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Sammanfattning
I föreliggande studie studerades hur individers förutfattade meningar påverkas av
olika kognitiva processer, utifrån den kognitiva två-systemteorin. Syftet med studien var att
undersöka om och hur System 1 och System 2-aktivering påverkade individers förutfattade
meningar. Hypotesen var att System 1 aktivering gav större utrymme för förutfattade
meningar att påverka individers bedömningar än System 2 aktivering. Designen var en 2 x 2
faktoriell design analyserad med en mixad ANOVA. Ett frågebatteri med frågor som
aktiverade respektive betingelse (System 1/System2) användes som mätinstrument.
Deltagarna var 40 studenter på Högskolan i Gävle. Resultatet visade på ett delvis stöd för
hypotesen men får anses svagt med anledning av en interaktionseffekten mellan betingelserna.

Nyckelord: förutfattade meningar, sannolikhetsbedömningar, System 1 och System 2, tvåsystemteorin

Abstract

This study examined how individuals' preconceptions are influenced by cognitive
processes, based on the cognitive two-system theory. The purpose of the study was to
investigate whether and how System 1 and System 2 activation affected individuals'
preconceptions. The hypothesis was that System 1 activation allowed preconceptions to
influence individuals’ judgement more than System 2 activation. The design was a 2 x 2
factorial design analyzed with a mixed ANOVA. A query battery, with specific questions to
activate respective condition (System 1/System 2), was used as a measuring instrument. The
participants were 40 students at Gävle University. The result showed partial support for the
hypothesis, but may be considered as weak due to an interaction effect between conditions.

Keywords: Predictions, Probability Assessments, System 1 and System 2, Two-System
Theory
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Introduktion
Individers övertygelser och förutfattade meningar är bland annat ett resultat av de
kognitiva systemens samverkan. Denna samverkan ligger till grund för individers
bedömningar, val, beslut och i förlängningen beteende. Många av de till synes rimliga och
rationella beslut individer fattar (eller de val och bedömningar individer gör) genereras av
intuitiva tankeprocesser även då individer tror att de är avsiktligt grundade (Dhar & Gorlin,
2013; Kahneman & Tversky, 1974). Ett exempel på detta är när individer ska skatta
sannolikheten för att objekt A härrör från grupp B eller att händelse A har sitt ursprung i
processen B. Individer tenderar att förlita sig på heuristiska representationer snarar än
sannolikhetsbedömningar vid sådana skattningar. Detta innebär att bedömningen görs utifrån
hur A liknar B och inte på statistisk kunskap. Denna strategi leder till felaktiga bedömningar
eftersom liknelser (eller representation) inte har något samband med statistisk kunskap
(Kahneman & Tversky, 1974). En slutsats av detta är att individer sätter för hög tilltro till sin
intuition vid exempelvis bedömningar (Gilovich & Griffin & Kahneman, 2002, kap 2).
Individers tänkande i en given situation (till exempel hur individer gör bedömningar eller
fattar beslut) influeras av tidigare lärdomar och erfarenheter från relaterade situationer.
Bedömningarna eller besluten baseras inte alltid på objektiv information från den aktuella
situationen, vilket fordrar avsiktliga tankeprocesser. Individers intuitiva tankeprocesser och
förutfattade meningar ligger ofta till grund för individers bedömningar och beslut. Detta är
för det mesta gynnsamt för individen eftersom det är snabbt, enkelt och energieffektivt att
använda sig av intuition, tidigare erfarenheter och lärdomar. Samtidigt kan det leda till
felaktiga bedömningar eftersom tidigare erfarenheter och lärdomar, från relaterade situationer,
inte nödvändigtvis är relevant kunskap att använda sig av för den aktuella situationen
(Gilovich & Griffin & Kahnema, 2002; Kahneman, 2003).
Två-systemteorin
Ett sätt att förklara hur intuitiva och avsiktliga tankeprocesser samverkar är med den
kognitiva två-systemteorin (Sloman, 1996; Stanovich, 1999). Två-systemteorin beskriver
tänkandet utifrån två system: System 1 och System 2. Benämningarna System 1 och System 2
lanserades av först av psykologerna Stanovich och West (Stanovich & West, 2000). De två
systemen har olika uppsättningar av förmågor, funktioner och begränsningar. System 1
(intuitiva tankeprocesser) är förknippat med de automatiska och i högre utsträckning
omedvetna processerna i vårt associativa minne. Tankeprocesserna är snabba, automatiska,
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kräver ingen mental ansträngning och är ofta emotionellt laddade. Förmågorna i System 1 är
medfödda och vi delar dem med andra djur. Tre exempel på automatiska mentala aktiviteter
som hör till System 1 är att: skilja på ett vänligt och fientligt ansiktsuttryck, avsluta
meningen ”kläder efter…” och svara på frågan vad är 2 + 2. System 1 kan utveckla komplexa
heuristikbaserade tankemönster, men det är bara System 2 som kan genomföra avancerad
analys av information och föra logiska resonemang. System 2 (avsiktliga tankeprocesser) är
det långsammare systemet som i högre utsträckning är drivet av medvetna processer
förknippade med logik, avancerade beräkningar och bedömningar. System 2 aktiveras när
medvetandet registrerar en händelse som strider mot individens uppfattning av omvärlden
(som System 1 upprätthåller). Tre exempel på aktiviteter som tillhör System 2 är att:
koncentrera sig på en specifik röst i ett pratigt klassrum, värdera två olika bilars pris och
egenskaper eller kontrollera om ett logiskt resonemang är giltigt. System 2 övervakar även
individers eget beteende och aktiveras när individen håller på att mista kontrollen eller begå
ett misstag. Ett exempel på en sådan situation där System 2 aktiveras är den kontroll som ser
till att individen är artig mot en kollega även då individen egentligen är arg på kollegan.
System 1 och System 2 är konstant aktiva i vaket tillstånd. Verksamheten i System 2 kräver
uppmärksamhet och avbryts när uppmärksamheten avtar (Gilovich & Griffin & Kahneman,
2002, kap 2; Kahneman, 2003).
Fördelningen av mental kapacitet mellan System 1 och System 2 är effektiv eftersom
den minimerar den mentala ansträngningen för individen (Gilovich & Griffin & Kahneman,
2002; Kahneman, 2003). System 1 arbetar automatiskt med minimal ansträngning och
System 2 (som kräver ansträngning) är i ett viloläge. Reaktionerna på omvärlden samt de
snabba och precisa förutsägelserna från System 1 är oftast rimliga. De tankar och handlingar
som System 2 selekterat genereras oftast av System 1. Vid högre belastning eller komplexitet
tar System 2 över från System 1. System 2 har även en viss förmåga att styra System 1
genom att förprogrammera uppmärksamhetens och minnets normalt automatiska funktioner
(Kahneman, 2003; Morewedge & Kahneman, 2010).
System 1 genererar förslag på tolkningar och slutsatser av intryck, intuitioner, avsikter
och känslor. Dessa övervakas och kontrolleras av System 2. Ibland avvisas och ibland
modifieras förslagen av System 2, men inte alltid. När förslagen verkar rimliga eller om
uppmärksamheten inte är riktad mot förslaget, antar System 2 förslagen från System 1. Om
förslagen godkänns av System 2 förvandlas intryck och intuitioner till övertygelser och
impulser till viljehandlingar. Det är alltså inte alltid System 2 uppmärksammar felaktiga
förslag från System 1 och griper in för att modifiera dem. Det skulle vara alltför
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energikrävande (i den meningen att kräva konstant uppmärksamhet) för individer att
ifrågasätta sitt tänkande i vardagliga situationer och där individen inte är utsatt för ett direkt
hot, en uppenbar felaktighet eller riskerar att tappa kontrollen. Problemet med detta är att
System 1 tyngs av begränsningar (s.k. snedvridningar), vilket gör det bedrägligt. Följande är
ett exempel på en snedvridning i System 1: Ett slagträ och en boll kostar 1,10 dollar. Slagträet
kostar en dollar mer än bollen. Hur mycket kostar bollen? Detta (The Cognitive Reflection
Test, CRT) och liknande test gavs till 3 438 studenter under en 26-månadersperiod på
universitet i USA och över 50 procent av studenterna angav det felaktiga svaret 10 cent. Rätt
svar var 5 cent. Exemplet visade på hur bedrägligt System 1 kan vara då det intuitiva
svaret ”10 cent” verkade rimligt. Exemplet visade också att System 2 inte alltid grep in även
då individerna ställdes inför en uppgift som fordrade avsiktlig tankeverksamhet (Frederick,
2005).
Psykologiska fenomen relaterade till System 1 och System 2
Forskning inom heuristik och snedvridning pekar på att när individer konfronteras
med en svår fråga svarar de ofta på en enklare istället (Kahneman, 2003). Det beror inte på att
individen inte förstår frågan i sig utan att det finns ett svar på en liknande fråga, lagrat i
minnet, som är tillräckligt bra för att passera granskning och modifiering av System 2.
Substitutionen sker omedvetet hos individen. Detta fenomen kallas för attributsubstituering
(eng. attribute substitution) (Morewedge & Kahneman, 2010; Kahneman 2003, s.709).
Attributsubstituering är ett exempel på en snedvridning. I en studie som gjordes av Strack,
Martin & Schwarz (1988) fick collegestudenter svara på två frågor: hur nöjda de var med sitt
liv rent generellt och hur många träffar (i bemärkelsen gå ut med en annan person) de hade
förra månaden? Korrelationen mellan frågorna var försumbar då de ställdes i ordningen ovan
men ökade till 0.66 då träff-frågan ställdes först. Strack, Martin & Schwarz (1988) drog
slutsatsen att träff-frågan automatiskt triggade igång en emotionellt laddad utvärdering av
tillfredställelsen i livet och denna utvärdering dröjde sig sedan kvar då de svarade på frågan
om hur nöjda de var i livet (Strack, Martin & Schwarz, 1988).
Associativ samstämmighet (eng. associative coherence) är ett annat begrepp inom
den associativa minnesforskningen som kan relateras till en snedvridning i System 1. Detta
innebär att de automatiska processerna i vårt associativa minne, som skapar för oss en
relevant och förståelig tolkning av vår nuvarande situation, även skapar en beredskap för
framtida situationer, tolkningar och agerande. Ett exempel: påståendet ”Sam är vänlig”
kommer omedvetet att göra att individer letar efter indikationer på Sams vänlighet.
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Påståendet ”Sam är ovänlig” skapar en mental beredskap för indikationer på ett mer
aggressivt beteende (Morewedge & Kahneman, 2010).
Som beskrivits i introduktionen är vissa specifika mentala aktiviteter förbehållet
System 2, men i de flesta situationer är System 1 involverat och är den huvudsakliga aktören.
Om slutsatserna från System 1 verkar rimliga och logiska, släpps de igenom av System 2. En
konsekvens av detta är att individers bedömningar och beslut i stor utsträckning är baserade
på individers förutfattade meningar, utan att individen är medveten om det.
Förutfattande meningars påverkan på intellektuell prestation
Forskning om intellektuella prestationer har visat att stigmatiserade
gruppmedlemmars intellektuella prestationer hämmas då negativa stereotyper (relevanta för
gruppen) aktiveras hos individen innan en uppgift ska lösas. Experiment har visat att
individer som får rapportera kön och etnicitet efter genomförda intellektuella test minskar
underprestation med så mycket som 33% (Steele, Spencer, & Aronson, 2002). Relaterad
forskning har visat att individer som är säkrare, på den negativa stereotypen av gruppen,
hämmas mer prestationsmässigt än individer som är osäkrare (Petty et al, 2002). Andra
forskare har även visat att effekterna även gäller då negativa stereotyper aktiveras i efterhand.
Individer utvärderar sin prestation mer negativt om negativa stereotyper aktiveras efter själva
prestationen (Clark et al, 2015). Sammantaget så visade studierna att det fanns en samverkan
mellan negativa stereotyper och intellektuell prestation och en konsekvens av stereotyper är
förutfattade meningar hos individen.
Jag hypotiserar att denna samverkan även gäller för andra förutfattade meningar som
inte har att göra med negativa stereotyper av grupper. Individers intellektuella
prestationsförmåga hämmas av förutfattade meningar. I föreliggande studie är skattning av
sannolikhetsbedömningar ett mått på prestation. Individer som är säkrare på sina förutfattade
meningar borde göra sämre sannolikhetsbedömningar än individer som är osäkrare.
Föreliggande studie operationaliserar förutfattade meningar genom att undersöka om och hur
individers intuitiva (System 1) och avsiktliga (System 2) tankeprocesser påverkar individers
säkerhet om deras förutfattade meningar.
Syfte
Syftet med studien var att undersöka om och hur System 1 och System 2 påverkade
individers förutfattade meningar.

8

Frågeställningar
Går det att påverka i vilken utsträckning förutfattade meningar inverkar på
individers sannolikhetsbedömningar genom aktivering av System 1 eller System 2?
Skiljer sig individers sannolikhetsbedömningar åt beroende på om System 1 eller
System 2 är aktiverat?
Hypoteser
Om en individ ska skatta sannolikheten (mellan 0–100%) på en fråga, där
skattningen inte går att relatera till vedertagna fakta eller kunskaper, prediceras att individens
skattning med en System 2-aktivering ger en sannolikhetsbedömningar närmare 50%-nivån
än en System 1-aktivering. Där 50% indikerar maximal osäkerhet, d v s ett ”varken-eller”
svar. Följande hypoteser testades.
[H1] medelvärdet på skattningarna för System 1 är högre än för System 2 i
förhållande till 50%-nivån.
[H2] spridningen på skattningarna är större för System 1 än för System 2.
Metod
Deltagare och urval
Deltagarna var studenter (n=40) på Högskolan i Gävle varav 21 män och 19 kvinnor.
Åldern för urvalet var mellan 19 - 52 år (M=25.25, SD=6.98). Åldern på männen var mellan
19 - 37 år (M=23.95, SD=4.67) och på kvinnorna 19 - 46 år (M=26.47, SD=8.82).
Urvalsmetoden var bekvämlighetsurval. Deltagarna tilldelades en grupp: Grupp A (n=21)
som började med betingelsen System 1 och Grupp B (n=19) som började med betingelsen
System 2. Fördelningen mellan könen inom grupperna var: Grupp A, 10 kvinnor och 11 män,
Grupp B, nio kvinnor och 10 män. Experimentet genomfördes vid tre olika tillfällen på
biblioteket på Högskolan i Gävle.
Material och mätinstrument
En pilotstudie genomfördes (antal deltagare n=6) för att utvärdera designen,
mätinstrumentet och tillvägagångsättet. Ålder på deltagarna var mellan 22 - 36 år (M=26.67,
SD=5.89). Deltagarna delades in i grupperna enligt följande. Grupp A: två kvinnor och en
man. Grupp B: en kvinna och två män. Ett frågebatteri användes som mätinstrument för både
piloten och det efterföljande experimentet (se bilaga 2). Det fanns totalt 10 utsagor med
frågor. Varje utsaga innehåll ett påstående för att rama in en tänkt situation, en
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aktiveringsfråga (oberoende variabel) för att aktivera respektive betingelse System 1 eller
System 2, en skattningsfråga (beroende variabel) för att mäta effekten av betingelsen och en
kontrollfråga för att mäta individens konfidens på skattningsfrågan. Ett exempel på en utsaga
för betingelsen System 1: Två personer dansar på en fest (påstående). Tror du att det är musik
på festen [Svarsalternativ: ja, nej eller vet ej] (aktiveringsfråga)? Hur sannolikt tror du det är
att det förekommer alkohol på festen [Svara på en skala 0-100%, där 0=inte alls sannolikt och
100=helt sannolikt] (skattningsfråga)? Hur säker är du på ditt svar [Svara på en skala 1-7. Där
1=inte säker och 7=helt säker] (kontrollfråga)? Motsvarande utsaga för betingelsen System 2:
Två personer dansar på en fest (påstående). Tror du att personerna känner varandra sen
tidigare (aktiveringsfråga)? Hur sannolikt tror du det är att det förekommer alkohol på festen
(skattningsfråga Hur säker är du på ditt svar (kontrollfråga)? Det som skiljde utsagorna åt i
betingelsen System 1 respektive System 2 var aktiveringsfrågorna (nivåerna på den
oberoende variabeln).
Syftet med påståendet var att försätta individen i en fiktiv tänkbar situation som var
lätt att förstå och gick att relatera till. Aktiveringsfrågorna var relaterade till påståendet och
syftade till att aktivera System 1 eller System 2 hos individen. System 1-frågorna skulle
aktivera intuition och individens snabba tankesystem och var formulerade för att stimulera
individens associativa minnesprocesser. Motsvarande System 2-frågor skulle aktivera
individens avsiktliga och långsamma tankesystem och var formulerade på ett sätt så att svaret
inte var lika givet. För att mäta effekten av en System1/System 2-aktiveringen ombads
individen skatta sannolikheten på skattningsfrågan. Hypotesen var att svaret på
skattningsfrågan skulle skilja sig åt beroende på vilket system som var aktiverat. Slutligen
ställdes även en kontrollfråga för att undersöka samverkan mellan konfidens och System
1/System 2-aktivering.
Frågorna presenterades på en datorskärm. En PowerPoint-presentation användes för
detta ändamål (se bilaga 3). Svaren som deltagaren gav muntligt antecknades av
försöksledaren på ett svarsformulär (se bilaga 4).
Tillvägagångssätt
Individerna testades enskilt i ett och samma rum. Individerna fick information om
experimentets syfte och tillvägagångssätt samt information om anonymitet, vilken data som
samlades in och hur data skulle användas.
Utsagorna var indelade i två block (Block 1/Block 2) med vardera fem
aktiveringsfrågor för betingelsen System 1 respektive System 2. Inom respektive block var
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skattningsfrågan densamma mellan grupperna. En paus på 30 sekunder gjordes mellan de två
blocken (se figur 1). Grupp A fick börja med betingelsen System 1 och Grupp B med
betingelsen System 2.

Figur 1. Beskrivning av grupp och tidsordning för betingelser samt blockindelning.

Individerna reglerade själva hastigheten på experimentet (selfpaced). Efter
experimentet fick deltagaren en möjlighet att ställa frågor till försöksledaren. Deltagaren fick
även information om möjligheten till att få rapporten tillsänd i efterhand.
Design och dataanalys
Designen var en 2 x 2 faktoriell design analyserad med en mixad ANOVA.
Analysen bestod av en inomindividsjämförelse med två nivåer på den oberoende variabeln
System (System 1/System 2) samt en mellangruppsjämförelse av ordning (Grupp A/Grupp B)
och mellan blocken (Block 1/Block 2).
Data analyserades med en hjälp av variansanalys i IBM SPSS Statistics version 22.
För att kunna göra relevanta jämförelser transformerades data enlig följande formel: y = |x| –
50, där x=individens rapporterade medelvärde per block. Formeln gav data som visade
avvikelsen från 50%-nivån (det vill säga maximal osäkerhet).
Forskningsetiska överväganden
Skyddet för individen kan enligt vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer delas in
i fyra huvudområden och sammanfattas enligt följande (Vetenskapsrådet, 2011;
Vetenskapsrådet, kodex). Informationskravet innebär att forskaren skall informera berörda
individer om forskningsuppgiftens syfte och individerna i föreliggande experiment fick
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information om studiens syfte och tillvägagångssätt vid experimenttillfället. Samtyckeskravet
innebär att deltagare i ett experiment själva har rätt att bestämma over sin medverkan.
Deltagandet i föreliggande experiment var helt frivilligt och det fanns ingen form av
påtryckning mot individerna att medverka mot sin vilja. Konfidentialitetskravet innebär att
uppgifter om individerna i experimentet skall ges största möjliga konfidentialitet och
personuppgifterna skall förvaras på̊ ett säkert sätt. Individerna i föreliggande experiment fick
information om vilken data som samlades in och hur data skulle användas. Personuppgifter
som ålder och kön gick inte att härleda till en specifik person då varje individ tilldelades ett
deltagarnummer. Elektroniska data förvarades i en låst dator och pappersdata förvarades i en
mapp på författarens hemmakontor. Data visades och bearbetades endast av författaren och
handledaren. Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda individer får
endast användas för forskningsändamål. Personuppgifterna användes endast för statistiska
beräkningar i föreliggande experiment. Med anledning av ovanstående ansåg författaren att
det inte förelåg några etiska hinder för studien.
Resultat
Sannolikhetsbedömningar
Data analyserades med en 2 x 2 mixad ANOVA, med System (System 1/System 2)
som inomindividsvariabel och ordning på betingelsen som mellangruppsvariabel (Grupp A
respektive Grupp B).
Resultatet visade på en signifikant huvudeffekt av ordning [F(1,38)=6.21, p=.017]
där Grupp A (M=27.91, SD=5.91) gav sannolikhetsbedömningar som avvek mer från
sannolikhetsnivån 50% än Grupp B (M=23.24, SD=5.91). Resultatet visade inte på någon
signifikant huvudeffekt av System [F(1, 38)=.20, p=.654 (System 1 M=25.88, SD=6.47 och
System 2 M=25.50, SD=9.24)].
ANOVAn visade på en interaktionseffekt [F(1,38)=6.21, p=.017] där mönstret för
Grupp A (System 1 M=25.78, SD=6.55 och System 2 M=30.03, SD=7.59) var omvänt Grupp
B (System 1 M=25.98, SD=6.89 och System 2 M=20.51, SD=7.99).
En uppföljande analys med ett t-test visade på en signifikant huvudeffekt i Block 1
(se figur 2), System 1 (M=25.78, SD=6.58) och System 2 (M=20.51, SD=7.03), t(38)=2.45,
p=0.02. Motsvarande huvudeffekt kunde inte observeras i Block 2.
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Figur 2. Avvikelse från 50%-nivån i medelvärden (och standardavvikelser) för Block 1 och
Block 2 i skattning av sannolikhetsbedömningar (skala 0-100%).
Konfidensbedömningar
Resultatet visade på en tendens till huvudeffekt av ordning [F(1,38)=3.84, p=.057]
där individer som började med betingelse System 1 (Grupp A) (M=4.61, SD=.79) var mindre
säkra än de som började med betingelsen System 2 (Grupp B) (M=5.10, SD=.79).
Resultatet visade inte på någon signifikant huvudeffekt av konfidensbedömningarna
[F(1,38)=2.04, p=.162] eller interaktionseffekt [F(1,38)=.75 p=.392].
Diskussion
Syftet med föreliggande experimentet var att undersöka om aktivering av System 1
eller System 2 påverkade individers förutfattade meningar. Frågeställningen var om och hur
individers sannolikhetsbedömningar skiljer sig åt beroende på om System 1 eller System 2
var aktiverat. Hypotesen var att System 1 aktivering gav större utrymme för individers
förutfattade meningar att påverka individers bedömningar än System 2 aktivering. Eller det
motsatta, att System 2 aktivering gav mindre utrymme för individers förutfattade meningar
att påverka bedömningar än System 1 aktivering. Effekten av aktiveringen mättes genom att
testa hur individers sannolikhetsbedömningar avvek från en 50%-nivå (som indikerade
maximal osäkerhet). Resonemanget bakom 50%-nivån var att om en individ skulle skatta
sannolikheten mellan 0–100%, på en fråga individen inte kunde veta svaret på (där allt
mellan 0% och 100% kunde verka rimligt) borde System 2-aktivering (avsiktliga
tankeprocesser) ge sannolikhetsbedömningar närmare 50%-nivån än System 1-aktivering. En
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förutsättning för detta resonemang var att individer som inte påverkades av sina förutfattade
meningar bedömde att ett ”varken-eller” svar var mest rimligt.
Resultatet visade inte på någon signifikant huvudeffekt av betingelsen System
avseende skillnad i medelvärde. Resultatet förkastar hypotesen [H1]. En förklaring kan vara
att frågorna (betingelsen) som individerna svarade på (se bilaga 2) inte aktiverade System 1
eller System 2 på det sätt som experimentet hypotiserade. Kahneman (2003) och Morewedge
& Kahneman (2010) menar att visuella effekter och matematiska uträkningar är exempel på
uppgifter som de olika systemen hanterar. Det kanske behövdes den typen av experimentella
uppgifter för att aktivera systemen även i föreliggande experiment. Metoden som valdes för
föreliggande experimentet utgick från hypotesen att det gick att aktivera systemen genom att
ställa olika typer av frågor till individer. En svaghet med metoden var att jag inte visste om
frågorna var System 1 eller System 2 aktiverande. Ett stöd för valet av metod var en studie
som gjordes av Strack, Martin & Schwarz (1988) som visade att specifika frågor om delar av
livstillfredsställelsen automatiskt triggade igång emotioner (som låg till grund för
bedömningen av livstillfredsställelsen) och att dessa emotioner dröjde sig kvar då individerna
ställdes inför frågor om livstillfredsställelsen i stort. Effekten var stark då de specifika och
generella frågorna ställdes i anslutning till varandra och uteblev när frågorna ställdes i andra
kommunikativa kontext. Studien av Strack, Martin & Schwarz (1988) ger ett delvis stöd åt
föreliggande studies metodval och kan även kopplas till fenomenet associative coherence (se
introduktionen).
Resultatet visade på en signifikant interaktionseffekt mellan ordningen på
uppgifterna och vilket system som var aktiverat, där mönstret för Grupp A (som började med
System 1-betingelsen) var omvänt Grupp B (som började med System 2-betingelsen).
Medelvärdena i grupperna tog ut varandra och kunde vara en förklaring till den uteblivna
signifikant huvudeffekten av System. Den uppföljande analysen med ett t-test visade på en
signifikant huvudeffekt mellan System 1 och System 2-frågor för Block 1. Individer i Block 1
från Grupp A och Grupp B fick svara på samma sannolikhetsbedömningsfråga och gav olika
skattningar beroende på betingelse. Resultatet gav ett delvis stöd för hypoteserna. Resultatet
pekade på att en aktivering av System 1 och System 2 var möjlig under de fem första
frågorna (Block 1). Resultatet av t-testet kunde till viss del styrka den föreliggande studiens
frågeställning: Går det att påverka i vilken utsträckning förutfattade meningar inverkar på
individers sannolikhetsbedömningar genom aktivering av System 1 eller System 2? Resultatet
kan till viss del härledas till det Kahneman m.fl. menar med att individer sätter en för hög
tilltro till sin intuition om inte System 2 är medvetet aktiverat (se introduktionen).
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Individernas förutfattade meningar fick större utrymme att påverka individens bedömning vid
en System 1-aktivering. Vid system 2-aktiveringen var individerna mer osäkra och gav svar
närmare 50%-nivån. Resultatet för Block 1 kan även härledas till begreppet associative
coherence (se introduktionen). En spekulativ men möjlig förklaring skulle kunna vara
följande. System 1-aktiveringen skapade en slags ”låt gå-mental förberedelse” hos individen
under Block 1 och gjorde att individen svarade på ett liknande sätt under hela Block 1. Efter
pausen under Block 2, där individen fick svara på frågor som fordrade mer avsiktlig
tankeverksamhet, var inte fenomenet associative coherence relevant i lika stor utsträckning.
Resultatet för Block 1 går även att härleda till resonemanget om intellektuell prestation och
förutfattade meningar (se inledningen). En tolkning är att effekten av en System 1-aktivering
hos individen ledde till att individen var säkrare på sina förutfattade meningar och därmed
presterade sämre. En större avvikelse i detta fall var en indikation på sämre prestation
eftersom det inte kan anses vara rimligt för individen att ge ett högt (100%) eller lågt (0%)
svar på en fråga individen inte vet svaret på. Ett svar genererat från avsiktliga tankeprocesser
borde ligga på 50%-nivån, ett ”varken-eller svar.
Resultatet för Block 2 visade inte på någon signifikant skillnad mellan betingelserna,
vilket väckte frågan om den fanns någon kontamineringseffekt i Grupp B? Med
kontaminering menar jag någon ovidkommande variabel som riskerade att underminera
experimentet. En förklaring till resultatet i Block 2 kan härledas till fenomenet attribute
substitution (se introduktionen). I Grupp B började individerna med en System 2-aktivering
och en hypotetisk förklaring kan vara att effekten av System 2-aktiveringen dröjde sig kvar
då individerna svarade på System 1-frågorna. Detta medförde att individerna potentiellt redan
var uppmärksamma på att det inte gick att ge något rimligt svar på frågorna, vilket gav en
minde avvikelse från 50%-nivån även på System 1-frågorna i Block 2. Resultatet visade även
en signifikant huvudeffekt av ordning mellan Grupp A och Grupp B. Grupp A som började
med betingelsen System 1 hade totalt (båda blocken) sett större avvikande medelvärde (från
50%-nivån) än gruppen som börjad med System 2 betingelsen. Resultatet gav varken stöd
eller förkastade hypoteserna på grund av interaktionseffekten mellan grupperna.
Även om det gick att argumentera för ett delvist stöd för hypoteserna [H1 och H2]
och frågeställningarna i Block 1 så måste stödet ändå anses som svagt eftersom resultatet för
Block 2 visade på ett motsatt mönster. Föreliggande interaktionseffekt belyste också vikten
av uppföljande studier. Ett framtida experiment, med liknande frågeställning, skulle kunna
testa alternativa sätt att aktivera systemen och andra sätt att mäta eventuella effekter. Ett
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förslag på fortsatt forskning är att utöka urvalet och involvera fler sätt att aktivera systemen
på. Ett alternativt sätt att mäta effekten kan vara att mäta svarstider.
Den praktiska relevansen för resultatet är att experimentet kan bidra till att öka
förståelsen för hur individer hanterade och blir påverkade av den information de exponeras
för. En ökad medvetenhet om och att tankeprocesser påverkar förutfattade meningar och i
förlängningen beteende, skulle kunna användas till att utveckla metoder som hjälper individer
till att bli mer medvetna förutfattade meningar, fördomar och stereotyper. Ett exempel är hur
individer selekterar information. Individer väljer selektivt ut vilken information de tar till sig
och litar på (Yeo et al, 2015). Selektionen möjliggörs bl.a. av det stora utbudet av information
på internet och den övriga mångfald av informationskanaler som finns tillgängliga för
individer som lever i ett informationssamhälle. En fördel med denna mångfald är potentialen
för den informerade individen att hitta relevant information. En nackdel är att samma
valfrihet och mångfald kan resultera i att individer väljer ut information selektivt som stärker
deras ursprungliga tankar och åsikter utan att förbättra deras kunskaper. En undersökning
Yeo et al (2015) som gjordes om hur individer söker och väljer ut vetenskapliga nyheter
pekade på individer tenderade att vara betydligt mer benägna att undvika vetenskapliga
nyheter som kom från källor som var oförenliga med deras attityder och förutfattade
meningar. Föreliggande experiment och liknande framtida experiment skulle kunna bidra till
utvecklingen av metoder som kan hjälpa individer att bli mer eftertänksamma
samhällsmedborgare.
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Bilaga 1. Slumpmässig ordning av deltagare i experimentet – sorterad.
DELTAGARE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

KÖN
MAN
KVINNA
MAN
KVINNA
MAN
KVINNA
MAN
MAN
MAN
KVINNA
KVINNA
KVINNA
MAN
MAN
KVINNA
MAN
MAN
KVINNA
MAN
KVINNA
KVINNA
KVINNA
KVINNA
MAN
MAN
KVINNA
MAN
MAN
KVINNA
KVINNA
MAN
KVINNA
KVINNA
MAN
KVINNA
MAN
MAN
MAN
KVINNA
KVINNA

GRUPP
1
2
2
2
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
1
2
2

Bilaga 2. Frågebatteri
Block 1
GRUPP A (n=21)

GRUPP B (n=19)

Fråga 1 [System 1]

Fråga 1 [System 2]

En kollegas arbetsrum är stökigt.

En kollegas arbetsrum är stökigt.

Tror du att kollegan har ett stort arbetsrum?

Tror du att kollegan trivs på sin arbetsplats?

Hur sannolikt tror du det är att kollegan är en man?

Hur sannolikt tror du det är att kollegan är en man?

Hur säker är du på ditt svar?

Hur säker är du på ditt svar?

Fråga 2 [System 1]

Fråga 2 [System 2]

En bilist bromsar in hastigt vid ett trafikljus.

En bilist bromsar in hastigt vid ett trafikljus.

Tror du att bilisten har rött ljus?

Tror du att det är en erfaren förare som kör bilen?

Hur sannolikt tror du det är att bilen är en sportbil?

Hur sannolikt tror du det är att bilen en sportbil?

Hur säker är du på ditt svar?

Hur säker är du på ditt svar?

Fråga 3 [System 1]

Fråga 3 [System 2]

Kön till kassan i en matbutik består av en kund.

Kön till kassan i en matbutik består av en kund.

Tror du att det rusningstid i matbutiken?

Tror du att personalen bakom kassan är yngre än

Hur sannolikt tror du det är att kunden har gjort en

45 år?

veckohandling?

Hur sannolikt tror du det är att kunden har gjort en

Hur säker är du på ditt svar?

veckohandling?
Hur säker är du på ditt svar?

Fråga 4 [System 1]

Fråga 4 [System 2]

En person är ute på promenad mitt på dagen.

En person är ute på promenad mitt på dagen.

Tror du att det ljust ute?

Tror du att personen lyssnar på musik?

Hur sannolikt tror du det är att det är en helgdag?

Hur sannolikt tror du det är att det är en helgdag?

Hur säker är du på ditt svar?

Hur säker är du på ditt svar?

Fråga 5 [System 1]

Fråga 5 [System 2]

Två personer dansar på en fest.

Två personer dansar på en fest.

Tror du att det är musik på festen?

Tror du att personerna känner varandra sen

Hur sannolikt tror du det är att det förekommer

tidigare?

alkohol på festen?

Hur sannolikt tror du det är att det förekommer

Hur säker är du på ditt svar?

alkohol på festen?
Hur säker är du på ditt svar?
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Block 2
GRUPP A (n=21)

GRUPP B (n=19)

Fråga 6 [System 1]

Fråga 6 [System 2]

Ett antal personer står på en perrong.

Ett antal personer står på en perrong.

Tror du att tågstationen har fler än fyra spår?

Tror du att de står utomhus?

Hur sannolikt tror du det är att personerna på

Hur sannolikt tror du det är att personerna på

perrongen ska åka med tåget?

perrongen ska åka med tåget?

Hur säker är du på ditt svar?

Hur säker är du på ditt svar?

Fråga 7 [System 1]

Fråga 7 [System 2]

En person sitter på stranden och blickar upp mot

En person sitter på stranden och blickar upp mot

himmelen.

himmelen.

Tror du att det är förmiddag?

Tror du att det är dag?

Hur sannolikt tror du det är att det är en sandstrand?

Hur sannolikt tror du det är att det är en

Hur säker är du på ditt svar?

sandstrand?
Hur säker är du på ditt svar?

Fråga 8 [System 1]

Fråga 8 [System 2]

En person är på ett gym.

En person är på ett gym.

Tror du att personen har ett årskort på gymmet?

Tror du att det finns träningsredskap på gymmet?

Hur sannolikt tror du det är att personen ska träna

Hur sannolikt tror du det är att personen ska träna

på gymmet?

på gymmet?

Hur säker är du på ditt svar?

Hur säker är du på ditt svar?

Fråga 9 [System 1]

Fråga 9 [System 2]

Några personer sitter och pratar på en restaurang.

Några personer sitter och pratar på en restaurang.

Tror du att det är lunchtid?

Tror du att de äter mat?

Hur sannolikt tror du det är att gruppen består både

Hur sannolikt tror du det är att gruppen består både

av kvinnor och män?

av kvinnor och män?

Hur säker är du på ditt svar?

Hur säker är du på ditt svar?

Fråga 10 [System 1]

Fråga 10 [System 2]

Ett 100-meters lopp en på idrottstävling ska

Ett 100-meters lopp en på idrottstävling ska

avgöras.

avgöras.

Tror du att det blåser en stark medvind?

Tror du att det är publik på läktarna?

Hur sannolikt tror du det är att loppet är en final?

Hur sannolikt tror du det är att loppet är en final?

Hur säker är du på ditt svar?

Hur säker är du på ditt svar?

Bilaga 3. Mätinstrument (utdrag från PowerPoint presentation)

Bilaga 4. Svarsformulär

Respondent nr. ________ Grupp:_______ Kön ____________ Ålder ___________
Fråga

Svar

Fråga

F1:1 (JA/NEJ/VET EJ)

F6:1 (JA/NEJ/VET EJ)

F1:2 (från 0-100 %)

F6:2 (från 0-100 %)

F1:3 (skala 1–7)

F6:3 (skala 1–7)

F2:1 (JA/NEJ/VET EJ)

F7:1 (JA/NEJ/VET EJ)

F2:2 (från 0-100 %)

F7:2 (från 0-100 %)

F2:3 (skala 1–7)

F7:3 (skala 1–7)

F3:1 (JA/NEJ/VET EJ)

F8:1 (JA/NEJ/VET EJ)

F3:2 (från 0-100 %)

F8:2 (från 0-100 %)

F3:3 (skala 1–7)

F8:3 (skala 1–7)

F4:1 (JA/NEJ/VET EJ)

F9:1 (JA/NEJ/VET EJ)

F4:2 (från 0-100 %)

F9:2 (från 0-100 %)

F4:3 (skala 1–7)

F9:3 (skala 1–7)

F5:1 (JA/NEJ/VET EJ)

F10:1 (JA/NEJ/VET EJ)

F5:2 (från 0-100 %)

F10:2 (från 0-100 %)

F5:3 (skala 1–7)

F10:3 (skala 1–7)

Svar

