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[1: KOGNITIV 
PSYKOLOGI] 
En genomgång av det kognitiva perspektivet med fokus på 
minne, tankar och perception.  
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Psykologins historia  

 

Det första perspektivet i psykologins historia var behaviorismen. 
Skinner, Pavlov och Watson var de stora namnen och människans 
beteende stod i fokus. Idag säger vi oftast inlärningspsykologi när vi 
pratar om den forskningen.  
 
Sedan kom Freud och det psykodynamiska perspektivet och ändrade 
fokus från det yttre, observerbara och medvetna till det inre, 
drivkrafter och omedvetna impulser. Försvarsmekanismer, 
utveckling i stadier och personlighetsteorin med detet, jaget och 
överjaget är det som lämnat störst avtryck. 
 
Den humanistiska psykologin kallas för den tredje vågen eftersom 
den kom som en motreaktion till de två tidigare perspektiven. 
Maslow, Rogers och de andra ville lyfta blicken från den sjuka och 
problematiska människan till en mer positiv syn på utvecklingen. 
Självbild, idealsjälv, behov och villkorslös kärlek passade bättre in 
under 50- och 60-talen när den humanistiska psykologin blomstrade. 
 
Efter hand utvecklades tekniken och forskarna fick tillgång till ny 
utrustning som gjorde det möjligt att mäta tankar, beteenden och 
mentala processer på ett sätt som tidigare varit omöjligt. Det ledde 
fram till det som idag är det kognitiva perspektivet. Här undersöks 
minnet, vår perception och hur vi påverkas och fattar beslut. 
 
Ungefär samtidigt som det kognitiva perspektivet växte det 
biologiska fram. I takt med att tekniken utvecklades har intresset för 
de fynden ökat. Idag står vi inför spännande upptäckter som rör hur 
vår hjärna fungerar och hur vårt känslosystem fungerar biologiskt.  



Kognitiv psykologi fokuserar på våra mentala processer. Områden 
som ingår är minnet, perception och känslor. Varför har du just den 
tröjan på dig idag? Varför gillar du sushi mer än pizza? Varför är 
Håkan Hellström bra och Magnus Uggla dålig? För att förstå mer om 
de val som människor gör måste vi veta mer om de tankar som 
leder fram till ett beteende. Vi måste också förstå hur känslor 
påverkar oss och hur vårt minne sätter upp begränsningar eller 
skapar nya möjligheter. Enligt det kognitiva perspektivet måste vi 
förstå en persons tankar och känslor för att förstå personens 
beteende.  
 
Minnet 
 
Att kunna komma ihåg, känna igen och dra slutsatser baserade på 
tidigare erfarenheter bygger samtliga på att vi har ett fungerande 
minne. Redan i den meningen du precis läste gjordes en uppdelning 
som visar att minnet kan vara olika saker. Titta på bilden till höger. 
Bekant eller hur? När såg du senast en tjugosedel? Kanske tidigare 
idag? Om du skulle få se en bild av en 
tjuga har du inte några problem att känna 
igen den. Det räcker med en liten bit för 
att du skulle dra en korrekt slutsats. Om 
jag däremot ber dig att berätta om hur en 
tjugosedel ser ut blir uppgiften genast 
svårare och innan du såg bilden till höger 
är chansen stor att du missat hästarna 
och vagnen. Vi är väldigt bra på att känna 
igen men att komma ihåg kräver mer 
resurser av hjärnan, alltså blir det också svårare.  
 
 
 
Minnet går att dela in i tre 
olika delar:  
 
 
Inkodning, den process som 
startar när vi ser, hör eller 
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uppfattar något som vi sedan behandlar på en medveten eller 
omedveten nivå (det låter krångligt men behöver inte vara 
svårare än att jag ser en stol och nu tänker jag på stolen) 
 
Lagring, från den stund att jag slutar tänka på stolen utgår vi 
från att minnet av den lagras i minnet. 
 
Ihågkomst, påbörjas när vi aktiverar ett minne som varit lagrat. 
 
Aktuell forskning visar att minnet är väldigt aktivt på alla tre 
nivåer och inte bara en passiv form av lagring. Håll det i huvudet 
så länge – vi återkommer till ämnet snart! 
 
En modell som används inom det kognitiva perspektivet för att 
förstå hur vårt minne fungerar är Multi-store model of memory. 
 
Tänk dig att du kommer in i 
ett rum. I rummet står en 
stol (yttre stimuli). Du ser 
stolen (sinnesintryck) och 
genom att du sett stolen och 
du nu tänker på den så finns 
din tanke i ditt 
korttidsminne. Så länge du 
tänker på eller tittar på 
stolen och inte blir avbruten 
kommer stolen att finnas i 
ditt korttidsminne. När du 
efter en stund lämnar 
rummet för att äta lunch tänker du inte längre på rummet eller 
stolen. Under tiden så lagras minnet av stolen i ditt långtidsminne 
och när du dagen efter får frågan ”fanns det några möbler i rummet 
som du var i igår?” så kommer du att hämta det i långtidsminnet 
lagrade minnet av stolen till korttidsminnet (dvs tänka på vad du 
kommer ihåg) och besvara frågan. 
 
Korttidsminnet är begränsat. Hur stort det är kan du testa själv. 
Längst bak i häftet finns en lista med 30 ord. Läs igenom listan en 
gång och lägg bort den. Gör något annat en kort stund och skriv 
sedan ner så många ord som möjligt. Risken är ganska stor att du 
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tappat bort de flesta orden. Korttidsminnet är den 
kapacitet som du har för att tänka på saker samtidigt. 
Det är alltså ditt arbetsminne. George Miller som 
gjorde upptäckten av korttidsminnets begränsning 
uttryckte det på följande sätt i en uppsats: ”Mitt problem är att jag 
är förföljd av ett heltal. I sju år har detta tal följt efter mig, gjort 
intrång i mitt privatliv och attackerat mig från tidningssidorna i våra 
vanligaste publikationer. Talet har antagit flera olika förklädnader 
och är ibland lite större och ibland lite mindre än vanligt men det 
förändras aldrig så mycket att man inte känner igen det. Att detta 
tal pinar mig så ihärdigt är långtifrån någon slump. Det finns ett 
bakomliggande mönster. Antingen är det verkligen något speciellt 
med det här talet eller så lider jag av förföljelsemani.”  
Faktum är att vi alla förföljs av det heltal som Miller talade om. Han 
hade upptäckt en grundläggande begränsning för att hantera 
information och fatta beslut. Vi kan bara hålla reda på 7±2 ”bitar” 
av information i KTM.  
 
 
 
Hur stor en ”bit” är avgörs av hur vana vi är vid att tänka på just den 
informationen. När du ska lära dig ett nytt telefonnummer så 
behöver du inte ödsla tre ”bitar” till att memorera riktnumret till 
Lund (046) det räcker med en bit av information eftersom du redan 
kan riktnumret utantill. Om du ska lära dig riktnumret till Halmstad 
(035) kan du behöva tre platser om du inte kände till informationen 
sedan tidigare.  
 
Vårt långtidsminne är nästintill obegränsat stort. Ändå kommer vi 
inte ihåg allt som vi hör, ser eller upplever. Anledningen till det är 
att vi inte har resurser nog till att bearbeta all information genom 
KTM. All information lagras helt enkelt inte. Dessutom kan man se 
LTM som ett stort bibliotek där allt inte är organiserat på fina hyllor. 
Vissa minnen behöver vi hjälp för att hitta. Det kan vara en 
skolkamrat som du träffar under en semesterresa i 
Asien. Det kan vara svårt att komma på vad personen 
heter eftersom du inte var beredd på att stöta på 
personen i den miljön. Om du träffat personen i 
skolan skulle du direkt komma på namnet. 
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Stöd för att vi har ett KTM och ett LTM har testats genom ett antal 
minnesexperiment.  
 
Kommer du ihåg listan med 30 ord? Bra! Din uppgift var att komma 
ihåg så många som möjligt av orden. Vissa ord kommer du nästan 
säkert att komma ihåg och vissa är mer eller mindre omöjliga att 
minnas. Två stycken minneseffekter påverkar oss mer än vad vi tror. 
Företrädeseffekten (engelska: primacy effect) innebär att den första 
informationen vi möter är enklast att komma ihåg. De första orden 
på listan blir alltså enkla att minnas. Vi har tid och energi nog att 
hålla orden i KTM ett tag innan de skickas till LTM för lagring. När vi 
ska minnas orden hämtar vi dessa i LTM. Vårt KTM är som bekant 
begränsat och det innebär att efter ett tag blir vårt arbetsminne 
fullt. Orden i mitten på listan drabbas av detta och vi har ingen 
möjlighet att bearbeta all information så att den kan lagras i LTM. 
Dessutom kommer det hela tiden ny information som gör det 
omöjligt att hålla kvar informationen i KTM. Den ersätts hela tiden 
av nya ord. Den andra minneseffekten kallas därför för 
nyligeneffekten (engelska: recency effect) och innebär att de ord 
som är de sista på listan också är enkla att komma ihåg. Det är 
nämligen de orden som för tillfället finns i KTM.  
 
Resultaten av ordtestet användes för att arbeta fram en modell 
över minnets struktur som brukar kallas ”Multi-store model of 
memory”. Forskarna fann stöd för att vi har ett KTM och ett LTM. 
Företrädeseffekten och nyligeneffekten kallas tillsammans för ”the 
serial position effect.” 
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Att vi lättare uppmärksammar saker som hände i inledningen eller 
mot slutet brukar användas flitigt av de som skriver manus till filmer 
eller skönlitteratur. När vill de verkligen fånga den som tittar eller 
läser? 
 
Förutom att tänk på i vilken följd något presenteras finns det andra 
avgörande faktorer som gör det lättare eller svårare för oss att 
minnas.  
 
Saker som sitter ihop är lättare att komma ihåg än lösryckta saker. 
Vi letar hela tiden efter sammanhang som gör orden meningsfulla. 
Med sammanhang och mening kommer också känslor. De ord du 
kommer ihåg bäst från övningen är de som du har en personlig, 
känslomässig koppling till. 
Skrev du upp ”man”? Isåfall garanterar jag att du kom ihåg ”kvinna” 
också. 
Hur många hade med både ”snö” och ”kaka”? 
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Det mesta som är konstigt eller udda kommer du att komma ihåg. 
Det är en gammal mekanism som har hållit liv i människan när en 
plötslig förändring i omgivningen kunde betyda liv eller död. 
Ett ord stod ut lite extra bland orden ovan: Friedrich Nietzsche. Kom 
du ihåg det? 
 
Du har säkert märkt att det är svårt att komma ihåg de flesta av 
orden från listan. Om du tittar igenom listan igen kommer du 
däremot känna igen de flesta orden. Du kommer kanske ihåg 
exemplet med tjugan. Vårt minne är organiserat så att vi har lätt för 
att känna igen och svårare för att komma ihåg. Vårt minne för att 
känna igen verkar vara i princip obegränsat. Forskning har visat att 
om en person får se 1000 slumpmässigt utvalda bilder och därefter 
får välja parvis mellan vilka bilder den nyss sett och vilken som inte 
presenterades tidigare har vi en enastående förmåga att känna igen 
rätt bild. Om vi däremot får frågan: ”Berätta om de 1000 bilder du 
nyss såg” har vi oerhört svårt att komma ihåg mer än ett par 
stycken. 
 
Multi-store model of memory är en tidig modell över hur minnet är 
organiserat. En senare modell, som också visar lite hur invecklat 
minnesforskningen blivit att överblicka, finns här nedanför. Vilka är 
de största skillnaderna enligt dig? 
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Kognitiva scheman 
 
Titta på bilden här ovanför. Kan du se vad bilden föreställer? 
 
 
Om du inte vet något om bilden kommer du antagligen bara att se 
en massa slumpmässigt placerad färg. Det lustiga med bilden är att 
så fort du får reda på vad den faktiskt föreställer så går det inte att 
tänka sig att det är något annat än just det på bilden. 
 
Är du redo? Tänk dig att det mitt på bilden är en dalmatinerhund 
som står med nosen ner i marken. Hunden syns från sidan och 
rumpan är vänd hitåt. Ser du den? 
 
Anledningen till att du inte såg hunden från början är att bilden inte 
passade in på något av dina kognitiva scheman. Ett kognitivt 
schema är mönster som vi lärt oss genom tidigare erfarenheter och 
inlärning. När vi möter en ny situation så kommer vi att behandla 
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den olika beroende på vad vi har för erfarenheter av liknande 
situationer sedan tidigare. 
 
Vi kan alltså ha flera olika kognitiva scheman samtidigt. Ett exempel 
kan vara en elev som gärna pratar när klassen är indelad i 
smågrupper (tidigare erfarenheter visar att andra gärna lyssnar på 
när eleven pratar i sådana sammanhang vilket gör att elevens 
kognitiva schema är påverkat av de positiva upplevelserna). Men 
samma elev kanske inte alls gillar att prata inför hela klassen vid 
redovisningar. Där finns ett helt annat kognitivt schema som gäller 
för den typen av situationer, skapat av tidigare erfarenheter.  
 
 
Allt du lärt dig sedan tidigare  kognitivt schema  vad du ser och 
tänker nu 
 
Ett kognitivt schema påverkar alltså hur vi ser, tolkar och förstår allt 
som händer runt omkring oss. Enligt det kognitiva perspektivet så 
påverkar våra scheman inte bara vad vi ser och upplever utan också 
vårt beteende. Det är alltså viktigt att förstå vilka kognitiva scheman 
man själv har om man ska förstå sitt eget beteende.  Dessutom kan 
problem som vi har i kommunikationen med andra bero på att 
deras kognitiva scheman skiljer sig från vårt eget. 
 
Längst bak i häftet hittar du en ordlista med 13 ord. Läs igenom 
listan en gång och gör sedan något nyttigt (som att läsa vidare). Om 
en stund ska vi testa hur mycket du kommer ihåg. 
 
Scheman representerar både enkla och komplexa kunskaper. De 
binds samman med andra scheman som hör ihop med varandra. 
Tänk t.ex. på när du går ut och äter. I det schemat finns flera 
scheman under som beskriver hur man gör när man beställer, äter, 
ber om mer att dricka eller vill få notan. Varje del av ett schema 
innehåller bestämda värden (som alltid hör ihop med det här 
schemat), valbara värden (saker som kan variera beroende på vilket 
minne som hör ihop med schemat) och vanliga värden (det som 
man oftast tänker på när man tänker på ett visst schema).  
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Ett exempel på ett schema som demonstrerar dessa värden är ordet 
picknick.  
  
Vårt vanliga schema för picknick innehåller information som säger 
mig att vi pratar om en aktivitet där man träffar någon, ofta sin 
familj, på en äng, man äter något tillsammans och roar sig med en 
eller några lekar. I exemplet ovan får vi informationen att vi är i 
skogen istället för på ängen, träffar Mia och Tom istället för familjen 
och ska ta en promenad istället för lekar. Men vad äter vi? Om jag 
inte har någon ytterligare information kommer mitt schema att 
utgå från den vanligaste informationen: vi kommer alltså att äta 
mackor. Åtminstone kommer jag tro att det är så tills jag blir 
serverad blodpudding… 
 
Glöm inte att varje kategori under picknick (plats, mat, folk, 
aktivitet) är egna scheman. Platser kan vara hemma, skogen, ängen, 
skolan eller något annat. Vi har alltså en mängd kognitiva scheman 
inprogrammerade. 
 
Fördelarna med att vi organiserar våra kunskaper om världen i 
kognitiva scheman är att vi lätt kan förstå ett sammanhang utan att 
känna till alla detaljer. Fundera över skillnaden mellan att säga att 
”vi ska på picknick” eller ”vi ska på en utflykt där vi stannar på en 
äng och äter de mackor som vi har med oss och efter det leker vi 
några lekar”. Glöm inte att för att personen ska förstå måste du 
också förklara vad en utflykt är, vad en lek är, hur man gör en 
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macka och vad en äng är! Genom att vi tar så mycket för givet så 
sparar vår hjärna resurser till annat. Å andra sidan innebär det 
också att det blir fel ibland och framför allt att vi har väldigt svårt 
att ändra oss när vi väl har ett existerande schema.  
 
Detaljer som inte passar in i vårt kognitiva schema har vi svårare att 
komma ihåg. Det är dessutom större risk att vi kommer ihåg saker 
som inte hänt om de är en del av de vanliga värden som tillhör våra 
scheman. Kommer du ihåg ordlistan med 15 ord som du fick i 
uppgift att studera tidigare? Skriv ned de ord du kommer ihåg. 
Chansen väldigt stor att du glömt ett par av orden (LTM och KTM?) 
men till skillnad från tidigare experiment är det dessutom extra stor 
risk att du nu kommer ihåg ett ord som aldrig var med: sova. 
Anledningen är att alla de ord du läste aktiverade det kognitiva 
schema som var kopplat till ordet sova. Eftersom det aktiverades 14 
gånger i rad (jag lurades, det fanns bara 14 ord i 
listan, det 15e var ”sova”) tolkar hjärnan det 
som att ordet känns så bekant när det är dags 
att minnas att det tar det felaktiga beslutet att 
ordet var med på listan.  
 
Elisabeth Loftus är en av de ledande 
minnesforskarna i världen. Hon har framförallt 
undersökt hur vårt minne rekonstrueras för att 
passa de kognitiva scheman vi har sedan tidigare. 1974 genomförde 
hon en rad experiment där hon lät ett antal försökspersoner se en 
film med krockande bilar. Hon lät personerna som sett filmen 
berätta om det de sett och därefter fick en del svara på frågan: 
”Ungefär hur fort körde bilarna när de krockade med varandra?”. 
Andra fick en annan fråga istället. Där bytte Loftus ut verbet 
”krockade” mot ”stötte”. De som fick frågan med ordet krock i 
uppskattade hastigheten till 65.66 km/h, de som hörde stötte 
svarade 54.72 km/h.  
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Loftus förklarade resultaten med att den ledande frågan svarade 
mot det schema som försökspersonerna förknippade med orden 
”krocka” och ”stöta”. De rekonstruerade sina minnen av bilolyckan 
för att hastigheten skulle passa den nya informationen. Ingen av 
försökspersonerna angav att frågan på något sätt skulle ha påverkat 
deras svar.  
 
I ett annat experiment lät hon försökspersonerna komma tillbaka 
en vecka senare. Den här gången frågade hon om de sett något 
krossat glas efter olyckan. Resultaten finns i tabellen ovan. 
Kontrollgruppen var de försökspersoner som inte fått någon 
ledande fråga alls veckan innan. Skillnaden mellan de olika 
gruppernas resultat är stor och förklarades av Loftus med att de 
som hört frågan med ordet ”krocka” aktiverade ett kognitivt 
schema som i större utsträckning innehöll krossat glas jämfört med 
de som fått andra frågor.  
 
Våra kognitiva scheman innebär att vi också bär med oss 
förväntningar inför vissa situationer eller personer som vi möter. 
Rosenthaleffekten kallas det fenomen som innebär att höga 
förväntningar tenderar till att leda till högre resultat. Lägre 
förväntningar kan påverka prestationen negativt och därmed sämre 
resultat.  
 

Haloeffekten förklarar hur vi 
vanligtvis utgår från en prestation 
eller ett omdöme för att 
generalisera hur vi bedömer en 
person i andra avseenden också. 
Tänk dig att du hör att någon 
alltid försover sig. Antagligen är 
han eller hon då också tråkigare, 
långsammare och lite trögare än 
genomsnittet. Allt baserat på en 
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information, att personen försov sig. 
 
Kognitiva scheman kan användas för att förklara hur vi 
delar in vår omgivning i kategorier. Eftersom våra 
scheman hela tiden matas av den informations som 
finns runt omkring oss finns det också en risk att vi 
börjar tolka det som händer efter de scheman vi har. 
Ett klassiskt exempel på det visades första gången av 
Gordon Allport i ett experiment 1947. Han visade en 
bild på en social situation där t.ex. en välklädd 
mörkhyad man blev rånad av en vit man med kniv i en 
tunnelbanevagn. Personen som sett bilden skulle berätta vidare vad 
han sett och efter att informationen nått den sjätte personen hade 
kniven (och kostymen) i de flesta fall bytt plats. Experimentet har 
replikerats många gånger och resultatet blir ofta detsamma. En 
vanlig förklaring till det brukar vara att vi har matats av en ensidig 

bild genom tv, film och 
nyhetsrapportering som 
skapat ett kognitivt 
schema där vi utgår från 
det scenario som verkar 
mest troligt.  
 
De åsikter vi har är oftast 
uttalade, explicita. Men 
vi reagerar även 
instinktivt på en 
outtalad, implicit, nivå. 

IAT-testet används för att mäta de fördomar som vi tror att vi inte 
har. Genom att para ihop positiva och negativa värdeomdömen 
med samma hand som vi sorterar vita och mörkhyade eller homo- 
och heterosexuella mäter vi en outtalad preferens. Skillnaden i 
reaktionstid gör att vi på en instinktiv nivå gör bedömningar som vi 
inte är medvetna om. Testet ger en indikation på vilken grupp som 
är mest dominant i det samhälle där man socialiseras. Även om våra 
åsikter är fördomsfria finns det en risk att våra instinkter inte är det. 
Återigen är vetskapen om hur vi fungerar en förutsättning för att vi 
ska förstå våra egna reaktioner.  
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Situationsberoende 
minne 
 
 
Det är inte bara 
kognitiva scheman 
som kan påverka vår 
möjlighet att komma 
ihåg eller glömma bort 
saker. Det har gjorts 
en mängd studier som 
visar att den miljö vi 
befinner oss i kan 
hjälpa oss om vi 
förknippar den med det vi ska komma ihåg. Att komma ihåg sin kod 
till bankkortet går enklare och snabbare om du är vid den 
uttagsautomat som du oftast använder. Anledningen är att du 
kopplar ihop platsen (automaten) med minnet (koden). Forskarna 
Godden och Baddeley testade hur minnet fungerade genom att låta 
en grupp människor lära sig saker på land och en grupp fick lära sig 
samma information under vatten (med dykardräkt på). När de 
testades för att se hur mycket de kom ihåg av vad de lärt sig visade 
det sig att de som lärt sig något på land också kom ihåg mer av det 
när de gjorde provet på land. De som lärde sig under vatten fick 
bättre resultat när de testades under vatten. Tumregeln är att 
miljön vid inlärning och när man ska minnas något ska vara så lik 
som möjligt. Olika faktorer som har visat sig ge samma resultat som 
land/vatten är: lukt, musik, plats och känslor.   
 
Modern hjärnforskning 
Vad är ett minne? Hittills har vi rört oss mest i de klassiska teorierna 
och en del grundläggande, tidiga modeller men vi har inte rört 
själva kärnfrågan – vad är ett minne? Du har säkert hört talas om 
någon som har fantastiskt minne, någon som bara behöver slänga 
ett öga på något för att senare kunna plocka fram informationen 
när den behövs. Ibland har termen ”fotografiskt minne” används för 
att beskriva processen men trots åratal av försök så har forskare 
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inte lyckats hitta ett enda fall av faktiskt fotografiskt minne. Med 
tanke på att det finns mycket pengar att tjäna för den som i ett 
vetenskapligt test kan visa sig ha fotografiskt minne verkar det 
osannolikt att det finns någon som faktiskt har det. Forskningen om 
vad ett minne är gör också att det saknas stöd för att fotografiskt 
minne faktiskt skulle kunna finnas. Ett minne består inte av ord. Inte 
av siffror. Inte av bilder. Inte av ljud. Så vad är det då som lagras? 
Svaret är att hjärnan inte lagrar någon enskild information över 
huvudtaget. Det enda som lagras är kopplingar mellan saker. Det 
betyder att vi bara minns genom sammanhang. Ett minne skapas 
först när två saker koppas ihop. När det är kallt, fryser vi, När vi hör 
ett skall, anar vi en hund i närheten. Gräset växer ur jorden, ingen 
rök utan eld. All vår kunskap finns i kopplingar som dessa. Det är 
först när ”äpple” kopplas ihop med ”frukt”, ”träd”, ”äta”, ”smak”, 
”färg”, ”lukt” som ordet får mening och kan utgöra en del av starka 
minnen. En vanlig invändning mot det är att det faktiskt går att 
komma ihåg saker som ”etriskol” eller ”trigalyn” även om de inte 
betyder något. Helt rätt – men hjärnan kommer att forma egna 
kopplingar till ”ord som inte betyder något” eller ”ord som låter 
som” och så vidare. Många kopplingar gör minnet starkare och 
eftersom det antagligen finns fler kopplingar i ditt liv runt ”äpple” 
jämfört med ”trigalyn” kommer det att vara enklare att komma ihåg 
att köpa äpplen än ”trigalyn” nästa gång du är i affären. Oavsett 
vilket definieras lärande av att vi kopplar något nytt till något vi 
redan känner till. För att skapa kopplingar är vi beroende av våra 
fem sinnen syn, hörsel, lukt, känsel och smak. Våra sinnen fungerar 
som verktyg för minnet och kan användas både enskilt och i 
kombination med varandra. Vi kan själva påverka hur kopplingarna 
ska gå till. När du läser en text (syn) kan du omvandla den till 
ljudkopplingar. Frågan är hur mycket av det som sker du faktiskt är 
medveten om och vad som är automatiska responser. 
 
System 1 och System 2 
 
Kan du göra två saker samtidigt? Forskarteamet Kahneman och 
Tversky skulle säga att frågan är felställd. Frågan är inte om du kan 
göra två saker samtidigt utan vad du kan göra samtidigt som du gör 
något annat. En del av dig är hela tiden sysselsatt med automatiska 
uppgifter som du inte har någon kontroll över. Det innebär att du 
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kan promenera (utan problem) och fundera på meningen med livet 
(ansträngande). De processer som sker automatiskt utan medveten 
påverkan brukar sägas tillhöra System 1. När du medvetet 
resonerar och tänker är det System 2 som är aktivt.  

System 1 System 2 

Automatiskt Fokuserat 

Okontrollerat Kontrollerat 

Utan ansträngning Ansträngande 

Associerande Resonerande 

Snabbt Långsamt 

Omedvetet Medvetet 

 
Du har säkert redan räknat ut att System 2 är det som du vanligtvis 
förknippar med ”dig”, dvs den sida som aktiveras när du tänker, 
räknar ut och funderar. Men du har en sida till och det är den vi ska 
undersöka nu. Titta på följande ord: 
 
                                 Bananer            Kräk 
 
Det hände mycket i dig den senaste sekunden. Du upplevde just ett 
antal obehagliga bilder och minnen. Din puls ökade, håret på 
armarna reste sig lite och dina svettkörtlar aktiverades. Allt av detta 
skedde helt automatiskt, bortom din kontroll. System 1 letar hela 
tiden efter samband och ju färre ledtrådar det får att arbeta med 
desto vildare slutsatser kan associeras fram. I exemplet ovan 
aktiveras automatiskt en mängd kopplingar mellan bananer och 
kräk. Kahneman kallar det här fenomenet WYSIATI (”What you see 
is all there is”, alltså det du ser är allt som finns). Eftersom vi inte 
kan stänga av System 1 skapar det här situationer där vi påverkas av 
information som bearbetats omedvetet och okontrollerat genom 
automatiska processer. Allt det här sker samtidigt som du själv 
upplever att du funderar på något annat på en medveten nivå 
(System 2). Längst bak i häftet hittar du en lista på olika siatuationer 
när System 1 och System 2 används. System 1 och dess automatiska 
processer leder till en rad möjliga fel i våra beslut. Vi ska fokusera 
på tre typer: ankare, tillgänglighet och representativitet.  
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Ankare 
 
117, 38, 98, 68, 72, 105 
 
Glöm talen du precis läste. De har ingenting med det du nu ska 
göra.  
 
Hur många länder är medlemmar i FN? Bra. Svaret kommer snart. 
Än så länge har den här texten mest fokuserat på hur vårt minne 
fungerar och om hur det vi tror sedan tidigare kan påverka de val vi 
gör idag. Nu är det dags att fundera mer över vems åsikter det 
egentligen är som du har. Är du säker på att det är dina egna tankar 
du tänker? 
 
Vår hjärna gillar inte slumpmässiga mönster. Av någon anledning 
tror jag att du faktiskt inte kunde släppa talen ovan och därför 
gissade att FN har någonstans mellan 60 och 120 medlemsstater. 
Det rätta svaret är betydligt högre, etthundranittiotre. Därför letar 
vi gärna efter samband även om det inte finns några. Å andra sidan 
är det inte så konstigt – som du säkert kommer ihåg är våra minnen 
information som länkas samman av en mängd samband och 
sammanhang. 
 
I ett klassiskt experiment skickades enkäter ut till 
universitetsstudenter. Enkäterna bestod av nästan 100 frågor men 
forskarna var bara intresserade av svaren på två frågor: 

1) Hur lycklig är du? 
2) Hur ofta dejtar du? 

Det fanns inget samband mellan svaren när frågorna ställdes på det 
här sättet. Hälften av studenterna fick likadana enkäter som den 
första gruppen med ett undantag. Så här såg deras enkäter ut: 

1) Hur ofta dejtar du? 
2) Hur lycklig är du? 

Plötsligt fanns det ett starkt samband mellan de två frågorna. 
Ankareffekten påverkade eleverna i det andra exemplet till att 
koppla ihop det svar de precis lämnat (dejta) med frågan efter 
(lycka). Ankareffekten beskrivs bäst just så: det du precis upplevt 
kommer att påverka det du upplever sen. Det här gäller oavsett om 
det hör ihop eller ej. 
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Kontrastprincipen kallas ett annat fenomen som fungerar som 
ankare. Om vi lyfter en tung sten innan vi lyfter en lite lättare sten 
kommer den andra stenen att upplevas som lättare än om vi inte 
lyft en tyngre sten från början. Du kommer kanske ihåg 
bildexemplet på Raphael Nadal och Måns från Växjö? Vi jämför våra 
upplevelser med annat vi precis har upplevt.  
 
Tillgänglighet 
 
Om en tanke dyker upp snabbt har vi lättare för att tolka den som 
tillförlitlig. Det här leder till en del märkliga situationer. I ett 
experiment ombads hälften av deltagarna att skriva upp sex 
situationer där de upplevde stort självförtroende eller som de 
kände sig säkra i. Den andra hälften skulle skriva 12 exempel. När 
de skrivit färdigt fick de uppskatta hur självsäkra de ansåg sig själva 
vara totalt sett. De som fått i uppgift att skriva 6 exempel lyckades 
ofta hitta 6 exempel ganska enkelt och uppgav sig efteråt vara 
relativt självsäkra. De som fått uppgiften att skriva 12 exempel 
stötte däremot på tillgänglighetsproblematik. Att komma på 12 
olika situationer där du är självsäker leder för de flesta till ofrivilliga 
pauser där du inte kommer på något mer att skriva. Det påverkade 
deltagarna till att efteråt skriva att de inte var speciellt självsäker. 
Detta trots att de faktiskt precis uppgett att de kände sig självsäkra i 
fler situationer än de som skrivit 6 exempel. När informationen inte 
är tillgänglig lika snabbt tolkar vi det som att vi inte är självsäkra. 
 
Representativitet 
 
Ett klassiskt exempel inom forskningen kring representativitet ser ut 
så här:  
 

”Linda är 31 år gammal, singel, säger vad hon tycker och är 
väldigt smart. Hon har en magisterexamen i filosofi. Som 
student var hon engagerad i frågor som rörde 
diskriminering och social rättvisa. Hon deltog också i 
protester mot kärnkraft.” 

 
Vilket av följande alternativ är mest sannolikt att Linda gör i 
framtiden? 
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1) Banktjänsteman 
2) Banktjänsteman och aktiv feminist 

 
De flesta utgår från den bild man får av Linda när man läser 
exemplet. Hon uppfyller inte kriterierna som vi har satt upp för 
någon som arbetar på en bank vilket gör oss benägna att välja 
alternativ B, dvs om hon jobbar på bank så måste vi nyansera bilden 
så att den passar vår stereotyp bättre. Problemet är bara att det 
kan aldrig vara mer sannolik att Linda är aktiv feminist också. Det 
finns helt enkelt fler banktjänstemän i världen än banktjänstemän 
som också är aktiva feminister. Alltså måste det vara mer sannolikt 
att Linda ”bara” är banktjänsteman. System 1 är inte bra på den här 
typen av statistiska beräkningar. Det skapar istället historier genom 
associationer och ger oss därför förslag 2 innan vi hunnit tänka 
efter.  
 
Attityd 
 
En attityd består av tre olika delar: 
En kognitiv del som innehåller fakta och information. Jag vet till 
exempel att fler männniskor gillar Coca-cola jämfört med Pepsi. 
Coca-cola är till och med så starkt definierat att när någon säger att 
de är sugna på cola så vet vi att det är coca-cola de tänker på. Jag 
vet att det finns olika smaker som Zero och Light. Dessutom vet jag 
att de ska vara lite nyttigare men inte lika goda. 
 
En affektuell del som innehåller de känslor som jag har kopplade till 
produkten coca-cola. De har coola reklamfilmer och jag vet att jag 
som kille bör gilla Zero men inte Light. Jag gillar att de sponsrar OS. 
 
En handlingskomponent som är resultatet av de två tidigare 
delarna. Vilket beteende är kopplat till min attityd? Nästa gång jag 
är sugen på läsk kommer jag att köpa Coca-cola. 
 
I början av 90-talet var tillverkarna av Pepsi upprörda. De visste att 
deras produkt var överlägsen men att de flesta trots det köpte 
Coca-cola. De insåg att den massiva marknadsföringen som Coca-
cola använt sig av gett resultat och därför bestämde de sig för att 
göra något åt saken. De genomförde ett smaktest där man fick 
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smaka båda dryckerna utan att veta vilken som var vilken. 
Forskarna frågade vilken dryck som föredrogs innan testet, under 
testet och efter testet. Resultatet var nedslående för Pepsi. Innan 
de fick smaka rapporterade majoriteten av de tillfrågade att de 
föredrog Coca-Cola framför Pepsi. När de väl smakade båda 
dryckerna i ett blindtest var resultatet det omvända, fler föredrog 
Pepsi. Frågan är hur de personerna som 
rapporterat att de gillade Coca-Cola bäst 
men som sedan konfronterades med det 
faktum att de just sagt att Pepsi var 
godast i ett test reagerade? Jo, de 
konstaterade att nästa gång de skulle 
dricka läsk var Coca-Cola fortfarande 
deras val. 
 
Resultatet av undersökningen kan förklaras genom fenomenet 
kognitiv dissonans. Det begreppet används för att beskriva 
bristande överensstämmelse mellan olika värderingar, attityder, 
tankar och uppfattningar som kan finnas hos någon samt mellan 
vad han eller hon vill göra och faktiskt gör. Vi försöker hela tiden 
undvika kognitiv dissonans och av den anledningen så skjuter vi 
bort information som krockar med våra egna upplevelser. Av 
samma anledning läser vi böcker och tidningar samt umgås med 
personer som har delar våra åsikter och vårt synsätt. 
Det som en person tycker är ett tråkigt jobb men ändå måste ta det 
och kanske vill tala om för andra hur intressant jobbet är, kan ändra 
sin attityd till det och börja tycka om det. Annars skulle det uppstå 
en besvärande dissonans mellan hur jobbet upplevs och hur det 
beskrivs.  
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Priming 
 
Vilken ny medicin skulle du helst köpa “Trigalyn” eller ”Tryxin”? 
 

 
 
Om du läste texten om den moderna hjärnforskningen är antagligen 
en av medicinerna mer bekant än den andra. Chansen är stor att du 
därför reagerade snabbare på namnet ”trigalyn” jämfört med 
”tryxin”. Antagligen valde du därför instinktivt den mer bekanta 
medicinen vid ett snabbt val. Det som är mer bekant upplevs ofta 
som mer tillförlitligt av oss. Effekten kallas för priming och innebär 
att ett stimuli förbereder oss för ett annat stimuli. Den här effekten 
används väldigt ofta i reklam.  
 

 
 
 
Du känner säkert igen logotypen ovan. Om du sett ”Viking line” 
någonstans, någon gång är chansen stor att din hjärna letar efter 
den logotypen vid andra tillfällen och du känner igen den även om 
du bara får se en liten bit. Hur många primingar tror du att du 
utsätts för dagligen? 
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Intressant att läsa vidare om eller att jobba med: 
 
Zeigarnik-effekten – vi är bättre på att komma ihåg saker som inte 
är avslutade eller där vi blivit avbrutna. Hjärnan strävar efter 
helheter och försöker därför komplettera informationen 
automatiskt.  
 
Synestesi – när två eller fler sinnen är sammankopplade. Vanligast 
är förmågan att se siffror eller ord som färger. Forskning har visat 
att de som använder minnessystem för att memorera stora 
mängder information aktiverar samma områden i hjärnan som 
synesteter när de försöker komma ihåg den sparade informationen. 
Att göra om text till bilder skapar starka minnen och även personer 
som inte är synesteter har möjlighet att träna upp förmågan. 
 
IAT-test – gå in på implicit.harvard.edu och gör testerna själv. 
 
 



  
1. 
En man stod på nionde våningen i en kontorsbyggnad och tittade 
genom fönstret. Plötsligt fick han en impuls. Han öppnade fönstret 
och hoppade genom det. Det var långt ner till trottoaren från 
fönstret. Han hade inte någon fallskärm eller något mjukt att landa 
på. Trots det var han helt oskadad när han landade. Förklara vad 
som har hänt! 
 
 
2.  
En man gick hem efter att ha varit ute och druckit. Han gick ner för 
gatan på en övergiven landsväg. Där fanns inga gatlyktor som kunde 
lysa upp vägen och månen syntes inte heller till. Plötsligt kom en bil, 
med ljuset avstängt, körande fort längs vägen. I sista sekunden såg 
föraren mannen och svängde snabbt för att inte köra på honom. 
Hur kunde han få syn på honom? 
 
 
3. 
Johan och Billy var professionella golfspelare och rivaler. En dag när 
de spelade hade de båda resultatet 30. Johan fick till ett väldigt 
dåligt slag och Billy fick därför 10 extra poäng. Billy fick efter det till 
ett riktigt drömslag och vann matchen! Varför? 
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Ordlista, 30 ord. Läs igenom en gång och skriv ned de du kan. 
 
Sås   
Lysande 
Fodral 
Kimono 
Man 
Kvinna 
Gul 
Knapp 
Bok 
Uppfylld 
Cykla 
Och 
Baby 
Mugg 
Friedrich Nietzsche 
Musik 
Ponny 
Rör 
Damma 
Turkos 
Snö 
Kaka 
Information 
Öppen 
Rymden 
Yxa 
Att 
Hoppa 
Lus 
Efter 
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Ordlista 2, 15 ord. Läs igenom en gång.  
 
Slumra 
Drömma 
Vila 
Vakna 
Väckarklocka 
Mardröm 
Gäspa 
Snarka 
Täcke 
Dåsa 
Blunda 
Vaggvisa 
Säng 
Dvala 
 
Gå nu och gör något annat en stund. Testa sedan hur många du 
kommer ihåg! 
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Exempel på när System 1 används: 
• Upptäcka att ett objekt är längre bort än ett annat 
• Lokalisera var ett ljud kommer ifrån 
• Komplettera frasen ”salt och _____” 
• Rynka på näsan när du ser något obehagligt 
• Upptäcka irritation i en röst 
• Svara på 2+2= ? 
• Läsa ord på stora reklamtavlor 
• Cykla på en tom väg 
• Förstå enkla meningar 

 
Exempel på när System 2 används: 

• Vänta på startsignalen i ett lopp 
• Fokusera på clownerna i en cirkus 
• Fokusera på vad en person säger i ett rum med mycket folk 

och ljud 
• Leta efter en kvinna med vitt hår 
• Försöka komma ihåg hur ett överraskande ljud låter 
• Gå i en snabbare hastighet än vanligt 
• Bedöma hur lämpligt ditt beteende är i en social situation 
• Räkna hur många gånger bokstaven a förekommer i en text 
• Jämföra två diskmaskiner och bedöma vilken som är mest 

prisvärd 
• Kontrollera riktigheten i ett logiskt argument 

 


