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Abstrakt 

Konjunktionsfelet är ett tankefel som uppstår vid sannolikhetsbedömningar. Detta tankefel 

inträffar då en sammanslagning av två alternativ bedöms som mer sannolikt än ett av 

alternativen fristående, vilket är felaktigt enligt sannolikhetsteori. Syftet med föreliggande 

enkätstudie var att undersöka om konjunktionsfelet förekom vid sannolikhetsbedömningar i en 

klinisk psykologisk kontext. Urvalsgruppen bestod av psykologstudenter under senare delen 

av utbildningen (termin 9 och 10, N = 30), en grupp med gedigen psykologisk kunskap, 

grundläggande kunskap inom statistik samt eventuell förkunskap om konjunktionsfelet. Ett 

möjligt sätt att minska förekomsten av konjunktionsfelet är att förtydliga relationen mellan 

kategorier och subkategorier vid en sannolikhetsbedömning. Studien undersökte även ifall ett 

informationsmoment, som förtydligade denna relation, kunde minska deltagarnas benägenhet 

att begå konjunktionsfel. Ett frågeformulär utformades för att undersöka dessa frågeställningar. 

Formuläret innehöll 12 uppgifter i en klinisk psykologisk kontext samt informationsmomentet. 

Resultatet visade att konjunktionsfelet uppvisades i genomsnitt 51% av de sex inledande 

frågorna. Efter att ha tagit del av informationsmomentet minskade andelen konjunktionsfel till 

30% i resterande sex frågor. Slutligen undersöktes om förkunskap påverkade andelen begångna 

konjunktionsfel. Det framkom att deltagare med en högre förkunskap begick färre 

konjunktionsfel än de med lägre. Slutsatsen av studien var att psykologstudenterna, trots sina 

kunskaper, begick konjunktionsfelet vid sannolikhetsbedömningar i en klinisk psykologisk 

kontext. Vidare minskade andelen konjunktionsfel efter informationsmomentet. Dessa resultat 

kan beaktas i psykologiska bedömningssituationer för att minska risken för konjunktionsfel. 

Att undersöka om liknande resultat även kan uppnås bland yrkesverksamma psykologer kan 

vara av intresse för framtida forskning. 

Nyckelord: konjunktionsfelet, nested-set, psykologstudenter, förkunskap 

Abstract 

The conjunction fallacy is a cognitive error that arises from estimates of probability. This error 

occurs when a merging of two alternatives is considered more probable than one of the 

independent options, which is incorrect according to probability theory. The aim of this 

questionnaire study was to investigate whether the conjunction fallacy occurred in estimates of 

probability in a clinical psychological context. The selection consisted of psychology students 

in the latter part of their education (semester 9 and 10, N = 30), a group with solid psychological 

knowledge, basic knowledge in statistics, and possible previous knowledge of the conjunction 

fallacy. One possible way to reduce the occurrence of conjunction error is to clarify the 

relationship between categories and subcategories in estimates of probability. The study also 

investigated if an information text, which clarified this relation, could reduce participants' 

inclination to commit conjunction errors. A questionnaire was designed to investigate these 

issues. The form contained 12 tasks in a clinical psychological context and the information 

text. The result showed that the conjunction error was on average 51% of the six initial 

questions. After the information text was presented to the participants, the proportion of 

conjunction errors fell to 30% in the six remaining questions. Finally, it was investigated 

whether previous knowledge affected the amount of conjunction errors committed. It was 

found that participants with a higher prior knowledge made less conjunction errors than those 

with lower. The conclusion of the study was that, despite their knowledge, the psychologist 

students committed the conjunction fallacy in estimates of probability in a clinical 
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psychological context. Furthermore, the proportion of conjunction errors decreased after the 

information text. These results can be considered in psychological assessment situations to 

reduce the conjunction fallacy. To investigate if similar results can also be achieved among 

professional psychologists may be of interest to future research. 

Keywords: conjunction fallacy, nested-set, psychology students, previous knowledge 
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Konjunktionsfelet vid sannolikhetsbedömningar i en klinisk psykologisk kontext 

Kommer det regna idag? Behöver jag ta med mig ett paraply till jobbet? Vardagen är 

fylld av bedömningar av diverse situationer och scenarion, bedömningar som sedan ligger till 

grund för vilka beslut vi tar. De flesta av oss anser nog att våra beslut är rationella och logiska, 

men är detta verkligen så sant? Att människan är benägen att göra en stor rad tankefel i sina 

bedömningar av olika situationer presenterades i en numera välkänd artikel av forskarduon 

Amos Tversky och Daniel Kahneman 1983. En upptäckt som senare ledde till att Kahneman 

år 2002 tilldelades Nobelpriset i ekonomi med motivationen: "for having integrated insights 

from psychological research into economic science, especially concerning human judgment 

and decision-making under uncertainty" (Nobel Media AB, 2014). Kahneman har senare även 

presenterat dessa fenomen på ett lättillgängligt sätt för allmänheten i sin bok Tänka snabbt och 

långsamt (Kahneman, 2013). Att vi begår tankefel vid bedömningar har undersökts och 

påvisats inom en rad olika områden, dock inte i samband med psykologiska 

bedömningssituationer. Denna studie syftar därmed till att utforska psykologstudenters 

benägenhet att begå tankefel vid bedömningar i en klinisk psykologisk kontext.  

Redan 1974 beskrev Tversky och Kahneman i artikeln Heuristics and Biases, Judgment 

under uncertainty (1974) olika typer av tankefel, och hur dessa påverkar oss i våra 

bedömningar. Många beslut som vi fattar baseras på vår uppfattning om hur troligt ett visst 

utfall är i en oviss situation. Det kan handla om vilket riksdagsparti som vinner ett val, eller om 

kronans framtida värde kommer att sjunka eller stiga. Svaret på en sådan fråga uppnås troligtvis 

bäst genom statistiska sannolikhetsberäkningar, vilka dock ofta är komplicerade uträkningar 

som kräver både tid och adekvat kunskap. Enligt författarna är det istället vanligare att 

sannolikhetsbedömningar görs intuitivt utifrån ett begränsat antal tankegenvägar, vilket sparar 

både tid och energi. Ofta är dessa genvägar användbara och effektiva, men ibland kan de leda 

till allvarliga felbeslut. Två av de vanligast förekommande tankegenvägarna som används vid 

sannolikhetsbedömningar är representativitet och tillgänglighet (Tversky & Kahneman, 1974). 

Representativitet innebär hur representativt, eller hur likt, ett objekt är i förhållande till 

sin ursprungsgrupp eller kategori (Tversky & Kahneman, 1974). Detta kan exemplifieras 

genom hur en kyckling är ett mer representativt exempel av en fågel än det är för ett djur, eller 

hur ris är mer representativt som mat än vad det är som en grönsak (Tversky & Kahneman, 

1983). Undersökningar gällande representativitet har gjorts genom studier där deltagarna har 

fått matcha ihop personbeskrivningar med möjliga yrken. Resultaten visar att en person som 

beskrivs som socialt tillbakadragen, ordningsam och strukturbunden oftare bedöms arbeta som 

bibliotekarie än som exempelvis pilot. Sannolikheten att en viss personlighetsbeskrivning 

matchar ett visst yrke bedöms alltså ofta som högre om beskrivningen är lik, eller representativ, 

för stereotypen av det aktuella yrket. Tankefel baserade på tillgänglighet förekommer istället 

när personer bedömer sannolikheten för en viss händelse utifrån om den har hänt nyligen. En 

person som ombes uppskatta sannolikheten för att medelålders personer överlag drabbas av 

hjärtfel, kanske skattar sannolikheten högre om denne har en 55-årig bekant som nyligen har 

drabbats av en hjärtattack. Händelsen ligger nära i tid och är alltså mer tillgänglig för personen, 

som därmed överskattar sannolikheten. Både representativitet och tillgänglighet är alltså 

begrepp som beskriver tankegenvägar. Dessa genvägar kan dock samtidigt leda till betydande 

fel eftersom de utelämnar en mängd faktorer som spelar in vid sannolikhetsbedömningar 

(Kahneman & Tversky, 1974).    

Ett centralt begrepp inom Tversky och Kahnemans forskning är det så kallade 

konjunktionsfelet, som presenterades i artikeln Extensional versus intuitive reasoning: The 

conjunction fallacy in probability judgement (1983). Detta tankefel uppstår vid brott mot 

konjunktionsregeln som kan förklaras enligt följande: Sannolikheten för en konjunktion (en 
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sammanslagning av två delar) kan aldrig vara större än sannolikheten för utfallet av en 

konstituent (en del). Uttryckt i en formel kan detta förhållande skrivas P(A&B) ≤ P(B), där P 

står för sannolikhet, (A&B) betecknar en konjunktion och (B) betecknar en individuell 

konstituent. Uttryckt i ett mer praktiskt exempel så kan det beskrivas på följande sätt: 

Sannolikheten för att en person är både lång och smal P(A&B) är aldrig högre än sannolikheten 

för att en person är enbart lång P(A), eller enbart smal P(B). Tversky och Kahneman (1983) 

menar att konjunktionsfelet uppstår till följd av tankegenvägar. Detta kan ske då en konjunktion 

framstår som mer representativ för en individ än dess konstituenter var och en för sig, och i ett 

sådant fall uppstår konjunktionsfelet alltså till följd av representativitet.  

Ett av de mest kända exemplen från Tversky & Kahnemans studie (1983) gällande 

konjunktionsfelet, är det så kallade Linda-exemplet som presenterades i en rad variationer. 

Nedanstående version av Linda-exemplet är ett av de som tydligast uppvisar deltagarnas 

benägenhet att begå konjunktionsfelet. Detta då det framställer både konjunktionen och 

konstituenten som svarsalternativ bredvid varandra, vilket borde göra det lättare att kunna 

genomskåda konjunktionsregeln.  

Linda is 31 years old, single, outspoken, and very bright. She majored in 

philosophy. As a student, she was deeply concerned with issues of 

discrimination and social justice, and also participated in anti-nuclear 

demonstrations. 

Linda is a bank teller. 

Linda is a bank teller and is active in the feminist movement  

(Tversky & Kahneman, 1983, s. 297) 

I studien ombads 142 universitetsstudenter att ange vilket av dessa två alternativ de 

ansåg som mest sannolikt. Resultaten visade att 85% av deltagarna ansåg att alternativ 2 var 

mer troligt än alternativ 1. Detta trots att det enligt sannolikhetsteori är mer troligt att alternativ 

1 skulle vara det mest sannolika. Genom att applicera formeln för konjunktionsregeln P(A&B) 

≤ P(B) på Linda-exemplet, så går det att se att sannolikheten för konjunktionen ”Linda is a 

bank teller and is active in the feminist movement” P(A&B) aldrig kan vara högre än 

sannolikheten för den enskilda konstituenten ”Linda is a bank teller” P(B). Alternativ 2 

innehåller samma svar som i alternativ 1, samt ytterligare en konstituent, vilket minskar 

sannolikheten för att det alternativet skulle inträffa. Att en så stor andel av deltagarna ändå 

valde konjunktionen i alternativ 2 är ett exempel på när bedömningar baserade på 

representativitet leder till konjunktionsfelet. Att Linda är banktjänsteman och aktiv i den 

feministiska rörelsen framstår som mer representativt för den personlighetsbeskrivning som 

ges av henne, än att hon enbart är banktjänsteman (Tversky och Kahneman, 1983). 

En förklaringsmodell till varför människor har en tendens att prioritera tankegenvägar 

trots att de ibland skapar tankefel finns i den så kallade dual systems-teorin (se t.ex. Kahneman 

& Frederick, 2002). Enligt teorin kan vi använda oss av två separata kognitiva system när vi 

utför sannolikhetsbedömningar (Andersson et al., 2017). Nedan följer en definition av de två 

systemen enligt Kahneman (2013). 

System 1 fungerar automatiskt och snabbt, med föga eller ingen ansträngning 

och utan någon känsla av medveten styrning. 

System 2 ägnar de ansträngande intellektuella aktiviteter som krävs 

uppmärksamhet, till exempel komplicerade beräkningar. System 2:s sätt att 
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fungera förknippas ofta med en subjektiv upplevelse av att man har kontroll, 

gör medvetna val och koncentrerar sig. (s. 31) 

Eftersom system 1 är snabbt och fungerar utan någon större ansträngning är det mycket 

användbart i ett stort antal situationer där rutinmässiga beslut behöver fattas. Priset för 

systemets hastighet är dock att det i vissa lägen för med sig snedvridningar och systematiska 

fel, exempelvis när det kommer till logik och statistik (Kahneman, 2013). För att bedöma 

sannolikhet antas system 1 bland annat utgå ifrån representativitet, vilket kan leda till att 

konjunktionsfelet begås. För att undvika konjunktionsfelet antas istället att system 2 behöver 

aktiveras (Andersson et al., 2017; Kahneman & Frederick, 2002). Detta system är långsamt 

och energikrävande, men det klarar av att bearbeta information på en mer avancerad nivå och 

aktiverar nödvändiga mentala kontrollfunktioner. Det kan handla om att hålla siffror eller tal i 

minnet och utföra beräkningar med dessa. För att kunna slutföra uppgiften behöver system 2 

samtidigt kunna övervaka var i processen viss information bör användas och vilket som är 

uppgiftens slutmål (Kahneman, 2013). Det är alltså möjligt att undvika konjunktionsfelet vid 

sannolikhetsbedömningar, men det kräver att rätt system aktiveras (Andersson et al., 2017)  

I ett av de experiment som presenteras i artikeln från 1983 undersöker Tversky och 

Kahneman om expertkunskap inom ett område påverkar förekomsten av konjunktionsfelet. I 

detta experiment ombads yrkesverksamma läkare göra intuitivt baserade bedömningar utifrån 

kliniska exempel. Denna kontext valdes utifrån att läkare är en grupp som besitter 

expertkunskap inom sitt område, och eftersom intuitiva bedömningar ofta spelar en viktig roll 

vid medicinskt diagnostisering. En grupp bestående av 103 yrkesverksamma läkare deltog i 

studien där de fick svara på fem kliniska exempel var. Varje exempel bestod av en kort 

patientbeskrivning där ålder, kön och information om patientens diagnos erhölls. Därefter fick 

deltagarna i uppgift att rangordna sannolikheten för att patienten skulle uppleva sex olika 

symtom som hade listats efter exemplet. Nedanför visas en av de frågor som deltagarna fick 

besvara. 

A 55-year-old woman had pulmonary embolism documented angiographically 10 

days after a cholecystectomy. 

Please rank order the following in terms of the probability that they will be among 

the conditions experienced by the patient (use 1 for the most likely and 6 for the 

least likely). Naturally, the patient could experience more than one of these 

conditions.  

dyspnea and hemiparesis (A&B)   syncope and tachycardia 

calf pain                        hemiparesis (B) 

pleuritic chest pain                    hemoptysis 

(Tversky & Kahneman, 1983, s. 301)   

Listan innehöll ett symtom (B) som var icke-representativt för patientens tillstånd, samt 

(B) i konjunktion med annat symtom (A), som istället i hög grad var representativt för 

patientens tillstånd. Övriga alternativ var så kallade fillers som alla var möjliga symtom vid det 

aktuella tillståndet. Deltagarna bröt även i detta experiment frekvent mot konjunktionsregeln, 

i genomsnitt i 91% av frågorna. Utifrån detta drar Kahneman och Tversky slutsatsen att 

expertkunskap inom ett område inte nödvändigtvis minskar användandet av representativitet, 

och att det heller inte minskar förekomsten av konjunktionsfelet.  

I en annan studie i medicinsk kontext undersökte Rao (2009) om läkarstudenter i 

inledningen av sin utbildning var benägna att begå konjunktionsfelet i lika hög grad som de 

yrkesverksamma läkare som deltog i Tversky och Kahnemans (1983) studie. Raos (2009) 
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hypotes var att expertkunskap inom ett område kunde öka benägenheten att begå 

konjunktionsfelet. En grupp bestående av 146 läkarstudenter under första veckan av 

utbildningen deltog i studien. De fick skatta sannolikheten för sex olika symtom hos en patient 

med en misstänkt förkylning. Resultaten visar att 47.8%, mindre än hälften av deltagarna, 

begick konjunktionsfelet, vilket är en betydligt lägre andel än de 91% som redovisas i Tversky 

och Kahneman (1983). Detta går i linje med Frederick och Libbys (1986) studie som visar att 

studenter under revisorsutbildning är mindre benägna att begå konjunktionsfelet än 

yrkesverksamma inom samma område. Utifrån detta drar Rao (2009) slutsatsen att 

expertkunskap inom ett område verkar kunna leda till en högre förekomst av konjunktionsfelet. 

Som förklaring till detta föreslår forskaren att en större yrkeserfarenhet kan innebära att den 

yrkesverksamma i högre grad förlitar sig på representativitet än på sannolikhetsberäkningar vid 

bedömningar. Resultaten i studien visar vidare att tidigare lästa kurser i statistik inte minskar 

benägenheten att begå konjunktionsfelet. Detta i kontrast till Tversky och Kahneman (1983) 

som menar att studenter med en gedigen statistisk kunskap i högre grad undviker 

konjunktionsfelet.  

Frågan om hur konjunktionsfelet påverkas av expertkunskap kan även kopplas till 

psykologins område. Det medicinska exemplet som beskrivs ovan kan anses ligga nära de 

bedömningar som yrkesverksamma psykologer kan komma att ställas inför. Inom både medicin 

och psykologi diagnostiseras patienter utifrån uppvisade symtom, och de bedömningar som 

läkare eller psykologer gör innefattar ofta ett visst mått av ovisshet. Denna ovisshet kan öka 

benägenheten att begå en mängd olika tankefel, vilket har visats i ett antal studier inom 

medicinsk diagnostisering (Croskerry, 2003; Fryback & Thornbury, 1976; Rao, 2009). 

Eftersom varje patient är unik och inte alltid passar in helt och hållet i de angivna kriterier som 

krävs för att uppfylla en viss diagnos, är det ofta en delvis subjektiv bedömning som avgör 

vilken diagnos som ska ställas och vilken behandling som är lämplig. Utifrån detta är en viktig 

fråga att undersöka i vilken utsträckning konjunktionsfelet förekommer även i samband med 

psykologiska bedömningar. Detta särskilt eftersom området förefaller vara outforskat, trots den 

stora mängd studier som har belyst konjunktionsfelet. 

Tversky och Kahneman (1983) diskuterade hur olika faktorer kunde påverka 

förekomsten av konjunktionsfelet. En av de faktorer som undersöktes var exempelvis hur en 

högre akademisk utbildning eller förkunskap i statistik gjorde att deltagarna i lägre grad begick 

konjunktionsfelet. Detta visade sig stämma då forskarna undersökte en urvalsgrupp, där 

samtliga deltagare läst ett flertal statistikkurser, fick genomföra Linda-exemplet. I detta fall 

kunde Tversky och Kahneman för första gången i sin studie uppvisa en majoritet som ej begick 

konjunktionsfelet. Tversky och Kahnemans forskning gällande konjunktionsfelet har kommit 

att efterföljas av ett flertal studier som undersöker andra faktorers påverkan av förekomsten för 

konjunktionsfelet. Ett flertal studier (Charness, Karni & Levin, 2010; Costello, 2009; Fiedler, 

1988; Hertwig, Benz & Krauss, 2008; Hertwig & Gigerenzer, 1999; Tentori & Crupi, 2012; 

Wedell & Moro, 2008) undersöker exempelvis hur benägenheten att begå konjunktionsfelet 

påverkas beroende på hur studiens uppgifter presenteras för deltagarna. I sina undersökningar 

har de exempelvis ändrat uppgifternas inramning, ordval, eller det sätt som svarsalternativen 

har presenterats på. I dessa uppföljande studier har förekomsten av konjunktionsfelet, i likhet 

med Tversky och Kahneman (1983), visat sig variera beroende på uppgifternas utformning och 

deltagarnas förkunskaper.  

Ytterligare en faktor som har visat sig påverka förekomsten av konjunktionsfelet är 

huruvida deltagarna förstår själva kategoristrukturen på bedömningsuppgiften. Detta beskrivs 

i den så kallade nested-sets teorin (Sloman, Over, Slovak & Stibel, 2003). Teorin beskriver hur 

olika objekt står i förhållande till varandra och hur de kan delas in i underkategorier som ingår 

i mer övergripande kategorier. Enligt teorin ökar förmågan att göra korrekta 
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sannolikhetsbedömningar om personen som utför uppgiften förstår detta förhållande. Genom 

att påvisa och förtydliga denna nested set-relation mellan de olika kategorierna för deltagarna, 

så har ett flertal studier (Andersson et al., 2017; Sloman et al., 2003) lyckats minska 

förekomsten av konjunktionsfelet. I Andersson et al. (2017) användes ett informationsmoment 

(Bilaga 1) för att förtydliga nested-sets strukturen för deltagarna. Informationsmomentet 

bestod i att deltagarna fick en skriftlig beskrivning av sannolikheten för att ta upp en specifik 

godis ur en godispåse. Avsikten med exemplet var att förtydliga hur kategorin godis innefattar 

underkategorin specifik godis, och hur det därmed är lägre sannolikhet att underkategorin 

specifik godis väljs vid ett slumpvis val. 

Med hjälp av informationsmomentet lyckades forskarna minska deltagarnas 

benägenhet att begå konjunktionsfelet i samband med de sannolikhetsbedömningar som 

utfördes. Utifrån detta är det intressant att undersöka om ett informationsmoment kan påverka 

förekomsten av konjunktionsfelet i ett urval som besitter en fördjupad kunskap inom det 

område som berörs. I föreliggande studie kommer det informationsmoment som Andersson et 

al. (2017) använde att presenteras för deltagarna i samband med att de utför 

sannolikhetsbedömningar i en klinisk psykologisk kontext.   

Urvalet i föreliggande studie är psykologstudenter under de två sista terminerna av 

utbildningen. Det som ligger till grund för psykologers expertis och det som samtliga 

legitimerade psykologer har gemensamt, är den kunskap som erhålls under 

psykologutbildningen. Föreliggande studie utgår ifrån denna kunskapsbas och undersöker om 

den har betydelse för deltagarnas benägenhet att begå konjunktionsfelet. Svenska 

psykologförbundet (2015) beskriver vilka kunskaper psykologutbildningen ska leda till på 

följande sätt “Utbildningen ger en bred och djup kunskap inom psykologisk teori och fördjupad 

kunskap om psykologisk behandling, psykologisk utredning och andra interventioner” 

(Utbildning, para. 1). I paraplybegreppet psykologisk teori ingår bland annat kurser i kognition, 

det område som innefattar teorier om tankegenvägar och tankefel. Om samtliga lärosäten berör 

konjunktionsfelet specifikt i sin undervisning är svårt att slå fast. Detta på grund av individuella 

skillnader i kursplanerna för de olika studieorterna. Men det kan antas att då Daniel Kahnemans 

forskning har fått stor uppmärksamhet under det senaste decenniet är det troligt att 

psykologstudenter kommer i kontakt med hans teorier någon gång under utbildningen. Om 

denna eventuella förkunskap kan hjälpa psykologstudenterna att undvika konjunktionsfelet är 

något som kommer att undersökas i föreliggande studie. Inom ramen för psykologutbildningen 

ingår även kurser i statistik. Detta innebär, att utöver en gedigen kunskap inom ämnet psykologi 

så besitter även psykologstudenter grundläggande statistiska kunskaper, vilket i linje med 

Tversky & Kahnemans (1983) studier borde ge dem bättre förutsättningar att undvika att begå 

konjunktionsfelet.  

I psykologprogrammen ingår vidare att utveckla och lära sig grundläggande kunskaper 

för psykiatrisk diagnostisering (Sveriges psykologförbund, 2015). Inom psykiatrin är det 

läkarens roll att avgöra om en specifik diagnos föreligger eller ej, men det är psykologen som 

genomför den utredning som ligger till grund för beslutet. Psykologer i Sverige som arbetar 

med utredningar och diagnostiseringar inom exempelvis psykiatrisk vård använder sig av 

diagnosmanualen Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) (American 

Psychiatric Association, 2014), vilket även är den diagnosmanual som psykologstudenter i 

Sverige lär sig använda. Diagnosmanualen syftar till att fungera som stöd och ge riktlinjer vid 

diagnostisering. DSM publicerades för första gången 1952 och har sedan dess reviderats ett 

flertal gånger till den femte utgåva (DSM-5) som används idag. De olika diagnoskriterierna i 

DSM syftar till att ge tydliga beskrivningar av diagnostiska kategorier. Huruvida en diagnos 

kan fastställas eller ej beror på patientens uppfyllande av olika diagnoskriterier, men DSM tar 
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ej ställning till teorier om vilken etiologi som kan tänkas ligga till grund för diagnoskriterierna 

(American Psychiatric Association, 2014). 

Som redovisats ovan tenderar vi att begå en rad tankefel i vardagen. I situationer som 

innefattar sannolikhetsbedömningar är konjunktionsfelet ett tankefel som har studerats flitigt. 

Av den stora mängd studier som har publicerats inom ämnet har inga av dessa undersökt 

fenomenet i en psykologisk bedömningssituation, trots att bedömningar ofta är en stor del av 

psykologens yrkesroll. Med detta som utgångspunkt är syftet med föreliggande studie därför 

att undersöka förekomsten av konjunktionsfelet vid sannolikhetsbedömningar i en klinisk 

psykologisk kontext. Studiens första frågeställning är om liknande resultat som i Tversky och 

Kahnemans medicinska exempel (1983) kan uppnås i ett urval av psykologstudenter under de 

två sista terminerna av utbildningen. Denna grupp kan anses besitta en djup och bred 

psykologisk kunskap (Sveriges psykologförbund, 2015). Vidare har de även grundläggande 

kunskap inom statistik, och många har dessutom kommit i kontakt med Tversky och 

Kahnemans teorier om konjunktionsfelet under utbildningens kurser i kognitionspsykologi. 

Hypotesen är att deltagarnas förkunskaper kommer att leda till en lägre förekomst av 

konjunktionsfelet än vad som uppvisas i Tversky och Kahneman (1983). Enligt Sloman et al. 

(2003) ökar förmågan att utföra korrekta sannolikhetsbedömningar om testdeltagaren 

uppmärksammar och förstår nested-set strukturen i en uppgift, och utifrån detta är studiens 

andra frågeställning om förekomsten av konjunktionsfelet kan minskas genom att addera det 

informationsmoment som används i Andersson et al. (2017). Hypotesen är att 

informationsmomentet kommer att minska deltagarnas benägenhet att begå konjunktionsfelet. 

Studiens tredje frågeställning är att undersöka i vilken utsträckning resultatet påverkas av 

eventuell förkunskap kring Kahnemans teorier om konjunktionsfelet, och/eller tidigare 

deltagande i liknande studier kring sannolikhetsbedömning. För att besvara frågan kommer 

resultaten för deltagare med hög förkunskap att jämföras med resultaten för deltagare med låg 

förkunskap. Hypotesen för denna frågeställning är att hög förkunskap kommer att bidra till ett 

lägre antal begångna konjunktionsfel. 

Metod 

Deltagare 

Föreliggande studie vände sig till psykologstudenter som vid tillfället för 

datainsamlingen studerade på det sista året av psykologutbildningen, termin 9 och 10, vid 

samtliga lärosäten i Sverige. Detta bekvämlighetsurval (Mujis, 2011) gjordes med grund i att 

psykologstudenter i slutet av sin utbildning bedöms besitta både en djup och bred psykologisk 

kunskap samt grundläggande kunskaper inom statistik, vilket var relevant för studiens 

frågeställningar. Psykologstudenter bedömdes vidare vara en lättillgänglig urvalsgrupp att 

distribuera frågeformuläret till, då de finns samlade vid olika studieorter och det skulle därmed 

vara enklare att nå ett större antal deltagare. 

Sammanlagt besvarade 37 personer studiens frågeformulär. Av dessa exkluderades 

dock sju personer innan analys av svaren. Sex av dessa på grund av felaktigt angiven 

rangordning av svarsalternativen, där flera alternativ angivits samma rangordningsnummer. En 

deltagare exkluderades för att den angivit att den ej längre studerade på termin 9 eller 10 på 

psykologprogrammet. Det slutgiltiga deltagarantalet, vars data analyserades i resultatet, blev 

därmed 30 personer. Könsfördelningen var 18 kvinnor och 12 män. Åtta av de 11 lärosätena i 

Sverige som har psykologutbildningar fanns representerade bland deltagarna. Fördelningen av 

studieorter var följande; 4 Göteborgs universitet, 1 Karolinska institutet, 2 Linköpings 

universitet, 2 Lunds universitet, 3 Stockholms universitet, 5 Umeå universitet, 10 Uppsala 

universitet och 3 Örebro universitet. För att försäkra anonymiteten för deltagarna så samlades 
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ej data in gällande ålder. Detta då psykologstudenter i Sverige på termin 9 och 10 är en såpass 

liten grupp att identifiering ansågs vara möjlig ifall ålder i kombination med studieort och kön 

angivits. 

Material 

För att undersöka konjunktionsfelets förekomst så utformades ett webbformulär via 

Google forms, ett fritt tillgängligt formulärverktyg på internet. Länk till ett exempel av 

frågeformuläret hittas i Bilaga 2. Att samla in data genom användandet av en webbenkät 

bedömdes vara ett bra format för att efterlikna strukturen i det medicinska exemplet (Tversky 

och Kahneman, 1983) och hade fördelen av att vara lätt att distribuera till studiens urval. Att 

använda en webbenkät gav även möjligheten att nå deltagare från alla studieorter i Sverige och 

inte enbart från närområdet.  

Frågeformulärets utformning baserades på det medicinska exemplet i Tversky och 

Kahnemans forskning om konjunktionsfelet i en medicinsk kontext (Tversky & Kahneman, 

1983). Föreliggande studie replikerade den grundläggande frågestrukturen från det medicinska 

exemplet så nära som möjligt. Dock fanns det vissa brister i metodbeskrivningen vilket gjorde 

det svårt att helt efterlikna tidigare studie. Istället för den ursprungliga medicinska kontexten 

så placerades frågorna och svarsalternativen inom ramen för en kliniskt psykologisk kontext.  

Utformande och utvärdering av frågeformuläret skedde i ett flertal steg. Det första 

steget var att få en större förståelse för den diagnos och de symtomalternativ som presenteras i 

Tversky och Kahnemans medicinska exempel (1983), och därför rådfrågades tre läkarstudenter 

på termin 10 vid Umeå universitet. De ombads uppskatta en ungefärlig sannolikhet för de olika 

svarsalternativen, och utifrån detta kunde det utrönas ungefär hur stor sannolikhet det var att 

varje enskilt symtom kunde uppstå i samband med den angivna diagnosen. Denna variation i 

sannolikhet mellan svarsalternativen försökte sedan efterliknas i föreliggande studie. Efter 

detta moment började utformningen av det egna frågeformuläret. Med stöd i DSM-5 (American 

Psychiatric Association, 2014) valdes tolv psykiatriska diagnoser med fem tillhörande symtom 

ut till studiens formulär. Till dessa fem lades sedan ytterligare två symtom till som inte fanns 

angivna i DSM-5. Detta för att dessa ytterligare symtom skulle vara mer tydligt avvikande från 

diagnosen och därmed ha en lägre sannolikhet än övriga symtom. Vissa av dessa mindre troliga 

symtom var hämtade från andra diagnoser och vissa var allmänna fysiska symtom som 

exempelvis huvudvärk eller illamående. Efter att ett första utkast av frågor hade sammanställts 

fick tre yrkesverksamma psykologer med erfarenhet av diagnostisering granska frågorna och 

svarsalternativen. Utifrån deras synpunkter korrigerades sedan vissa symtomalternativ. 

Framförallt handlade det om att se till att konstituenten med låg sannolikhet varken låg för nära 

eller för långt ifrån de symtom som kan uppstå vid den aktuella diagnosen. En grupp om fyra 

psykologstudenter på termin tio fick sedan bedöma sannolikheten för att de olika symtomen 

skulle kunna uppstå i samband med varje diagnos. Symtomen var då inte sammanslagna till 

konjunktioner utan var listade var för sig. Syftet med detta moment var att kontrollera att det 

inte var för svårt att urskilja de symtom som var avvikande från den symtombild som anges i 

DSM-5 (American Psychiatric Association, 2014). Om svårighetsgraden var för hög skulle det 

kunna försvåra mätningarna av konjunktionsfelet. Efter momentet korrigerades 

svarsalternativen ytterligare enligt det som framkommit i gruppens bedömning. Avslutningsvis 

fick tre psykologstudenter på termin åtta på Umeå universitet utföra i en pilotversion av hela 

frågeformuläret. Efter att ha besvarat formuläret genomfördes en kortare intervju med 

studenten som genomfört pilotstudien. I detta moment ställdes ett antal frågor i syfte att få 

feedback om formuläret. Dessa frågor berörde hur formuläret uppfattats, eventuella 

otydligheter i text och uppgifter, tidsåtgång, upplevd svårighetsgrad och allmän diskussion om 

övriga tankar kring frågeformuläret. Resultatet av pilot-testningen och dessa frågor 
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sammanfattades och avslutande korrigeringar utfördes i samråd med uppsatshandledare innan 

frågeformuläret bedömdes vara färdigställt. 

Frågeformuläret inleddes med ett introducerande stycke där deltagarna informerades 

om studiens syfte och innehåll, de forskningsetiska principer som gällde för studien 

(Vetenskapsrådet, 2002), samt kontaktuppgifter till projektledare samt handledare. Efter denna 

information följde ett stycke gällande informerat samtycke för deltagande i studien, vilket 

deltagarna var tvungna att godkänna ifall de ville gå vidare med formuläret. Därefter följde 

frågor gällande bakgrundsinformation om deltagarna. Det samlades in information gällande 

kön och studieort, samt en kontrollfråga för att försäkra att deltagaren för tillfället läste termin 

9 eller 10 på psykologprogrammet. För frågeställningen gällande kön så följdes RFSLs 

riktlinjer för utformning av könsalternativ i enkäter (RFSL, 2016). 

Efter inledande information följde 12 sannolikhetsbedömningsuppgifter och det 

informationsmoment som användes av Andersson et al. (2017). Detta informationsmoment 

fanns inlagt i mitten av frågorna, med sex frågor före och sex efter. De sex första frågorna 

kommer fortsättningsvis att benämnas som betingelse 1 och de sex sista frågorna som 

betingelse 2. Detta för att förtydliga hur förutsättningarna för de olika frågorna ändrats efter att 

deltagarna tagit del av informationsmomentet. För att minska risken för eventuella effekter av 

exempelvis varierande svårighetsgrad för frågorna eller frågornas ordningsföljd, så fördelades 

deltagarna på ett semi-randomiserat sätt till två olika versioner av testet. I dessa två versioner 

var ordningen omvänd för vilka sex frågor som kom förekom i betingelse 1 och betingelse 2. 

Semi-randomiseringen skedde genom att deltagarna besvarade en fråga gällande vilken månad 

de var födda född i, och baserat på detta svar fördelades varannan födelsemånad till varannan 

version av testet. För att minska risken för bortfall så markerades samtliga frågor i studien som 

obligatoriska frågor, vilket gjorde att det krävdes att deltagaren svarat på frågorna för att kunna 

gå vidare i frågeformuläret. 

Alla frågor följde samma struktur, vilken exemplifieras i Bilaga 3. De inleddes med en 

kortare fallbeskrivning innan svarsalternativen. Denna fallbeskrivning inkluderade angivet kön 

och ålder på en hypotetisk person, samt en tidigare fastställd diagnos. Denna diagnos nämndes 

enbart till namnet utan ytterligare information. Därefter följde sex svarsalternativ med olika 

symtom eller konjunktioner av symtom. Varje enskild uppgifts svarsalternativ innefattade två 

konjunktioner och fyra fristående konstituenter. Svarsalternativen var tänkta att variera i 

sannolikhetsgrad, från hög till låg sannolikhet, utan att vara helt otänkbara utifrån den aktuella 

fallbeskrivningen och den diagnos som nämndes däri. Av dessa sex svarsalternativ var fyra så 

kallade fillers, som främst var tänkta att fungera som distraktion, samt för att ge ökad varians i 

svarsalternativen. Endast två av alternativen skapades för att ingå i de statistiska uträkningarna 

av resultatet. De svarsalternativ som var relevanta för detta var konjunktionen (A&B), 

bestående av ett alternativ med hög sannolikhet samt en av de konstituenter med lägst 

sannolikhet (B), och den fristående konstituenten (B). Svarsalternativens ordning var 

randomiserade för varje deltagare för att minska eventuell påverkan av deras inbördes ordning. 

I slutet av formuläret fick samtliga deltagare även besvara frågor ämnade att undersöka 

huruvida de besatt förkunskap i ämnet. Detta undersöktes med hjälp av två frågor; “Har du 

tidigare stött på eller själv genomfört liknande uppgifter gällande sannolikhetsbedömning?” 

och “Känner du till något om Daniel Kahnemans teorier om Konjunktionsfelet sedan 

tidigare?”. Ifall någon av dessa frågor besvarades med Ja så bedömdes denna deltagare besitta 

en högre förkunskap i ämnet. Avslutningsvis gavs deltagarna en möjlighet att lämna 

kommentarer ifall de hade några tankar eller funderingar gällande studien. 
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Procedur 

Deltagare till studien rekryterades genom två huvudsakliga distributionssätt av 

enkätstudien. Det första var att en länk till studien och tillhörande informationstext spreds via 

varje psykologprograms individuella facebooksida samt via en nationell facebooksida 

tillgänglig för samtliga psykologstudenter i Sverige. Administratörer för dessa sidor 

kontaktades först för att få tillåtelse att distribuera studien. De länkar som delades fick ligga 

tillgängliga på respektive sidor under en veckas tid. Påminnelser skickades i form av 

kommentarer på inläggen om möjligheten att fortfarande fylla i frågeformuläret, efter tre och 

fem dagar. 

Som en komplettering till detta distributionssätt kontaktades studentsamordnare för de 

olika psykologprogrammen och dess institutioner. Via dem kunde webbformuläret skickas 

direkt till studenternas universitets-mailadress. Denna direkta distribuering via maillistor 

skedde vid Uppsala universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Göteborg universitet 

och Umeå universitet. Deltagarna fyllde i frågeformuläret digitalt i formulärverktyget Google 

Forms, och svaren inkom under ca två veckors tid.  

Den data som insamlats kontrollerades för eventuella felaktigheter och sammanställdes. 

Därefter genomfördes den statistiska analysen med hjälp av statistikprogrammet IBM SPSS 

Statistics 23.0.  

Resultat 

För att besvara den första frågeställningen, om föreliggande studie kunde uppnå 

liknande resultat som Tversky och Kahneman (1983), så presenteras resultatet från 

webbformuläret enligt samma format som användes av Tversky och Kahneman (1983). De 

värden som presenterades var medelvärdet av sannolikhetsrangordningen för konjunktionen 

(A&B) och konstituenten (B). Rangordningen gjordes på en skala 1 - 6, där 1 angavs för det 

mest sannolika och 6 för det minst sannolika symtomet. Ett lägre angivet värde för A&B än B 

på en uppgift innebar att ett konjunktionsfel hade inträffat, det vill säga att A&B rankats som 

mer sannolikt än B. I Tabell 1 redovisas detta i form av medelvärdet för angiven 

sannolikhetsrangordning för konjunktionen (A&B_M) och medelvärdet för  konstituenten 

(B_M). Även en procentuell uträkning för medelvärdet av antalet begångna konjunktionsfel 

(KF_M) redovisas. 

I Tabell 1 är resultaten från föreliggande frågeformulär fördelade i de två olika 

betingelserna. De sex uppgifter som deltagarna besvarade innan de tagit del av 

informationsmomentet redovisas som Betingelse 1 och de resterande sex uppgifter som 

deltagarna besvarat efter informationsmomentet presenteras som Betingelse 2. Längst ner i 

tabellen presenteras även resultaten från Tversky & Kahneman (1983) i raden T&K. 

Tabell 1 

Medelvärdet för rangordning av svarsalternativ av konjunktionen (A&B_M) 

och konstituenten (B_M), samt andel konjunktionsfel per betingelse (KF_M) 

angivet i procent. Standardavvikelse (SD) presenteras inom parentes. 

Test A&B_M B_M KF_M 

Betingelse 1 4.19 (1.23) 4.54 (1.23) 51% (.45) 

Betingelse 2 4.71 (1.30) 4.23 (.95) 30% (.42) 

T&K 2.7 4.6 91% 

Betingelse 1 och Betingelse 2 (N = 30). T&K (N = 103).    
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Dessa resultat visar att konjunktionsfelet förekommer i genomsnitt 51% i Betingelse 1 

bland de psykologstudenter som besvarat frågeformuläret. Detta är inte en lika hög andel som 

de 91% som uppvisades i Tversky & Kahneman (1983), men konjunktionsfelet förekommer 

ändå genomsnittligt i mer än hälften av uppgifterna.  

För att besvara den andra frågeställningen, om förekomsten av konjunktionsfelet 

minskade efter att deltagarna tagit del av ett informationsmoment, så undersöktes ifall det fanns 

signifikanta skillnader mellan A&B_M och B_M i Betingelse 1 och Betingelse 2. Detta gjordes 

genom att analysera medelvärden för sannolikhetsrangordningen med en 2 x 2 (Betingelser 

[Betingelse 1, Betingelse 2] x Svarsalternativ [A&B_M, B_M])  variansanalys (ANOVA) med 

upprepade mätningar. Denna ANOVA fann ingen signifikant huvudeffekt för varken 

Betingelser F(1, 29) = 2.01, p = .17, ηp
2 = .32 eller Rangordning F(1, 29) = .04, p = .84, ηp

2 = 

.10. Det uppvisades däremot en signifikant interaktionseffekt mellan Betingelser och 

Rangordning F (1, 29) = 7.55, p = .01, ηp
2 = 5.14. Ett post hoc-test (beroende t-test) visade att 

det inte förelåg en signifikant skillnad mellan A&B_M och B_M, inom varken Betingelse 1 

eller Betingelse 2. Däremot uppvisades en signifikant skillnad för A&B_M mellan Betingelse 

1 och Betingelse 2, t(29) = -2.61, p = .01 och även för B_M mellan Betingelse 1 och Betingelse 

2, t(29) = 2.40, p = .23.  

Variansanalysen visar att det fanns signifikanta skillnader gällande hur deltagarna 

rangordnat sannolikheten för både konjunktionen och konstituenten, före och efter 

informationsmomentet. Efter informationsmomentet har konjunktionen rangordnats som 

mindre sannolik, samtidigt som konstituenten rangordnats som mer sannolik. Detta innebär att 

deltagarna i genomsnitt följde konjunktionsregeln i högre utsträckning efter att ha tagit del av 

informationsmomentet. 

Ytterligare analys genomfördes för att utröna ifall det även fanns signifikanta skillnader 

för hur KF_M förändrats efter att deltagarna tagit del av informationsmomentet. Ett beroende 

t-test användes för att jämföra KF_M i Betingelse 1 och KF_M i Betingelse 2. T-testet visade 

på en signifikant skillnad mellan KF_M för Betingelse 1 och KF_M för Betingelse 2, t(29) = 

2.73, p = .01.  

Dessa resultat visar på att andelen konjunktionsfel minskade från 51% till 30% efter att 

deltagarna tagit del av informationsmomentet. Detta innebär att föreliggande studie med 

inkluderandet av informationsmomentet signifikant minskat förekomsten av konjunktionsfelet 

vid sannolikhetsbedömningar i en klinisk psykologisk kontext. 

För att besvara studiens tredje frågeställning, gällande hur eventuell förkunskap kunde 

påverka resultatet, behövde deltagarna särskiljas utifrån om de bedömdes ha hög eller låg 

förkunskap. Denna uppdelning skedde genom att de deltagare som svarat Ja på någon eller 

båda av de två första frågorna om förkunskap (se material) delades in i en egen grupp som 

bedömdes besitta hög förkunskap. Denna grupp redovisas i Tabell 2 som Hög förkunskap. De 

som svarat Nej på båda dessa frågor delades in i en grupp för de som ej bedömdes besitta 

förkunskap, Låg förkunskap i Tabell 2. Likt resultatet för den första och andra frågeställningen 

så redovisas i Tabell 2 resultaten för medelvärdet av sannolikhetsgraderingen av konjunktionen 

(A&B_M) och konstituenten (B_M), samt procentuell uträkning för medelvärdet av antalet 

konjunktionsfel som begåtts (KF_M). 
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Tabell 2 

Medelvärdet för rangordning av svarsalternativ av konjunktionen (A&B_M) och 

konstituenten (B_M), samt andel konjunktionsfel per betingelse (KF_M) angivet i 

procent. Standardavvikelse (SD) presenteras inom parentes. Detta presenteras 

som en funktion av förkunskapsnivå och betingelse. 

Test A&B_M B_M KF_M 

Hög förkunskap    

Betingelse 1 4.52 (1.40) 4.59 (.96) 40% (.42) 

Betingelse 2 4.99 (1.36) 4.1 (.76) 18% (.42) 

Låg förkunskap    

Betingelse 1 2.67 (.71) 4.63 (1.59) 67% (.44) 

Betingelse 2 4.28 (1.13) 4.33 (1.21) 49% (.41) 

Hög förkunskap (n = 18). Låg förkunskap (n = 12). 

Dessa resultat visar att en betydande andel av de som deltagit i studien tidigare hade 

stött på liknande sannolikhetsbedömningsuppgifter, eller hade kunskap gällande 

konjunktionsfelet sedan tidigare. För att undersöka om det förelåg signifikanta skillnader 

mellan deltagare med hög förkunskap och de med låg, så genomfördes ett oberoende t-test. 

Detta visade att det ej fanns signifikanta skillnader för KF_M mellan grupperna Hög 

förkunskap och Låg förkunskap, t(28) = 1.67, p = .11 i Betingelse 1. Så trots att det uppvisades 

en viss skillnad i andelen genomsnittliga konjunktionsfel mellan grupperna, innan de tagit del 

av informationsmomentet, så var den ej statistiskt signifikant. 

För att undersöka eventuella skillnader för gruppen med förkunskap och den utan, 

gällande hur resultatet förändrades efter att deltagarna tagit del av informationsmomentet 

genomfördes ytterligare en ANOVA med upprepade mätningar. I denna ANOVA analyserades 

medelvärden för den genomsnittliga andelen konjunktionsfel (KF_M) med en 2 x 2 (Betingelse 

[Betingelse 1, Betingelse 2] x Gruppering [Hög förkunskap, Låg förkunskap]). Analysen 

uppvisade signifikanta huvudeffekter av Betingelse F(1, 28) = 6.66, p = .02, ηp
2 = .19 och av 

Gruppering F(1, 28) = 4.75, p = 0.04, ηp
2 = .15. Däremot fanns ingen signifikant 

interaktionseffekt mellan Betingelser och Gruppering F(1, 28) = .07, p = .79, ηp
2 = .00. Dessa 

resultat visar på att samtliga deltagare, oberoende av om de hade förkunskap eller inte, 

förbättrade sina resultat och begick genomsnittligt färre konjunktionsfel efter de tagit del av 

informationsmomentet. Detta visar även att det finns en skillnad gällande att gruppen med hög 

förkunskap begår genomsnittligt färre konjunktionsfel än den med låg förkunskap i båda 

betingelserna.  

Diskussion 

Tversky och Kahneman (1983) undersökte om expertkunskap inom ett område 

påverkade förekomsten av konjunktionsfelet, och visade hur läkare bröt mot 

konjunktionsregeln med ett genomsnitt på 91% vid sannolikhetsbedömningar i en klinisk 

medicinsk kontext. Syftet med föreliggande studie var utifrån detta att undersöka förekomsten 

av konjunktionsfelet vid sannolikhetsbedömningar i en klinisk psykologisk kontext. Att 

konjunktionsfelet förekommer vid medicinska bedömningar är konstaterat, och därför var det 

av intresse att undersöka om så även är fallet vid psykologiska bedömningar. Den första 

frågeställningen var om liknande resultat som i Tversky och Kahneman (1983) kunde uppnås 

i ett urval av psykologstudenter. I resultaten framkom att deltagarna begick konjunktionsfelet 

i genomsnitt i 51% av uppgifterna. Detta visar att konjunktionsfelet förekommer i hög 

utsträckning i det valda urvalet, trots deltagarnas kunskaper inom psykologisk diagnostik, 
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statistik och kognition. Därmed ligger resultaten i linje med frågeställningens hypotes; 

konjunktionsfelet är tydligt förekommande i studiens urval, om än inte i lika hög grad som i 

Tversky och Kahnemans medicinska exempel (1983).  

En möjlig förklaring till vad som föranleder psykologstudenterna att begå 

konjunktionsfelet kan finnas i den kunskap som de förvärvat under utbildningen. I både 

Tversky och Kahneman (1983) och Rao (2009) diskuteras expertis och yrkeserfarenhet i 

relation till representativitet, och vilken påverkan detta kan ha på resultatet. Utifrån detta 

resonemang kan det vara så att deltagarnas psykologiska kunskap ökar benägenheten att förlita 

sig på representativitet vid bedömningssituationer. Exempelvis är nedstämdhet ett av 

huvudsymtomen vid depression och kan anses ha en hög representativitet för diagnosen. Detta 

skulle kunna leda till att psykologstudenterna rangordnar en konjunktion bestående av 

symtomen nedstämdhet och aggressivitet som mer sannolik än konstituenten aggressivitet för 

sig, trots att det går emot konjunktionsregeln. Det kan antas att studenterna är väl förtrogna 

med de kriterier för depression som anges i DSM-5 (American Psychiatric Association, 2014). 

Utifrån detta är det möjligt att de använder sig av representativitet vid en bedömning som 

egentligen borde utgå från beräkningar kring sannolikhet. På samma sätt kan tillgänghet vara 

en tankegenväg som spelar in i resultatet. Att psykologstudenter på termin nio och tio nyligen 

har studerat kriterierna för depression skulle kunna leda till att sannolikheten för nedstämdhet 

överskattas, eftersom kunskapen kring just detta finns aktuell i deras minne. Den kunskap som 

erhålls under utbildningen kan alltså potentiellt aktivera tankegenvägar, och utifrån dual 

system-teorin (Kahneman & Frederick, 2002) innebär detta att deltagarna använder sig av 

system 1. Deltagarnas bedömningar har möjligen därmed baserats på grundläggande 

associativa processer och resulterat i snedvridningar och systematiska fel, i det här fallet 

konjunktionsfelet.  

Trots att konjunktionsfelet tydligt uppvisas bland psykologstudenterna är förekomsten 

inte lika hög som i Tversky och Kahneman (1983). En möjlig förklaring till detta kan vara 

skillnader i kunskap och erfarenhet mellan de båda studiernas deltagare. Det har konstaterats 

att psykologutbildningen ger studenterna en djup och bred psykologisk kunskap (Sveriges 

psykologförbund, 2015), men utöver detta kan det antas att de har en begränsad praktisk 

erfarenhet av att arbeta som psykologer. Samtliga deltagare i Tversky och Kahneman (1983) 

var yrkesverksamma läkare, och här finns det anledning att återkomma till diskussionen kring 

yrkeserfarenhet i relation till representativitet (Tversky och Kahneman, 1983; Rao, 2009). 

Potentiellt kan läkarnas yrkeserfarenhet ha ökat deras benägenhet att basera sina bedömningar 

på representativitet. Att arbeta som läkare innebär en återkommande exponering för situationer 

som innefattar bedömningar och beslut, vilket inte gäller studenterna i föreliggande studie i 

samma utsträckning. Den genomsnittliga andelen konjunktionsfel bland psykologstudenterna 

ligger också nära de siffror som redovisas för läkarstudenterna i Raos (2009) studie. I linje med 

resultaten i Frederick och Libby (1986) skulle detta kunna tyda på att konjunktionsfelet 

förekommer i högre grad bland yrkesverksamma, än bland studenter.  

Hur uppgifterna i en studie är utformade har visat sig påverka konjunktionsfelets 

förekomst (Hertwig & Gigerenzer, 1999; Charness, Karni & Levin, 2010; Costello, 2009; 

Tentori & Crupi, 2012; Wedell & Moro, 2008). En förklaring till att förekomsten av 

konjunktionsfelet är lägre i denna studie än i det medicinska exemplet (Tversky & Kahneman, 

1983) kan bland annat finnas i antalet uppgifter. Deltagarna i Tversky och Kahneman (1983) 

utförde två till tre uppgifter, men det exakta antalet framgår inte i artikeln. I denna studie gavs 

deltagarna sex uppgifter i betingelse 1, den del som jämförs med det medicinska exemplet 

(Tversky och Kahneman, 1983), vilket kan ha lett till inlärningseffekter eftersom det innebar 

fler tillfällen att förstå det mönster som upprepades i frågorna. Vidare kan en högre förekomst 

av konjunktionsfelet bero på en högre svårighetsgrad i de uppgifter som presenterades i 
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Tversky och Kahneman (1983). Till exempel kan de olika symtomen ha legat närmare varandra 

sannolikhetsmässigt, vilket därmed gjort det svårare för deltagarna att skilja dem åt. Överlag 

saknar det medicinska exemplet (Tversky & Kahneman, 1983) en utförlig metoddel, något som 

har gjort det svårt att återskapa identiska förutsättningar i föreliggande studie. Därför är det 

också möjligt att studiernas utfall skiljer sig åt på grund av okända metodologiska aspekter.  

Statistiska kunskaper hos studiedeltagarna är en faktor som kan minska förekomsten av 

konjunktionsfelet enligt Tversky och Kahneman (1983). Både de yrkesverksamma läkare som 

deltog i Tversky och Kahneman (1983) och de psykologstudenter som deltog i föreliggande 

studie hade genom sin utbildning grundläggande kunskaper i statistik. En förklaring till 

skillnaderna i resultat skulle möjligen kunna vara att psykologstudenterna mer nyligen läst 

kurserna i statistik och därmed hade lättare att bedöma sannolikheten i uppgifterna. Samtidigt 

menar Rao (2009) att statistiska kunskaper inte påverkar benägenheten att begå 

konjunktionsfelet, och därmed bör resonemanget ovan betraktas med försiktighet. 

Ytterligare en förklaring till att psykologstudenterna inte begår konjunktionsfelet i lika 

hög grad som urvalet i Tversky och Kahneman (1983) kan vara att de har kommit i kontakt 

med konjunktionsfelet under utbildningen. Det är också möjligt att de har deltagit i liknande 

studier om sannolikhetsbedömningar tidigare. Utifrån dessa kunskaper borde deras möjligheter 

att följa konjunktionsregeln rimligtvis öka. Detta resonemang utvecklas vidare i diskussionen 

kring frågeställning tre.    

Gällande den andra frågeställningen i studien så framkom att informationsmomentet 

hade förväntad effekt, eftersom den genomsnittliga andelen konjunktionsfel minskade i 

betingelse 2. Rangordningen av svarsalternativen förändrades till att oftare rangordna 

konstituenten som mer sannolik än konjunktionen, vilket följer konjunktionsregeln. Detta 

resultat ligger i linje med det Andersson et al. (2017) redovisade. Troligen har nested-sets 

strukturen blivit tydligare för deltagarna genom att uppmärksamma och förtydliga förhållandet 

mellan kategorier och subkategorier. Detta verkar, i linje med hur både Sloman et al. (2003) 

och Andersson et al. (2017) beskriver nested-sets teorin, påverka deltagarna till att göra mer 

korrekta beräkningar av sannolikhet. Enligt dual systems-teorin (Kahneman & Frederick, 2002; 

Andersson et al., 2017) kan en förklaring till detta vara att deltagarna, genom att ta del av 

informationsmomentet, aktiverar system 2. Först nu används det system som har kapacitet att 

hantera den information som är nödvändig för att bedöma sannolikheten på rätt premisser. 

Tänkbart är att fokus delvis flyttas från diagnoser och symtom till att istället uppmärksamma 

frågornas struktur och förhållandet mellan kategorier och subkategorier. Deltagarna baserar 

därmed sina bedömningar på sannolikhetsteori istället för att utgå ifrån tankegenvägar som 

representativitet och tillgänglighet.    

Eftersom föreliggande studie använder sig av samma informationsmoment som 

Andersson et al. (2017), så ger det ytterligare stöd både för nested-set teorin och framförallt för 

att själva informationsmomentet har en effekt när det gäller att minska andelen konjunktionsfel. 

Detta även i en situation med uppgifter utformade i en klinisk psykologisk kontext. Trots att 

informationsmomentet berör ett helt annat ämne än den psykologiska kontext som frågorna 

och svarsalternativen är formulerade i, så verkar det ändå ha effekt på studiens deltagare. Därför 

kan slutsatsen dras att det inte är ämnet i sig som är relevant, utan snarare att strukturen i frågan 

som är den faktor som inverkar. Föreliggande studie undersöker dock inte närmare hur 

deltagarna uppfattade informationsmomentet, utan analyserar endast förekomsten av 

konjunktionsfelet. Det kan därför vara svårt att helt fastslå om det är just förtydligandet av 

nested-set strukturen som leder till förändring eller om det exempelvis finns vissa 

inlärningseffekter av att genomföra flera uppgifter med liknande struktur. Sammanfattningsvis 

visar detta resultat på att det finns sätt att minska förekomsten av konjunktionsfelet, i detta fall 

med hjälp av ett informationsmoment.  
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Något som kan ha påverkat resultatet i frågeställning ett, var huruvida urvalsgruppen 

hade hög förkunskap om konjunktionsfelet eller ej. För att utvärdera effekten av deltagarnas 

förkunskap närmare så undersöktes detta i studiens tredje frågeställning. Det framkom utifrån 

de två avslutande frågorna i formuläret att en majoritet av urvalet kände till Kahnemans teorier 

om konjunktionsfelet och/eller tidigare hade deltagit i liknande studier om 

sannolikhetsbedömningar. Denna grupp bedömdes därmed ha en hög förkunskap i ämnet. Att 

en så stor andel som 18 av 30 deltagare ingick i denna grupp var inte oväntat utifrån den 

teoretiska bredd som studenterna erhåller inom ramen för psykologprogrammet (Sveriges 

psykologförbund, 2015). Det bör dock beaktas i följande diskussion att dessa grupper av hög 

respektive låg förkunskap hade relativt få deltagare, och att tolkningen av resultaten därmed 

kan vara svåra att generalisera. Det låga deltagarantalet kan även tänkas påverka den statistiska 

analysen och i vilka fall det uppvisades signifikans.  

Resultatet för grupperna med hög respektive låg förkunskap visade att båda grupperna 

till viss andel begick konjunktionsfelet, men i olika omfattning. I linje med hypotesen för denna 

frågeställning var andelen konjunktionsfel genomsnittligt lägre i gruppen med hög förkunskap. 

Dock var inte skillnaden mellan grupperna tillräckligt stor för att vara statistiskt signifikant.  

Anledningen till att förkunskap minskar andelen konjunktionsfel är mest troligt att 

deltagarna känner igen formen för experimentet eller hur konjunktionsfelet uppstår. Det är 

möjligt att detta, i enlighet med dual-systems teorin (Kahneman & Frederick, 2002; Andersson 

et al., 2017) hjälper deltagarna att aktivera system 2. På så sätt kan de göra en korrekt 

bedömning av sannolikhet utan att basera den på representativiteten hos symtomalternativen i 

uppgiften. 

Det anmärkningsvärda i resultatet för den tredje frågeställningen är att trots hög 

förkunskap så begicks fortfarande konjunktionsfelet i genomsnitt vid 40% av frågorna i 

betingelse 1. Denna andel kan jämföras med resultaten i Rao (2009), där urvalet av 

läkarstudenter begick konjunktionsfelet i genomsnitt 47%, trots att de förmodligen inte tidigare 

hade kännedom om konjunktionsfelet. Det är därmed en skillnad på endast sju procentenheter, 

vilket kan tolkas som att förkunskap minskar konjunktionsfelets förekomst, men inte i en 

särskilt hög utsträckning. 

Att konjunktionsfelet fortfarande förekom, trots deltagarnas förkunskaper, kan bero på 

flera faktorer. Dels att deltagarna helt enkelt inte kopplade frågorna i formuläret till 

konjunktionsfelet och att de därmed ej använde sig av sina förkunskaper. Vidare kan det bero 

på att de missbedömt sina egna förkunskaper och ej mindes den information som var nödvändig 

för att lösa uppgifterna på rätt sätt. Ytterligare en anledning kan ha varit att deltagarna, trots 

sina förkunskaper, ej kunde undvika att utgå från sin intuitiva känsla för svarsalternativen, och 

därmed basera sina bedömningar på representativitet eller tillgänglighet (Tversky & 

Kahneman, 1983). Detta skulle i så fall tyda på att konjunktionsfelets inverkan är så pass robust 

att den påverkar studiens deltagare, trots deras förkunskaper i ämnet. 

Samtliga deltagare, både de med hög och låg förkunskap, begick en genomsnittligt lägre 

andel konjunktionsfel efter att de tagit del av informationsmomentet. Det visades även att 

förhållandet mellan grupperna var oförändrat efter informationsmomentet. Det vill säga att de 

med hög förkunskap begick en lägre andel konjunktionsfel än gruppen med låg förkunskap i 

båda betingelserna. Dessa resultat visar på att informationsmomentet har effekt även för 

deltagare med hög förkunskap, vilket ytterligare stärker nested set-teorin (Sloman, 2003; 

Andersson et al., 2017). Det kan antas att den nested set-baserade information som 

presenterades för deltagarna adderade något utöver den redan inlärda kunskapen i ämnet, 

alternativt att informationen aktiverade kunskap som redan fanns och därmed skapade 

förutsättningar för att beräkna sannolikhet korrekt.  
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I föreliggande studie finns en del metodologiska val som kan ha kommit att påverka 

resultaten. Gällande utformningen av frågeformuläret så finns det vissa faktorer som kan ha 

påverkat resultatet av studien. Det fanns ett antal brister i formulärverktyget, men dess 

tillgänglighet, användarvänlighet och smidiga format för att hantera data, gjorde att det ändå 

ansågs fördelaktigt att använda detta instrument. En av de brister som fanns var att det ej gick 

att kontrollera för att personer inte kunde gå tillbaka till tidigare frågor för att justera sina 

resultat i efterhand. Regelbundna påminnelser lades till i frågeformuläret efter varje uppgift 

och informationsmomentet, med uppmaning om att ej i efterhand redigera sina svar. Denna 

uppmaning, samt vetskapen om att studien vände sig till en urvalsgrupp med stor testvana och 

förståelse för psykologisk forskning, ansågs vara tillräckligt för att undvika eventuell påverkan 

av redigerade svar. Att deltagarna uppmanades att ej gå bakåt kan dock ha varit en anledning 

till att ett bortfall på sju personer skedde beroende på felaktigt ifyllda svarsalternativ. Även 

detta kan ses som en brist i formulärverktyget, att det ej gick att kontrollera för att alla alternativ 

enbart fylldes i en gång och siffror ej upprepades i den angivna rangordningen. Samtliga ifyllda 

svar kontrollerades därför av studiens projektledare innan sammanställning skedde, och de sju 

felaktigt ifyllda formulären exkluderades i samtliga uträkningar. Som tidigare nämnts i 

metoddelen av rapporten så använde sig studien av en semirandomiserad struktur för att fördela 

deltagarna till olika grupper. Det hade varit att föredra att ha en fullskalig randomisering, där 

exempelvis varannan deltagare fördelades till varannan testversion istället för att basera detta 

på födelsemånad. Denna randomisering var dock inte möjlig att genomföra i 

formulärverktyget. 

Det finns en möjlighet att de frågor som syftade till att undersöka huruvida en person 

besuttit förkunskap eller ej kan ha tolkats på olika sätt av deltagarna och därmed inte gett en 

lika tydlig indelning av hög och låg förkunskap som väntat. För att fånga upp så många aspekter 

av förkunskap som möjligt har frågorna varit något ospecifika i sin utformning och deltagarna 

har därmed kunnat tolka dem olika. Ursprungligen innehöll frågeformuläret en tredje 

frågeställning som undersökte mer specifik förkunskap, “Skulle du kunna förklara principen 

kring Konjunktionsfelet för en annan, oinsatt, person?”. Men det framkom under studiens gång 

att denna tredje fråga var tvungen att bortses från. Detta då det bedömdes att det fanns en stor 

risk att deltagarna skulle förstå principerna kring konjunktionsfelet enbart genom att de 

genomfört frågeformuläret precis innan och därmed skulle inte svaret på frågan tillföra något. 

Därmed exkluderades svaren från denna fråga helt i bedömningen om vilka deltagare som 

besatt högre förkunskap. 

Vidare har det under utformandet av föreliggande enkätstudie varit svårt att hålla sig 

nära Tversky och Kahnemans originalstudie (1983) eftersom metoden och upplägget på 

originalstudien är sparsamt beskrivet. Denna studie har därmed varit tvungen att göra en del 

tolkningar och val kring metod, vilket kan ha påverkat resultatet i jämförelsen med Tversky 

och Kahnemans medicinska experiment. 

Huvudfyndet i föreliggande studie var att konjunktionsfelet visade sig förekomma i det 

urval av psykologstudenter som besvarade frågeformuläret. Detta trots den förkunskap inom 

psykologi och kognition, grundläggande statistik och även i vissa fall kännedom om 

konjunktionsfelet och sannolikhetsbedömningar, som fanns i detta urval. Detta tyder på att 

konjunktionsfelet verkar vara ett så pass robust fenomen, att inte ens personer som har kunskap 

om det lyckas undgå det helt. Ytterligare en viktig aspekt som framkom i studien var att 

informationsmomentet påverkade deltagarna att begå en lägre andel konjunktionsfel i 

betingelse 2. Detta innebär att även om konjunktionsfelet begås, trots förkunskaper, så går det 

att påverka förekomsten, vilket i längden kan leda till att risken att begå konjunktionsfelet kan 

minskas. Denna inverkan av informationsmomentet styrker även nested-set hypotesen utifrån 
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att förtydligandet av förhållandet mellan kategorier och subkategorier gjorde att mängden 

konjunktionsfel minskade. 

De studenter som deltog i enkätstudien befinner sig i slutet av psykologutbildningen. 

Detta innebär att de snart kommer ge sig ut i arbetslivet där många troligen kommer att arbeta 

med psykologiska bedömningar eller utredningar av olika diagnoser, ofta med grund i DSM 

(American Psychiatric Association, 2014). Då denna studie visar på att personer trots gedigna 

kunskaper inom ett område riskerar att begå konjunktionsfelet, så kan det vara viktigt att 

uppmärksamma detta fenomen även i yrkeslivet. Det bör understrykas att denna studie är 

baserad på sannolikhetsbedömningar i ett frågeformulär och att kontexten inte fullt ut kan 

likställas med en verklig diagnostisering. Exempelvis innehöll fallbeskrivningarna i 

frågeformuläret en mycket begränsad bakgrundsinformation, medan en verklig utredning eller 

bedömning bör utgå från en omfattande informationsmängd, baserad på exempelvis intervjuer 

och testresultat. Men det sagt är det ändå värt att ha i åtanke att tankefel riskerar förekomma i 

samband med diagnostiseringar och bedömningar, vilket har visats i ett antal studier (Fryback 

& Thornbury, 1976; Croskerry, 2003; Rao, 2009). En felaktig diagnos inom sjukvården eller 

psykiatrin kan få stora konsekvenser för individen. Av denna anledning är det viktigt att 

uppmärksamma hur konjunktionsfelet kan uppstå och hur det kan motverkas vid bedömningar. 

För framtida forskning vore det av intresse att vända sig till yrkesverksamma psykologer för 

att undersöka huruvida konjunktionsfelet förekommer även i den urvalsgruppen.   
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Bilaga 1 

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 

underkategori 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 kommande uppgifter i frågeformuläret kommer du att kunna dra nytta av ovanstående 

information. 

Tror du att du skulle kunna förklara den text du precis läste för någon annan oinsatt person, 

utan att kika på texten igen? Vi ber dig inte om en redogörelse, utan vill bara att du svarar Ja 

eller Nej. Orsaken till att vi ställer denna fråga är för att vi vill försäkra oss om att du har förstått 

innehållet i texten. Om du skulle vilja svara ”nej” nedan, läs då först igenom texten igen tills 

dess att du kan svara ”ja”. 

Ja 

Nej 
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Bilaga 2 

Länk till webbformuläret: https://goo.gl/forms/qaLqK4sIrMJwry5s2  
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Bilaga 3 

Exempel 1: Du träffar en 55-årig kvinna som tidigare har diagnostiserats med egentlig 

depression. 

Rangordna hur sannolikt du bedömer det vara att dessa symtom finns bland de som personen 

upplever (använd 1 för mest sannolikt och för 6 minst sannolikt). Naturligtvis kan personen 

uppleva mer än ett av dessa symtom. 

Nedstämdhet och aggressivitet (A&B) 

Aggressivitet (B) 

Förändrad aptit 

Sömnstörningar och koncentrationssvårigheter 

Känsla av värdelöshet 

Hjärtklappning 

Exempel 2: Du träffar en 27-årig kvinna som tidigare har diagnostiserats med 

narcissistiskt personlighetssyndrom. 

Var vänlig rangordna följande i ordning av sannolikheten att de kommer finnas bland upplevda 

symptom hos klienten (använd 1 för mest sannolik och 6 minst sannolik). Givetvis är det en 

möjlighet att klienten kan uppleva mer än ett av dessa symptom. 

Grandiosa tankar om sig själv och desorganiserat tal (A&B) 

Desorganiserat tal (B) 

Nedstämdhet 

Kräver beundran 

Utnyttjar andra och är ofta avundsjuk på andra 

Bristande empati 


