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Magnus Dovärn 

Studien undersökte konjunktionsfelslutet och hur det påverkas av
förvåning och en konjunktions komponentlängd. En konjunktion
(A&B) kan enligt sannolikhetslärans konjunktionsregler endast vara
mindre eller lika sannolik som någon av dess komponenter (A eller
B). Bryts denna regel begås ett konjunktionsfelslut. 227 deltagare (142
män och 86 kvinnor) randomiserades till 2 olika betingelser och fick
utifrån olika långa konjunktioner av fotbollsrelaterade matchresultat
antingen bedöma resultatens sannolikhet eller hur förvånade de blev
av utfallet. Konjunktionerna var varierande långa och innehöll upp till
3 matchresultat som var utformade för att upplevas som mycket
sannolika samt 1 matchresultat som utformats för att upplevas som
mycket osannolik. Inga signifikanta resultat erhölls för att antalet
konjunktionsfelslut förändras tillsammans med konjunktionens
komponentlängd. Ju fler sannolika komponenter en konjunktion hade
desto sannolikare (η2part=0,145) och mindre förvånande (η2part=0,336)
bedömdes den däremot vara. Korrelationen mellan sannolikhet och
upplevd förvåning utifrån varje konjunktions medelvärden var r=
-0.985. Resultatet tyder på antalen konjunktionsfelslut inte påverkas
av komponentlängden men däremot att konjunktionens utformning
kan influera bedömningen av olika valalternativ samt att förvåning har
ett mycket starkt samband med sannolikhetsbedömningar. 

Varje dag gör människor otaliga beslut, både medvetna och omedvetna, med varierande
svårighetsgrad. I många fall råder osäkerhet kring vilket det bästa alternativet är och
ibland fattas rent av felaktiga beslut. Ett exempel på när ett val strider mot den objektiva
logiken är enligt Tversky och Kahneman (1983) konjunktionsfelslutet (KF). Felslutet
innebär att en person anser att sannolikheten för konjunktionen A&B är större än den
för A eller B individuellt. En konjunktion kan dock aldrig vara mer sannolik än dess
enskilda komponenter utan som mest lika sannolik (A&B≤(A eller B)). Till exempel
måste A (Sverige vinner över Tyskland i fotboll) vara mer eller lika sannolikt som att
A&B inträffar (Sverige vinner över Tyskland samt Frankrike vinner över San Marino). 

Trots sannolikhetslärans tydliga regler uppfattas ibland en konjunktion som mer
sannolik än en av dess komponenter. Detta strider mot logikens normer, vilket enligt
Tversky och Kahneman (1983) dessutom sker i mycket hög grad. Författarna fann
mycket varierande frekvenser av KF beroende på hur problemen var formulerade och
uppbyggda. Speciellt när konjunktionen bestod av en osannolik och en sannolik
komponent följde många KF i deras studie. Som mest fann de felslut i 89% av
sannolikhetsbedömningarna när deltagarna ställdes inför ett ställningstagande angående
en fiktiv person, Linda. Först fick deltagarna i deras studie läsa en kort introduktion av
henne: ”Linda is 31 years old, single, outspoken and very bright. She majored in
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philosophy. As a student, she was deeply concerned with issues of discrimination and
social justice, and also participated in anti-nuclear demonstrations.” (Tversky &
Kahneman, 1983, s-297). Därefter fick respondenten rangordna åtta olika påståenden
utifrån hur sannolika denne tyckte de var för Linda. Bland dessa åtta fanns två
alternativ för vilka KF ofta skedde: ”Linda is a bank teller” respektive “Linda is a bank
teller and is active in the feminist movement.” (Tversky & Kahneman, 1983, s-297).
Det sistnämnda alternativet kan inte vara mer sannolik enligt sannolikhetsläran men
ändå rangordnade 89% av respondenterna det alternativet som mer sannolikt än att hon
bara är banktjänsteman.

Efterföljande studier har visat att KF är ett tankefel som är mycket svårt att till fullo
eliminera (t.ex. Gavanski & Roskos-Ewoldsen, 1991; Morsanyi, Chiesi, Primi & Szucs,
2017; Nilsson & Andersson, 2010). Människor tycks således ha svårigheter med att
göra vissa bedömningar mellan olika alternativ. Potentiellt kan det få konsekvenser för
individers liv eftersom sannolikhets- och riskbedömningar (och dessutom av
konjunktioner av händelser) är vanligt förekommande. Allt från ekonomiska
investeringar till vilket färdsätt som är bäst lämpat för att nå sin destination kan vara val
mellan mer eller mindre långa konjunktioner. 

KF saknar en entydig förklaring utan flera rivaliserande förklaringsmodeller finns. På
grund av felslutets förmodade kapacitet att påverka valen människan gör i livet är det
därför av stor vikt att komma närmare förklaringen till varför KF uppstår. Avsikten med
den här studien var att undersöka felslutet och bygga vidare på tidigare forskning samt
introducera nya faktorer av vikt, vilket kan leda till att KF bättre kan förstås. I
undersökningen studerades hur emotionen förvåning samt hur konjunktionens
komponentlängd påverkar och interagerar med KF. 
 
Det råder delade uppfattningar om vad KF beror på. Vissa studier har kommit fram till
att KF föranleds av felaktiga metoder för hur sannolikheter beräknas (t.ex. Gavanski &
Roskos-Ewoldsen, 1991; Nilsson, 2008). Enligt dessa studier bedöms konjunktionens
sannolikhet genom att beräkna en genomsnittlig sannolikhet för de subjektivt bedömda
komponenterna. Föregående fotbollsexempel kan illustrera detta: Att Sverige vinner
mot Tyskland (A) har för en insatt publik låg sannolikhet men däremot är sannolikheten
hög att Frankrike kommer vinna över San Marino (B). A:s sannolikhet blir med
genomsnittsmetoden lägre än konjunktionen A&B eftersom B:s höga sannolikhet gör
konjunktionen mer attraktiv för en bedömare, vilket leder till ett KF. 

Expertis på sannolikheter tycks däremot inte vara hela förklaringen eftersom varken
Tversky och Kahneman (1983) eller Morsanyi et al. (2017) kunde eliminera
förekomsten av KF med deltagare som var insatta i sannolikhetslärans logik. Tversky
och Kahneman menade att felsluten beror på heuristik samt bias, framför andra
nämndes representativitetsheuristiken. En heuristik (eller tumregel) är enligt Kahneman
och Frederick (2002) en medveten eller omedveten samt intuitiv process som hjälper
individer att bedöma en företeelse. Kahneman och Tversky (1972) menade att en
individ genom representativitet använder sig av sin subjektiva bild av en företeelse och
att det som bäst stämmer överens med den bilden anses vara mest sannolikt. Det gör att
B kan betraktas som mer sannolik än A, även om den objektiva sannolikheten är
omvänd. I Tversky och Kahnemans Linda-exempel förmedlade författarna en bild som
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de ville skulle vara representativ för en feminist. I valet mellan om Linda mest sannolikt
är en banktjänsteman eller om hon är en banktjänsteman och, just, feminist var det
sistnämnda alternativet enligt författarna mer representativt för Linda och därför begår
många personer KF som ställs inför denna fråga. 

Gavanski och Roskos-Ewoldsen (1991) har däremot kunnat påvisa att KF sker i
nästintill lika stor utsträckning även när representativitetsheuristiken inte kan användas.
De använde sig av ett exempel med en fiktiv planet och utomjordingars utseende. Den
enda information som gavs var två procentuella sannolikheter för att utomjordingarna
skulle ha blått hår samt tre ögon (T.ex. att sannolikheten är 15% för att en utomjording
har blått hår och 85% för att den har tre ögon.). Eftersom deltagarna innan studien inte
läst eller hört något om denna planet fanns ingen representativ bild för hur
utomjordingarna borde se ut. Förutom ovanstående exempel fick undersöknings-
deltagarna bland annat göra ett Linda-exempel (eller med snarlik utformning). För både
Linda- och utomjordingsexemplet var komponenternas sannolikheter satta till att vara
identiska, vilka deltagarna kunde läsa i frågeformuläret. Det vill säga: den osannolika
komponenten (blått hår samt banktjänsteman) hade till exempel 15% sannolikhet i både
exemplet med Linda samt med utomjordingarna. Konjunktionerna för de två varianterna
bedömdes vara mycket snarlika även fast representativitet bara kunde appliceras på ena
exemplet. 

Det finns även en tredje förklaring av KF som distanserar sig från båda ovanstående
modeller. Hertwig och Gigerenzer (1999) menade att begreppet sannolik (som används
vid KF-problem i forskningssammanhang) även kan tolkas på icke-matematiska sätt. De
fann i sin studie att när deltagarna efteråt utfrågades om deras tolkning av begreppet
fanns en stor variation i tolkningen av ordet sannolik. Till exempel nämnde de rimlig,
trolig, möjlig och förväntad som icke-matematiska infallsvinklar på sannolik. Vid dessa
alternativa tolkningar menade Hertwig och Gigerenzer att det är meningslöst att
benämna det som bristande logiska processer eftersom individen tolkat frågan
diametralt annorlunda än från ett matematiskt perspektiv. De argumenterade till och
med för att intelligens kan vara att inte följa logiska normer i varje sammanhang. Inte
ens datorer kan hantera obegränsad rationalitet, än mindre människan, utan snabba och
sparsamma heuristiker lämpar sig ofta bättre (Gigerenzer & Todd, 1999). Den här
förklaringsmodellen skiljer sig också från föregående modell om heuristik samt bias
(vilken lägger heuristiken till last för felaktigt resonerande) i den bemärkelsen att
tumregler ses som en positiv och grundläggande komponent för kognition och inte en
kognitiv illusion (Gigerenzer & Todd, 1999). Människan har endast begränsad
rationalitet, vilket inte nödvändigtvis är en nackdel eftersom det inte finns någon
optimal strategi för händelser i det verkliga livet (Gigerenzer & Todd, 1999). Dessutom
menade Hertwig och Gigerenzer (1999) att semantiska och pragmatiska slutledningar
från en kontext är det intelligenta. Sunt resonerande menade de förutsätter att innehållet
och sammanhanget tas i beaktning. Gigerenzer (2005) argumenterade till och med för
att logiska normer inte bidrar till intelligent beteende. Logiska modeller kan vara
bristfälliga och snarare spegla vad som tidigare skett än framgångsrikt förutspå vad som
komma skall (Gigerenzer, 2015). Till exempel fann Wübben och Wangenheim (2008)
att ett företag som ska förutsäga vilka kunder som är aktiva och åter kommer köpa deras
varor, med hiatus-heuristiken (att en kund anses vara inaktiv om denne inte köpt eller
konsumerat någon vara under en viss tidsperiod) får lika, eller till och med mer korrekta
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slutsatser än med en avancerad logisk modell (Pareto/NBD modellen). Utifrån
konsumentdata från tre olika typer av företag kunde Wübben och Wangenheim se vilka
kunder som återkom och jämföra heuristiken med den logiska modellens förmåga att
förutsäga vilka dessa skulle vara. De fann att tumregler även kan leda till korrekta
slutsatser och ibland till och med till bättre än avancerade modeller. 

Ytterligare en aspekt till varför KF sker kan ha att göra med emotioner. Lerner, Li,
Valdesolo och Kassam (2015) kom efter en omfattande genomgång av forskningsfältet
fram till att emotioner har en betydande och genomgripande påverkan på
beslutsprocesser. Gigerenzer (2004) fann till exempel att emotioner och känslor kan
leda till logiskt felaktiga beslut och slutsatser. Han undersökte hur människors val av
färdsätt förändrades i USA efter terrorattacken på World Trade Center 2001. Under tre
månader efter attacken valde en större andel människor att åka bil långa sträckor istället
för att flyga, även fast det är ett långt osäkrare färdmedel. Gigerenzer fann också att
antalet förolyckade i trafiken ökade under denna period, vilket han härledde till den
ökade bilåkningen. Denna ökningen av dödstal var dessutom större än antalet döda vid
själva terrorattackerna. Människors rädsla ledde i det fallet till kontraproduktiva beslut.
Snarlika resultat fann även Tiedens och Linton (2001). Upplevd säkerhet inför en
situation var i deras studie avgörande för om systematiskt tänkande eller heuristik skulle
tillämpas. Glädje och ilska ledde till heuristiska beslutsprocesser medan mindre säkerhet
såsom sorg föranledde systematiska processer. Följaktligen finns det aspekter som talar
för att logik inte är den enda faktorn som är verksam vid beslut. Matematiskt tänkande
behöver inte vara det enda möjliga tillvägagångssättet för en individ att lösa ett KF-
problem. Denna synvinkel diskrediterar till viss del förklaringsmodeller som menar att
KF beror på felaktiga matematiska metoder. Logik behöver nämligen inte ens vara
involverat i bedömningen av sannolikheter. Situationer kan således existera där KF
begås enkom på grund av att känslor är involverade och influerar valet. 

Det finns också forskning som visar på att valalternativens konstruktion och
detaljrikedom påverkar KF. Nilsson och Andersson (2010) undersökte KF genom
tippande på fotbollsmatcher där respondenterna först hade fått sannolikhetsbedöma ett
antal fotbollsresultat. Dessa enskilda matchresultat parades sedan ihop med ett eller två
resultat som skiljde sig i hur sannolika individen hade bedömt dessa vara (t.ex. en
osannolik och två sannolika resultat). Nilsson och Andersson fann att konjunktionernas
bedömda sannolikhet ibland förändrades gentemot hur det enskilda resultatet bedömts
vara. Till exempel kunde en konjunktion bestående av ett resultat med låg sannolikhet
tillsammans med två resultat med hög sannolikhet, bedömas som mer sannolik än den
ursprungliga enskilda matchen. Dessutom fann författarna att det var fler som gjorde KF
vid vissa kombinationer av tre komponenter i konjunktionen än med bara två stycken.
Generellt blev deltagarna också mer säkra vid längre komponentlängd huruvida deras
sannolikhetsbedömning av konjunktionerna var korrekt eller inte. Nilsson och
Andersson fann däremot inte signifikanta resultat för alla kombinationer de testade, det
var dock bara 23 undersökningsdeltagare vilket gör att risken för Typ-II fel var påtaglig.

Nilsson och Andersson (2010), i likhet med Hertwig och Gigerenzer (1999), pekade på
att inramningen och kontexten är av vikt vid bedömningen. Både Nilsson (2008) och
Gigerenzer (2005) kom båda fram till snarlika slutsatser: mängden, tydligheten och
kvaliteten på informationen spelar roll för KF. Ett alternativ som innehåller dessa
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aspekter kan följaktligen av betraktaren anses vara mer sannolikt, även om så inte är
fallet. För att återigen nämna Linda-exemplet (för vilket en mycket stor andel av
deltagarna gjorde KF i Tversky och Kahnemans (1983) studie) kan detaljrikedomen
spelat roll. Inget som deltagaren fick läsa i introduktionen om Linda innan
sannolikhetsbedömningen tydde på att hon är banktjänsteman men betydligt mer på att
hon är feminist (Tversky & Kahneman, 1983). Komponenten feminist kan möjligtvis ha
bidragit med detaljrikedom genom att det band ihop konjunktionen med övriga
berättelsen och skapade en levande kontext. Därav kan det antas att alternativ som har
många sannolika komponenter (såsom i Nilsson och Anderssons (2010) studie) är mer
detaljrika samt mer framgångsrikt fångar en aktuell kontext och därmed leder till att
många KF begås. Möjligtvis fungerar det likadant i fotboll: ett enskilt och osannolikt
resultat (A) ses som mindre sannolikt än när det kombineras med flera väntade resultat
(till exempel A&B&C&D). Detta strider mot matematiska regler men däremot kan en
sådan konjunktion vara mer representativ och skapa den kontext som fotboll agerar i
och därigenom skapa intrycket av att den är mer sannolik. Det är mycket sällan lag går
långa perioder obesegrade, under hela engelska Premier Leagues historia är det till
exempel bara ett lag som inte har förlorat en enda match under en hel säsongen (Premier
League, 2019). Även mycket bra lag förlorar ibland matcher, ibland dessutom mot klart
sämre motstånd. Det borde därför kunna vara representativt att oväntade resultat
emellanåt sker. En tipsrad, liksom andra händelser i livet, kanske inte väcker någon
förvåning utifall helheten är väntad. Att enskilda komponenter avviker lite från vad som
är mest sannolikt kan i så fall kanske bli betydelselöst vid en beslutssituation. 

Ett för representativitet nära besläktat begrepp är normalitet (Kahneman & Miller,
1986). Normalitet, eller normteori, menade Kahneman och Miller, utgår från att
individer har en tillgänglig prototyp för hur något är eller ska vara. De menade att
känslan förvåning ofta följer när normalitet inte råder samt att vad som är normalt är
formbart. Fisk och Pidgeon (1997) skrev att mer förvåning uppbringas för företeelser
som av individen anses som extrema. Till exempel kan efterföljande information (t.ex. i
form av förväntade händelser) göra en förvånande händelse normal enligt Kahneman
och Miller (1986). Normalitet och vad som är förvånande är följaktligen inte konstant
utan beroende av dess kontext och hur individen själv upplever den, vilket gör att en
konjunktion kan anses mer väntad och mindre förvånande än sina komponenter
(Kahneman & Miller, 1986). Utifall en person vid ett KF-problem förstår begreppet
sannolik utifrån någon av dess icke-matematiska innebörder, till exempel förväntad,
(precis som Hertwig och Gigerenzer (1999) menade att många gör) kan en konjunktion
följaktligen upplevas som troligare och mindre förvånande än dess komponenter utifrån
den tolkningen. För att återigen nämna Linda-exemplet kan det argumenteras för att det
är tämligen förvånande att hon arbetar som banktjänsteman men konjunktionen blir mer
väntad genom komponenten feminist. En enskild komponent kan därför anses
förvånande men när den omges av en förväntad komponent kan den bli rimlig, vilket
leder till att förvåningen avtar. Ett KF kan således bero på att känslor fattar beslutet
istället för logik, vilket kan göra att det som är minst förvånande och mest väntat anses
ha högst sannolikhet. 

Avsikten med studien var att med utgångspunkt i ovanstående forskningsgenomgång
utöka kunskaperna om KF. Tidigare forskning har indikerat på att emotioner har en
utpräglad roll vid beslutssituationer samt att sannolikhet är en tolkningsfråga. Det finns
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också teorier om att vad som är förvånande och normalt är relativt sin kontext. Dessa
aspekter begränsar förmågan hos individer att agera utifrån vad som kan anses vara
logiskt ur ett objektivt perspektiv. Istället använder sig individer av andra typer av
förhållningssätt eller tumregler för att komma fram till beslut. Vilka är då dessa
alternativa förfaringssätt?

Känslor och däribland förvåning, menar forskning, är inblandade i beslut och borde
följaktligen kunna vara en del av förklaringen till varför KF begås. En individs
inställning och känsla (t.ex. förvåning) för ett alternativ kan möjligtvis påverka hur
denne evaluerar det (t.ex. hur sannolikt något är). Denna sannolikhets-bedömning tycks
vara formbar av kontexten samt av alternativens uppbyggnad. En osannolik händelse
kan till exempel tillsammans med sannolika komponenter bli rimlig och Nilsson och
Andersson (2010) fann delvis signifikanta resultat för att en konjunktions antal
sannolika fotbollsresultat påverkade sannolikhetsbedömningen. Nilsson och Andersson
använde sig dock endast av 23 stycken deltagare i sin undersökningen och dessutom
tycks de vara ensamma om att ha undersökt KF med fler än två komponenter i
konjunktionen. Det är därför rättfärdigat att undersöka detta närmare. 

Frågeställningar: 
• Är sannolikhetsbedömningen influerad av konjunktionens komponentlängd?

Närmare bestämt: bedöms en konjunktion med många sannolika komponenter
som mer sannolik och mindre förvånande än en konjunktion med färre
komponenter?

• Förändras andelen begångna KF tillsammans med sannolikhetsbedömningarna? 
• Kan förvåning förklara andelen KF genom dess samband med sannolikhets-

bedömningen? Det vill säga: betyder lägre förvåning högre sannolikhets-
bedömning och fler KF? 

Dessa frågor avsågs besvaras med hjälp av ett experiment med mixad design.
Sannolikhetsbedömningen och grad av förvåning borde vara negativt korrelerade. Mest
förvånande och minst sannolik förväntades en enskild och osannolik komponent vara.
Lägst förvåning och högst bedömd sannolikhet förutspåddes däremot den längsta
konjunktionen ha, vilken bestod av en osannolik och tre sannolika komponenter. I och
med det borde även andelen KF förändras för olika typer av konjunktioner utifall
sannolikhetsbedömningen är influerad av konjunktionens komponentlängd. Högst antal
KF borde därför iakttas i en konjunktion med flest sannolika delar. Detta samband kan
antyda att det är förvåning och känslor som leder till KF samt att felslutet inte beror på
felaktiga matematiska metoder för att beräkna en konjunktions sannolikhet. 

Metod

Undersökningsdeltagare 
Totalt deltog 227 personer i studien varav 142 män och 85 kvinnor vilka var mellan
åldrarna 19 och 75 år. Medelåldern för stickprovet var 34,4 år (SD=12,17 år) bortsett de
sex individer som inte ville uppge sin ålder. Samtliga deltagare förväntades ha någon
form av anknytning till Sverige eftersom undersökningen utfördes på svenska.
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Deltagarna rekryterades under tre dagar genom Facebook och via Psykologiska
Institutionen på Stockholms Universitet. De kontaktades delvis genom min personliga
Facebook-sidas nyhetsflöde samt funktionen Stories. Dessa mottagare uppmuntrades
också att sprida enkäten vidare. Även medlemmar i de stängda Facebook-grupperna
Djurgårdens IF – Alltid oavsett! och Korpen Stockholms Spelarbank – Fotboll kunde ta
del av enkäten som var publicerad i deras nyhetsflöden. Deltagarna på universitetet
kontaktades genom att studenter erbjöds tid för experimentella erfarenheter (ett
obligatoriskt moment för studenter på vissa kurser och program på institutionen).
Kontakten med studenterna togs genom ett e-mail som skickades via en webmaster till
personer som anmält intresse för att delta i undersökningar samt med en notis på en
anslagstavla på Psykologiska Institutionen. 89 deltagare rekryterades genom denna
åtgärd.

Eftersom frågorna förutsatte viss fotbollskunskap informerades respondenterna före
undersökningen om att vissa förkunskaper krävdes. För att undvika att tillräckligt
fotbollskunniga personer på grund av osäkerhet valde att inte delta angavs en
referenspunkt för hur stort intresse som ungefär behövdes (”Du brukar titta på fotbolls-
VM”). Medelvärdet för fotbollsintresset i stickprovet kontrollerades genom
självrapportering på en femgradig Likert-skala (1=Litet, 5=Mycket stort) vilket var
negativt snedfördelat (M=3,73). 

Material
Undersökningen utfördes på internet genom en webbaserad enkät vilken konstruerades
med Stockholms Universitets program Survey&Report. En mixad design användes och
enskilda deltagare besvarade bara den ena av de två enkäterna. I den ena betingelsen
fick deltagarna göra en sannolikhetsbedömning av 22 möjliga händelser med
anknytning till kommande EM i fotboll på en skala från 0-100% sannolikt (T.ex.
”Norge vinner över Frankrike”). Den andra gruppen fick samma frågor med den enda
skillnaden att tempus hade ändrats och frågan istället var att deltagarna skulle skatta sin
förvåning om denne läser eller ser att följande händelser har inträffat. Förvåningen
operationaliserades genom självskattning med en Likert-skala (1=Inte alls, 7=Mycket
förvånande). Varje respondent besvarade samtliga 22 frågor.

Materialet var fotbollsrelaterat på grund av den relativa objektivitet som ämnet besitter
för en fotbollskunnig population samt byggde på strukturen från det ursprungliga Linda-
problemet från Tversky och Kahneman (1983). Vilka lag eller länder som är bra
respektive mindre bra är förhållandevis givet och vilket lag som är favorit att vinna en
match kan te sig självklart. Genom att använda dessa tämligen objektiva
styrkeförhållanden länder emellan kunde sannolika och osannolika komponenter skapas.
Fyra av frågorna var relaterade till frågeställningen men övriga 18 var
distraktionsmoment (se appendix för alla items). För att deltagarna inte skulle kunna
ändra sina svar vid ett senare skede fick varje deltagare besvara frågorna på fyra olika
sidor. Det fanns dessutom endast en knapp för att gå vidare i enkäten, inte bakåt. De
fyra items som undersökningen byggde på placerades på var sin sida tillsammans med
fyra till fem distraktionsmoment. Alla frågor gjordes obligatoriska att besvara.

De fyra händelserna som var av vikt för studien bestod av olika långa serier av
fotbollsmatcher där längre konjunktioner bestod av samtliga matcher från kortare dito.
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Varje alternativ innehöll en osannolik match samt ett varierande antal sannolika
matcher. Denna utformning valdes eftersom Tversky och Kahneman (1983) fann att den
kombinationen av komponenter i konjunktionen ofta orsakar KF. De två betingelserna
hade exakt samma matchresultat men för skattad förvåning ändrades tempus till vann.
Alternativen för sannolikhetsbedömningen var: 

• Norge vinner mot Frankrike.
• Norge vinner mot Frankrike och England vinner över Andorra.
• Norge vinner mot Frankrike, England vinner över Andorra och Tyskland vinner

över Lettland.
• Norge vinner mot Frankrike, England vinner över Andorra, Tyskland vinner

över Lettland och Italien vinner över Liechtenstein.

Oktobers, 2018, FIFA-ranking (FIFA, 2018) användes för att säkerställa att inte
subjektiva värderingar influerade urvalet av länder för matcherna. Den osannolika
matchen, skrällen ”Norge vinner mot Frankrike”, bestämdes genom att välja ett land
som befann sig åtminstone 40 placeringar under det bättre laget. Övriga tre sannolika
resultat skapades genom att ta ett lag minst 100 placeringar under det vinnande laget.
För att förenkla läsandet används hädanefter akronymer för matcherna: det osannolika
resultatet är O och konjunktionerna är OS, OSS och OSSS där S står för ett sannolikt
resultat. Distraktionsmomenten skapades utan någon sådan modell utan konstruerades
för att vara olika långa konjunktioner och till olika grad uppseendeväckande. Delvis
snarlik utformning användes för övriga frågor men också företeelser såsom ”En match
ställs in på grund av att det regnar för mycket” och ”Englands stjärnanfallare kan inte
delta i EM för han fick en fraktur när han tog ner en schampo-flaska med foten”.
Distraktionsmomentens funktion var nödvändig eftersom Tversky och Kahneman
(1983) fann att deltagare utförde färre KF när exakta sannolikheter efterfrågades men att
de allra högsta andelarna begångna KF skedde när det var många olika delfrågor på
samma tema (Temat i den här studien var sannolikhetsbedömning eller skattad
förvåning.). Risken hade annars varit att respondenterna alltför lätt hade genomskådat
designen och snarare jämfört alternativen med varandra än att ha skattat sin förvåning
eller sannolikhet utifrån varje enskild händelse.

Förutom dessa 22 frågor samt grundläggande demografisk information, såsom kön,
ålder och fotbollsintresse, behövdes ytterligare tre frågor ställas på grund av att
Survey&Report saknade en randomiseringsfunktion. Respondenterna fick först uppge
om de var födda på ett jämnt eller ojämnt datum. Individer födda på jämna datum
placerades i gruppen för sannolikhetsbedömningen och de födda på ojämna datum
skulle skatta sin förvåning. Tyvärr visade det sig, av oklar anledning, att betydligt fler
(134) var födda på ojämna datum och därmed fick skatta sin förvåning, än på jämna
datum (93) och därmed fick skatta sannolikhet. För att motverka eventuella
ordningseffekter utfördes motbalansering vilket även det behövdes göras manuellt för
samtliga 24 möjliga variationer av ordningsföljden på de fyra sidorna. Respondenterna
fick därför uppge vilken månad de är födda i samt om de är födda ett jämnt eller ojämnt
år.  

Design och procedur
Undersökningsdeltagarna fick del av enkätens hyperlänk genom någon av ovanstående
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kanaler. Första sidan av enkäten bestod av en kort introduktion av studien, information
om inklusions- och exklusionskriterier samt att deltagandet var frivilligt.
Respondenterna upplystes om att dessa samtyckte till att delta i studien genom att
påbörja enkäten. Därefter fick respondenten besvara enkätens frågor utifrån ordningen
som randomiseringen avgjorde. När enkäten elektroniskt hade skickats tackades
deltagarna samt upplystes om studiens exakta syften. 

Statistisk analys
När datan var insamlad omstrukturerades datafilen i IBM SPSS Statistics 25 till att bara
innehålla de åtta frågorna av intresse. Dessutom skapades tre nya dikotoma variabler för
om KF begåtts på de olika konjunktionsnivåerna för sannolikhetsbetingelsen. Ett felslut
bedömdes ha begåtts om deltagaren bedömde den aktuella konjunktionen som mer
sannolik än matchen O. Inga KF beräknades för betingelsen skattad förvåning.
Ytterligare tre dikotoma variabler konstruerades för att se vilka respondenter som vid
varje nivå följt sannolikhetslärans regler om att en längre konjunktionen endast kan vara
mindre eller lika sannolik som dess enskilda komponenter. För alla statistiska analyser
användes en alfanivå på 5%.
 

Resultat 

Undersökningens syfte var delvis att utröna om förvåning kan förklara andelen KF
genom att undersöka dess samband med sannolikhetsbedömningar. Syftet var också att
undersöka om konjunktionens komponentlängd påverkar både sannolikhets-
bedömningar samt skattad förvåning och om antalet KF därigenom förändras. 

Antal KF
Antalen KF var relativt likformigt mellan de olika konjunktionerna (Figur 1). För OS

Figur 1. Antal KF för konjunktionerna OS, OSS och OSSS.
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begick 48% (45 av 93) av deltagarna KF gentemot O, för OSS begick 53% (49 av 93)
av deltagarna KF gentemot O samt för OSSS begick 51% (47 av 93) av respondenterna
KF gentemot O. Ett χ2-test visade inte på någon signifikant skillnad i antal KF för de
o l i k a konjunktionslängderna; χ2

2=0,34 , p=0 ,84 . Antalen felslut konjunktionerna
emellan var således inte med statistisk säkerhet skilda från varandra. Resultatet stärkte
inte hypotesen om att antalet begångna KF förändras tillsammans med konjunktionernas
komponentlängd. Därefter utfördes viss explorativ okulär undersökning av datan. 35%
(33 av 93) av deltagarna gjorde KF för varje konjunktion gentemot O. Av de 59
respondenter som gjorde minst ett felslut för någon av konjunktionerna begick 64%
(38 av 59) KF mellan OS och OSS samt att mellan OSS och OSSS begick 53% (31 av
59) av dessa individer KF. Det var 37% (34 av 93) av deltagarna som inte gjorde ett
enda KF och dessutom förhöll sig 74% (25 av 34) av dessa felfritt till
sannolikhetsläran. Det vill säga, varje konjunktion kan endast vara mindre eller lika
sannolik som den kortare varianten (till exempel: OS≥OSS). Dessutom undersöktes om
det fanns några tendenser för hur stort fotbollsintresse personer som begår felslutet
hade, vilket om något antydde att det tycks vara fotbollsintresserade som begår KF.
Bland de som gjorde KF för varje konjunktion var det till exempel bara två stycken
deltagare med litet intresse (1 på självskattningsskalan) men däremot 11 stycken som
hade uppgett att de hade mycket stort fotbollsintresse (5 på självskattningsskalan). 

Sannolikhetsbedömning
För att analysera ena betingelsens (n=93) sannolikhetsbedömningar undersöktes först
medelvärdena från intervallet 0-100 vilka visade sig förändras progressivt med antalet
komponenter i konjunktionen. O (M=14,14, SD=12,49), OS (M=23,56, SD=22,1), OSS
(M=28,92, SD=28,31) och OSSS (M=30,38, SD=31,86) visade på denna stigande effekt
på sannolikhetsbedömningarna för antalet sannolika resultat (Figur 2). En envägs

Figur 2. Medelvärden i procent med 95% CI för sannolikhetsbedömningen av
konjunktionerna O, OS, OSS och OSSS. 
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beroende ANOVA med Huynh-Feldt korrigering gav en signifikant effekt av
komponentlängd på sannolikhetsbedömningen; 0,05F(2 ,3 34 , 27 6)= 1 5 , 5 8 , p<0,001,
η2part=0,145. Ett Bonferroni post hoc test användes för att se om de tre konjunktionerna
med olika många sannolika resultat skiljde sig signifikant från O samt mot övriga
konjunktioner. Skillnaden mellan medelvärdena för OS och O var 9,42 procentenheter
(p<0,001). Medelvärdesskillnaden mellan OSS och OS var 5,37 procentenheter
(p=0,02) men däremot var inte skillnaden mellan OSSS och OSS (1,43 procentenheter)
signifikant (p=1). Inte heller medelvärdesskillnaden mellan OSSS och OS (6,82
procentenheter) var signifikant (p=0,127). Sannolikhetsbedömningarna förändrades
följaktligen tillsammans med konjunktionernas komponentlängd. OSSS tycks däremot
inte förändra sannolikhetsbedömningarna nämnvärt bättre än vad OSS gör. Resultatet
överensstämde med hypotesen så till vida att en konjunktions antal sannolika resultat
ledde till högre och högre sannolikhetsbedömningar. 

Förvåning 
Den självskattade förvåningen för de fyra frågorna i den andra betingelsen (n=134)
undersöktes först genom att jämföra medelvärdena från Likert-skalan 1-7. Skattningen
följde en regressiv tendens (Figur 3) till skillnad från sannolikhetsbedömningarnas
progressiva utveckling med antalet matcher. Medelvärdena på den sjugradiga Likert-
skalan sjönk för varje tillagd match; O (M=5,45, SD=1,59), OS (M=4,12, SD=1,43),
OSS (M=3,79, SD=1,55) och OSSS (M=3,66, SD=1,62). En envägs beroende ANOVA
med Huynh-Feldt korrigering på grund av heterogena spridningar gav en signifikant
effekt av komponentlängd på skattad förvåning; 0,05F(2,376, 399)=67,34, p<0,001,
η2part=0,336. Ett Bonferroni post hoc test utfördes för att undersöka skillnaden mellan de
olika långa konjunktionerna. Mellan O och OS var medelvärdesskillnaden 1,33 skalsteg
och var signifikant (p<0,001). Likaså var skillnaden signifikant mellan OS och OSS
(0,33 skalsteg skillnad, p=0,019) men däremot inte mellan OSS och OSSS (0,13

Figur 3. Medelvärden med 95% CI för skattad förvåning av konjunktionerna O, OS,
OSS och OSSS. 
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skalsteg, p=1) vilken var den enda icke signifikanta medelvärdesskillnaden.
Förvåningen minskade följaktligen för en konjunktion med varje adderat förväntat
matchresultat, med lägst medelvärde uppmätt för OSSS. OSSS tycks däremot inte
nämnvärt förändra den skattade förvåningen mot OSS. Resultatet låg i linje med den här
studiens antaganden genom att förvåningen minskade tillsammans med antalet
sannolika komponenter i konjunktionen. 

Korrelation mellan sannolikhet och förvåning 
För att undersöka sambandet mellan sannolikhetsbedömningarna och den skattade
förvåningen för konjunktionerna utfördes ett Pearson korrelationstest. Sambandet
undersöktes mellan de fyra medelvärdena för sannolikhetsbedömningarna och de fyra
för förvåningen vilket gav en signifikant, och nästintill perfekt, negativ korrelation; r=
-0,985, n=4, p=0,015 (Figur 4). Om ett alternativ är mycket förvånande är det även
mycket osannolikt och vice versa. Det här resultatet understödde hypotesen att
förvåning och sannolikhetsbedömning är negativt korrelerade. 

Figur 4. Korrelationen mellan sannolikhetsbedömningarna och skattad förvåning i ett
punktdiagram för de olika konjunktionernas medelvärden.

Diskussion

Forskning har visat på att människan fattar beslut som ibland motsätter sig logiska
normer, vilket är vanligt förekommande när sannolikheten för konjunktioner av
händelser och företeelser ska bedömas (t.ex. Nilsson & Andersson, 2010; Tversky &
Kahneman, 1983). Undersökningens syfte var delvis att utröna om förvåning kan
förklara andelen KF genom att undersöka dess samband med sannolikhetsbedömningar.
Syftet var också att undersöka om konjunktionens komponentlängd påverkar både



13

sannolikhetsbedömningar samt skattad förvåning och om antalet KF därigenom
förändras. 

Resultatet skänker delvis stöd för studiens hypoteser. Sannolikhetsbedömningarnas
medelvärde för de olika konjunktionerna förändrades tillsammans med
komponentlängden. Lägst sannolikhet hade O och därefter ökade stickprovets
medelvärden progressivt till OSSS, antalet sannolika komponenter i konjunktionen
spelar således roll för sannolikhetsbedömningen. Långa konjunktioner med stor andel
sannolika händelser anses som mer sannolika än dess enskilda komponenter, även om
detta innebär att sannolikhetslärans regler bryts. Samma mönster kunde iakttas för
förvåning men med omvänd, regressiv, effekt; fler sannolika komponenter gav upphov
till mindre förvånande konjunktioner. Sambandet mellan förvåning och sannolikhets-
bedömningarna var stor, det var en nästintill perfekt korrelation mellan dessa faktorer
och hur de förändrades tillsammans med konjunktionens komponentlängd. 

Det fanns dock vissa resultat som inte följde det förväntade utfallet av studien, vilket
möjligtvis kan sätta ovanstående resultat i nytt perspektiv. Antalet KF skiljde sig lite
mellan konjunktionerna men inte tillräckligt för att slumpen skulle kunna uteslutas som
förklaring. Dessutom följde inte den oansenliga förändringen av antal KF samma linjära
tendenser som sannolikhetsbedömningarna samt förvåningen uppvisade. Från den
explorativa undersökningen av den här studiens resultat framkom att gruppen som
begick KF vid de olika konjunktionerna till stor del bestod av samma individer.
Dessutom ansåg en överväldigande majoritet av de som inte gjorde ett enda KF (74%)
att konjunktionerna inte bara var mindre sannolika än O utan också att längre
konjunktioner bedömdes vara mindre eller lika sannolika som kortare dito. Förslagsvis
kan den uteblivna effekten relateras det Hertwig och Gigerenzer (1999) fann i sin studie
om KF: vissa tolkade uppgiften matematiskt medan andra gjorde det utifrån någon av de
alternativa tolkningarna av ordet sannolik (och gjorde fler felslut än den förstnämnda
gruppen). De flesta som begick KF i deras studie gjorde inte en matematisk tolkning av
sannolik. Den här studiens design omöjliggör en djupare analys av detta men
förklaringen kan ligga i att det kan ha varit många respondenter som gjorde
bedömningen utifrån en matematisk tolkning. Det kan tänkas vara mycket osannolikt att
dessa individer skulle börja begå KF vid längre konjunktioner när det fanns indikationer
på att logik var mycket närvarande i deras bedömning. Det kan betyda att individer som
tolkat sannolik utifrån den matematiska innebörden var betydligt bättre förberedda att
bestämma matematiska sannolikheter för konjunktioner och därigenom begå få (eller
inga) KF. Vilket kan förklara varför andelen KF inte förändrades med
komponentlängden såsom sannolikhetsbedömningarna gjorde. Den relativa tak- och
golveffekten (En konjunktion kunde inte bedömas som mindre sannolik än 0% och O:s
medelvärde var så lågt som 14,14. Likaså kunde inte en konjunktion bedömas som mer
förvånande än sju på skalan och O:s medelvärde var höga 5,45.) gjorde att det kan
tänkas att medelvärdena ändock kunde öka eller minska eftersom en andel av deltagarna
trodde att konjunktionerna blev mer och mer sannolika samt mindre och mindre
förvånande. Det här resulterar i att hypoteserna som stärktes av studien kanske måste
ses i ett annat perspektiv. Om förändringarna i sannolikhetsbedömningarna och den
skattade förvåningen endast drevs av ett fåtal individer (vilket den explorativa
undersökningen antyder) försämras den externa validiteten. Det är i så fall inte alla som
influeras av komponentlängden, utan somliga tycks snarare vara medvetna om
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konjunktionernas avtagande sannolikhet tillsammans med konjunktionslängden. 

Även om sannolikhetsbedömningarna och den skattade förvåningen hade linjära
tendenser tycktes dessa avta eller möjligtvis försvinna vid OSSS. OSS däremot gav
signifikant skillnad gentemot OS men studiens resultat pekar på att ökningen respektive
minskningen inte fortsätter med samma styrka vid mycket långa konjunktioner utan en
platåeffekt tycks uppstå. Att en konjunktions komponentlängd och antal sannolika
komponenter spelar roll för hur förvånande och sannolik den bedöms, kan således vara
en sanning med modifikation. 

Resultatet från undersökningen har även fler beröringspunkter med tidigare forskning
inom området samt psykologifältet i stort. Konjunktionens komponentlängd tycks
kunna influera bedömningen av sannolikhet och förvåning, vilket ligger nära Nilsson
och Anderssons (2010) fynd att fler KF begicks och förtroendet ökade med fler
sannolika komponenter (Däremot gav inte komponentlängden i denna studie någon
effekt på antalet KF.). I likhet med Nilsson och Anderssons design konstruerades
problemen i den här studien utifrån fotbollsmatcher. Däremot fanns det en avgörande
skillnad: Nilsson och Anderssons deltagare var vana tippare på fotboll medan denna
studie enbart hade fotbollsintresse som inklusionskriterium. Det kan tänkas att det
medför en viss förbättring av den externa validiteten eftersom undersökningsdeltagarna
troligtvis var något mindre likformiga. 

Konjunktionens komponentlängd och dess sannolika komponenter tycks för somliga ha
reducerat den osannolika matchens inverkan genom att konjunktionerna uppfattas som
mer och mer sannolika och mindre och mindre förvånande. Osannolika resultat är
relativt vanligt förekommande i fotboll, såsom att Norge vinner över Frankrike. Detta
tycks även kunna vara mer förvånande när resultatet redovisas ensamt jämfört med
tillsammans med ett antal förväntade resultat. Förslagsvis kan de sannolika resultaten i
den här studiens konjunktioner ses som den kontext (Kahneman & Miller, 1986;
Hertwig & Gigerenzer, 1999), detaljrikedom (Nilsson, 2008) och tydlighet (Gigerenzer,
2005) som anses vara viktiga i en valsituation och därigenom leda till att det
matematiskt mindre sannolika ibland väljs. Även Kahneman och Tverskys (1972)
representativitetsheuristik kan relateras till resultaten, möjligtvis kunde konjunktionerna
upplevas som mer och mer representativa för hur fotbollsresultat brukar se ut. Bra lag
brukar vinna men ibland förlorar de. 

Den här studien tyder också på att det råder ett mycket starkt samband mellan känslan
förvåning och sannolikhetsbedömningen. Det kan tyckas vara irrationellt ur en logisk
synvinkel eftersom matematiska sannolikhetsbedömningar inte har något med känslor
att göra, men däremot inte särdeles förvånande för forskning om emotioner. Huruvida
förvåningen direkt påverkar sannolikhetsbedömningen går dock inte att säkerställa i den
här undersökningen. Däremot visar tidigare studier på att emotioner har en omfattande
påverkan på beslutsprocesser (Gigerenzer, 2004; Lerner et al., 2015) samt att logiska
processer kan åsidosättas av känslor (Tiedens & Linton, 2001). Gigerenzers slutsatser
baserades på ett förlopp som troligtvis föranleddes av starka känslor så som rädsla för
att förlora sitt liv (efter terrorattacken på WTC 2001). På grund av den starka negativa
korrelation mellan den skattad förvåningen och sannolikhetsbedömningen finns det
tecken på att förvåning även kan ha varit närvarande för vissa personerna som gjorde
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sannolikhetsbedömningarna. Det antyder att även mindre extrema emotioner kan vara
delaktiga i beslutsprocesser samt viss evidens för att förvåning är delaktigt vid KF.
Vilket i så fall (i alla fall delvis) skulle motsäga genomsnittsmetoden som Gavanski och
Roskos-Ewoldsen (1991) och Nilsson (2008) förespråkade. Dessa författare menade att
KF uppstår när en individ beräknar sannolikheten för en konjunktion genom att
uppskatta ett medelvärde mellan subjektivt bestämda sannolikheter för dem enskilda
komponenterna. Rent teoretiskt kan vissa av den här studiens respondenter gjort precis
så och begått KF, men utifall förvåningen hade en avgörande roll talar det emot att
sådana logiska metoder användes (eftersom emotioner kan göra att heuristik får
företräde framför systematiska processer enligt Tiedens och Linton (2001)). Möjligtvis
baserade somliga individer sina beslut enbart på vad som kändes minst förvånande, inte
utifrån vad som var matematiskt mest sannolikt. Det kan betyda att KF som begicks i
studien i själva verket löstes genom en rimlighetsbedömning och således till viss del
berodde på rationella processer. 

Även Kahneman och Frederick (2001) kan möjligtvis ge en hypotetisk förklaring till
varför det tycktes uppstå en uppdelning mellan personer som gjorde samt inte gjorde
KF. I deras version av två-processteorin konkurrerar system 1 och 2 med varandra om
kontrollen för vilken respons som ska ges företräde. De två kognitiva systemen kan vara
aktiva samtidigt men system 1 innefattar intuitiva processer och system 2 är
reflekterande dito.  System 1 inordnar sig inte under logiska regler vilket däremot
system 2 gör. Enligt Kahneman och Frederick är system 2:s funktion till viss del att
övervaka system 1 och när det behövs kan det åsidosätta den intuitiva och snabba
processen. De menar att KF är ett tecken på att denna rättande funktion inte alltid
fungerar. För att illustrera detta nämnde Kahneman och Frederick följande exempel: ”A
bat and a ball cost $1.10 in total. The bat costs $1 dollar more than the ball. How much
does the ball cost?” (Kahneman & Frederick, 2001, s-7). De menar att människors
spontana reaktion är 10 cent, vilket däremot är fel, vilket system 2 borde ha korrigerat.
Utifall en generalisering görs (att det var ungefär samma individer som begick samt inte
begick KF) kan två-processteorin förslagsvis appliceras på den här studiens utfall.
Deltagarna som begick KF kan möjligtvis ha gjort sannolikhetsbedömningen utifrån
system 1. Intuitionen kan till exempel ha baserat sig på hur förvånande konjunktionerna
kändes, det vill säga att det minst förvånande bedömdes vara det mest sannolika och
vice versa. Däremot för de som inte begick KF kunde kanske system 2:s övervakande
funktion felfritt agera vid varje tillfälle och med logik korrigera den första intuitiva
slutsatsen. 

Styrkor och svagheter
Den här studien har även vissa brister. Det som dels var en styrka utifrån
undersökningens design, att stickprovet innehöll individer med stort fotbollsintresse och
som därmed visste länders fotbollskapacitet, kan också ha föranlett att en förbisedd
aspekt förstärktes. Till exempel har matchen England - Andorra normalt sett ett väntat
utfall, när den däremot placeras i en EM-kontext kan den bli mycket osannolik. Att
Andorra (plats 134 på FIFA-rankingen) någon gång ska kvalificera sig till EM kan ses
som så otroligt att den matchen (även om England vinner) måste ses som helt osannolik.
Samma argument kan troligtvis även föras med Lettland (plats 132) och Liechtenstein
(plats 182). Ingen av de två små relaterade pilotstudierna rönte klarhet i detta vilket
gjorde att enkäten publicerades med detta inbyggda fel. Ovanstående match fanns som
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en enskild fråga och en enkel okulär analys av hur många som svarat att den matchen är
mycket osannolik eller förvånande tyder på att ungefär 8% tänkt i dessa banor.
Troligtvis krävs ett stort fotbollsintresse för att göra denna bedömning och därigenom
kunde stickprovets styrka till viss del förvandlas till en nackdel. Däremot bör inte
studiens resultat vara positivt påverkat av detta eftersom denna typ av tolkningar istället
borde leda till lägre bedömd sannolikhet av konjunktionerna. Nilsson och Andersson
(2010) fann nämligen att fler osannolika komponenter i en konjunktion leder till färre
KF. Konjunktionerna borde rimligtvis också ha blivit än mindre representativa för dessa
respondenter. 

Risken finns också att resultatet inte blev tillförlitligt utifall deltagarna med alltför stor
brådska svarade på frågorna. Hela 22 frågor eller påståenden skulle bedömas eller
skattas och studien hade inga inbyggda mekanismer för att upptäcka oöverlagda svar.
Ett till fullo slumpmässigt svar kunde inte särskiljas från normalt överlagda responser.
Däremot fann den explorativa undersökningen tecken på att KF inte berodde på
okunskap eller begränsat fotbollsintresse hos deltagarna, eftersom en stor andel av de
som gjorde KF hade mycket stort fotbollsintresse. Camerer och Hogarth (1999) menade
på att människor beter sig mer rationellt i en testsituation om ekonomisk vinning går att
få. Det tyder på att när en situation betyder något för en individ kan dennes
förhållningssätt förändras vilket möjligtvis kan ha haft negativa implikationer på den
här studien. Det kan hända att respondenter hade agerat annorlunda om situationen haft
en högre ekologisk validitet och därmed mer verklig, vilket skulle kunna innebära att
vissa KF som upptäcktes snarare berodde på slumpmässigt valda siffror än någon
specifik tanke. Det är rimligen en ovanlig företeelse att bedöma fotbollsresultats
sannolikhet i en enkät från Stockholms Universitet. Detta kan också få konsekvenser för
den externa validiteten eftersom det försämrar generaliserbarheten av fynden. Hur
mycket deltagare bör överväga sina svar är däremot en svår balansakt eftersom studien
ville undersöka hur människor fattar beslut och inte hur de löser gåtor och överlägger
under obegränsad tid. 

Det kan även nämnas att en mindre teknisk bugg möjliggjorde för respondenter att gå
bakåt i enkäten utifall denne använde sig av webbläsarens kommandon. Via enkätens
dito var det enbart möjligt att förflytta sig framåt men det kan inte uteslutas att
respondenter har utnyttjat buggen och ändrat tidigare svar. Om detta har skett på grund
av att deltagare tyckt sig vid ett tidigare skede svarat inkongruent mot vad
sannolikhetsläran fastslår är buggen problematisk. 

Framtida forskning
Framtida forskning bör försöka verifiera och utveckla studiens fynd. Av speciellt
intresse vore att undersöka om förvåningen har en sådan stark korrelation med
sannolikhetsbedömningar som den här studien antyder med en inomindividsdesign där
samma personer får skatta såväl sannolikhet som förvåning. En sådan studie kan
antingen utgå från helt nya händelser i enkäten för att undersöka andra delpopulationer
(eftersom fotbollsresultat är ett relativt avgränsat område), eller bygga vidare på den här
undersökningens utgångspunkt med fotbollsrelaterade händelser. Oavsett vilken design
och utformning framtida forskare väljer är det av vikt att grundläggande säkerställa hur
händelser kan tolkas för att få entydiga resultat. På grund av indikationerna från den här
studien, att det till stor del är samma individer som gör eller inte gör KF, är det av vikt
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att undersöka dessa två grupper närmare. Det kan göras genom att deltagarna till
exempel får beskriva hur de tolkade uppgiften. Möjligtvis uppfattas problemet nästintill
uteslutande icke matematiskt av deltagarna som gör KF. Detta skulle kunna göras än
tydligare i kombination med att någon form av gemensam utgångspunkt anges, till
exempel att matchen Norge - Frankrike ges sannolikheten 30%. Det kan leda till att
golveffekten begränsas och att resultatet därigenom tydligare kan visa om somliga
respondenter även tycker det blir mindre och mindre sannolikt desto fler sannolika
komponenter som adderas i konjunktionen.

Slutsatser
Den här studien bidrar med möjligtvis värdefulla insikter och bekräftelse av tidigare
forskningsrön. Dels talar resultatet för att en längre konjunktion med många sannolika
komponenter inte leder till fler KF än för en kortare dito. Att en konjunktions
komponentlängd tycks kunna påverka vissa individers sannolikhetsbedömningar genom
att fler sannolika komponenter leder till att konjunktioner bedöms som mer sannolika
ger stöd åt Nilsson och Anderssons (2010) snarlika slutsatser. Det vill säga att
konjunktionens längd påverkar sannolikhets-bedömningen samt hur säker en individ är
inför sitt val. Även bilden av att människan endast besitter begränsad rationalitet och till
stor del använder sig av tumregler, som Gigerenzer och Todd (1999) menade, stärks i
och med detta. Dessutom antyder undersökningen att förvåning, precis som andra
emotioner (t.ex. Gigerenzer, 2004; Tiedens & Linton, 2001), har starka samband med
beslut som normalt förknippas med logiska processer. Förvåningens starka negativa
korrelation med sannolikhetsbedömningarna indikerar på att somliga individer förstår
problemet icke-matematiskt och löser det med andra medel än logik. En del av
stickprovet kan istället ha utgått från hur förvånande en konjunktion var i sin
bedömning. Det vill säga: det som ansågs minst förvånande kan möjligtvis ha setts som
det mest sannolika (förväntade). 
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Appendix

Webbenkät
Varje punktlista placerades på en egen ny sida.

Sannolikhetsbedömning: 
Det här är händelser som kan inträffa i EM 2020. Din uppgift är att bedöma hur
sannolikt varje påstående är mellan 0-100. (O=inte en chans och 100=så klart det
händer)

• Tyskland vinner över Danmark, Irland vinner över Serbien och Belgien vinner
över Rumänien.

• Fem matcher går till förlängning och fyra till straffläggning.
• Portugal vinner över Österrike där Ronaldo gör ett hattrick men ges ett gult kort

eftersom han sliter av sig tröjan efter sitt tredje mål.
• Norge vinner över Frankrike.
• England vinner över Andorra. 
• Nederländerna vinner över Grekland och Italien spelar lika mot Tjeckien efter

att ha missat en straff. 

Det här är händelser som kan inträffa i EM 2020. Din uppgift är att bedöma hur
sannolikt varje påstående är mellan 0-100. (O=inte en chans och 100=så klart det
händer)

• Englands stjärnanfallare kan inte delta i EM för han fick en fraktur när han tog
ner en schampo-flaska med foten. 

• Norge vinner över Frankrike och England vinner över Andorra.
• Polen vinner över Turkiet, Schweiz spelar lika mot Ryssland och Belgien vinner

över Irland.
• Kylian Mbappé blir skyttekung.
• Sverige vinner över Bulgarien och Danmark spelar oavgjort mot Slovakien.

Det här är händelser som kan inträffa i EM 2020. Din uppgift är att bedöma hur
sannolikt varje påstående är mellan 0-100. (O=inte en chans och 100=så klart det
händer)

• Tyskland vinner turneringen och släpper bara in ett mål på vägen till finalen.
• Matchen mellan England och Serbien kan inte starta på utsatt tid på grund av att

serbiska supportrar bränner bengaliska eldar. England vinner matchen med 3-1. 
• En match ställs in på grund av att det regnar för mycket.
• Wales vinner över Ungern.
• Norge vinner över Frankrike, England vinner över Andorra och Tyskland vinner

över Lettland.
• Totalt 4 röda kort delas ut under turneringen. 

Det här är händelser som kan inträffa i EM 2020. Din uppgift är att bedöma hur
sannolikt varje påstående är mellan 0-100. (O=inte en chans och 100=så klart det
händer)

• Kroatien vann över Litauen och Frankrike vann över Armenien.
• Liechtenstein gör sitt första mål i EM-sammanhang när Englands målvakt
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snubblar när han ska sparka ut en bakåtpassning. 
• Frankrike vinner över Armenien.
• Antoine Griezmann gör flest assist i turneringen.
• Norge vinner över Frankrike, England vinner över Andorra, Tyskland vinner

över Lettland och Italien vinner över Liechtenstein. 

Skattad förvåning: 
Tänk dig att det är EM 2020 och du läser om följande händelser eller ser det på TV. Hur
förvånad skulle du bli av varje alternativ? (1=Inte alls och 7=Mycket förvånad)

• Tyskland vann över Danmark, Irland vann över Serbien och Belgien vann över
Rumänien.

• Fem matcher gick till förlängning och fyra till straffläggning.
• Portugal vann över Österrike där Ronaldo gjorde ett hattrick men gavs ett gult

kort eftersom han slet av sig tröjan efter sitt tredje mål.
• Norge vann över Frankrike.
• England vann över Andorra. 
• Nederländerna vann över Grekland och Italien spelade lika mot Tjeckien efter

att ha missat en straff. 

Tänk dig att det är EM 2020 och du läser om följande händelser eller ser det på TV. Hur
förvånad skulle du bli av varje alternativ? (1=Inte alls och 7=Mycket förvånad)

• Englands stjärnanfallare kunde inte delta i EM för han fick en fraktur när han tog
ner en schampo-flaska med foten. 

• Norge vann över Frankrike och England vann över Andorra.
• Polen vann över Turkiet, Schweiz spelade lika mot Ryssland och Belgien vann

över Irland.
• Kylian Mbappé blev skyttekung.
• Sverige vann över Bulgarien och Danmark spelade oavgjort mot Slovakien.

Tänk dig att det är EM 2020 och du läser om följande händelser eller ser det på TV. Hur
förvånad skulle du bli av varje alternativ? (1=Inte alls och 7=Mycket förvånad)

• Tyskland vann turneringen och släppte bara in ett mål på vägen till finalen.
• Matchen mellan England och Serbien kunde inte starta på utsatt tid på grund av

att serbiska supportrar brände bengaliska eldar. England vann matchen med 3-1. 
• En match ställdes in på grund av att det regnade för mycket.
• Wales vann över Ungern.
• Norge vann över Frankrike, England vann över Andorra och Tyskland vann över

Lettland.
• Totalt 4 röda kort delades ut under turneringen.

Tänk dig att det är EM 2020 och du läser om följande händelser eller ser det på TV. Hur
förvånad skulle du bli av varje alternativ? (1=Inte alls och 7=Mycket förvånad)

• Kroatien vann över Litauen och Frankrike vann över Armenien.
• Liechtenstein gjorde sitt första mål i EM-sammanhang när Englands målvakt

snubblade när han skulle sparka ut en bakåtpassning. 
• Frankrike vann över Armenien.
• Antoine Griezmann gjorde flest assist i turneringen.



21

• Norge vann över Frankrike, England vann över Andorra, Tyskland vann över
Lettland och Italien vann över Liechtenstein.


