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Vi vill rikta ett stort tack till Linus Andersson som bidragit med att 
programmera test i E-prime, vägleda oss i planering av specifikt ämnesin-
riktning, metod och datainsamling. Med stort engagemang och en bred kun-
skap har Linus varit en mycket värdefull stöttepelare. Hans outtröttliga och 
snabba feedback, praktiska hjälp och välvilliga inställning har verkligen 
uppskattats. Vi vill även rikta ett stort tack till Ulrich Olofsson som hjälpte 
oss inledningsvis med att spåna idéer kring hur vårt intresseområde kunde 
ligga till grund för ett mer specifikt syfte och frågeställning. Men sin mång-
åriga forskningserfarenhet inom kognitionspsykologi har Ulrich kunnat ge 
oss viktiga upplysningar och forskningsmetodiska råd längs vägen. Han har 
visat hur det går att kombinera en lekfullhet och nyfikenhet med en veten-
skaplig och professionell inställning. Sist men inte minst vill vi uttrycka vår 
tacksamhet till alla som ställt upp som deltagare, både under pilottestningar-
na och under de slutgiltiga testningarna. Utan dem hade vår idé inte gått att 
genomföra. 

I den här studien önskar vi bidra med kunskap om en aspekt som 
ännu inte är särskilt väl undersökt inom heuristikfältet. Vi avser undersöka 
interaktionen mellan förhöjd mental arbetsbelastning och tillgodogörandet 
av konjunktionsregeln i samband med sannolikhetsbedömningar. Dessa 
aspekter är studerade var för sig, men det tycks inte finnas mycket forskning 
på hur dessa aspekter fungerar tillsammans. Därför fokuserar den här stu-
dien på hur robust en tillgodogjord normativ strategi egentligen är när man 
utsätts för en ökad mental arbetsbelastning. 
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Abstrakt 

Den här studien syftade till att undersöka om mental arbetsbelastning kan påverka benägen-
heten att begå konjunktionsfelet vid sannolikhetsbedömningar, trots att man fått ledtrådar 
som synliggjort konjunktionsregeln. Detta undersöktes med en experimentell mellangrupps-
design. I studien deltog 57 deltagare, varav 27 i experimentgruppen och 30 i kontrollgruppen. 
Deltagarna var i huvudsak studenter på universitetsnivå. Grupperna hade en jämn könsfördel-
ning. Vad gäller ålder så var medelvärdet i kontrollgruppen 24.8 och medelvärdet i experi-
mentgruppen var 30.7. Samtliga deltagare fick utföra ett datorbaserat test. Båda gruppernas 
test bestod av sannolikhetsbedömningsuppgifter, felstavningsuppgifter, samt en tilläggsupp-
gift där deltagarna ombads ange om ett visst ord förekommit i tidigare fråga eller ej. Experi-
mentbetingelsen innehöll dessutom en visuospatial arbetsminnesuppgift. Resultatet visade att 
mental arbetsbelastning inte ökade antalet konjunktionsfel vid sannolikhetsbedömningar då 
deltagarna fått ledtrådar som synliggjort konjunktionsregeln. Slutsatsen visar att det inte be-
höver vara mer resurskrävande för arbetsminnet att göra normativa bedömningar och att till-
godogörandet av konjunktionsregeln är robust mot mental arbetsbelastning. Framtida forsk-
ning skulle kunna undersöka vilken betydelse ett visst antal ledtrådar har för om tillgodogö-
randet av konjunktionsregeln påverkas av mental arbetsbelastning.  

Nyckelord: heuristik, konjunktionsregeln, sannolikhetsbedömningar, arbetsminne, 
mental arbetsbelastning, dualprocessteori, enkelprocessteori, nested-sets view. 

Abstract 

The aim of this study was to investigate whether mental workload can affect the tendency to 
commit the conjunction fallacy in probability assessments, despite having read clues that ex-
pose the conjunction rule. This was investigated with an experimental between-group design. 
In total, the study had 57 participants, whereof 27 in the experiment group and 30 in the con-
trol group. The groups were equally balanced concerning sex. The average age in the control 
group was 24.8 years compared to 30.7 years in the experiment group. All participants per-
formed a computer-based test. Both groups’ test consisted of tasks with probability assess-
ments, discovering misspelled words and an additional task about estimating whether a cer-
tain word had occurred during the previous task. The experimental condition also consisted of 
a visuo-spatial working memory task. The result indicated that mental workload did not in-
crease the number of conjunction fallacies committed in probability assessments, given that 
the participants had read clues that expose the conjunction rule. From this result, the conclu-
sion is drawn that normative judgments are not necessarily more demanding for the working 
memory, also that the utilization of the conjunction rule is resistant to mental workload. Fu-
ture research might investigate what impact a certain number of clues has for whether the 
utilization of the conjunction rule is affected by mental work load. 

Key words: heuristics, the conjunction rule, probability assessments, working 
memory, mental workload, dual process theory, single-process theory, nested-set view. 
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Att hjälpa eller stjälpa sannolikhetsbedömningar: 
Konjunktionsregeln och mental arbetsbelastning som medierande faktorer 

 
Varje dag fattar vi människor en mängd beslut. Somliga beslut upplevs som lättare att 

fatta medan andra kan upplevas som mer ansträngande och kräver mer eftertanke. Beslutsfat-
tandets olika aspekter och funktioner berör alla människor i både stora och små sammanhang. 
Det kan handla om allt från vad man ska äta till frukost till vad man ska välja för utbild-
ning.  Forskare inom bland annat kognitionspsykologi, har länge intresserat sig för huruvida 
människor är rationella eller ej, hur beslut tas, och vad som kan påverka beslutsfattandet (Gi-
gerenzer & Gaissmaier, 2011). Ett numera välkänt kognitionspsykologiskt fenomen är 
heuristiker (heuristics), vilket innebär en strategi för att snabbt och energisparande uppskatta 
ett lämpligt beslut, där man egentligen inte beaktar de olika alternativen utifrån logiska san-
nolikhetsprinciper (Tversky & Kahneman, 1983). Människan tenderar att ta beslut på det sätt 
som upplevs ha fungerat i praktiken. Det kan liknas vid att man tar mentala genvägar istället 
för att tänka logiskt och noggrant. Sådant beslutsfattande kan vara effektivt och användbart, 
då det vägleds av så kallad ekologisk rationalitet, det vill säga att rationaliteten byggs upp 
utifrån tidigare uppfattningar och erfarenheter av omgivningen (Gigerenzer, Hertwig & 
Pachur, 2011). Det tenderar dock också att innebära att man ignorerar relevant information 
och vetenskap (Evans och Stanovich, 2013). 

Kognitionspsykologiska teorier om hur själva beslutsfattandet går till baseras ofta på 
resonemang om att det finns två olika system eller processer som är involverade i beslutsfat-
tandet (e.g., Epstein, Lipson, Holstein & Huh, 1992; Evans & Over, 1996; Evans och Stano-
vich, 2013; Kahneman, 2003; 2011; Kahneman & Frederick, 2002; Sloman, 1996; 2002; 
Stanovich & West, 2002). Dessa förklaringsmodeller brukar kallas för dual processes, dual 
types, dual modes eller dual systems (Evans & Stanovich, 2013). Evans och Stanovich (2013) 
har skissat upp en övergripande lista med typiska attribut som förknippas med typ 1- respek-
tive typ 2-processer, och det är dessa begrepp vi kommer att använda i den här uppsatsen, om 
inte annat anges. Processer av typ 1 beskrivs bland annat som intuitiva, automatiska, auto-
noma, snabba, omedvetna, färgade av biases, kontextstyrda, associativa, erfarenhetsbaserade 
och oberoende av kognitiv förmåga eller kapacitet (Evans & Stanovich, 2013). I regel besk-
rivs att typ 1-processer inte är så krävande för arbetsminnet. Det är framför allt i dessa pro-
cesser som människor tar heuristiska beslut, exempelvis associativa tankefel. Överlag så 
krävs en inhibering av processer av typ 1, för att beslut ska tas på en rationell grund med 
hjälp av processer av typ 2. Processer av typ 2 utmärks bland annat av att vara reflektiva, 
långsamma, medvetna, normativa, kontrollerade, regelbaserade, konsekventa och beroende 
av både kognitiv förmåga och arbetsminne (Evans & Stanovich, 2013). Det gör att denna typ 
av process är mer krävande och har en avsevärt begränsad kapacitet. Beslut tas på en mer 
avsiktlig, beräknad och rationell grund. Samtidigt som Evans och Stanovich (2013) skissar 
upp typiska karaktärsdrag inom dualprocessteorier så belyser de även att det kan vara pro-
blematiskt att prata om dualprocessteorier som en enad samling, då det finns olika nyanser 
och skillnader i resonemang hos olika teoretiker. De avser därför inte ena forskningsfältet 
med sin föreslagna uppdelning, utan snarare måla upp en bred och aktuell bild av viktiga at-
tribut inom ramen för dualprocessteorier (e.g., Evans, 2008; Osman, 2004; Evans & Stano-
vich, 2013). 

Även om det finns en varierande terminologi för att beskriva processteorier, så kom-
mer vi hädanefter att kalla dessa för dualprocessteorier.  Även om dualprocessteorier haft ett 
stort inflytande på forskningen kring beslutsfattande, så har de även fått en hel del skarp kri-
tik (e.g., Gigerenzer & Regier, 1996; Osman, 2004; Keren & Schul, 2009). Bland annat har 
det hävdats att teorierna ofta är otydligt formulerade och definierade, vilket gör det svårt att 
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testa dem empiriskt (Keren & Schul, 2009). I samband med att en del kritik förts fram mot 
dualprocessteorier så har alternativa teorier kring beslutsfattande vuxit fram. Sådana teorier 
kommer vi hädanefter att benämna som enkelprocessteorier, om inte annat anges. Enkelpro-
cessteorier används för att referera till de gemensamma dragen hos teorier som argumenterar 
för att beslutsfattandets fungerande kan samlas inom ramen för en enda process. Kruglanski 
& Gigerenzer (2011) argumenterade för att både intuitiva processer och mer avsiktliga, rat-
ionella processer, kan beskrivas inom samma ram, har gemensamma nämnare och i stora drag 
utgår från liknande principer. Sådana resonemang utgör grunden för enkelprocessteorier.  

Gemensamt för både intuitiva och rationella beslutsfattarprocesser är framför allt att 
de baseras på valet av regel (Kruglanski & Gigerenzer, 2011). Även ledtrådar, processandet 
av en regel, och ekologisk rationalitet i valet av regel, är sådant som karaktäriserar båda pro-
cesserna. Det kan till och med förhålla sig så att samma specifika regel kan ligga till grund 
för båda typerna av beslutsfattande (Kruglanski & Gigerenzer, 2011). Båda typerna av beslut 
står inför ett rule selection problem vilket innebär hur man ska välja en regel till det aktuella 
beslutsfattandet. Vid beslut om vilken regel som ska tillämpas i en viss situation menade 
Kruglanski och Gigerenzer (2011) att individen först ställs inför att koppla ihop uppgiften 
med regler och strategier, för att sedan processa olika alternativa regler, och slutligen välja en 
regel att tillämpa. Ekologisk rationalitet anges som den faktor som blir avgörande för det 
slutgiltiga valet av regel. Enligt Kruglanski och Gigerenzer (2011) handlar ekologisk rat-
ionalitet om matchningen mellan regel och omgivning, det vill säga hur väl regeln är använd-
bar i en specifik situation. När flera regler anses ha ekologisk rationalitet kan det bli svårare 
att välja en regel, och man kan störas av att ha flera alternativa regler som potentiella alterna-
tiv.  

Vidare menade Kruglanski & Gigerenzer (2011) att individuella faktorer påverkar hur 
och vilken regel som tillämpas. Skillnaden beror framförallt på att hur man hanterar valet av 
regel hänger samman med en persons kognitiva kapacitet och funktion. Både tillämpandet av 
regler som är mer intuitiva, och regler som är mer avsiktliga och rationella, beror på huruvida 
de är tillgängliga och huruvida de kan göras till en rutin för personen. Om tillämpningen av 
en regel är svårare så krävs det också mer av personens kognitiva kapacitet, vilket gör att de 
individuella skillnaderna kan få ett genomslag. Kruglanski och Gigerenzer (2011) framhävde 
att oavsett om beslutsfattandet görs på ett mer intuitivt eller ett mer eftertänksamt, rationellt 
sätt, så kommer den ekologiska rationaliteten hos regeln för en viss typ av problemställning, 
vara det som avgör om man anger ett korrekt svar eller ej. Denna typ eller klass av problemet 
kan vara mer eller mindre framträdande. Om en person lätt kan urskilja problemets struktur 
så är det lättare att välja rätt regel för att lösa problemet. 

Kruglanski och Gigerenzer (2011) beskrev även att regler kan läras in och läras av. 
De kan glömmas bort och plockas fram igen vid nya tillfällen. De menar även att det kan vara 
möjligt att påverka vilken regel man plockar fram och när. Till exempel så kan detta göras 
med hjälp av priming. Kruglanski och Gigerenzer (2011) hävdade att det går att få en rutin på 
en regel på så sätt att den då går från att vara mer avsiktlig och medveten i sin karaktär, till att 
bli mer automatisk och intuitiv. Ett liknande exempel på detta är hur en musiker eller elitid-
rottare till en början behöver anstränga sig för att veta hur denne ska göra, men som sedan 
kan göra precis samma akt, men med mycket mindre ansträngning än vad som krävdes vid 
första tillfället. Automatiseringen av denna regel blir mycket resursbesparande för både ar-
betsminne och uppmärksamhet. 

För att en regel, eller aspekter av en regel, ska vara tillämpningsbar behöver den dock 
kunna hållas i minnet, oavsett om den plockas fram från tidigare erfarenheter, eller om den 
ges som en ny instruktion. Om regeln, eller delar av regeln, inte memoreras så kommer den 
förmodligen inte heller att tillämpas (Kruglanski & Gigerenzer, 2011). Om en regel är mer 
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ansträngande att plocka fram i en viss situation, så krävs också en större ansträngning och 
potential för bearbetning, för att göra just detta just då. Individens kapacitet och förmåga kan 
betungas av annan kognitiv belastning eller andra störningar, och kan även påverkas av 
aspekter som motivation (Kruglanski och Gigerenzer, 2011). Bland annat Petty, Wells och 
Brock (1976) visade att då en persons mentala kapacitet belastades och de kognitiva resurser-
na begränsades, så ökade användandet av simpla men heuristiska regler, hellre än ansträng-
ande och mer komplexa sådana. Under mental arbetsbelastning tenderade således personer att 
ta till enklare, och ofta heuristiska regler, hellre än regler som kräver en större ansträngning 
(Petty, Wells & Brock, 1976).  

Detta har att göra med att människans arbetsminne är väldigt begränsat vilket innebär 
att det är svårt att hålla många saker aktuellt i huvudet samtidigt (Morewedge & Khaneman, 
2010). Arbetsminnet är en typ av kognitiv funktion som hanterar information kortvarigt och 
kan hålla kvar en viss mängd information, samtidigt som denna information kan bearbetas 
och hanteras (Strauss, Sherman, Spreen & Spreen, 2006). Ökad mental arbetsbelastning i 
form av flera uppgifter, eller snabbare tempo, är sådant som kan vara belastande och som 
därför visats sig kunna påverka beslutsfattandet (Keren & Schul, 2009). 

De Neys utförde ett antal studier där han undersökte arbetsminnets roll kopplat till be-
slutsfattande. Resultaten på undersökningarna (De Neys, 2006b; De Neys & Verschueren, 
2006; Franssens & De Neys, 2009) visade i huvudsak att om man belastar arbetsminnet så 
störs både förmågan till inhibering av heuristiska responser, och möjligheten att göra norma-
tiva bedömningar. Förmågan att göra normativa bedömningar antas således vara associerad 
med en högre arbetsminneskapacitet och då arbetsminnet belastas verkar det finnas en större 
benägenhet att förlita sig på heuristiker. De Neys (2006b) hävdade i motsats till exempelvis 
Stanovich och West (2000) att benägenheten att falla in i heuristiker under arbetsbelastning är 
ett allmängiltigt mönster, som inte beror på individuella skillnader. De Neys (2006b) slutsats 
blev därmed att ingen människa är immun mot heuristiker.  

Vid ovan nämnda undersökningar gavs deltagarna inga ledtrådar om hur de skulle 
lösa uppgifterna på ett normativt sätt. Samtliga undersökningar bestod av ett antal bedöm-
ningsuppgifter i kombination med uppgifter som avsåg belasta arbetsminnet. Exempelvis 
kunde en sådan uppgift vara en visuospatial uppgift (Franssens & De Neys (2009).  

I en hjärnavbildningsstudie fann De Neys, Vartanian och Goel (2008) bekräftande be-
lägg för att heuristiska sannolikhetsbedömningar är resultatet av en oförmåga att inhibera den 
heuristiska responsen. Detta var gällande även i sådana fall då personer kunde upptäcka och 
urskilja vad som är icke-logisk information i en bedömningsuppgift. Det resultatet gav stöd 
för att det är mer resurskrävande att inhibera en heuristisk respons, än att upptäcka den. För 
att kunna göra en bedömning på logiska grunder behöver man först kunna hindra intuitiva, 
heuristiska responser (De Neys, 2006b). 

Konjunktionsfelet är en typ av fel som kan göras vid sannolikhetsbedömningar och 
som bygger på att människan förlitar sig på heuristiska responser (Tversky & Kahneman, 
1983). En viktig aspekt för att undgå detta och istället göra en sannolikhetsbedömning på 
logiska grunder, är att det förs ett resonemang som följer konjunktionsregeln (Tversky & 
Kahneman, 1983). Konjunktionsregeln säger att det alltid är större sannolikhet att konstituent 
A eller konstituent B ska inträffa enskilt, än att konjunktionen A&B ska inträffa simultant. En 
konstituent är en beståndsdel, medan konjunktion står för en förbindelse mellan två bestånds-
delar. Konjunktionsfelet innebär att man felaktigt tror att konjunktionen AB är mer sannolik 
än A eller B enskilt. Konjunktionsfelet har ofta illustrerats med hjälp av det klassiska Linda-
problemet (Se Figur 1.) (Tversky & Kahneman, 1983). Det har generellt formulerats med en 
personbeskrivning av en kvinna som heter Linda. Efter personbeskrivningen följer två olika 
alternativ som ska bedömas utifrån sin sannolikhet. Här testas förmågan att göra en bedöm-
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ning av huruvida konstituenten A eller konjunktionen A&B är mest sannolik (Tversky & 
Kahneman, 1983).  
 
Linda-problemet formuleras så här (Tversky & Kahneman, 1983): 
 
“Linda is 31 years old, single, outspoken and very bright. She majored in philosophy. As a 
student, she was deeply concerned with the issue of discrimination and social justice, and also 
participated in antinuclear demonstrations. 
 
Which of the following is more probable: 
1. Linda is a bank teller (A) 
2. Linda is a bank teller and is active in the feminist movement (A&B)“  
(Tversky & Kahneman, 1983, p. 297). 
!

!
! !

!
!
!

!

Figur 1. Linda-problemet. 

Så många som 85 % begick konjunktionsfelet och gjorde bedömningen att konjunkt-
ionen A&B är mest sannolik (Tversky & Kahneman, 1983). Konjunktionsfelet förklaras med 
att ens sannolikhetsbedömning framför allt bygger på snabba och intuitiva beslut som är ty-
piska för typ 1-processer. Inom heuristikområdet exemplifieras detta med representativitets-
heuristik och tillgänglighetsheuristik (Tversky & Kahneman, 1983). Representativitets-
heuristik innebär att ett antagande görs utifrån huruvida konjunktionen A&B liknar eller 
överensstämmer med en stereotyp representation av en företeelse, utifrån en presenterad be-
skrivning. Det innebär att individen gör en bedömning av sambandet mellan en kategori och 
en underkategori. Detta leder ofta till likhetsbedömningar, det vill säga att resonemanget re-
duceras till att utgå från likheter mellan attribut som presenteras i beskrivningen, och de attri-
but som ingår i svarsalternativen. Antagandet görs då utan att beakta logiska principer för 
sannolikhetsbedömningar. Konjunktionsfelet görs även utifrån tillgänglighetsheuristik, som 
innebär att man baserar sannolikheten för konjunktionen A&B på hur lätt det är att komma 
ihåg och plocka fram liknande företeelser ur minnet (Tversky & Kahneman, 1974).  

Sådana erfarenheter kan plockas fram genom det associativa minnet och då ge belägg 
för att konjunktionen stämmer. Det associativa minnet beskrev Sloman (1996) som en del av 
system 1, medan system 2 beskrivs som regelbaserat. Utifrån att system 1 bygger på snabba 
processer så kommer det associativa minnet att inverka på det intuitiva beslutsfattandet 
(Morewedge & Khaneman, 2010). Associativt minne är en typ av inlärningsminne som inne-
bär att vi kopplar ihop alla möjliga koncept och objekt, utifrån erfarenhet och minne. På så 
sätt får tanken på en viss sak, oss att tänka på andra saker som på ett eller annat sätt haft en 
koppling till detta. Man drar på det viset snabba slutsatser utifrån associerade relationer mel-
lan olika items (Morewedge & Khaneman, 2010). I Linda-problemet kan representativitets-
heuristiken uttryckas genom att konjunktionen A&B (Linda är banktjänsteman & aktiv i fe-
ministrörelsen) upplevs som mer passande då attributen lätt kan associeras till varandra. Till-

       
                 A                 AB 
    Banktjänsteman 

       
 B 

Feminist 
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sammans upplevs dessa attribut vara de som bäst överensstämmer med beskrivningen, och 
därför bedöms konjunktionen som mer sannolik än konstituenten. Vid Linda-problemet 
skulle tillgänglighetsheuristiken kunna spela in på så sätt att det kan vara lättare att dra sig till 
minnes sådana personer som haft Lindas attribut och har varit feminister, än personer som 
bara haft ett av attributen som beskrivits. 

För att i stället fatta beslut på en logisk grund, behöver man kunna särskilja mellan 
faktiska, sannolika representationer från verkligheten, och sådana representationer som består 
av fantiserade, associerade situationer. Detta har kallats för cognitive decoupling (Stanovich 
& Toplak, 2012), eller på svenska; kognitiv frikoppling. Om man inte kan inhibera dessa ty-
per av representationer så är det lätt att man överskattar de fantiserade representationerna och 
således förlitar sig på heuristiker. En av de viktigaste beståndsdelarna i typ 2-processer är just 
att kunna göra denna medvetna särskiljning (Stanovich & Toplak, 2012). 

Många teoretiker menar att den automatiska typen av problemlösningsprocess går att 
påverka (Arkes, 1981; Gigerenzer, 1991; Hertwig & Gigerenzer, 1999; Tversky & 
Kahneman, 1983). Nested-sets view (Sloman, Over, Slovak & Stibel, 2003) föreslår att syn-
liggörandet av strukturen vad gäller set-subset, minskar andelen felaktiga beslut. Set-subset 
kan innebära att det finns en huvudgrupp och en undergrupp, eller en övergripande kategori 
och delar utav den. Neace, Michaud, Bolling, Deer och Zecevik (2008) undersökte dessa 
aspekter med hjälp av en konjunktionsuppgift. De föreslog att den mest essentiella faktorn för 
att påverka sannolikhetsbedömningar, i Linda-liknande uppgifter, är huruvida det finns en 
referensklass presenterad i samband med problemformuleringen, eller ej. Detta var enligt 
Neace et al. (2008) den aspekt som i störst utsträckning visat sig kunna förhindra användan-
det av heuristiker vid beslutsfattande.  

Med hjälp av insikt kring referensklasser (som kan liknas vid set-subset) kunde perso-
ner lättare hitta en normativ struktur att bygga en rationell strategi utifrån. Neace et al. (2008) 
beskrev också att de fann ett samband mellan testpersonernas problemlösningsstrategi och 
benägenheten att ange rätt eller fel svar på uppgiften. Personer som använde sig av till exem-
pel representativitet som strategi (71.4 %) gjorde också fler konjunktionsfel. Personer som 
angav att de tagit referensklass i beaktande, till exempel konjunktionsregeln (31.1 %) hade en 
större andel korrekta svar (Neace et al., 2008). Det visade sig också att personer hade svårt att 
på egen hand skapa ett logiskt tillvägagångssätt, och om de inte tilldelades information om ett 
logiskt resonemang kring strukturen, så var det vanligaste att de föll in i ett heuristiskt be-
slutsfattande (Neace et al., 2008).  

Hypotesen om nested-set har undersökts av bland annat Andersson, Eriksson, Stille-
sjö, Juslin, Nyberg och Karlsson Wirebring (2017) samt Kidane & Saghai (2016) vilka me-
nade att förmågan att ta rationella beslut vid sannolikhetsbedömningar kan stärkas av att pre-
sentera information med ledtrådar om hur en bedömning görs utifrån normativa sannolikhets-
principer. Ledtrådar om struktur hjälpte personer att ta hänsyn till relationen som finns mellan 
kategori och subkategori, och den logiska strukturen hos problemet blir således synligt och 
tillgängligt (Sloman, Over, Slovak & Stibel, 2003). På så sätt kunde de flesta personer tillgo-
dogöra sig ett normativt bedömningssätt, istället för att göra automatiska bedömningar utifrån 
heuristiker (Sloman, Over, Slovak & Stibel, 2003; Kidane & Saghai, 2016).  

Kidane och Saghai (2016) undersökte sambandet mellan antal ledtrådar om den lo-
giska strukturen, och prestationen på sannolikhetsbedömningar i likhet med Linda-problemet. 
Deras resultat visade att det är möjligt att minska benägenheten att begå konjunktionsfelet, 
genom att ge ledtrådar som synliggör set och subset. Efter detta synliggörande är det möjligt 
för personer att bygga upp en strategi för att tillämpa en normativ sannolikhetsbedömning. 
Kidane och Saghai (2016) visade att det finns en trend vad gäller minskning av felsvar redan 
vid en ledtråd, men att det var först vid två eller tre ledtrådar som personer kan sägas ha till-
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godogjort sig konjunktionsregeln i den mån att de i princip slutar göra konjunktionsfelet (Ki-
dane & Saghai, 2016). Även Stergiadis (2015) har påvisat att personer undviker konjunkt-
ionsfelet i större utsträckning då de presenterats för tre ledtrådar, jämfört med om de inte pre-
senteras för någon ledtråd. Antalet ledtrådar verkar alltså ha betydelse för huruvida man till-
godogör sig konjunktionsregeln eller inte, och vid två eller tre ledtrådar verkar genomslags-
kraften stor då de flesta låter bli att göra konjunktionsfelet (Kidane & Saghai, 2016). 

Utifrån ovanstående teoribakgrund bygger den här studien på ett antal antaganden. 
Det första antagandet är att de flesta människor gör intuitiva tankefel vid bedömning av san-
nolikhet. Ytterligare ett antagande är att mental arbetsbelastning gör det svårt att ta normativa 
beslut och dessutom ökar benägenheten att förlita sig på heuristiker. Ett tredje och sista anta-
gande är att en majoritet har möjlighet att tillgodogöra sig konjunktionsregeln efter att ha 
presenterats för tre ledtrådar om set-subset-strukturen. Vi vill se om huruvida detta tillgodo-
görande av konjunktionsregeln är robust om testpersonerna samtidigt utsätts för en ökad men-
tal arbetsbelastning. 

Syftet var att undersöka om mental arbetsbelastning kan påverka benägenheten att 
begå konjunktionsfelet vid sannolikhetsbedömningar, trots att man fått ledtrådar som synlig-
gjort konjunktionsregeln. 

Gör man fler konjunktionsfel om man utsätts för mental arbetsbelastning, trots att 
man har fått information om konjunktionsregeln? 

Vår hypotes är att om personer utsätts för mental arbetsbelastning samtidigt som de 
ska utföra sannolikhetsbedömningar, så kommer de att begå fler konjunktionsfel, trots att de 
presenterats för ledtrådar som synliggjort konjunktionsregeln. 

Metod 

Deltagare 

Majoriteten av deltagarna i studien var studerande på universitets- och högskolenivå. I 
kontrollgruppen deltog 30 personer (13 män och 17 kvinnor; M = 24.8 år) I experimentgrup-
pen deltog 27 personer (12 män och 15 kvinnor; M = 30.7 år). Experimentgruppen hade i 
genomsnitt studerat i 3.26 år med en standardavvikelse på 2.63 år, jämfört med kontrollgrup-
pens 2.59 år respektive 2.04 år. Fördelningen mellan kontroll- och experimentgrupp skedde 
till största delen slumpmässigt, medan ett fåtal deltagare fördelades utifrån hur mycket tid de 
ansåg sig ha till att delta. Grupperna hade en jämn könsfördelning och var jämnt fördelade 
med avseende på tidigare kunskap om Linda-exemplet, konjunktionsfelet, Daniel Kahneman 
och tidigare erfarenhet av ett liknande test på sannolikhetsbedömningar. Inklusionskriterier 
för deltagande var att deltagarna var över 18 år och kunde svenska språket flytande. 

Rekryteringen skedde genom ett bekvämlighetsurval. Det sattes upp skriftliga annon-
ser på campus vid Umeå Universitet och författarna tillfrågade människor personligen i före-
läsningssalar, på campus och via sociala medier. Inför deltagandet fick deltagarna skriftlig 
information om studien syfte, deltagandets frivillighet och anonymitet, samt att det inte fanns 
några kända risker med att delta. Sedan inhämtades skriftligt, informerat samtycke. Efter del-
tagandet bjöds deltagarna på frukt, fika och godis. Ingen monetär ersättning utgick. 
 
Instrument och material 

För datainsamling användes två datorbaserade test konstruerade i E-prime. Efter två 
omgångar av pilottestning konstruerades slutgiltiga versioner av ett test för experimentgrupp 
respektive ett för kontrollgrupp. De tog ca 20 respektive 40 minuter att genomföra. Båda tes-
terna innehöll en sannolikhetsbedömningsuppgift med 30 items och fyra svarsalternativ på 
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vardera, en stavningsuppgift med 30 items där deltagaren ombads ange vilket av fyra svarsal-
ternativ som var felstavat, samt en tilläggsuppgift innehållande 30 items med frågor om vilka 
ord som förekommit i föregående uppgift. Samtliga items presenterades i en slumpmässig 
inbördes ordning och skulle besvaras utifrån flervalsalternativ.  

I experimentbetingelsen adderades en visuospatial arbetsminnesuppgift mellan varje 
sannolikhetsbedömningsuppgift med syfte att belasta arbetsminnet. Den visuospatiala ar-
betsminnesuppgiften innebar att en sekvens av blå rutor presenterades i ett 3x3-rutnät. Anta-
let rutor som presenterades varierade mellan 5-11 stycken. Deltagarna skulle memorera posit-
ionerna för de tre senast presenterade rutorna. För experimentgruppens test placerades blå 
pappersrutor ut ovanpå siffertangenterna till höger på tangentbordet. Deltagarna ombads att 
använda dessa vid svar på den visuospatiala uppgiften, och den övre sifferraden vid svar på 
övriga uppgifter. De blå rutorna på tangentbordet avsåg likna de blå rutorna som visades på 
skärmen under den visuospatiala uppgiften. På detta sätt förväntades deltagarna att använda 
sitt visuella minne i högre utsträckning än om de istället haft möjlighet att transformera rutor-
nas positioner till motsvarande siffror på tangentbordet. Detta berodde på att arbetsminnes-
uppgiften primärt skulle använda en annan modalitet än den verbala i övriga uppgifter. Efter 
att deltagarna avslutat testet på datorn fick de fylla i en pappersenkät med efterfrågor. Enkä-
ten gav deltagarna möjlighet att ge en kvalitativ beskrivning hur genomförandet av testet var. 
Dessutom fick de svara på några ja/nej-frågor, samt göra en självskattning av svårighetsgrad 
på de olika uppgifterna. Allt material i undersökningen var på svenska.  

De sannolikhetsbedömningsuppgifter som var en del av båda testerna, bestod av per-
sonbeskrivningar framtagna av Andersson, Eriksson, Stillesjö, Juslin, Nyberg och Karlsson 
Wirebring (2017). Dessa beskrivningar och svarsalternativ var baserade och inspirerade av 
den kända Linda-problemet (Tversky & Kahneman, 1983). Strukturen bestod av namn, ålder, 
studieområde, samt antingen hobby eller intresse. I originalversionen av “Linda-problemet” 
gavs två svarsalternativ, medan det i Andersson et al. (2017) gavs fyra svarsalternativ. Svars-
alternativen som gavs hade följande konstruktion: 

 
(A) En osannolik konstituent.  
(D) En extremt osannolik konstituent. 
(A&C) Två osannolika konstituenter.  
(A&B) En osannolik konstituent och en sannolik konstituent.  
 
Exemplet från instruktionerna (Bilaga 1a och 1b) såg ut så här: 
 
“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” 
 
Procedur 

Deltagarna genomförde testet i en datasal på Umeå Universitet. Varje deltagare fick 
använda en dator var. Somliga deltagare testades enskilt, somliga samtidigt med andra. När 
de testades samtidigt som andra, så placerades de vid datorer en bit ifrån varandra. Innan del-
tagarna kom förbereddes rätt antal datorplatser med uppstartat E-prime-test. Bredvid datorn 
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lades skriftliga instruktioner till experiment- respektive kontrollbetingelsen (Bilaga 1a; Bilaga 
1b). Innan deltagarna kom på plats var det bestämt vilka som skulle delta i experiment- eller 
kontrollgruppen. Instruktionerna till kontrollgruppen innehöll bakgrundsinformation om kon-
junktionsregeln och nested-set, samt instruktioner till sannolikhetsbedömningsuppgiften och 
stavfelsuppgiften. Instruktionerna till experimentgruppen innehöll samma information med 
tillägg om hur den visuospatiala arbetsminnesuppgiften skulle genomföras. Deltagarna om-
bads att läsa igenom bakgrundsinformationen och instruktionerna noggrant. Efteråt frågades 
de muntligen om de skulle kunna förklara uppgifterna för en oinsatt person utan att läsa inn-
antill i instruktionerna. Om de hade frågor eller svarade nej, så gav testledarna samma in-
formation som stod i instruktionerna. Då informerat samtycke inhämtats och deltagarna hade 
förstått uppgifterna så fick de starta testet. 

Efter avslutat test fick deltagarna fylla i en enkät med frågor om hur de gått tillväga 
för att genomföra uppgifterna, samt om de hade förkunskaper om Kahneman, konjunktions-
felet eller Linda-problemet, samt om de hade deltagit i ett liknande experiment tidigare. Dess-
sutom fick de göra en numerisk självskattning av mental arbetsbelastning på respektive del-
uppgift. Slutligen fick de möjlighet att berätta muntligt hur de upplevt testet och diskutera 
studien innan de tackades för deltagandet, under förutsättning att samtliga deltagare i salen 
avslutat testet. 

Resultat 

En deltagare i kontrollgruppen exkluderades på grund av stort svarsbortfall. Personer 
som uppgav att de hade någon kunskap om Linda- problemet, konjunktionsfelet, eller hade 
gjort liknande test tidigare, stack inte ut ur materialet. Om dessa deltagare inkluderades i da-
tamaterialet så förändrade det inte utfallet av analyserna nämnvärt. Detta undersöktes med en 
univariat variansanalys som visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan resul-
tatet då dessa personer inkluderades jämfört med då dessa exkluderades. Därför blev dessa 
faktorer inte exklusionskriterier. Spearman’s korrelationstest visade att ingen av bakgrunds-
variablerna utbildningsår (r = .21), kön (r = - 0.11) och ålder (r = - 0.03) korrelerade med 
prestationen på sannolikhetsbedömningsuppgiften. 

För att besvara frågeställningen gjordes först en deskriptiv analys som visade att san-
nolikhetsbedömningarna inte var normalfördelade. Därefter gjordes ett icke-parametriskt 
Mann Whitney U-test för att jämföra experimentgrupp och kontrollgrupp. Båda grupperna 
svarade rätt på nästan 100 % av sannolikhetsbedömningarna. Det förelåg ingen signifikant 
skillnad mellan kontrollgruppen (Mdn = .97) och experimentgruppen (Mdn = .93) vad gäller 
prestation på sannolikhetsbedömningar, U = 331, p > .05, r = .13 (Se Figur 2). 

 

!
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Figur 2. Prestation på sannolikhetsbedömningarna 
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Den visuospatiala arbetsminnesuppgiften var moderat belastande, vilket visade sig i 
att experimentgruppen hade 69 % rätt i genomsnitt och att resultatet var väl samlade kring 
medelvärdet (SD = .22). Gällande tilläggsuppgiften att komma ihåg vilka ord som förekom-
mit i föregående uppgift, så visade ett t-test för oberoende mätningar att det fanns en signifi-
kant skillnad mellan experimentgruppen (M = .87, SD = .09) och kontrollgruppen (M = .93, 
SD = .04), t(54) = 3.41, p < .05, där experimentgruppen kom ihåg färre ord än kontrollgrup-
pen (Cohen’s d = .91). Ett oberoende t-test visade att det inte fanns någon signifikant grupp-
skillnad gällande självskattad mental arbetsbelastning på sannolikhetsbedömningarna, p > 
.05. Däremot visade ett beroende t-test att experimentgruppen skattade den visuospatiala ar-
betsminnesuppgiften som signifikant mer ansträngande än både stavningsuppgiften, t(26) = 
4.98, p < .001, Cohen’s d = .96 och sannolikhetsbedömningsuppgiften, t(26) = 4.60, p < .001, 
Cohen’s d = .86. Det fanns däremot ingen signifikant skillnad mellan skattningen av mental 
ansträngning på stavnings- respektive sannolikhetsbedömningsuppgiften, p > .05. Den själv-
skattade arbetsbelastningen på testets olika deluppgifter korrelerade inte med prestationen på 
någon av deluppgifterna.  

Gällande den genomsnittliga responstiden på alla sannolikhetsbedömningsuppgifter 
visade ett oberoende t-test att det inte fanns en signifikant skillnad mellan grupperna, p > .05. 
Responstiden för experimentgruppen var M = 8884.00, SD = 2417.73, medan den var M = 
7952.29, SD = 2026.20 för kontrollgruppen. Gällande den genomsnittliga responstiden på den 
första sannolikhetsbedömningsuppgiften, så visade ett oberoende t-test att experimentgruppen 
hade en signifikant högre responstid (M = 11326.56, SD = 3414.62) än kontrollgruppen (M = 
9110.38; SD =  3716.35), t(54) = 2.32, p < .05, Cohen’s d = .62. Vad gäller prestationen på 
den första sannolikhetsbedömningen visade ett oberoende t-test att det inte fanns någon signi-
fikant skillnad mellan grupperna, p > .05.  

I deltagarnas enkätsvar efter testet framkom att många deltagare använt sig av bak-
grundsinformationen om konjunktionsregeln för att genomföra sannolikhetsbedömningsupp-
gifterna. 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om mental arbetsbelastning kan påverka benä-
genheten att begå konjunktionsfelet vid sannolikhetsbedömningar, trots att man fått ledtrådar 
som synliggjort konjunktionsregeln och strukturen av set-subset. Närmare bestämt avsåg stu-
dien besvara frågeställningen om huruvida man gör fler konjunktionsfel om man utsätts för 
mental arbetsbelastning, trots att man har fått information om konjunktionsregeln och struk-
turen av set-subset. Frågeställningen undersöktes med en mellangruppsdesign, där deltagarna 
fick göra datorbaserade sannolikhetsbedömningar, och där experimentgruppen fick en vi-
suospatial arbetsminnesuppgift som avsåg belasta arbetsminnet. Resultatet visade att man inte 
gör fler konjunktionsfel om man utsätts för mental arbetsbelastning, under förutsättning att 
man har fått information om konjunktionsregeln innan testets start. 

Vårt resultat motsäger vår hypotes om att personer inte förmår ta rationella beslut un-
der mental arbetsbelastning. Trots att experimentgruppen fick ökad mental arbetsbelastning 
medan de utförde sannolikhetsbedömningar, så lyckades de göra normativa bedömningar i 
samma utsträckning som kontrollgruppen. Dessutom fanns det ingen gruppskillnad gällande 
självskattad mental arbetsbelastning på sannolikhetsbedömningarna. Enligt dualprocess-
teorier (Evans & Stanovich, 2013) borde en mental arbetsbelastning begränsa de kognitiva 
resurserna som krävs för att genomföra normativa bedömningar i typ 2-processer, vilket leder 
till att man i stället engagerar de mindre resurskrävande typ 1-processerna, och således gör 
intuitiva bedömningar som följer heuristiker. Vår hypotes byggde på både dualprocessteorier 
och enkelprocessteorier om beslutsfattande, vilka framhäver arbetsminnets kritiska roll vid 
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normativa sannolikhetsbedömningar. Även enkelprocessteoretiker (Kruglanski & Gigerenzer, 
2011) menar att mer krävande resonemang och regler överlag är svårare att ta till sig och att 
tillämpa. På det sättet kan heuristiska regler ibland väljas, trots att det finns tillgängliga lo-
giska alternativ. Detta görs på grund av att de inte är lika krävande. Om vår hypotes hade 
bekräftats av vårt resultat, så hade experimentgruppen gjort fler konjunktionsfel än kontroll-
gruppen. Utifrån vårt resultat ser vi anledning att ifrågasätta antagandet om att det måste vara 
mer krävande att göra normativa bedömningar. Vi vill därför också problematisera att ar-
betsminnet påståtts spela en mycket betydande roll för möjligheten att göra en normativ be-
dömning. 

Bakgrundsinformationen om nested-set-strukturen och konjunktionsfelet har rimligt-
vis hjälpt studiedeltagarna att följa konjunktionsregeln, vilket vi antar utifrån att deras pre-
station var mycket hög på sannolikhetsbedömningsuppgifterna. Detta resultat överensstäm-
mer med Sloman et al. (2003) som menar att synliggörandet av set-subset-strukturen minskar 
andelen felaktiga beslut. Dessa ledtrådar kan antagligen ha hjälpt deltagarna att välja en regel 
som de tillgodogör sig innan de ställs inför sannolikhetsbedömningarna. Eftersom våra resul-
tat visade att man inte gör fler konjunktionsfel om man utsätts för mental arbetsbelastning, 
tyder det på att när tillgodogörandet av en regel väl har skett så är det robust. Det är inte 
längre är mer ansträngande för personer att använda sig av en sådan rationell regel, när de väl 
har förstått regeln, kunnat urskilja strukturen för set-subset, och valt att tillämpa just denna 
strategi. Våra resultat hävdar just att det inte måste vara mer krävande att göra rationella be-
dömningar, än heuristiska bedömningar. Detta motsäger De Neys (2006b) som föreslår att 
förmågan till att göra normativa bedömningar är associerad med en högre arbetsminneskap-
acitet och att mental arbetsbelastning sänker förmågan att göra logiska bedömningar. Skillna-
den kan bero på att det i vår studie gavs ledtrådar om konjunktionsregeln inför testet.  

Kruglanski & Gigerenzer (2011) menar att både intuitiva och rationella beslutsfattar-
processer kan samlas inom en teori och att det som kännetecknar beslutsfattandet är att det 
baseras på valet av regel. Enligt Tversky & Kahneman (1983) är konjunktionsregeln en typ 
av rationell sannolikhetsregel som krävs för att en person ska kunna göra en sannolikhetsbe-
dömning på logiska grunder. Konjunktionsregeln skulle kunna ses som en sådan regel som 
Kruglanski och Gigerenzer (2011) beskriver kan väljas för att tillämpas för att lösa ett visst 
problem. Så om en person ställs inför ett problem och det finns ett svarsalternativ med en 
konstituent bland alternativen, så är detta alltid mer sannolikt än ett svarsalternativ med två 
konstituenter tillsammans.  

Kruglanski och Gigerenzer (2011) förespråkar att den mest betydelsefulla nämnaren 
för både vad som kallats intuitiva och rationella beslutsfattarprocesser, framför allt är att de 
baseras på valet av regel. I enlighet med resonemanget om rule selection problem är det rim-
ligt att anta att deltagarna i denna studie har konjunktionsregeln tillgänglig i och med bak-
grundsinformationen. Denna regel kan ha konkurrerat med deltagarnas tidigare, intuitiva reg-
ler utifrån representativitets- och tillgänglighetsheuristik. Slutligen har konjunktionsregeln 
valts utifrån att den är tillgänglig och att den överensstämt med personbeskrivningarnas tyd-
liga struktur. Tillämpningen av konjunktionsregeln har sedan kunnat göras till en rutin under 
de 30 items som testet innehöll.  

Kruglanskis och Gigerenzers (2011) resonemang går i mångt och mycket i linje med 
våra resultat. När regeln väl är vald är det sannolikt att samma regel eller strategi fortsätter att 
tillämpas under testets gång. I vårt resultat framkom detta mönster där det syntes att de flesta 
deltagare tillämpade konjunktionsregeln genomgående, och att de inte varierade eller valde 
nya regler under testets gång. Då ser det utifrån våra resultat ut att vara lika lätt att använda 
den regel man valt, oavsett om det är en rationell regel, eller en heuristisk sådan. Att använda 
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en rationell regel behöver alltså inte nödvändigtvis vara mera krävande. Detta kan jämföras 
med teorin om mental set (Luchins, 1942). 

Ett annat sätt att närma sig det faktum att även experimentgruppen lyckats göra nor-
mativa bedömningar, i enlighet med konjunktionsregeln, på sannolikhetsbedömningsuppgif-
ten skulle kunna vara att koppla detta resultat till en vidareutvecklad, alternativ variant av en 
dualprocessteori. Neace et al. (2008) ifrågasätter till viss del det ursprungliga dualprocessteo-
retiska antagandet om att typ 1-processer måste vara heuristiska. Eftersom vi kan anta att vi 
lyckades belasta arbetsminnet hos deltagarna i experimentgruppen, så borde det innebära att 
deltagarna tagit snabba, intuitiva beslut på sannolikhetsbedömningsuppgifterna. Trots att del-
tagarna tagit snabba och till synes resursbesparande beslut så har de ändå lyckats ta normativa 
beslut som följer konjunktionsregeln.  

Detta kan jämföras med tidigare forskningslitteratur (Neace et al., 2008) som föreslår 
att personer kan tillgodogöra sig en normativ regel och använda den som strategi vid snabbt 
och intuitivt beslutsfattande. Till en början är då detta snabba men normativa beslutsfattande 
inte ett medvetet handlande för individen. Enligt Neace et al. (2008) får den valda strategin 
till en början en effekt på typ 1-processer på så sätt att man inför en ny regel som enkelt kan 
tillämpas för att lösa ett problem. Man kan alltså tillämpa en normativ regel på ett närmast 
automatiskt och enkelt sätt. Stanovich (1999) samt Stanovich och West (2000) menar att per-
soner kan tillämpa en normativ regel vid ett beslutsfattande, men att det är för krävande att 
samtidigt kunna ge en medveten och explicit förklaring till hur de har gått till väga för att ta 
ett beslut. Ibland kan personer beskriva vad de använt för strategi, först efter att de redan tagit 
ett beslut. De menar vidare att strategin inte ens behöver komma att bli medveten i process 
två, om det inte är så att personer faktiskt ombeds att förklara sin strategi och därför måste 
sätta ord på den och försöka göra den medveten och tydlig. För att regeln ska kunna uttalas 
och förklaras behöver typ 2-processer aktiveras. I efterenkäten i vår undersökning så kunde 
deltagarna sätta ord på den regel de använt under testets gång. Det är dock okänt om detta var 
medvetet eller ej under testets gång. 

En alternativ förklaring till att även experimentgruppen lyckas följa konjunktionsre-
geln skulle kunna vara att deltagarna applicerar en visuell strategi för att göra sannolikhets-
bedömningarna. Många deltagare beskrev att när de skulle välja ett svarsalternativ så utgick 
de från konjunktionsregeln att ett ensamt ord, det vill säga en konstituent, var mer sannolikt 
än två ord, det vill säga en konjunktion. Det är möjligt att denna regel applicerades genom att 
göra en visuell sökning (Corbetta & Schulman, 2002) för att snabbt finna det svarsalternativ 
som endast innehöll en konstituent (ett ord) och som bedömdes vara mest sannolik. Kon-
junktionsregeln i kombination med den visuella strategin kan automatiseras så länge som 
problemformuleringen och strukturen i uppgiften är densamma, såsom den är i testet (E-
prime), så leder strategin till en korrekt sannolikhetsbedömning. Strategin möjliggör ett be-
dömningssätt som inte kräver aktivering av typ 2-processer. Detta tillvägagångssätt skulle 
kunna ha varit resursbesparande för deltagarna i experimentgruppen. Att deltagarna kan ha 
gjort en visuell sökning vid sannolikhetsbedömningarna kan ha haft ett samband med att del-
tagarna i experimentgruppen var sämre än kontrolluppgiften på att komma ihåg vilka ord som 
förekommit i tidigare frågor. De kan alltså ha gått miste om att registrera och bearbeta in-
formation i alla svarsalternativ, eftersom de valt att gå på det alternativ som endast bestod av 
ett ord.  

Med avseende på responstid på sannolikhetsbedömningarna så var det endast på första 
sannolikhetsuppgiften som det fanns en signifikant gruppskillnad. Den signifikanta skillnaden 
skulle kunna förklaras med hjälp av Kruglanskis och Gigerenzers (2011) resonemang om rule 
selection problem. Det kritiska momentet för utfallet på sannolikhetsbedömningarna kan då 
antas vara just i början av ett test. I det läge som personen ska göra ett val av regel ställs per-
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sonen inför ett dilemma som innebär ett övervägande av olika möjliga strategier. Det slutliga 
avgörandet ligger i vilken regel som har bäst ekologisk rationalitet och därför måste individen 
värdera hur en viss regel kan kopplas till den aktuella uppgiften. Eftersom experimentgrup-
pen fick en visuospatial arbetsminnesuppgift innan första sannolikhetsbedömningsuppgiften 
så behövde de göra ett övervägande om regel simultant med utförandet av den visuospatiala 
arbetsminnesuppgiften. Detta kan rimligtvis förklara varför experimentgruppen har en signi-
fikant högre responstid på den första sannolikhetsbedömningsuppgiften. När de väl ska välja 
och matcha en regel med den första sannolikhetsbedömningsuppgiften så är deras arbets-
minne belastat och det kan därför ta längre tid innan de valt vilken regel de ska tillämpa. Ef-
tersom det inte fanns någon gruppskillnad i prestation på första sannolikhetsbedömningen, är 
det rimligt att anta att båda grupper kunde tillämpa konjunktionsregeln, men att experiment-
gruppen tog lite mer tid på sig att välja regel. 

Metoddiskussion 

Genom att utforma ett test med ett flertal uppgifter kunde vi fånga upp både hur del-
tagarna svarade första gången de ställdes inför en sannolikhetsbedömning, och hur de svarade 
under resten av testet, då de ställdes inför upprepade sannolikhetsbedömningar. På så sätt 
kunde vi undgå risken att enbart fånga upp hur sannolikhetsbedömningar görs vid en enstaka 
uppgift. Vid en enstaka uppgift skulle det kunna vara så att man bara undersöker det kritiska 
momentet att välja en strategi, oavsett om den strategin är rationell eller inte. En styrka med 
vår design kan därför ha varit att testet innehöll 30 sannolikhetsbedömningsuppgifter. 

Våra resultat stärker antagandet om att den visuospatiala arbetsminnesuppgiften verk-
ligen fyllt en belastande funktion genomgående under testet. På tilläggsuppgiften där delta-
garna ombads att avgöra vilka ord som förekommit i tidigare frågor, så presterade experi-
mentgruppen signifikant sämre än kontrollgruppen. Man skulle kunna anta att den visuospati-
ala uppgiften belastat arbetsminnet på ett sådant sätt att prestationen på tilläggsuppgiften för-
sämrades för deltagarna i experimentgruppen. Även de pilottestningar som gjordes var vik-
tiga för att i den mån det var möjligt utforma en uppgift som belastade arbetsminnet. Korrige-
ringar gjordes efter varje pilotomgång för att få till en belastning som var ansträngande men 
inte omöjlig för deltagarna. Efter att den slutliga versionen använts så visade även experi-
mentgruppens självskattningar av mental ansträngning för den visuospatiala uppgiften, att 
deltagarna upplevde uppgiften som belastande men inte omöjlig. Det återspeglas i att de kla-
rade i genomsnitt 69 % av arbetsminnesuppgiften. Samtliga deltagare i experimentgruppen 
utförde de visuospatiala arbetsminnesuppgifterna, och ingen avbröt testet innan det var slut. 
Deltagarna i experimentgruppen skattade arbetsminnesuppgiften som den svåraste bland 
samtliga typer av uppgifter, vilket ytterligare stärker att den fyllde den funktion den var av-
sedd att göra. 

I den här studien var vi, på grund av ekonomiska och tidsmässiga skäl, tvungna att 
använda ett bekvämlighetsurval vilket innebar att många deltagare var universitetsstudenter 
och unga vuxna. Det hade varit intressant att få ett mer heterogent urval av deltagare med 
avseende på ålder och antal utbildningsår.  

Vad gäller etiska överväganden kring genomförandet så fanns det för det första inga 
kända risker med experimentet i sig. Under genomförandet av den här studien så säkerställdes 
det att personer satt en bit ifrån varandra i datasalen, så att inte andra deltagare översåg någon 
annans skärm. Detta bidrog till att säkerställa sekretessen för varje individ. Efter att deltagar-
na gjort färdigt testet försökte vi i den mån det var möjligt att lämna utrymme till frågor och 
funderingar. Vi berättade även för deltagarna att de inte skulle känna sig nedslagna om det 
skulle vara så att de upplevde att de inte presterade så bra på testet. Detta gällde särskilt expe-
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rimentgruppen, då deras test var utformat för att vara ansträngande och belastande, vilket 
förväntades göra det svårt för deltagarna att prestera maximalt på varje typ av uppgift.  

Vidare forskning skulle kunna undersöka hur mental arbetsbelastning påverkar benä-
genheten att begå konjunktionsfelet vid sannolikhetsbedömningar, under förutsättning att de 
presenterats för en respektive två ledtrådar innan testets start. Detta skulle kunna bidra med 
ytterligare information om huruvida tillgodogörandet av en regel är robust redan vid en eller 
två ledtrådar, eller ej. För det andra vore det intressant att göra en naturalistisk studie om fö-
rekomsten av konjunktionsfelet vid exempelvis en anställningsprocess. Det kunde handla om 
huruvida bedömningen påverkas av hög mental arbetsbelastning hos rekryteraren, trots att 
denne har tydliga regler och kriterier i kravprofilen. Om rekryteraren inte håller sig till de på 
förhand uppsatta reglerna så är det lättare att rekryteringen påverkas av heuristiker. 

Slutligen, även om existerande dualprocessteorier och enkelprocessteorier pekar på att 
rationellt beslutsfattande är mer belastande för individen, så hävdar den här studien att så inte 
behöver vara fallet. Ökad mental arbetsbelastning innebär inte per automatik att beslutsfat-
tandet följer heuristiker. Personer kan göra rationella bedömningar även då de har mycket att 
hålla i huvudet på samma gång. Trots att somliga beslut kan upplevas som ansträngande och 
svåra att ta, så kan beslut och bedömningar underlättas av att man väljer en regel för att väg-
leda beslutet, istället för att guidas av heuristiker. Likt värderad riktning inom kognitiv bete-
endeterapi kan människan vara hjälpt av att hitta regler som man tror på, och låta dem vara 
vägledande i det vardagliga beslutsfattandet.  
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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 underkatego-
ri 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 underkategorier – 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 underkategorier – 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.



Instruktioner
Syftet med denna studie är att undersöka hur prestationen på olika uppgifter påverkas av att 
behöva göra saker samtidigt. Först kommer du att utföra tester på dator, sedan kommer du att 
få svara på en kort enkät. Via datorn kommer du att få göra tre typer av uppgifter. Uppgifterna 
presenteras på en skärm. Du svarar på datorns tangentbord.

Uppgift A – kom ihåg sekvensen

Du kommer att få se ett rutnät med nio rutor (3 x 3). En sekvens med blå rutor kommer 
sedan att visas i rutnätet. Längden på sekvensen varierar, och du kommer inte att känna till 
hur lång den är. Din uppgift är att komma ihåg de tre senaste positionerna för de blå rutorna. 
Ange positionerna med hjälp av det numeriska tangentbordet. Såhär kan det se ut:

Du ska sedan trycka på de blå knapparna på tangentbordet som motsvarar de blå rutornas tre 
sista positioner som visats på skärmen, i korrekt ordning. Såhär:

först därefter slutligen

21 3 4 5 6 7



Uppgift B – sannolikhetsbedömning

Du kommer att få läsa en personbeskrivning, och en fråga med fyra svarsalternativ. Din upp-
gift är att bedöma vilket av de fyra alternativen som är mest sannolikt, givet personbeskriv-
ningen. Vi ber dig också betänka följande:

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 trycka på en siffra (1 – 4) på tangentbordet.

Läs all text. Vi kommer efter varje fråga be dig att bedöma om ett visst svarsalternativ fanns 
med eller inte.



Uppgift C – hitta stavfel

Du kommer även att bedöma vilket av fyra olika svarsalternativ som innehåller ett stavfel.

Så här kan det se ut:

Snart kommer du att få se fyra olika alternativ.
Vilket av följande alternativ innehåller ett stavfel?

1. telefonsladd och modelltåg
2. påfågel

3. pilbåge och rottmos

4. backhoppning

Du svarar genom att trycka på en siffra (1 – 4) på tangentbordet.

Läs all text. Vi kommer efter varje fråga be dig att bedöma om ett visst svarsalternativ fanns 
med eller inte.



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 underkatego-
ri 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 underkategorier – 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 underkategorier – 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.



Instruktioner
Syftet med denna studie är att undersöka prestationen på beslutsfattande- och språkuppgifter. 
Först kommer du att utföra tester på dator, sedan kommer du att få svara på en kort enkät. Via 
datorn kommer du att få göra två typer av uppgifter. Uppgifterna presenteras på en skärm. Du 
svarar på datorns tangentbord.

Uppgift A – sannolikhetsbedömning

Du kommer att få läsa en personbeskrivning, och en fråga med fyra svarsalternativ. Din upp-
gift är att bedöma vilket av de fyra alternativen som är mest sannolikt, givet personbeskriv-
ningen.

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 trycka på en siffra (1 – 4) på tangentbordet.

Läs all text. Vi kommer efter varje fråga be dig att bedöma om ett visst svarsalternativ fanns 
med eller inte.



Uppgift B – hitta stavfel

Du kommer även att bedöma vilket av fyra olika svarsalternativ som innehåller ett stavfel.

Så här kan det se ut:

Snart kommer du att få se fyra olika alternativ.
Vilket av följande alternativ innehåller ett stavfel?

1. telefonsladd och modelltåg
2. påfågel

3. pilbåge och rottmos

4. backhoppning

Du svarar genom att trycka på en siffra (1 – 4) på tangentbordet.

Läs all text. Vi kommer efter varje fråga be dig att bedöma om ett visst svarsalternativ fanns 
med eller inte.



(Bilaga'2a)'

1'' ' ' ' ' ''''''''''Deltagar/ID:____________'

Var'uppgiften'svår?'
Nu'skulle'vi'vilja'att'du'skattar'din'upplevelse'av'svårighet/mental'ansträngning'då'du'
utförde'uppgift'A'(Kom'ihåg'sekvensen),'B'(Sannolikhet)'och'C'(Stavfel).'Titta'på'skalan'
nedan,'välj'passande'kategori'av'adjektiv'och'finjustera'uppåt'och'nedåt'genom'att'ange'ett'
siffervärde'som'motsvarar'din'upplevelse.'Skriv'in'skattningarna'nedan'för'samtliga'typer'
av'uppgifter.''

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

  
 
 
Skatta upplevelsen av Skatta upplevelsen av Skatta upplevelsen av 
mental ansträngning mental ansträngning mental ansträngning 
för uppgift A (Kom ihåg sekvens)  för uppgift B (Sannolikhet) för uppgift C (Stavfel) 

                                    
 

 



(Bilaga'2b)'
2' ' ' ' ' Deltagar-ID:______________'

Var'uppgiften'svår?'

Nu'skulle'vi'vilja'att'du'skattar'din'upplevelse'av'svårighet/mental'ansträngning'då'du'
utförde'uppgift'A'(Sannolikhet)'och'B'(Stavfel).'Titta'på'skalan'nedan,'välj'passande'kateE
gori'av'adjektiv'och'finjustera'uppåt'och'nedåt'genom'att'ange'ett'siffervärde'som'motsvaE
rar'din'upplevelse.'Skriv'in'skattningarna'nedan'för'båda'typer'av'uppgifter.''

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

  

 
 
Skatta upplevelsen av  Skatta upplevelsen av  
mental ansträngning  mental ansträngning  
för uppgift A (Sannolikhet)   för uppgift B (Stavfel)  

                                          
 

 



(Bilaga'3a)'

1     Deltagar-ID:___________ 
Allmänna'frågor'/'uppgifter'

 
'

Ålder'_________'år'

Kön'_______________________'

Antal'utbildningsår'(högskolenivå)'_______'år'

1.'Ämnesinriktning'för'gymnasium'eller'utbildning'på'högskolenivå'(om'tillämpbart):'

'

2.'Nuvarande'sysselsättning:'

'

3.'Förklara'kortfattat'med'egna'ord'hur'du'gick'till'väga'för'att'bedöma'sannolikheter:'

'

4.'Hur'gick'du'till'väga'för'att'utföra'uppgiften'att'komma'ihåg'sekvenserna'(blå'rutor)?'

'

5.'Hoppade'du'över'något'moment'i'uppgifterna?'Om'Ja,'varför?'

'

'

'

'
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1     Deltagar-ID:___________ 
Allmänna'frågor'/'uppgifter'

 
6.'Var'det'något'i'instruktionerna'som'var'oklart'och'som'försvårade?'Vad?'

'

7.'Har'du'allmänna'funderingar'/'åsikter'om'studien?'

'

'

8.'Har'du'någon'ytterligare'information'du'tror'kan'vara'relevant'för'oss'att'

uppmärksamma?'

'

'

'

Känner'du'till'något'om'Daniel'Kahneman'sedan'tidigare?'' �'ja'' ��nej'

Har'du'hört'talas'om'det's.k.'konjunktionsfelet'sedan'tidigare?''�'ja'' ��nej'

Känner'du'till'det's.k.'LindaXexemplet'sedan'tidigare?'' �'ja'' ��nej'

Har'du'deltagit'i'ett'liknande'experiment'tidigare?''' �'ja'' ��nej'
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2     Deltagar-ID:___________ 

Allmänna'frågor'/'uppgifter'
 
'
Ålder'_________'år'

Kön'_____________________'

Antal'utbildningsår'(högskolenivå)'_______'år'

1.'Ämnesinriktning'för'gymnasium'eller'utbildning'på'högskolenivå'(om'tillämpbart):'

'
2.'Nuvarande'sysselsättning:'

'
'
3.'Förklara'kortfattat'med'egna'ord'hur'du'gick'till'väga'för'att'bedöma'sannolikheter:'

'
'
5.'Hoppade'du'över'något'moment'i'uppgifterna?'Om'Ja,'varför?'

'
'
6.'Var'det'något'i'instruktionerna'som'var'oklart'och'som'försvårade?'Vad?'

'

 

 

 

 

 



(Bilaga'3b)'
2     Deltagar-ID:___________ 

Allmänna'frågor'/'uppgifter'
 
'
'
7.'Har'du'allmänna'funderingar'/'åsikter'om'studien?'

'
8.'Har'du'någon'ytterligare'information'du'tror'kan'vara'relevant'för'oss'att'
uppmärksamma?'

'
'
'
Känner'du'till'något'om'Daniel'Kahneman'sedan'tidigare?'' �'ja'' ��nej'

Har'du'hört'talas'om'det's.k.'konjunktionsfelet'sedan'tidigare?''�'ja'' ��nej'

Känner'du'till'det's.k.'LindaWexemplet'sedan'tidigare?'' �'ja'' ��nej'

Har'du'deltagit'i'ett'liknande'experiment'tidigare?''' �'ja'' ��nej'
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UMEÅ%UNIVERSITET% % % %%%%%%%%%%%%%%%%%%Deltagarnummer:________%
Institutionen%för%Psykologi  %
 
 
 
 

Informerat samtycke för 
deltagande i examensarbete 

 
Syfte. Vill Du delta i ett projekt där man undersöker hur vi människor utför olika 
uppgifter samtidigt? Studien ingår i ett examensarbete inom ramen för 
Psykologprogrammet och syftar till att studera hur vi människor lyckas utföra olika 
uppgifter. Vi söker för deltagande i detta projekt vuxna personer i åldrarna ca 18-75 
år, som talar svenska flytande. 
 
Hur går studien till? Du kommer att träffa försöksledare vid ett tillfälle då du 
kommer att få utföra datorbaserade övningar. Denna studie beräknas ta totalt ca 45-
60 minuter. 
 
Vilka är riskerna? Det finns inga kända risker med att delta. Som deltagare kan man 
uppleva att man inte kan prestera maximalt. Man kan också uppleva att det är 
störande att sitta framför en datorskärm under testtiden. 
 
Hantering av data och sekretess. Dina svar och dina resultat kommer att 
avidentifieras och behandlas konfidentiellt så att inte obehöriga kan ta del av dem. 
Resultaten kommer att sammanställas och redovisas i ett vetenskapligt arbete, där 
resultaten sammanställs anonymt med alla andra deltagares. Det kommer alltså inte 
att gå att identifiera dig som person när resultaten sammanställs. 
 
Hur får jag information om studiens resultat? Studiens resultat kan du ta del av i vår 
examensuppsats som kommer att publiceras på DIVA-portalen. Om du antecknar 
din mailadress på en lista innan du går, efter testet, så kommer vi att maila 
uppsatsen till dig när den är färdigställd. 
 
Ersättning. Efter deltagande bjuds du på godis/fika. 
 
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 projektledaren eller testledarna. 
 
 
Testledare 
Erik Jonsson, psykologstudent termin 10, Umeå Universitet 
Kristina Leander, psykologstudent termin 10, Umeå Universitet 
kristinaerik.examensarbete@gmail.com 
 
Handledare 
Linus Andersson, Institutionen för psykologi, Umeå Universitet 
Linus.andersson@umu.se 090-786 64 28 
 
Ulrich Olofsson, Institutionen för psykologi, Umeå Universitet 
Ulrich.olofsson@umu.se 090-786 97 04 

VAR GOD VÄND! 
___________________________________________________________________________ 
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Ort och datum: ………………………… 
 
 
 
Jag (för- och efternamn textat)……………………………………………….. 
 
 
har blivit muntligen och skriftligen informerad om projektet 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. 
 
 
 
 
 
…………………………………………………….. 
Namnteckning 


