av medvetenhet istället för att det är två system som simultant arbetar med 

och mot varandra. Studier om dual-systems teorin baseras också enbart på det slutgiltiga svars-

alternativ som försöksdeltagaren ger och inte på underliggande kognitiva processer som hör 

till (De Neys, 2006b). Forskningen påstår att korrekt beslutsfattande genom "system 2" överlag 

är mer ansträngande för människor än beslut tagna genom "system 1" (Morewedge & Khane-

man, 2010). Trots detta allmänna mönster så verkar det alltså även finnas individuella aspekter 

som kan påverka huruvida man tar korrekta beslut eller ej. Att en person har goda arbetsmin-

nesresurser betyder dock bara att personen i fråga, i högre utsträckning, är förmögen att iden-

tifiera konflikten, och inte att ett bättre arbetsminne är viktigt för att utföra de analytiska pro-

cesserna i "system 2" (De Neys, 2006b).  

 

Det kan vara svårt att avgöra huruvida en god prestation avspeglar hur ett normativt tänkande 

ser ut i en viss population, eller snarare talar för individuella skillnader inom populationen 

(Moshman, 2004). Ett av huvudargumenten mot dual-systems teorier är att uppdelningen i två 

system inte förklarar alla processer i den mänskliga slutledningsförmågan (Osman, 2004). 

Forskningen menar på att det inte går att inrätta det stora omfånget av processer på ett dikotomt 

sätt (Osman, 2004). Påståendet att arbetsminnet har en varierande roll i "system 1" och "system 

2" saknar experimentellt stöd (De Neys, 2006b). För att kunna säga hur stor roll arbetsminnet 

har i beslutsfattandet, skapar De Neys, (2006b) ett test som innehåller två uppgifter. Uppgif-

terna är utformade så att en del utgör en konflikt mellan "system 1" och "system 2" och en del 

utgör inte någon konflikt. Fynden föreslår att konfliktbaserade problem faktiskt kräver goda 

arbetsminnesresurser och att icke-konfliktbaserade problem löses automatiskt med hjälp av 

"system 1" (De Neys, 2006b). 

 

dual-system-teorin påstår att ett felaktigt svar på problem liknande "The Linda problem" sker 

väldigt fort och automatiskt och att korrekta svar tar tid (De Neys, 2006a). Denna hypotes är i 

linje med hur de två systemen fungerar och forskning har visat att testdeltagare som återger ett 

korrekt svar på problem liknande "The Linda problem" hade en signifikant längre responstid 

än testdeltagare som återgav ett felaktigt svar (De Neys, 2006a). Även här skulle kritiken kunna 

vara att forskningen bör ta hänsyn till andra faktorer såsom individuella skillnader i arbetsmin-

net eller huruvida de testdeltagare som tog längre tid på sig är allmänt försiktiga (De Neys, 
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2006a). Studien av De Neys, (2006a) menar att det inte fanns någon skillnad i hur snabbt test-

deltagarna läste uppgifterna. På så sätt hävdar studien att testdeltagare som återgav ett korrekt 

svar inte är mer försiktiga, utan mer analytiska (De Neys, 2006a). 

 

Även om dual-system-teorin saknar experimentellt stöd så är det en bra förklaringsmodell 

(Tversky & Kahneman, 1983; De Neys, 2006b). Litteraturen både stödjer och kritiserar teorin 

och tills idag saknas det bevis för att teorin inte skulle vara en god förklaringsmodell (Osman, 

2004). Av dessa skäl utgår denna studie från dual-system-teorin och default-interventionism.   

 

Syfte 

 

Studien syftar till att pröva default-interventionism-modellen genom att undersöka om "system 

1" påverkar beslutfattandet i sannolikhetsbedömningen även under kontroll av "system 2. Del-

tagarna får i ett första steg förhandsinformation om uppgiftens struktur. Detta innefattar per-

sonbeskrivningar liknande "The Linda problem" samt nested-set. Förhandsinformationen ökar 

chansen för att de svarar rätt (dvs, använder "system 2"-liknande processer). I nästa steg bedö-

mer de Linda liknande uppgifter i tre betingelser där vi manipulerat mängden likhetsinformat-

ion. Likhetsinformation avser svarsalternativ som påminner om personbeskrivningarna. Påver-

kas beslut fattade med "system 2" (alltså korrekta beslut i Linda-liknande uppgifter) av mäng-

den likhetsinformation? Detta skulle vara ett indirekt stöd för att "system 1"-liknande processer 

påverkar beslutsfattandet även när det står under kontroll av "system 2". En ökad mängd lihets-

information påverkar beslut fattade genom “system 2” på grund av de tidigare nämnda tanke-

felen som kan tänkas störa beslutsfattande. 

 

I en betingelse (betingelse ”Neutral”) presenteras två konjunktioner men ingen konjunktion 

med en likhetsvariabel (alltså inget alternativ liknande A&B i exemplet ovan). I en betingelse 

”Ett” presenteras två konjunktioner inklusive en konjunktion med en likhetsvariabel (alltså lik-

nande exemplet A&B ovan). I en betingelse (”Två”)  presenteras två konjunktioner med en 

likhetsvariabel (alltså två alternativ motsvarande A&B ovan). Vår huvudhypotes är att respons-

tiden för korrekta bedömningar i Linda-liknande uppgifter ökar som en funktion av mängden 

tillgänglig likhetsinformation.  Detta skulle vara en indikation på att "system 1" har påverkat 

bedömningar som anses göras av "system 2" och skulle ge indirekt stöd för hypotesen om ”de-

fault-interventionsm”. Vi har även en hypotes om att testdeltagarna kommer minnas konjunkt-

ionerna från betingelse “Två” bättre än betingelse “Ett” och i sin tur betingelse “Ett” bättre än 

betingelse “Neutral”. Detta eftersom vi tror att testdeltagare kommer lägga ner mer tid på be-

tingelser med en eller flera ovidkommande likhetsvariabler, och på så sätt minnas den bättre.  

 

Metod 

 

Deltagare 

 

Studien innefattar 30 deltagare (11 män och 19 kvinnor) i åldersspannet 19-34 år (M = 24.17 

år, SD = 4.23). Detta gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval. I studien eftersträvades en jämn 

fördelning mellan könen.  

 

Rekrytering av deltagare skedde genom annonsering på Umeå universitets campus, Norrlands 

universitetssjukhus samt sociala medier. På universitetet och sjukhuset sattes annonsblad upp 

i följande hus: Norra beteendevetarhuset, Beteendevetarhuset, Humanisthuset, Lindellhallen, 

Samhällsvetarhuset, Universum, Teknikhuset, MIT-huset, Naturvetarhuset, Lärarhuset samt 

Tandläkarhögskolan på sjukhuset.  
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Inklusionskriterierna för deltagande var förutom ålder (18-35 år) även att de inte skulle ha ge-

nomfört testet tidigare. Vid deltagande gavs informerat samtycke som undertecknades skrift-

ligt. 

 

Deltagare informerades om att deras deltagande var helt frivilligt och att de kunde avbryta det 

när som helst utan förklaring. I samband med studien samlades namn, adress och personnum-

mer in för arvodeshantering. Information behandlades konfidentiellt. Efter avslutat deltagande 

utbetalades 100 kr i deltagararvode. Detta gjordes i efterhand till deltagarens konto. 

 

Design 

 

För studien användes en inomgruppsdesign: varje testdeltagare får genomföra alla tre beting-

elser. 

 

Material 

 

Totalt 30 sannolikhetsbedömningsuppgifter fördelas i tre olika betingelser, detta kallar vi upp-

gift A. Uppgifterna består av personbeskrivningar som är tagna från Andersson et al. (2017). 

Personbeskrivningarna följer en liknande struktur som "The Linda problem". För att kunna 

undersöka vår hypotes kommer svarsalternativen att modifieras. Den första betingelsen (”Ne-

utral”) består inte av någon ovidkommande likhetsvariabel, den andra betingelsen (”Ett”) av 

en ovidkommande likhetsvariabel och den tredje betingelsen (”Två”) av två ovidkommande 

likhetsvariabler. Testet är uppdelat i 10 block med 3 sannolikhetsbedömningsuppgifter i varje 

block. Varje block innehåller en sannolikhetsbedömning från varje betingelse. Detta säkerstäl-

ler även en ordning som motverkar inlärningseffekter. Efter varje block följer sex stycken min-

nesfrågor, som vi kallar uppgift B, som syftar till att kontrollera deltagarens benägenhet att 

återkalla en konjunktion från de senaste sannolikhetsbedömningarna. Nedan följer tre exempel 

på personbeskrivningar från de olika betingelserna i uppgift A, följt av ett exempel av en min-

nesuppgift (uppgift B):  

 

Betingelse “Neutral”:  

Beata, 34, har tidigare studerat genusvetenskap och gillar  

hardcoremusik. Är det mest sannolikt att den beskrivna personen är: 

 

1 .Skomakare och jehovas vittne  

2. Skomakare 

3. Skomakare och klocksamlare 

4. Ärkebiskop 

 

Betingelse “Ett”:  

Beata, 34, har tidigare studerat genusvetenskap och gillar hardcoremusik. Är det mest sannolikt 

att den beskrivna personen är: 

 

1. Skomakare och jehovas vittne 

2. Skomakare 

3. Skomakare och feminist 

4. Ärkebiskop 
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Betingesle “Två”: 

Beata, 34, har tidigare studerat genusvetenskap och gillar hardcoremusik. Är det mest sannolikt 

att den beskrivna personen är: 

 

1. Skomakare och rättsaktivist 

2. Skomakare 

3. Skomakare och feminist 

4. Ärkebiskop 

 

Uppgift B - minnesuppgift 

Finns detta alternativ med i någon av de bedömningsuppgifter du precis gjorde? 

 

Kock och volontärarbetare 

 

1=JA 

2=NEJ 

 

Svarsalternativen på uppgifterna varierades så att konjunktion A&B samt konstituent A kom 

cirka ¼ av gångerna på varje plats av svarsalternativens ordning. Efter att testdeltagaren läst 

informationen är förväntningen att denne ska kunna återge ett korrekt svar på uppgift A. I ex-

emplen ovan skulle detta vara alternativ två. Vidare förväntar vi oss även att reaktionstiden 

kommer skiljas åt mellan betingelserna. Den betingelsen med två ovidkommande likhetsvari-

abler (betingelse “Två”) tros ha längst reaktionstid, följt av betingelsen med en ovidkommande 

likhetsvariabel (betingelse “Ett”) och slutligen betingelsen utan någon ovidkommande likhets-

variabel (betingelse “Neutral”). Förväntningarna för uppgift B är att testdeltagarna kommer 

minnas de ovidkommande likhetsvariablerna i större utsträckning för betingelse ”Ett” och 

”Två” än för betingelse ”Neutral”.  

 

Experimentet med sannolikhetsbedömningar genomfördes på institutionens datorer. Minnes-

testet består av en jämn fördelning sanna och falska påståenden. Datorprogrammet E-prime 

konfigurerades så deltagaren kan svara på de 30 sannolikhetsbedömningarna och 60 minnes-

frågorna men också att datorn tar tid på deltagarens responstid för varje svar vid sannolikhets-

bedömningarna. Materialet är på svenska. 

 

Procedur 

 

Deltagarna hämtades från ljusgården i Beteendevetarhuset och leddes till datorlabbet i rum 

BT213. Deltagarna fick skriftlig information om testets upplägg i form av samtyckesblankett 

(Bilaga 1) informationsblad (Bilaga 2) samt ledtrådar om “nested-set” (Bilaga 3). Denna in-

formation återgavs även muntligt för att säkerställa att deltagaren helt har förstått hur testet går 

till. Deltagaren skriver sedan under samtyckesblanketten och gör sig förstådd i att deltagandet 

var frivilligt och får avbrytas. Därefter får deltagarna testa på att göra sannolikhetsbedöm-

ningar. Till sist får deltagaren fylla i arvodesblanketten. 

 

Analysmetoder 

 

För att analysera datamaterialet används repeated measurements ANOVA där den oberoende 

variabeln är den ovidkommande likhetsvariabeln (tre nivåer) och den beroende variabeln är 

responstiden. Vidare kommer vi även analysera antal rätt på sannolikhetsuppgiften med en re-

peated measurements ANOVA. Efter det är det tänkt att göras en post-hoc uträkning för att se 
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vilka betingelser som eventuellt skiljer sig åt. Minnestestet analyseras även med en repeated 

measurements ANOVA med de tre betingelserna som den oberoende variabeln och antalet rätt 

som den beroende variabeln. Mauchly’s test of sphericity kommer användas för att undersöka 

antagandet om sfäriskhet. I de fall detta test är signifikant, det vill säga att antagandet inte kan 

uppfyllas, kommer vi använda oss av korrigering av frihetsgrader enligt Greenhouse-Geisser.  

 

Resultat 

 

För att undersöka om det förelåg signifikanta skillnader i responstid mellan betingelserna, det 

vill säga om man blev långsammare i sina sannolikhetsbedömningar som en funktion av att 

mängden tillgänglig likhetsinformation ökade, gjordes en repeated measurements ANOVA, 

där de tre likhetsbetingelserna är oberoende variabel och reaktionstid är beroende variabel. 

Denna ANOVA fann inte en signifikant effekt av betingelse, F(1.57, 45.63) = 2.66, p = .092, 

se Figur 2. Det vill säga, man blev inte långsammare då mängden likhetsinformation ökade.  

 

 
Figur 2. Den genomsnittliga responstiden för varje betingelse. 

 

Syftet med minnestestet var att undersöka om testdeltagare kan återge konjunktionerna i be-

tingelse “Två” och “Ett” bättre än betingelse “Neutral”. En repeated measurements ANOVA, 

med de tre betingelserna som oberoende variabel och antalet rätt på minnestestet som beroende 

variabel visade dock att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan betingelserna, F(1.82, 

52.68) = 0.33,  p = .697. 

 

Dock gjordes ett oavsiktligt fynd (Figur 3). För att undersöka om det uppstod signifikanta skill-

nader i prestation på sannolikhetsbedömningsuppgiften (det vill säga andel val av den korrekta 

konstituenten, p(A)) gjordes en repeated measurements ANOVA, med de tre betingelserna som 
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den oberoende variabeln och andelen rätt som den beroende variabeln. Denna ANOVA visar 

att det fanns en signifikant skillnad mellan betingelserna, F(2, 58) = 19.24, p < .001. Vidare 

gjordes ett post-hoc-test för att undersöka vilka betingelser som skiljde sig åt. Resultatet för 

varje par redovisas med p- och t-värde. Det fanns en signifikant skillnad mellan betingelse 

“Neutral” och “Ett” (t(29) = 3.97; p < .001) mellan betingelse “Neutral” och “Två” (t(29) = 

5.00;  p < .001) och mellan betingelse “Ett” och “Två” (t(29) = 2.82; p = .009). Enligt resultatet 

har testdeltagarna presterat sämre ju mer ovidkommande likhetsinformation som förekommer. 

 

 
Figur 3. Antalet rätt för varje betingelse.  

 

Det gjordes även en kontrollanalys för skillnader i responstid mellan de tre betingelserna där 

testdeltagarna svarat rätt. Här gjordes en repeated measurements ANOVA, där de tre likhets-

betingelserna är oberoende variabel och reaktionstid är beroende variabel. Denna ANOVA 

fann inte en signifikant effekt av betingelse, F(1.88, 37.74) = 1.80,  p = 0.181. Även om skill-

naderna inte är signifikanta visar resultaten på att det pekar åt rätt håll. Responstiden är högre 

för betingelsen med två likhetsvariabler, i jämförelse till betingelser med en eller ingen likhets-

variabel. 

Diskussion 

 

Studien syftar till att pröva default-interventionism-modellen genom att undersöka om "system 

1" påverkar beslutfattandet i sannolikhetsbedömningen även under kontroll av "system 2.. Hy-

potesen var att testdeltagare skulle ta längre tid på sig att ta ett beslut på betingelse “Två”. Detta 

skulle innebära att "system 1" reagerar på den ovidkommande likhetsvariabeln och på så sätt 

blir det svårare för "system 2" att ta ett snabbt beslut. Som komplement till detta skapades även 

ett minnestest med syfte till att ytterligare styrka default-interventionism. Tanken var att test-

deltagarna skulle minnas konjunktionerna från betingelse “Två” bättre än övriga betingelser. 
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Detta eftersom testdeltagaren tros ha lagt ner mer tid på betingelse “Två”, och lagrat denna 

information för senare återkallning (Downing, 2000). På så sätt stärks default-interventionism 

eftersom “system 2” är aktivt vilket leder till att testdeltagaren är analytisk och tar tid på sig 

för att fatta ett beslut (De Neys, 2006b). 

 

Undersökningen gav inga signifikanta resultat och huvudhypotesen förkastas. Testdeltagarna 

fick ta del av en förhandsinformation som var likställt med instruktioner. Tidigare forskning 

har visat att konjunktionsfelet minskar då testdeltagaren har blivit medveten om det (Sloman 

et al., 2003). Genom att presentera förhandsinformation med syfte att främja logiskt resone-

rande och göra det möjligt för testdeltagaren att särskilja subkategorier och huvudkategorier 

(Sloman et al., 2003). Som nämnt innan kallas detta för “nested-set” och så länge den strukturen 

görs framträdande, bör konjunktionsfelet minska (Sloman et al., 2003). Eftersom fynden från 

vår studie inte går i linje med liknande studier inom området, kan vi inte med säkerhet uttrycka 

oss om orsaken till detta.  

 

Vår huvudhypotes var att reaktionstiden skulle bli längre desto mera likhetsinformation test-

deltagaren utsattes för, vilket även De Neys (2006a) har visat. Det intressanta från resultaten 

återfinns i antalet rätt som testdeltagarna haft. Här syns ett tydligt mönster där antalet rätt mins-

kade då mängden likhetsinformation ökade. Vi trodde att likhetsinformation skulle leda till 

ökad tankeverksamhet och analys som i sin tur skulle leda till ökad tid, men vårt resultat visar 

att antalet rätt minskar. Slutsatsen vi kan dra är att det blir svårare för testdeltagaren desto mera 

likhetsinformation de utsätts för. Med svårare kan vi tänka oss att likhetsinformation stör för-

söksdeltagaren. Att det skulle störa låg också i vår huvudhypotes men vi trodde störningen 

skulle leda till ökad tid, men nu ledde det istället till färre antal rätt.  

 

Vad gäller minnestestet visar resultatet på att det inte finns någon skillnad mellan betingelserna. 

Således förkastas hypotesen om att testdeltagare skulle minnas betingelserna med ovidkom-

mande likhetsinformation, bättre än betingelsen utan ovidkommande likhetsinformation. För 

att få utslag för denna minneshypotes krävs det att huvudhypotesen uppfylls. En potentiell tolk-

ning till resultatet kan förstås genom att titta på huvudhypotesens resultat. Eftersom försöks-

deltagarna spenderar lika mycket tid på varje betingelse så tror vi att de också minns de olika 

minnesuppgifterna lika bra, oberoende vilken betingelse försöksdeltagaren utför. Grunden för 

detta ligger i forskningen av Awh et al. (2006) som visar att då testdeltagare uppmärksammar 

information så kommer de också att minnas det bättre. De två hypoteserna är kopplade till 

varandra eftersom tidigare forskning har visat att dual-system-teorin kräver fungerande min-

nesprocesser (Evans, 2008).  

 

Resultatet visar att en del testdeltagare inte svarade rätt på alla sannolikhetsbedömningar. På 

grund av detta valde vi att göra en kontrollanalys där vi endast tittar på reaktionstiden för de 

bedömningar där försöksdeltagaren svarade rätt. Resultatet från kontrollanalysen visar ingen 

signifikant skillnad, dock pekar det åt rätt håll vad gäller responstiden när denne besvarar be-

dömningsuppgifter från betingelse “två”. Till kommande studier vore det önskevärt att under-

söka huvudhypotesen närmare. En del av försökdeltagarnas resultat föll bort i kontrollanalysen 

och urvalet blev mindre, vilket resulterar i ett icke-generaliserbart urval. Med ett större och 

säkrare urval och även tydligare instruktioner kanske resultaten skulle blivit signifikanta.  

 

Vårt resultat kan ses i ljuset och förklaras genom en-system-teorin och multipel-system teorin. 

Vi kan ponera om resultatet från vår forskning bättre skulle kunna förklaras genom någon av 

dessa alternativa teorier. Vi kan tro att försöksdeltagaren, enligt multipel-system teorin, använ-

der sig av flera moduler för att lösa sannolikhetsbedömningarna (Magen & Cohen, 2007). Inom 
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logiskt resonemang kan vi tro att det finns flera moduler som i sin tur interagerar med varandra. 

En-system-teorin tror att människans hjärna är kapabel att skifta mellan olika mentala tillstånd, 

där varje mentalt tillstånd har olika syften (Osman, 2004). Om vårt resultat eller tidigare forsk-

ning analyserades genom någon av dessa teoribildningar kanske vi skulle få en annan syn på 

vårt nuvarande resultat. Vidare skulle det vara intressant om framtida forskning använde dessa 

system för att ta fram en forskningsfråga som kan ställa dessa alternativa modeller mot dual-

system-teorin. 

 

Till kommande studier vore det av vikt att säkerställa att försöksdeltagaren verkligen gör rätt i 

hopp om att undersöka vår forsknings huvudhypotes. Om vi kan höja antalet rätt och göra det 

jämnt mellan betingelse, genom exempelvis en tydlig genomgång av "The Linda problem", 

Nested-set och “system-1 & 2”, så kanske vi skulle se en skillnad i reaktionstiden. Den tidigare 

forskningen visade att responstiden ökade då testdeltagare inte begått konjunktionsfelet (De 

Neys, 2006b). Skillnaden mellan studien av De Neys (2006b) och denna är att föreliggande 

studie har större fokus på manipulation av likhetsvariabeln. Det oavsiktliga fyndet kan förstås 

genom default-interventionism. En förklaring skulle kunna vara att "system 2" inte används i 

lika stor utsträckning som tänkt. Detta stöds även av det tidigare nämnda resultatet av De Neys, 

(2006b) där felaktiga beslut görs snabbare är korrekta. Studiens oväntade resultat kan överföras 

till vardagliga situationer genom att skapa en förståelse över att människor kan begå misstag 

på grund av att de inte tänker igenom saker, eller analyserar beslut tillräckligt noggrant. Vilket 

i sig kan ses som en bekräftelse för default-interventionism. 

 

Vid diskussion om “system-1 & 2” kan det ibland uppfattas som att "system 1" är av ondo och 

ger felaktiga svar. I denna studie är önskan att testdeltagaren använder sig av “system 2” och 

således uppger korrekt svarsalternativ. Vi bör dock tillägga att det vore i princip omöjligt att 

leva om inte "system 1" fanns (Tversky & Kahneman, 1983). Att ständigt vara tvungen att göra 

en analys ("system 2") när du exempelvis träffar en ny människa för att säkerställa att det verk-

ligen är en människa eller att ett golv är ett golv skulle givetvis kraftigt störa människans ef-

fektivitet och handlande (Tversky & Kahneman, 1983). Således har “system 1” ett gott syfte 

för att underlätta för oss (Evans & Stanovich, 2013). Dock kan det bli negativa effekter av 

denna process som resulterar i exempelvis tankefel (Tversky & Kahneman, 1983). 

 

Metoddiskussion 

 

Vid genomgång av data fanns det några försökdeltagare som svarade fel på många bedöm-

ningsuppgifter. När experimentet administrerades blev det svårt att bedöma om testdeltagana 

förstått innebörden i uppgifterna. Detta även efter att testledarna ställt följdfrågan “Skulle du 

kunna återge den information du just läst till någon som inte har läst den?”. Samtliga testdelta-

gare svarade ja, vilket kan vara en följd av testledareffekten (Chenail, 2011). Deltagarna fick 

heller inte prova göra en uppgift innan själva testet, vilket kan vara en förklaring till en del av 

deltagarnas felaktiga svar. Detta är något som även i tidigare studier visat sig vara en brist. 

Kidane & Saghai (2016) nämner i sin studie att ett exempel för att förstå nested-set strukturen 

inte är tillräckligt. Föreliggande studie använde sig enbart utav förhandsinformation som visar 

sig vara till hjälp för att testdeltagaren inte ska begå konjunktionsfelet (Sloman et al. 2003). 

Dock användes inte ett praktiskt exempel för att demonstrera uppgiften vilken kan vara en 

förklaring till att vissa testdeltagare inte förstått uppgiften. Sloman et al. (2003) menar att två 

exempel om nested-set strukturer minskar konjunktionsfelet och människans tendens att förlita 

sig på "system 1" liknande processer. 

 



 

13 
 

Kritik kan riktas till testets utformning. En testdeltagare uppgav efter avslutat experiment att 

hon använde sig utav en regel för att svara rätt. Detta kan kanske tyckas krocka med “system 

1 & 2” tänkandet. Istället för att fundera och tänka igenom så utgick hon från sin regel som 

handlade om att hon alltid valde den konstituent som lät mest rimlig enligt henne. Detta må 

låta som en bra regel men vi kan fråga oss om hon då också kringgår den teoretiska grund på 

vilken studien ligger. Att försöksdeltagaren automatiserade uppgifterna kan också innebära att 

"system 2"-tänkandet kan utebli. Det kan även betyda att testdeltagarna utgick från sina inre 

representationer för att bättre förstå uppgifterna. På så sätt använder sig testdeltagarna av sina 

scheman för att förstå och klara av uppgiften på det sätt de själva tror är korrekt (Tversky & 

Kahneman, 1983). Denna observation kan ligga som grund för kommande studier. Exempelvis 

skulle designen kunna försvåras så att inte försöksdeltagarna kan använda sig av automatise-

rande regler. Syftet med denna designförändring är att säkerställa att försöksdeltagarna använ-

der sig av “system 1 & 2”. En annan aspekt är att studien utgår från ett bekvämlighetsurval. 

Åldersspannet sträckte sig från 19 till 34. Majoriteten av försöksdeltagarna studenter. Således 

är studien inte generaliserbar till alla. 

 

Slutsats 

 

Det som kan sägas utifrån resultaten är att testdeltagarna inte tar längre tid på sig då likhetsin-

formationen ökar. Som nämnt innan dras slutsatsen om att det blir svårare för testdeltagaren att 

fatta rätt beslut då mängden likhetsinformation ökar. Fokus för framtida studier skulle vara att 

försäkra sig om att testdeltagare använder sig av "system 2" liknande processer vid beslutsfat-

tandet för att kunna öka den korrekta svarsfrekvensen. Detta skulle eventuellt kunna leda till 

en signifikant skillnad i reaktionstiden, samt stödja den tidigare forskning som finns om att 

responstiden ökar då konjunktionsfelet inte begås (De Neys, 2006b).   
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

Informerat samtycke för  

deltagande i forskningsprojekt om bedömningar 

 

Hur går studien till? Du kommer att utföra datorbaserade övningar i datasalen. Denna studie beräk-

nas ta ca. 45-60 minuter 

 

Vilka är riskerna? Det finns inga kända risker. 

 

Hantering av data och sekretess. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas konfidentiellt så 

att inte obehöriga kan ta del av dem. Resultaten kommer att sammanställas och redovisas i ett veten-

skapligt arbete, där resultaten sammanställs anonymt med alla andra deltagares. Det kommer inte att 

gå att identifiera dig som person när resultaten sammanställs. Personuppgifter hanteras enligt Person-

uppgiftslagen (PuL: 1998:204). Ansvarig för dina personuppgifter är Umeå universitet. Vi behöver 

ditt personnummer och din adress.  

 

Hur får jag information om studiens resultat? Du är välkommen att kontakta handledaren för till-

gång till uppsatsen. 

 

Försäkring och ersättning. Patientskadeförsäkring gäller. Ersättningen är 100 kronor. 
 
Frivillighet. Naturligtvis bygger deltagandet på frivillighet och därför kan du när som helst avbryta 

din medverkan utan att du måste förklara varför. Du är välkommen att ställa frågor till försöksledaren. 

 

Försöksledare 

Kim Holm & Metti Sanharib, termin 10 psykologprogrammet. exjobbpsykologi@gmail.com 

 

Handledare 

Linnea Karlsson, Institutionen för psykologi, Umeå Universitet  
Linnea.karlsson@physiol.umu.se  090-7865186/070-567 95 91 
 

 

INFORMERAT SAMTYCKE 

 

Datum:…………………………………………………………………………………… 

 

Jag (för och efternamn textat)…………………………………………………………… 

 

Personnummer (ej fyra sista)……………………………………………………………. 

 

har blivit muntligen och skriftligen informerad om projektet om bedömningar och samtycker 

till att delta i projektet och känner till att mitt deltagande är helt frivilligt, samt att jag när som 

helst och utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande utan att detta påverkar mitt 

framtida omhändertagande. 

 

……………………………………………………..  

 

mailto:Linnea.karlsson@physiol.umu.se
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Bilaga 2 

 

Hur fattar vi beslut? 

Syftet med denna studie är att undersöka beslutfattande. Först kommer du att få 

göra bedömningar, sedan kommer du att få svara på en enkät. Du kommer att få ut-

föra två typer av uppgifter i slumpvis ordning. Uppgifterna presenteras på en 

skärm. Du svarar genom att använda tangentbordet. 

Uppgift A – sannolikhetsbedömning 

Du kommer att få läsa en personbeskrivning, och en fråga med fyra svarsalternativ. 

Din uppgift är att bedöma vilket av de fyra alternativen som är mest sannolikt, givet 

personbeskrivningen. Läs igenom alla alternativ innan du svarar 

Så här kan det se ut: 

Samuel, 34, har tidigare studerat medicin och gillar Röda Korset  

Är det mest sannolikt att den beskrivna personen är:  

 

1. kock 

  

2. kock och fäktare 

  

3. kock och volontärarbetare 

  

4. miljardär 

Du svarar genom att välja en siffra (1 – 4) på tangentbordet. 
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Uppgift B – minnesuppgift 

Du kommer även att bedöma huruvida ett alternativ har funnits med tidigare eller 

ej. 

Så här kan det se ut:  

Finns detta alternativ med i någon av de bedömningsuppgifter du precis 

gjorde? 

  

kock och volontärarbetare 

  

1 = JA 

2 = NEJ 

  

Du svarar genom att välja en siffra (1 – 2) på tangentbordet. 
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Bilaga 3 

Hur fattar vi beslut? 

 

Bakgrund 

 

Tänk dig att du köper en påse Gott & Blandat med nästan bara svarta godisar – 

osannolikt, men inte omöjligt. När du sticker ned handen och tar en godis på 

måfå är det mest sannolikt att du fiskar upp en svart godis. Om någon däremot 

skulle fråga dig om det är mer sannolikt att du får upp en svart godis eller 

en godis är det givna alternativet att välja godis. Det alternativet innehåller ju 

alla underkategorier – röd godis, grön godis, gul godis och så vidare – men 

även svart godis, som var det andra alternativet. Eftersom svart godis är en un-

derkategori till godis kan det aldrig vara mer sannolikt att du plockar upp 

en svart godis än en godis.  

Av samma anledning är det alltid mer sannolikt att en person är lång än att den 

är lång och smal: att säga att en person är lång inkluderar ju alla underkatego-

rier – lång och smal, lång och tjock, lång och normalviktig osv.  

Av samma anledning är det även alltid mer sannolikt att en person är blond än 

att den är blond och blåögd: att säga att en person är blond inkluderar ju alla un-

derkategorier – blond och blåögd, blond och brunögd och blond och grönögd. 

I vissa, men inte alla, av studiens uppgifter kommer du att kunna dra nytta av 

ovanstående bakgrundsinformation. 

 


